
Presentación 
 
Un ano máis, e van xa once, achegamos aos interesados en coñecer cómo se desenvolveu a 
Literatura galega, non só en Galicia senón tamén fóra dela, o Informe de literatura 
correspondente ao 2005, o primeiro observatorio literario galego con características que van 
máis alá dunha base bibliográfica, xa que non só achega a creación senón que 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 de 
revistas e premios se fala. Este Informe, como no ano 2004, poderase consultar non só no 
CD-ROM, como en anos anteriores, senón tamén nunha nova versión web que permitirá 
realizar unha maior cantidade de buscas e consultas. Na web do Centro Ramón Piñeiro para 
a Investigación en Humanidades (http://www.cirp.es) en recursos en liña, ademais desta 
nova versión do Informe de Literatura 2005, tamén atoparán os informes anteriores.  
 
Como é habitual, no traballo acollemos todas as informacións e reflexións que, atinxindo 
directa ou indirectamente ao ámbito da Literatura galega, apareceron por unha parte en 
soporte impreso durante o ano 2005 e, dentro deste tipo de soporte, nas súas máis diversas 
manifestacións: monografías, libros colectivos, revistas, xornais, folletos, etc., e por outra 
en soporte informático, de aí que se citen dende 1998 aquelas páxinas web que tratan esta 
Literatura.  
 
Ofrecemos un comentario descritivo, non valorativo nin crítico, de cada unha das entradas 
rexistradas, é dicir, tanto dos libros relacionados coa literatura que viron a luz ao longo do 
ano 2005 (e tan só deses) coma das recensións que sobre eles apareceron nas revistas e nos 
xornais durante ese mesmo período de tempo. Con estes comentarios tratamos tan só de 
informar ao lectorado do contido das diferentes publicacións, sen entrar en análises 
minuciosas, cousa que sería de todo punto imposíbel, nin en excesivos tecnicismos que 
puidesen obstaculizar a comprensión a un lectorado non suficientemente especializado. 
 
Respecto dos xornais, os consultados seguen a ser, fundamentalmente, de ámbito galego, 
aínda que cada vez máis son obxecto de atención aqueloutros foráneos que moi 
esporadicamente conceden algunha atención á Literatura galega. Así, poderán atoparse ao 
longo deste Informe algunhas entradas de ABC, El Mundo e El País, fundamentalmente. 
Doutra banda, apreciarase que, polo que se refire a este tipo de publicacións, diferenciamos 
entre “Recensións” e “Referencias varias”, por considerar que estas últimas, de importancia 
menor, evidentemente, achegan tan só, xa sexa algún tipo de información convencional 
(notas de redacción ou de axencia), xa algunha alusión ou información secundaria respecto 
do obxecto principal do escrito (artigos de opinión, entrevistas), xa simples nótulas que non 
alcanzan o rango de recensións nin de análises críticas con pronunciamentos valorativos de 
interese, na maioría dos casos. Se decidimos mantelas foi por considerar que proporcionan 
unha información colateral valedoira, cando menos, para sabermos o grao relativo de 
atención que prestan ao ámbito literario, en xeral, os diferentes xornais consultados, cousa 
que se reflicte elocuentemente nos gráficos estatísticos que presentamos. 
 
 
 



Polo que fai ás revistas, cómpre ter en conta que as consultadas son case todas galegas, por 
máis que apreciamos e rexistramos a atención que lle prestan a esta literatura outras como 
ADE (Revista de la Asociación de directores de escena de España), CLIJ (Cuadernos de 
Literatura Infantil y Juvenil), Galicien Magazin, Leer, Madrygal. Revista de Estudios 
Gallegos, Malasartes. Cuadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, Mealibra. 
Revista de Cultura, Primer Acto, Qué leer día a día, Romania, Serta e Setepalcos. Tamén 
nesta orde de cousas, queremos avisar ao lectorado de que, case exclusivamente, nos temos 
dedicado a consultar as revistas de maior difusión, pero que somos conscientes da 
existencia de gran cantidade de publicacións por parte de Centros de ensino, Agrupacións e 
Asociacións culturais e outros Centros, de dentro e de fóra de Galicia, que poden ter 
interese para os nosos fins pero que non nos foron asequíbeis na súa maior parte. Neste 
sentido queremos manifestar a nosa vontade de apertura e o noso interese cara a todas 
aquelas contribucións que o lectorado desexe facernos chegar ao Centro para paliar o noso 
descoñecemento, nalgúns casos, e noutros a escasa difusión de certos materiais. 
 
Noutra orde de cousas, cómpre salientar que, como xa se ten feito en edicións anteriores, 
dedicamos un apartado especial (IV) a todo o que se publicou arredor da figura 
homenaxeada no Día das Letras Galegas, neste caso, Xesús Manuel Lorenzo Varela. Entre 
outras cousas, esa decisión serviunos para que a bibliografía que se produciu no ano 2005 
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 (Apartado VII), respecto da que podemos denominar 
institucionalizada, ou dirixida aos adultos. Incorporamos a este apartado a sección 
denominada "Cómic" polas súas características gráficas e narrativas, aínda que somos 
conscientes de que hai distintos tipos de cómic, con intencións diferentes e lectorado ideal 
non infantil e xuvenil. Polo mesmo, coidamos que os traballos rexistrados sobre a 
Literatura de transmisión oral, pola especial metodoloxía que o obxecto de estudo impón, 
debían considerarse á parte (Apartado VIII), tal e como se fai asemade coa Literatura 
medieval (Apartado XI), por constituír esta un corpus con perfil de seu, practicamente xa 
pechado, e dispoñer, así mesmo, dunha metodoloxía de investigación ben diferenciada 
respecto do resto da literatura. 
 
En canto ás páxinas web (Apartado XIII) ofrecemos unha listaxe das que continuaron 
vixentes e das novas achegas, coa finalidade de informar daquelas máis salientábeis no 
ámbito da Literatura galega e que nos informan dela dende a rede. 
 
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 daquelas 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.  
 



Nesta nova xeira dos “Informes de Literatura” debido á nova aplicación informática para 
non distanciar a web do CD-ROM, os apartados que están estabelecidos pero que no ano 
concreto non mereceron atención nos medios que se acollen aparecerán sen descritores.  
 
Finalmente, queremos manifestar como sempre o noso agradecemento a Mercedes Brea 
pola axuda e a información que nos prestou sobre Literatura medieval e a todas aquelas 
persoas que ou ben realizaron a descrición dalgunha entrada e que constan no apartado de 
créditos, ou ben colaboraron neste proxecto nalgún momento do proceso de elaboración ou 
nalgún aspecto puntual. 
 

Blanca-Ana Roig Rechou 
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I. NARRATIVA 
 
 
I.1. NARRADORES GALEGOS 
 
Alcalá, Xavier, Nas catacumbas, Vigo: Galaxia,  maio 2005, col. Literaria, nº 220, 420 pp.  
(ISBN: 84-8288-800-1). 
 
Este libro é o segundo volume dos tres polos cales, baixo o epígrafe xeral de "Triloxía 
Evanxélica Memoria", Xavier Alcalá (Miguelturra, Cidade Real, 1947) pretende botar luz 
sobre as vivencias da confesión evanxélica na Galicia. Esta novela histórica cóntase a 
través dun narrador-protagonista, Manuel Valeriano Liñares Couto que, dende un presente 
datado en 1988, rememora o seu pasado de forma lineal. O tempo contido neste volume é 
aquel que vai dende a inmediata posguerra civil española, 1939, até 1950. A voz do 
narrador sitúa ao lector en cada un dos anos nos que vai transcorrendo a acción, para o que 
usa referencias históricas que axuntan a realidade máis inmediata da Galicia franquista coa 
Europa bélica de entre guerras, da segunda Guerra Mundial e da guerra fría. A estrutura da 
novela divídese en sete capítulos, cada un deles con cadanseu núcleo episódico, o primeiro 
deles é "Os camiños do heroísmo" no que, dende o presente de 1988, a voz narradora 
retoma o fío argumental con respecto ao primeiro volume da antedita triloxía. O capítulo 
chamado "A terra dos homes" presenta a un Manuel Valeriano destinado pola empresa dos 
ferrocarrís, na que traballa, en Cáceres, lonxe do seu fogar, Vigo, circunstancia esta 
aproveitada para contar distintas situacións acontecidas na fronteira hispano-lusa como, por 
exemplo, o estraperlo. Igualmente, este capítulo serve para presentarnos a un personaxe 
honrado, estudoso das sagradas escrituras e heroe de guerra polo bando nacional 
(supervivente na "Batalla del Ebro"). En "A perfecta casada" Manuel Valeriano ascende na 
empresa dos ferrocarrís, convertidos xa na RENFE, feito que implica o traslado cara á 
anónima vila na que transcorrerá todo o resto do relato: o único dato sobre a vila é que está 
situada ao longo do "Arco Ártabro" e preto de Ferrol. Este traslado será a oportunidade para 
vivir fixo nun lugar e para casar coa súa moza, Carme: a cal quedara en Vigo logo do 
traslado a Cáceres de Manuel Valeriano."A natureza do dragón" afonda no retrato dos 
personaxes da vila e de entre os que destacan o xefe da Falanxe local, o farmacéutico don 
Jacobo, a xefa da sección feminina do Movemento, a merceira coñecida como Chachona, e 
o crego da parroquia das Lamas e factótum relixioso local, de nome don Ovidio. Tres 
personaxes que representan tres visións distintas do réxime franquista: laica, moralizante e 
radicalmente cristiá; no medio das cales estará o protagonista da historia. Igualmente, o 
"dragón" serve como metáfora dende a que describir as vexacións ás que se vían sometidos 
os evanxélicos e/ou os roxos como, por exemplo, os asasinatos, as execucións ou as rapadas 
públicas dos seus cabelos. No quinto capítulo, "A falta e o castigo", o episodio central é o 
da conversa entre o xefe dos xesuítas na arquidiocese de Mondoñedo-Ferrol, o padre 
Rubinos, e o Manuel Valeirano sobre a interpretación das escrituras. Debate aberto a raíz da 
representación das escrituras que se fixo nunha cerimonia relixiosa que o padre Rubinos 
dirixiu en homenaxe á virxe María. A "falta" que representa a disidencia do evanxélico 
Manuel Valeriano devén nunha denuncia cuxa decisión final é, tras pedir a comprensión da 
propia RENFE,  a súa excedencia do traballo por dez anos. "Os lirios do campo" supón o 
inicio do rexurdimento de Manuel Valeriano, contratado unhas horas despois de aceptada a 



súa excedencia como representante na bisbarra dunha distribuidora de alimentos, e o inicio 
tamén de novos problemas: derivados do conflito aberto coa curia clerical polas súas 
crenzas relixiosas. Uns problemas que se ampliaron coa apertura, na rúa da María 
Inmaculada Concepción e do lado da igrexa maior da vila (rexida polo novo párroco, don 
Miguel), dunha droguería: ameazas aos subministradores ou extorsión á muller que lle 
alugaba o local para situar o negocio son os máis importantes. Finalmente, no capítulo "A 
droga da relixión" unha misiva de Manuel Valeriano a don Miguel, para abrir vías de 
diálogo entre eles, deriva nun incremento na dureza da represión clerical ao colectivo 
evanxélico e, sobre todo, a Manuel Valeriano contra cuxo negocio se organiza unha 
manifestación organizada por don Miguel e apoiada por toda a sociedade clerical da 
bisbarra. A novela remata co transcorrer desta manifestación e deixa abertas as portas a 
futuros acontecementos. En conclusión, as "catacumbas" ás que se refire no título, e que fan 
acto de presenza tamén ao longo de toda a novela, representan o lugar escuro e oculto onde 
os evanxélicos deben desenvolver o seu credo a raíz dunha cada volta maior represión: 
aflixida por un sistema represivo cada vez máis abafante. Con todo, as personaxes 
evanxélicas sobreviven navegando por entre as contradicións do propio réxime e a bondade 
de moitos dos personaxes contidos na novela. 
 
 
Recensións: 
 
- Rodri García, 'Valeriano ou vinte vidas evanxélicas', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
113, 'Letras en galego', 11 xuño 2005, p. 7. 
 
Apúntase que esta é a segunda entrega dunha triloxía que ten por motivo a recuperación da 
memoria histórica sobre a "intolerable" persecución do colectivo evanxélico. Faise un 
rápido resume da historia, destacando o episodio da vida de Valeriano en Cáceres como un 
castigo infrinxido ao protagonista e onde, consecuencia das penurias ás que se ve sometido, 
terá que convivir co estraperlo. Caracterízase a Valeriano como o produto de máis de vinte 
vidas de testemuños evanxélicos. Dubídase, ante o anuncio da aparición dun terceiro 
volume, sobre se tamaña obra non excede xa a vontade de cumprir o obxectivo da obra. 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Nas catacumbas', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 26 
xuño 2005, p. 39. 
 
Logo de describir nos seus trazos xerais a obra, sitúase dentro da triloxía como o volume 
que analiza a historia do colectivo evanxélico durante os anos da guerra civil e durante 
todos os anos corenta. Anótase o percorrido histórico sobre circunstancias como o 
estraperlo, as incidencias da guerra civil na Galiza ou a represión franquista polos seus 
distintos medios. Cualifícase a novela como "un fresco histórico e narrativo" e refírese ao 
autor como posuidor dun "peculiar estilo de áxil narrador". 
 
- Tomás Ruibal, 'A represión relixiosa na posguerra', Diario de Pontevedra, 'Revista!', 
'Lecturas/Anaquel dos libros', 10 xullo 2005, p. 9. 
 
Faise memoria do importante papel do catolicismo do réxime franquista e, nese contexto, 
considérase positiva a contribución que, para a recuperación da memoria histórica, Xavier 



Alcalá realiza mediante esta triloxía. Sitúase no tempo o libro entre a súa primeira entrega, 
Entre fronteiras (Galaxia, 2004) e a que será terceira e última, A falsa luz, de próxima 
aparición. Apúntase a posibilidade de ler o volume de forma independente debido á propia 
natureza da historia e, sobre todo, do estilo narrativo do protagonista: capaz de trazar fíos 
co seu pasado de forma sólida. Sobre a calidade da obra apúntase a habelencia do autor 
para "combinar esas parellas de secuencias literarias: do persoal ao colectivo e do histórico 
ao novelesco" para cualificar esta novela como un "ambicioso e notable esforzo literario e 
de recuperación da memoria histórica". 
 
- Vicente Araguas, 'Segunda parte', Diario de Ferrol, 'Nordesía', nº 335, 'Libros', 31 xullo 
2005, p. 20. 
 
Destácase a Xavier Alcalá como o primeiro autor realista da literatura galega e un dos tres 
máis importantes na actualidade, no que á novela se refire, xunto con Manuel Rivas e Suso 
de Toro. Anótase o feito de que Nas catacumbas sexa o segundo volume dunha triloxía 
sobre o mundo evanxélico de posguerra, así como o difícil labor de documentación 
necesario para culminar este proxecto. Resume brevemente a novela, facendo fincapé nas 
dificultades do protagonista, Valeriano Liñares, coas "forzas vivas" da vila na que 
transcorre a historia. Finalmente, felicítase pola aparición desta nova obra de Alcalá, autor 
"ao que cómpre seguirlle sempre o ronsel". 
 
- Francisco Martínez Bouzas, 'A contrafío', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 134, 
'Libros', 22 setembro 2005, p. 5. 
 
Destácase o labor do autor na recuperación histórica, política e social da memoria referida á 
represión da comunidade evanxélica. Alúdese a este motivo para explicar o "longo alento e 
amplo recorrido tanto temporal como temático" dunha novela que trata unha historia 
"inventada, pero con base real". Sobre o tema, dise que a novela é "unha acertada reflexión 
sobre o fanatismo e a estupidez humana" reflectida "pouco a pouco" mentres "abrolla a 
verdadeira natureza do dragón, disfrazado de beatas e clericalla fronte aos que deciden 
resistir e enfrontarse ás adversidades". En canto ás técnicas narratolóxicas fálase de que 
"hai un excedente de reiteracións e ramificacións", se ben "non é obstáculo para que Nas 
catacumbas poida ser lida á vez como un excelente discurso narrativo". 
 
- Xosé M. Eyré, 'O grande esforzo fabulador de Alcalá', A Nosa Terra, nº 1191, 'Cultura', 
29 setembro 2005, p. 26. 
 
Dise que esta é a segunda entrega dunha triloxía para a recuperación da memoria 
evanxélica. Caracterízase a obra como unha "novela fondamente social" que ten como 
obxectivo dar á luz "intrigas dos intransixentes obsesionados con eliminar todo aquilo que 
non se identifique co nacionalcatolicismo". No entanto, apúntase como saída "esa esfera 
internacional" que é a que "fornece de esperanza a unhas personaxes asoballadas". 
Respecto das técnicas narrativas, saliéntase que a novela descansa nas "personaxes", amais 
de ser "rica en peripecias e trufada de consideracións de carácter relixioso".  Precisamente 
sobre as consideracións relixiosas opina que "fan máis lento o ritmo narrativo", feito que 
non impide que se lea con facilidade "e que sabe procurar a complicidade do lector". 
 



- Francisco Martínez, 'A memoria silenciada', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Libros', 4 
decembro 2005, p. 16. 
 
Destácase a Xavier Alcalá como un "acreditado e experto narrador do sistema literario 
galego". Lóase o seu traballo sobre a recuperación da memoria evanxélica na triloxía 
Evanxélica Memoria, que se cualifica de "magno proxecto". A Alcalá refírese como un 
daqueles "escritores estudosos que pretenden recuperar a memoria, o mellor antídoto contra 
a barbarie". Con respecto ao primeiro volume do proxecto, Entre fronteiras (2003), dise 
que este segundo volume é unha continuación na liña cronolóxica e narrativa, en canto é a 
partir do desenvolvemento dalgúns personaxes do primeiro volume que ve a luz este 
segundo. Fai logo un presto repaso polos episodios que se rememoran no libro, como o 
"Fuero de los Españoles" ou a visita á península da primeira dama arxentina, Eva Perón. No 
aspecto narratolóxico destácase esta novela como "unha novela sólida", na que "non sobran 
historias" e que "permite unha lectura grata e pracenteira", cun óptimo dominio dos 
rexistros lingüísticos  e unha certa "pericia" na reconstrución dos personaxes arquetípicos. 
Se ben se subliñan certos aspectos negativos como as "reiteración e ramificación" que lle 
restan ao relato "axilidade". 
 
Referencias varias: 
 
- Jaureguizar, 'Xabier Alcalá avanza cun novo libro na historia do evanxelismo', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 14 maio 2005, p. 89. 
 
Dá conta da publicación de Nas catacumbas de Xabier Alcalá, a segunda obra da triloxía 
Evanxélica Memoria que se abrira con Entre fronteiras (2004) e que se pechará con Unha 
falsa luz. Coméntase que este libro prosegue a historia do movemento evanxélico en 
Galicia desde o remate da Guerra Civil e durante os anos corenta, co estraperlo, a guerrilla 
e os fascistas a perseguir protestantes coma o protagonista. 
 
 
- MARÉ, 'Castigos á descuberta', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 26 maio 2005, p. 45. 
 
Lémbrase a triloxía e se encadra a novela nela mediante a súa situación temporal nos anos 
da posguerra e durante todos os anos corenta. Recóllense declaracións do autor onde este di 
que se trata "dunha historia de España". O mesmo autor cualifica a súa novela como "dura, 
escandalosa e haberá xente que dirá que é inmoral" xa que "amosa a crueldade e a maldade 
dos falanxistas". Destácanse, finalmente, os seis anos durante os cales Xavier Alcalá estivo 
a recoller datos de fontes orais procedentes da comunidade evanxélica para elaborar esta 
obra. 
 
- LR, 'Con cariño, para María', La Región, 'Ourense', 2 xuño 2005, p. 12. 
 
Dáse conta da presentación, na Feira do Libro de Ourense, da última obra de Xavier Alcalá. 
Recóllense as palabras do autor no acto, celebrado nunha carpa situada na Alameda 
ourensá, onde sinalou que este era o segundo volume dunha triloxía destinada a recuperar a 
memoria sobre a persecución do colectivo evanxélico durante o franquismo. 
 



- Nicolás Vidal, 'Xavier Alcalá: "Galicia enteira levita, é o Castroforte del Baralla que 
imaxinou Torrente Ballester', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 12 xuño 2005, pp. 18-19. 
 
Entrevista a Xavier Alcalá con motivo da publicación da súa última novela e onde este fai 
un repaso xeral a toda a súa obra. Sobre Nas catacumbas recoñece que é un proxecto e unha 
teima persoal da que se sinte moi fachendoso, se ben lle supuxo unha moi ardua labor: entre 
a que inclúe o corrixir e o recortarlle páxinas a este como ao anterior volume. Sitúa a 
novela dentro do xénero histórico e sobre as personaxes contidas nela di que"os bos son 
reais, mentres que os malos están simplificados e distorsionados". Con respecto á súa obra 
anterior comenta que toda ela é froito da "constancia" e de "escribir rápido". Dá noticia das 
quince edicións e os sesenta e cinco mil exemplares vendidos até a actualidade da súa 
novela A nosa cinza, se ben a obra da que di sentirse máis fachendoso é Nos pagos de 
Huinca Loo. Preguntado pola súa impresión sobre Galiza ante a inminencia dunhas 
eleccións autonómicas, cualifica a situación de "levitante". 
 
- Eduardo Estévez, 'Xavier Alcalá presenta o libro 'Nas catacumbas' na Feira do Libro da 
Coruña', El Correo Gallego, 'Hoy', 10 agosto 2005, p. 68. 
 
Dáse noticia da presentación do libro na Feira do libro da Coruña. Descríbese a triloxía da 
que forma parte, dise que este é o segundo volume e anúnciase o nome do terceiro, Unha 
falsa luz. Destácase o labor de documentación do autor, así como a súa dificultade: pois 
Alcalá considera moi difícil acadar declaracións dos evanxelistas. Aclara o feito de que se 
citen personaxes reais na novela e anota que o período que comprenderá o terceiro volume 
centrarase "entre os anos 1950 e 1975". 
 
- Eduardo Álvarez, 'As catacumbas' de Alcalá na Feira da Coruña', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 
10 agosto 2005, p. 42. 
 
Dáse noticia da presentación do libro na Feira do libro da Coruña. Descríbese a triloxía da 
que forma parte, dise que este é o segundo volume e anúnciase o nome do terceiro, Unha 
falsa luz. Destácase o labor de documentación do autor, así como a súa dificultade: pois 
Alcalá considera moi difícil acadar declaracións dos evanxelistas. Aclara o feito de que se 
citen personaxes reais na novela e anota que o período que comprenderá o terceiro volume 
centrarase "entre os anos 1950 e 1975". 
 
- Carmina Escrigas, 'Espantando la mala conciencia', El Correo Gallego, 'Galicia 
vacaciones', 11 agosto 2005, p. 19. 
 
Ademais doutros asuntos alleos á literatura, a noticia dá conta da presentación do libro de 
Xavier Alcalá na Feira do libro da Coruña. Sobre o labor investigador produto do cal nace a 
obra, destaca as palabras de Alcalá: "Estoume divertindo moitísimo porque o meu chollo 
deberían facelo os historiadores ou os xornalistas, xa que descobre cousas das que nunca se 
falaron". 
 
 
Alfaya, An, Matei un home, Premio Xulián Magariños, Santiago de Compostela: 3C3 
Editores,  2005, 206 pp.  (ISBN: 84-934335-8-6). 



 
A novela curta de An Alfaya (nome literario de María dos Ángeles Alfaya, Vigo 1964) 
gañadora do «Premio Xulián Magariños Negreira» 2004 cínguese ás habituais convencións 
do xénero policial para tecer a historia dun misterioso asasinato e da súa resolución. A 
estrutura en trinta e un breves capítulos nos que a acción progresa en pequenos xiros 
argumentais engadindo novos elementos, pistas falsas e motivos de suspense é herdanza da 
súa participación no «Premio de Novela por Entregas» de La Voz de Galicia 2003 do que 
quedou finalista. A acción concéntrase nunha mañá na que se desenvolve a investigación 
dunha parella de detectives para atopar o asasino de Laura Solves, profesora nunha 
academia de idiomas e inmersa nun triángulo amoroso composto polo seu amante actual, 
Amadeo Foz e o anterior, o casado Marcial Pena. O título fai referencia ao asasinato que 
nos primeiros capítulos confesa a Laura o que será un dos principais protagonistas do libro, 
Amadeo Foz, iniciando así o que é o principal punto de tensión da obra: as analoxías (ou 
antíteses) entre a recente morte de Laura e ese crime que levou a este antigo xuíz ao 
cárcere. Esta última historia é unha segunda subtrama (tamén tradicional na novela negra) 
cuxo desenlace asistimos ao final da novela coñecendo os motivos e a personalidade do 
home que matara Amadeo Foz. Leva un prólogo do escritor Xosé A. Perozo e ilustracións 
de Cristina Durán. 
 
 
 
 
Amil, Carlos, Benaventurados os que aman, Cesuras: Biblos Clube de Lectores,  maio 
2005, col. Mandaio, nº 14, 174 pp.  (ISBN: 84-934126-2-7). 
 
Novela de Carlos Amil na que os seus personaxes principais, Carlos e Blanca, estabelecen 
unha extraña relación na que o que prima é a incomunicación nunha historia de amor 
imposíbel e sen futuro. Carlos cóntalle contos e historias a Blanca xa que é a única forma 
de que ela se manteña ao seu lado, xa que gusta de ir con outros homes nos mexadeiros 
públicos. Os espazos varían dende A Coruña, Costa da Morte e Madrid, e en todo momento 
se contan historias que nos levan a outras e que se misturan coa principal ás veces sen 
establecer fronteiras claras. Predomina o diálogo na narración nun estilo de oracións breves, 
con poucas subordinadas, que cun estilo de guión cinematográfico nos leva a un ritmo 
frenético. Ao longo da novela tamén se inclúen pensamentos e filosofías sobre cine, 
literatura e mesmo política baixo a visión agre e desarraigada de Carlos, o protagonista. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Ana Rodríguez, 'Amil cambia o guión pola novela en 'Benaventurados os que aman', La 
Opinión, 'Cultura', 8 xuño 2005, p. 61. 
 
Infórmase da publicación da novela Benaventurados os que aman do cineasta coruñés 
Carlos Amil.  A autora explica que se trata dun escrito de mocidade con estrutura de relato 
curto sobre a obsesión dun amante abandonado, que permaneceu quince anos nun caixón 
até que a retomou e amalgamou todas as historias. Salienta que a condición de director de 



cine do autor faise patente nas constantes referencias cinematográficas e na estrutura 
dialogada que semella a estrutura dun guión. 
 
 
 
- MARÉ, 'Vinte anos despois: a emoción', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 8 xuño 2005, p. 44. 
 
Dá conta da presentación na Fundación Luís Seoane da Coruña de Benaventurados os que 
aman, a primeira novela do director, guionista e montador de cine, Carlos Amil, que 
elaborou durante vinte anos. Fala do argumento e sinala que se trata dunha obra de amor 
obsesivo e mental.  
 
 
Barreiro Liz, Xabier A., O son esquecido, A Coruña: Baía Edicións,  maio 2005, col. Baía 
narrativa, nº 18, 206 pp.  (ISBN: 84-96128-71-7). 
 
Novela de Xabier A. Barreiro Liz (Santiago de Compostela, 1971), onde se describe a 
evolución psicolóxica de Raquel grazas, en gran parte, ás personaxes que a rodean (a súa 
familia e os seus compañeiros de traballo). A trama argumental comeza e remata en 
Trabada, vila galega da que é oriúnda Raquel, no primeiro capítulo descríbese o enterro da 
avoa Rosario e no último, case coas mesmas palabras, o da propia Raquel. A principal 
diferenza entre os dous é o narrador: no primeiro capítulo é Raquel mentres que no 
derradeiro é seu irmán Darío. Cando volve á cidade na que vive envíana a Portugal a 
investigar un documento antigo. Á súa volta descobre que nomearon ao seu antigo mozo 
como director do seu equipo de traballo outorgándolle a el a autoría dun importante traballo 
que realizara ela. Ela protéstalle ao xefe e dimite. Ao pouco tempo ten que volver a Galicia 
debido a que meteron na cadea as súas curmás Ánxela e Paula por contrabando. En Trabada 
tópase con seu irmán e axúdalle a seus tíos na tafona que teñen. En canto volve á cidade 
descobre entre o seu correo que xa saíu publicada a súa investigación e, para a súa sorpresa 
aparece co seu nome. Chama a Xoan e dálle as grazas. Recupera o seu traballo e, 
paralelamente, conclúe a súa evolución psicolóxica que ten como punto final o mortal 
atropelo mentres paseaba un domingo pola cidade. Dentro da estrutura circular da historia 
principal aparecen diversas historias familiares que Raquel lembra como a da amiga da súa 
avoa Rosario, Helena "A Vermella", que un bo día apareceu na súa casa e alí quedou a 
vivir, logo de irse da estación de tren na que vivía con seu pai, despois de que este se 
suicidara matando a un gran número de persoas ao destruír un tren que roubara para 
conducilo.  
 
 
 
Barros, Jacobo, Os ausentes de Casteltón, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco 
Edicións,  2005, 378 pp.  (ISBN: 84-7824-479-4). 
 
Este libro de Jacobo Barros (A Coruña 1971-Papúa Nova-Guinea, 2002) funde elementos 
da novela de aventuras, da reportaxe periodística e da novela de realismo social para 
construír unha crónica coral sobre a vida dos mariñeiros galegos e as súas condicións 
laborais. Encabezada por un intenso prólogo do pai do autor, a obra presenta corenta e tres 



secuencias seguidas doutras tres a modo de epílogo, desenlace da historia e chegada ao 
peirao de Castletown. O narrador autodiexético introduce no relato a mesma redacción da 
obra, un procedemento co que trata de acadar mellor obxectividade no desenvolvemento da 
ficción sen esquecer certo impulso épico e existencial na súa narración que o conecta con 
Conrad e Melville. É especialmente subliñábel o esforzo por tratar de reproducir o rexistro 
e as variantes lingüísticas dos protagonistas (gheada, seseo, léxico propio, cancións). 
Camelle, Lito, Selo, Suso, Fidalgo, Rúa, o patrón, Cazolas e mais toda a tripulación son os 
personaxes centrais do argumento e son eles mesmos os que o van construíndo segundo 
avanza a narración ca reprodución da viaxe ao Gran Sol, as súas vidas, as súas 
preocupacións e as súas inquedanzas. A descrición de escenas no barco e das tarefas de 
pesca únese á denuncia da deshumanización e alienación do seu traballo nun buque que se 
converte no correlato obxectivo destas; así mesmo, a morte final de Cazolas actúa como o 
momento epifánico desas circunstancias. 
 
 
 
 
Cabeza Quiles, Fernando, Domingo de Resurreción, limiar de Xosé Manuel Varela, 
epílogo de Miro Villar, Noia: Toxosoutos,  maio 2005, col. Nume, 121 pp.  (ISBN: 84-
96259-66-8). 
 
Libro constituído por doce relatos, un prólogo e un epílogo. Antecedendo ao limiar contén 
unha cita de Cicerón, "Nunca se morre de todo, porque a vida dos mortos está na memoria 
dos vivos". No prólogo, feito por Xosé Manuel Varela, destácase a faceta de toponomista 
do autor, ademais de facer un repaso da súa obra literaria. Os relatos están próximos á 
oralidade. Neles atopamos temas como a emigración, o día de defuntos, as romarías, a 
cabalgata de Reis, e personaxes como Pepa a Loba; é dicir, temas relacionados con Galiza e 
presentes hoxe en día.  No epílogo, feito por Miro Villar, faise unha valoración dos 
relatos que compoñen o libro.  Chama a atención que todos os relatos están 
dedicados a personalidades, algunhas delas vinculadas á literatura galega: "Isto é un 
atraco",  a John Lennon; "O emigrante" a Antonio Sampedro; "O panteón", a Groucho 
Marx; "O terrible Rox e Mister X", a George Harrison; "Santa María do Outeiro" a 
Salvador Cabeza de León; "Patria galega" a Javier Díaz Martínez; "Santiago López", a José 
Manuel Eiriz; 2Unha bonita excursión a Fisterra" a Borobó; "A residencia", a Paio Gomez 
Chariño; "A voda" a Luis Enrique Villaverde; "A derradeira noite de Reis", a Juan Quiles 
Pérez; e "Amor virtual" ao padre Sarmiento. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Xulio Valcárcel, 'Domingo de Resurrección', El Ideal Gallego, 'Páxina Literaria', 7 agosto 
2005, p. 4. 
 
Xulio Valcárcel sinala a boa acollida que está a ter Fernando Cabezas con Domingo de 
Resurrección, un libro que se caracteriza pola amenidade e o humor. Considera que a clave 
principal destes relatos é a oralidade subxacente,  que entronca co acervo da tradición oral. 



Opina que o autor esaxera e distorsiona no seu afán de divertir ou de denunciar e magnifica 
os defectos e virtudes dos personaxes polo cal sinala a súa impronta surrealista. 
 
- X. Fraga, 'Pequenas viñetas costumistas', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 123, 'Letras en 
galego', 20 agosto 2005, p. 10. 
 
X. Fraga sinala que estes relatos están elaborados desde unha perspectiva próxima ao 
costumismo, cunha historia que busca sorprender ao lector cun final inesperado e que 
recorre á ironía. Salienta o oído do autor para captar a fala de diferentes clases sociais e o 
uso atinado das expresións propias da fala dos graffiteiros. Considera cansino e reiterativo o 
recurso de empregar maiúsculas para referirse a textos publicados en xornais. 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Domingo de Resurreción', Atlántico Diario, 'La Revista', 
'Musas', 4 setembro 2005, p. 43. 
 
Presentación do libro Domingo de Resurrección, do que se valora o seu enxeño, amenidade 
e axilidade narrativa;  sinálase que o autor procurou fuxir do artificioso e apostou por unha 
literatura espida e espontánea. Tamén se incide no humor e nos elementos fantásticos e 
marabillosos da obra. 
 
- Xosé M. Eyré, 'Desenfado, ironía e reflexión', A Nosa Terra, nº 1193, 'Cultura', 13 
outubro 2005, p. 26. 
 
Xosé M. Eyré salienta o ton desenfadado destes relatos, que define como convites cheos de 
bo humor. Sinala a sinxeleza duns discursos moi preto da oralidade e a habilidade na 
construción dos personaxes. Critica o tratamento da diglosia mediante o recurso ao uso do 
castelán. 
 
 
Castiñeira Romar, Francisco M., Dopazo Mella, Xosé M., Peña Meis, Mª Xesús, Na 
vangarda 2004. Certame galego de novos creadores. Relato curto, Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia,  2005, 174 pp.  (DL: VG-252-/2005). 
 
Volume no que se recollen os traballos galardoados na modalidade de Relato Curto do 
Certame Galego de Novos Creadores "Na Vangarda 2004", convocado pola Consellaría de 
Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado, a través da Dirección Xeral de Xuventude. 
Despois da presentación institucional e dos integrantes do xurado, reprodúcense os traballos 
de: 
 
- Xosé Manuel Dopazo, "As incertezas da helicicultura" (Primeiro Premio), pp. 9-78. 
 
Relato de Xosé Manuel Dopazo (San Fins de Sales-Vedra-A Coruña, 1975) estruturado en 
dez capítulos intitulados nos que se van entrecruzando diferentes voces narrativas, 
marcadas tamén polos xogos tipográficos. Un narrador en terceira persoa preséntanos a 
Federico Limorte, dono dun criadeiro de caracois, que funciona como elo entre os demais 
personaxes. Por un lado, recibe as cartas e correos electrónicos da súa filla, bióloga de 
profesión, que se atopa no buque Hespérides na Antártida, nos que lle conta a experiencia 



que está a vivir. Por outro lado, coñece na súa casa ao pintor Marco Govelli, que traballa 
como recolledor de lixo e que mentres se sente un xenio ignorado elabora os seus discursos 
sobre a conceptualización da pintura. Con el, Federico Limorte inicia unha viaxe na que 
desaparece para non ter que enfrontarse á presión dos xefes dunha empresa que investiron 
fondos no seu criadeiro, agora un negocio ruinoso. De xeito paralelo, tamén se dá a coñecer 
o monólogo que mantén un dos caracois que viven no seu criadeiro e que decide 
abandonalo, animando aos compañeiros para que fagan o mesmo. Finalmente, vanse 
intercalando tamén as declaracións dun crítico de arte a unha xornalista sobre Marco 
Govelli, ao que se acusa de ter matado a un home como resultado da súa concepción da arte 
na que se busca darlle vida e liberdade ás cousas mortas.  
 
- Francisco Castiñeira Romar, "Batallas que non se libran" (Segundo Premio), pp. 81-136. 
 
Relato de Francisco Castiñeira Romar (Delémont-Suiza, 1977) estruturado en cinco 
capítulos intitulados e que teñen como escenario unha vila mariñeira galega na que se 
desenvolve unha trama arredor do mundo do narcotráfico. O protagonista inicia unha 
fuxida motivada polo roubo duns cartos que tiña que entregar, como vinganza contra o 
traficante que mantén o control absoluto sobre a súa vila. No entanto, esta viaxe convértese 
en circular, ao rematar no punto de partida, no que se enfronta a unha morte segura. Cando 
este enfrontamento se leva a cabo, a súa vida é salvada por Martina, unha moza á que el lle 
salvara antes a vida poñéndoa fóra do alcance do narcotraficante. A partir deste momento, a 
policía vai comezar un proceso de desmantelamento da rede no que o protagonista é un 
elemento fundamental por coñecer todo o entramado, o que lle posibilita cambiar de 
identidade e cumprir o seu soño de vivir en Escocia como un cidadán máis.  
 
- María Xesús Peña Meis, "Alúgase vocación" (Terceiro Premio), pp. 137-174. 
 
Relato de María Xesús Peña Meis (O Grove-Pontevedra, 1975) no que se narra como un 
mozo de trinta e catro anos que aínda vive con seus pais decide emprender unha nova vida: 
aluga un piso para independizarse e aluga tamén a vocación de avogado. Esta nova 
situación créalle desconcerto, pois ao feito de enfrontarse a vivir só engádeselle o efecto 
que a nova vocación trae á súa vida: sente a necesidade irrefreábel de intervir en todos os 
casos de inxustiza. Así, dende poñer a dúas señoras de acordo na panadería, pasando por 
descubrir as trampas que fan seus pais cando están a xogar cuns amigos ás cartas, até 
enfrontarse aos seus amigos cando queren marchar dun mesón sen pagar, son algúns dos 
efectos do seu novo carácter. Todo o seu contorno manifesta a sorpresa ante o cambio na 
súa actitude, o que lle crea unha presión que o leva a devolver a vocación por non asumir as 
súas consecuencias.  
 
 
Referencias varias: 
 
- José Matamoros, 'Arte plástica y literaria', La Voz de Galicia, 'Santiago', 24 setembro 
2005, p. 15. 
 
Información acerca do obradoiro de poesía  inaugurado na Fundación Caixa Galicia e 
impartido por Yolanda Castaño e titulado "¿Gústache escribir?". Tamén se explica que 



continúa desenvolvéndose o proxecto Na Vangarda 2005,  que pretende reunir a mozos 
creadores galegos en disciplinas como o vídeo, os relatos ou a moda. 
 
- E.P., 'Compilan os relatos dos Novos Creadores', Galicia Hoxe, 'Premios mixtos', 
decembro 2005. 
 
Comézase salientando que a Xunta celebra que os novos creadores aposten polo galego 
como vía de expresión e que os premiados no Certame Galego de Novos Creadores Na 
Vangarda 2005 verán publicada a súa obra, que recolle un total de catro relatos. Sinálase 
que xa se fixo unha tirada de cincocentos exemplares para os centros escolares e que se está 
a  barallar a posibilidade de levalo ás librarías. Sinálanse as contías dos premios e anúnciase 
que na convocatoria do 2006 haberá cambios, pois nesta próxima edición poderán facer un 
segimento todos os centros educativos. 
 
 
Castro, Francisco, Río Leteo, A Coruña: Edicións Espiral Maior,  xaneiro 2005, col. 
Narrativa, nº 39, 60 pp.  (ISBN: 84-89814-28-7). 
 
Francisco Castro (Vigo, 1966) publica na editorial Espiral Maior o libro de relatos curtos 
Río Leteo. Esta obra consta de nove relatos: "O lector feliz", "Churros", "Conto do revés", 
"A montaña é máis grande que o mundo", "Se eu tivese moza pois", "Sabores (Amor 
caníbal)", "O único privilexio que temos os vellos é dicir que pensamos", "Miocardio" e 
"Xeonllos". Os dous primeiros relatos presentan unha extensión considerábel, mentres que 
os outros seis relatos apenas ocupan dúas páxinas. No primeiro relato, "O lector feliz", 
cóntase a historia dun crítico literario que está internado nun manicomio porque se volveu 
tolo ao non poder ler un libro. "Churros" é a historia dun cativo durante a Guerra Civil; esta 
historia relata as penosas situacións da súa familia. A terceira historia "(Conto do revés)" e 
un xogo literario do autor, un conto feito do revés: desenlace, nó e presentación. "A 
montaña é máis grande que o mundo" é o relato dun home que despois de nacer nunha 
aldea remota da montaña prosperou na vida e, xa vello, volveu ao seu lugar de orixe. "Se eu 
tivese moza" conta a historia dun home que desexa ter unha moza; tamén é un xogo 
literario este relato. "Sabores (Amor Caníbal)" é a historia dun preso que foi acusado de 
antropofaxia (comeu viva a súa moza). O sétimo relato, "O único privilexio que temos os 
vellos é dicir o que pensamos", conta a historia dun vello que non sente nin padece, pero 
que ao final da historia sorprende ca súa reflexión. "Miocardio" conta en primeira persoa o 
infarto do protagonista por culpa do desamor. Xa por último, "Xeonllos" retoma o tema da 
Guerra Civil, neste caso o fusilamento dun republicano por parte dos nacionais.  
 
 
Recensións: 
 
- Ramón Nicolás, 'Río Leteo', Faro de Vigo, nº 126, 'Faro da Cultura', 'Libros', 26 maio 
2005, p. IV. 
 
Fai referencia ao novo libro de Francisco Castro, Río Leteo, constituído por un conxunto de 
relatos nos que recupera a memoria a través duns personaxes que deambulan polo pasado. 
Ramón Nicolás salienta o bo dominio dos recursos formais e técnicos de Castro e comenta 



o contido dos relatos que máis lle chamaron a atención como "Churros", "Xeonllos", 
"Conto do revés", "Se eu tivese moza pois", etc. Finalmente, destaca a traxectoria de Castro 
e loa esta nova entrega. 
 
 
- Xosé Freire, 'As vantaxes de esquecer', A Nosa Terra, nº 1.185, 'Narrativa', 21 xullo 2005, 
p. 27. 
 
Xosé Freire expón brevemente a traxectoria literaria de Francisco Castro, desde a súa 
primeira novela, Amor de cinema, pasando por Play back, Xeración perdida, Un bosque 
cheo de faias, Memorial do infortunio e Xeografías, para acabar co seu último libro, Río 
Leteo, composto de nove relatos onde o autor pretende que os seus personaxes esquezan o 
pasado. Xosé Freire comenta que o libro é como "un resumo da traxectoria literaria do 
escritor vigués". 
 
 
Referencias varias: 
 
- Rodri García, 'Un río de ironía e lembranzas', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 116, 
'Letras en galego', 2 xullo 2005, p. 11. 
 
Suxestiva descrición dalgúns fíos argumentais cos que se tecen os nove relatos integrantes 
de Río Leteo, o novo libro de Francisco Castro. Saliéntase a irónica plasmación do mundo 
da crítica literaria e as lembranzas sobre a Guerra Civil. Por último, lóase o sabor agridoce 
da lectura que emociona e mantén viva a memoria dalgunhas xentes. 
 
 
- Armando Requeixo, 'Bautismo catártico', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Relatos', 3 
xullo 2005, p. 23. 
 
Informa da saída do prelo do libro de relatos de Francisco Castro Río Leteo. Cita as obras 
máis relevantes do autor e expón o argumento dalgúns dos contos que forman parte da 
última.  
 
 
 
Cruz, Ángel de la, O descenso do derradeiro ocaso, Premio de Novela por Entregas La 
Voz de Galicia 2004, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións,  2005, col. 
Medusa/narrativa, 130 pp.  (ISBN: 84-7824-465-4). 
 
Nesta novela de curta extensión, Ángel de la Cruz (A Coruña, 1963) relata a historia de 
Esther e Xema, dúas xornalistas da televisión galega que marchan a un pequeno pobo 
perdido á procura dalgunha historia interesante sobre a morte, coa que satisfacer ao director 
de programación, preocupado pola baixa calidade dos contidos na cadea. Á súa chegada a 
Trasomundo da Cancela, as dúas protagonistas van topando unha serie de personaxes 
certamente peculiares, como o alcalde atado ao cruceiro en protesta polo Plan Galicia ou 
Xoán de Requeixo, un morto volto á vida ao cando ía ser enterrado no camposanto. O 



sarxento da garda civil, Balbino Ruibal, aconséllalles que non vaian durmir ao balneario xa 
que sospeita que a muller que o rexenta, Sofía, asasinou ao seu desaparecido home, Xulián, 
tras descubrilo cunha moza estudante. Pero Esther decatarase pronto de que ese caso é o 
que verdadeiramente interesa a Xema, e que esta está directamente implicada na historia. O 
compoñente pasional súmase pronto aos misteriosos e lúgubres acontecementos que se 
suceden constantemente até que desembocan nun final circular. O libro consta de trinta e un 
capítulos moi breves, e esta estructura reflexa perfectamente a súa orixe xornalística, xa que 
a obra mereceu o IV Premio de Novela por Entregas de La Voz de Galicia. O tempo que 
abrangue é certamente breve, xa que narra o acontecido na viaxe dun par de días nos que as 
dúas profesionais investigan feitos relacionados coa morte. Nembargantes, o ritmo é rápido 
e nese escaso lapso temporal suceden numerosos avatares que manteñen a intriga e o 
misterio de xeito regular. A peculiaridade é que o primeiro e o derradeiro capítulo narran 
desde ópticas diferentes os sucesos acontecidos hai numerosos anos.  
No que toca ao espazo, o pobo imaxinario de Trasomundo da Cancela ten o papel 
protagonista, se ben a historia xorde en diferentes localizacións da capital galega e aparecen 
instalacións televisivas coruñesas. 
 
 
 
 
Recensións: 
 
- Camilo Franco, 'Intriga e parodia', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 117, 'Letras en 
galego', 9 xullo 2005, p. 11. 
 
Camilo Franco identifica como eixe central da novela de Ángel de la Cruz a tendencia á 
parodia que non deixa branco en pé: tanto os propios xéneros da intriga como os tópicos 
galegos e os personaxes son obxectos dunha mirada irónica que, xunto cun trepidante 
ritmo, fai que a novela cumpra o requisito de divertir aos lectores e posúa un certo ton 
desmitificador. 
 
 
 
- Blanco Rivas, M., 'Unha novela sobre o culto á morte en Galiza', Faro de Vigo, 'El 
Sábado', nº 419, 'Librería Galega', 9 xullo 2005, p. 2. 
 
Blanco Rivas destaca as principais características desta novela, merecedora do Premio de 
Novela por Entregas de La voz de Galicia, referíndose entre elas á súa elaborada estrutura 
narrativa, ao papel esencial da intriga e ao uso de recursos cinematográficos. Logo de 
sinalar que é unha novela sobre a vida a través do exame da morte, fai un breve retrato do 
autor como home polivalente e perfecto coñecedor da literatura e o cinema. 
 
 
- Xosé M. Eyré, 'Dúas historias breves', A Nosa Terra, nº 1187, 'Cultura', 4 agosto 2005, p. 
26. 
 
Compáranse dúas obras, Cando veña a noite, de David Pérez Iglesias e d'O descenso do 



derradeiro ocaso, de Ángel de la Cruz, que teñen como protagonista a morte. Da segunda, 
destácase o feito de que as mulleres sexan os personaxes principais e que a obra teña un 
carácter basicamente evasivo. A este respecto, cualifícase de pasatempo axeitado para unha 
lectura lixeira e breve pero se considera que non engade ningunha novidade ao xénero 
detectivesco. 
 
 
 
Delgado Corral, Concepción (editor), Betanzos. Oficina literaria, Betanzos: Concello de 
Betanzos,  2005, 191 pp.  (ISBN: 84-923797-9-0). 
 
Esta publicación iníciase cun estudo sobre os diferentes autores nados en Betanzos que 
dende a Idade Media até hoxe escribiron, negando a falsa afirmación de que nesta vila se 
carece de escritores. A partir de aí, preséntase un traballo pedagóxico feito pola editora, 
xunto cos seus alumnos de Bacharelato, explicando as fases do experimento, dividido en 
tres partes. A primeira, consistiría na aprendizaxe dunha base teórico-científica; unha 
segunda, na estimulación para a creación de textos; e unha terceira, consistente na 
aplicación da primeira á creación de textos por parte do alumnado. A seguir, amósase un 
texto poético do alumno Simón Beceiro Cagiao e posteriormente, o seu comentario textual 
dividido en diferentes partes, a  saber: "localización", "estrutura", "linguaxe" e 
"valoración", para finalizar coa presentación dos textos creados polo alumnado de 
Bacharelato de Betanzos, divididos en textos poéticos e narrativos e cunha conclusión que 
afirma a posibilidade de novos creadores literarios nesta vila coruñesa. 
 
 
 
 
Domínguez Alberte, Xoán Carlos (editor), Traballos da cuarta e quinta edición do Premio 
Literario Manuel Luís Acuña, introdución do editor, Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia/Sociedade para o desenvolvemento comarcal de Galicia �♦,  2005, 350 pp.  
(ISBN: 84-934272-1-7). 
 
Volume que compila os traballos presentados para concursar na cuarta e quinta edición do 
Premio Literario "Manuel Luís Acuña". O premio está destinado a estudantes de ensino 
público de secundaria e bacharelato da provincia de Ourense e alumnos da facultade de 
Ciencias da Educación do campus ourensán. A convocatoria contempla dúas modalidades 
de participación, creación literaria, con poesía e relato curto, e investigación e nos traballos 
quedan reflectidos moitos dos temas que preocupan e interesan á mocidade galega hoxe en 
día. O volume comeza cunha introdución onde se explica que o premio, ademais de lembrar 
a figura deste escritor e intelectual galeguista cuxo libro de poemas Fírgoas é a súa obra 
máis representativa, tenta fomentar a creatividade literaria entre os estudantes, espertar o 
interese polas diversas manifestacións culturais propias de cada comarca, contribuír ao 
coñecemento do labor intelectual de Manuel Luís Acuña entre a mocidade, e divulgar a súa 
obra. Fai referencia á organización do certame pola Sociedade para o Desenvolvemento 
Comarcal de Galicia, a Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta, o Concello de 
Trives, a Fundación Comarcal da Terra de Trives e o Padroado Comarcal de Turismo das 
Terras de Trives. Fala tamén das orixes do premio sinalando que foi na cuarta edición, 



durante o curso escolar 2002-2003, cando o Concello de Trives acordou a súa 
institucionalización. Séguenlle outros apartados como a composición dos xurados para 
ambas as dúas edicións, a relación dos premiados segundo as categorías dispostas 
(categoría A, para os alumnos de 1º, 2º 3º e 4º de ESO, categoría B, para alumnos de 
Bacharelato, e categoría C para os alumnos de Ciencias da Educación), a exposición das 
bases do certame, os criterios de edición e remata cunha táboa de obras onde queda 
explícito o nome do participante, o título do seu traballo, o centro de ensino, a localidade, o 
nivel, a categoría do premio, a modalidade, que podía ser de relato curto, sen dúbida o máis 
numeroso, poesía ou investigación, e finalmente aqueles que recibiron o 1º, 2º ou 3º 
premio. Esta táboa de obras marca a orde de aparición no volume. En primeiro lugar 
aparecen os textos da cuarta edición e logo os da quinta ordeados por categorías: A, B, e C. 
En cada unha delas figuran primeiro as obras galardoadas e, a seguir, os restantes traballos 
por orde alfabética.    
 
 
 
 
Estévez, Xurxo, Espiral de Lideiras, A Coruña: Edicións Espiral Maior,  xaneiro 2005, col. 
Narrativa, nº 38, 228 pp.  (ISBN: 84-89814-16-3). 
 
Espiral de lideiras é a primeira novela de Xurxo Estévez (A Coruña, 1951). A obra consta 
de vinte e tres capítulos nos que se narra a viaxe de Leopoldo B. e Martinica pola costa 
mediterránea, percorrendo diversos lugares entre os que destacan Venecia, Atenas ou Creta. 
Un dos trazos que caracteriza a Leopoldo B. é a súa afección a deixar un testemuño escrito 
en cada baño polo que pasa. A través da difícil historia vital de Martinica, unha nena 
brasileira de sete anos, coñecemos a perigosa vida das favelas do Brasil. A viaxe dos 
protagonistas está izada de aventuras e sucesos divertidos e, por veces, inverosímiles. 
Entrecruzada coa historia principal -a viaxe de Leopoldo B. e Martinica- relátanse as 
accións e iniciativas da asociación sociocultural TALERAPI, que inclúe até unha emisora 
de radio clandestina, Radio Piratona. Do colectivo TALERAPI, con sede en Vigo, forman 
parte un amplo número de personaxes con vidas moi diferentes, pero cun obxectivo común: 
a liberdade. O relato dos acontecementos vese interrompido con frecuencia polas continuas 
reflexións e digresións do narrador que abarcan diferentes eidos: literatura, filosofía, 
deportes, economía. Así mesmo, multitude de referencias literarias, mitolóxicas, filosóficas, 
históricas ou musicais, a maioría das veces claras e transparentes e outras máis sutís que 
obrigan a unha participación activa do lector, enchen as páxinas de Espiral de Lideiras. 
Esta inclusión frecuente de referencias coñecidas para os lectores, así como a mención de 
lugares ou feitos históricos e sociais reais e recentes implica que as fronteiras entre a 
ficción e a realidade parezan diluírse en determinados momentos do relato. O humor e a 
ironía son ingredientes tamén de Espiral de lideiras, unha suxestiva novela coa que Xurxo 
Estévez debuta no panorama literario galego. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Vicente Araguas, 'Ida e volta', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Libros', 21 agosto 2005, p. 



20. 
 
Celebra a publicación da primeira novela de Xurxo Estévez que leva por título Espiral de 
Lideiras. Comenta o argumento da novela, destacando a singular viaxe que Leopoldo B. e 
Martinica fan desde Venecia até Creta e as andanzas de Radio Piratona. Incide na figura de 
Leopoldo B., homenaxe, segundo Araguas, ao Leopold Bloom joyceano. Finalmente, 
apunta o carácter experimental e o aire innovador de Espiral de lideiras. 

 
 
 
- Martiño Suárez, 'Activismo con vontade de estilo', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 129, 
'Letras en galego', 1 outubro 2005, p. 11. 
 
Refírese á publicación de Espiral de lideiras, a primeira novela de Xurxo Estévez. Tras 
analizar e comentar o título da obra, o articulista explica o argumento da novela: unha viaxe 
en moto polo mediterráneo, entrecruzada cunha historia duns activistas que chegan a facer 
unha pequena revolución en Vigo. Apunta que a abundancia de reflexións do narrador 
implica, en ocasións, a perda do fío da narración. Finalmente, destaca algúns dos trazos 
estilísticos da novela.  
 
 
 
Eyré, Xosé M., Constelación de Ío, Vigo: Galaxia,  2005, col. Illa Nova, nº 7, 138 pp.  
(ISBN: 84-8288-825-0). 
 
Obra de Xosé M. Eyré (Chantada, 1957) na que a historia dun rapaz menor de catro anos e 
que se enfronta a distintas circunstancias cotiás é o punto de orixe a partir do cal, 
evolucionando a través do clásico argumento de descuberta do mundo, se presentan 
reflexións adxacentes. A historia é, en consecuencia, unha escusa, un núcleo a partir do cal 
agroman outros distintos e heteroxéneos temas. Distintos, pola súa multiplicidade. 
Heteroxéneos, polas distintas formas nas que o lector accede a el: tanto poden presentarse 
dentro do texto como en forma de haiku, de poema narrativo ou de microrrelato, por 
exemplo. A estrutura do libro é, entón, moi distinta ao que resulta habitual: se ben a historia 
nuclear segue un devir lineal, o resto do libro xorde de distintos puntos cunha orde azarosa.  
 
 
 
Recensións: 
 
- Ramón Loureiro, 'Estrelas nos ollos dun fillo', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 130, 
'Letras en galego', 8 outubro 2005, p. 11. 
 
Cualifica a obra como "un libro estraño" e "difícil de clasificar". Fala del como un "ronsel 
de brevísimos e conmovedores relatos" con forma de "fermosísimos poemas". Subliña a 
presenza, xa no estado creador da obra, dunha vontade explícita do autor de deixarlle unha 
ampla marxe de participación aos lectores. Se ben, a intervención do lector "non é en 
absoluto imprescindible". Por último, confesa Loureiro ter vertido algunha bágoa durante a 



lectura dun libro que cualifica como de "regalo do ceo". 
 
 
- Armando Requeixo, 'Lilliputs narrativos', Diario de Ferrol, 'Nordesía', nº 348, 30 outubro 
2005, p. 21. 
 
Destácase o labor de Eyré como ensaísta e como crítico literario, este último traballo 
desenvolvido no semanario A Nosa Terra. Cualifícase esta primeira incursión na creación 
de Eyré como un produto interxenérico e de "deliberada difícil creación". Xustifica isto na 
presenza, dentro do texto, de caligramas, fragmentos de poemas ou retallos dramáticos. 
Logo de facer unha análise narratolóxica do volume, recomenda a lectura como "un 
exercicio saudable para a intelixencia e o corazón". 
 
 
- Pilar Ponte, 'En Ío', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 141, 'Libros', 10 novembro 2005, 
p. IV. 
 
Cualifica o libro de Eyré como unha "aposta fresca e orixinal". Destaca as advertencias 
previas ao lector de cara a facilitar a súa lectura. Di que o punto de vista da obra é   o do 
personaxe principal, Ío, un rapaz de dous e catro anos. Finalmente, recomenda a lectura do 
libro en base á súa achega orixinal á nosa literatura. 
 
 
- Tomás Ruibal, 'Un xogo orixinal', Diario de Pontevedra, 'Anaquel dos libros', nº 285, 
'Lecturas', 4 decembro 2005, p. 8. 
 
Cualifica a obra como "xogo literario" suxestivo e "por momentos fallido". Destaca a 
existencia dunha difuminación consciente entre os xéneros literarios presentes no texto, 
circunstancia que dificulta a súa clasificación. Subliña a presenza do tema clásico da 
descuberta do mundo por parte dun rapaz de menos de catro anos, de nome Ío. A seguir, di 
que as pezas narrativas presentes son sesenta e seis e que aparecen ordenadas en tres partes, 
das que dá os nomes. Entre os defectos máis salientábeis do libro nomea "un certo 
paternalismo do autor, unha sobredose de voz narrativa se ben este é un detalle que "a pesar 
da súa importancia non resta valor a este libro". 
 
 
Referencias varias: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Á procura do tempo arrebatado', Atlántico Diario, 'La Revista', 
nº 476, 'Musas', 23 outubro 2005, p. 47. 
 
 
 
- Xosé Carlos Caneiro, 'O futuro e o fulgor', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 135, 5 
novembro 2005, p. 10. 
 
Xosé Carlos Caneiro comeza afirmando que hai libros terapéuticos tales como o volume 



titulado Tres trebóns, de Xurxo Souto. O articulista afirma que se trata dunha obra que 
inculca enerxía e ganas de vivir e compara a súa prosa coa música dos instrumentos de 
vento. Caneiro tamén recomenda a lectura de Rúa carbón, de Marilar Aleixandre, cunha 
literatura con misterio pero sobria, que favorece unha lectura con gusto e pracer sibarita, 
aínda que é unha obra, segundo o articulista, ambivalente que se destina especialmente a 
xente adulta. Constelación de Ío, de Xosé Manuel Eiré, é outro dos volumes recomendados 
por Caneiro, un libro, nas palabras deste crítico, polixenérico pois presenta poemas e prosa, 
nunca mesturados, tal como critica a outros autores. Segundo o articulista, nesta obra están 
presentes aspectos fundamentais da existencia, tenrura, inxenuidade, etc. Xosé Carlos 
Caneiro, respecto a Eiré, tamén destaca que un crítico como este conseguise escribir unha 
obra con tanta sensibilidade, e alude á importancia e características da crítica literaria en 
Galicia. Remata considerando aos tres autores nos que se detivo polo miúdo o porvir da 
literatura.  
 
 
- Xan Carballa, 'Xosé Manuel Eyré 'Empezamos a ter unha literatura libre, pero a lingua 
estase a perder'', A Nosa Terra, nº 1.200, 'Cultura', 1 decembro 2005, p. 29. 
 
Entrevista ao autor de Constelación de Ío,  Xosé Manuel Eyré, con motivo da publicación 
da súa primeira obra de creación literaria, logo de varios anos exercendo a crítica dende as 
páxinas do semanario A Nosa Terra. O autor confesa a súa vontade de recuperar con esta 
obra parte da inocencia que todas as persoas teñen de cando cativos. Manifesta unha 
vontade consciente de buscar a participación do lector. Di que o seu libro, aínda que 
publicado nunha colección dirixida a un público mozo, non está pensado para este público 
senón "para que lean adultos". Preguntado pola posibilidade de continuar o seu labor 
creador, Eyré comenta que non ten unha pretensión tal, pois non quere "facer carreira 
literaria". Sobre a cuestión tamén comenta a súa oposición ao enfoque do crítico como un 
escritor frustrado. En relación á separación entre crítica e promoción, o autor de 
Constelación de Ío rexeita tal separación, afirmando, por contra, que el ten probado 
distintas fórmulas de crítica dirixidas a estimular a merca de libros. Non manifesta aversión 
por ningún autor en particular, e si un conxunto de influencias "moi ecléctico". 
 
 
 
Fernández Mallo, Marcelino, Cabilia, A Coruña: Primerapersona, 26 febreiro 2005, 194 
pp.  (ISBN: 84-95923-89-0). 
 
Primeiro libro de fición de Marcelino Fernández Mallo (A Coruña, 1961). Cabilia é un 
volume que contén oito relatos nos que se aborda, principalmente, o tema da emigración 
en Galicia, tanto o exilio interior coma o exterior. Galicia aparece sempre como 
tema de fondo. A mestizaxe dos galegos con outras culturas conflúe nas súas oito 
historias, unha relación ás veces provocada pola emigración e outras derivada de 
procesos de exilio persoal ou incluso da peregrinación xacobea. Galicia aparece sempre 
agochada dun xeito implícito nas vivencias dos personaxes, reflectindo a loita permanente 
entre a tentación de marchar e a obriga telúrica de quedar. Fernández Mallo preséntase 
como un narrador sintetizador de vivencias, cargadas de humanidade e dun humor moitas 
veces irónico, nas que realidade e fición se mesturan dun xeito suxestivo. 



 
 
 
 
Fernández Naval, Francisco X., Unha cita co aire, Vigo: Galaxia,  setembro 2005, col. 
Literaria, nº 221, 204 pp.  (ISBN: 84-8288-826-9). 
 
Novela de Francisco X. Fernández Naval (Ourense, 1956) estruturada en catorce capítulos 
sen título e enmarcada por dous fragmentos de poemas de Eva Veiga e José Ángel Valente, 
como paratextos inicial e final. O tema que transloce na novela é a busca da identidade do 
protagonista, Gabriel, a través dun conxunto de lembranzas que acontecen a partir dunha 
promesa. É a toma de consciencia a través dunha viaxe intensa pola súa historia persoal 
chea de emocións e sentimentos. Así, Gabriel vese obrigado a volver a Ourense, a súa 
cidade natal e tamén a do seu amigo recentemente falecido, Abelardo, quen lle pedirá como 
último desexo que esparexa as súas cinsas. Isto é precisamente a causa principal pola que o 
protagonista ten que se confrontar a unha cidade da que decidira non regresar e a que lle 
produce  remover o pasado. É salientábel o recurso narrativo do flash-back, debido a novela 
ser unha viaxe constante cara A acontecementos do pasado que inflúen en Gabriel. Así, o 
recordo da figura paternal descoñecida, as vivencias co colega Abelardo, o primeiro 
traballo nun xornal, ou a relación con mulleres como con Françoise, Yolanda e Mercedes. 
Alén disto, hai outro aspecto narrativo que cabe ser sinalado, como é a importancia que 
acadan os diferentes lugares que aparecen na novela, como Ourense, A Coruña, o piso 
compartido con Abelardo, que é  o máis importante, o bar onde tocaban Sarmiento e Larry, 
e a casa da infancia. O libro é, entón, unha toma de consciencia persoal como tentativa de 
encontro da propia identidade. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Martiño Suárez, 'Eloxio da amizade masculina', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 133, 
'Letras en galego', 29 outubro 2005, p. 12. 
 
Fálase do cerne da novela Unha cita co mar, centrándose nos seus dous protagonistas 
principais, e as relacións que se dan entre eles, sendo o mundo retratado na novela, na súa 
maioría masculino, e xirando arredor da temática principal que versa sobre a amizade. 
 
 
- Xosé M. Eyré, 'A emoción das lembranzas', A Nosa Terra, nº 1.198, 'Cultura', 17 
novembro 2005, p. 26. 
 
Faise unha crítica literaria á obra de Fernández Naval, centrándose nas diferentes 
sensacións que produce a súa lectura, onde sobresae a emoción transmitida polas 
personaxes masculinas, mais axudándose do misterio en que se apoian estas coa 
convivencia coas personaxes femininas, e alén da relación que tamén se estabelece coa 
música. Despois, achégase ao estudo das personaxes en concreto, para finalizar admitindo a 
vitalidade do conxunto da novela. 



 
 
- Armando Requeixo, 'Melancolías deloiradas', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 27 novembro 
2005, p. 21. 
 
A partir dunha serie de preguntas retóricas que tiran para o miolo do último libro publicado 
polo autor ourensán Francisco Fernández Naval, faise unha reseña sobre a totalidade da súa 
obra, para no final, centrarse en Unha cita co mar, admitindo ser, alén dun canto á amizade, 
unha novela de reencontros, de descubrimentos e, sobre todo, dun contar cheo de 
melancolía. 
 
 
- Francisco Martínez Bouzas, 'Citas co aire', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 145, 
'Libros', 8 decembro 2005, p. 5. 
 
Refírese á obra de Fernández Naval centrándose no leitmotiv da novela, as lembranzas que 
temos as persoas, e caracterizando ao escritor como atraído na súa narrativa polos conflitos 
interiores e segredos existentes nas relacións interpersoais, mediante unha escrita baleira de 
acción e cunha estrutura aberta e fragmentaria. Faise ademais, un breve resumo desta 
novela, Unha cita co mar, alén de proclamar a Naval como narrador importante dentro do 
sistema literario galego consolidado a partir do ano 1988, no que foi premiado co Premio 
Xerais pola novela O bosque das antas. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Nicolás Vidal, 'Todos temos xogado algunha vez en territorios equívocos', Diario de 
Ferrol, 'Nordesía', nº 347, 23 outubro 2005, pp. 18-19. 
 
Entrevista ao autor da novela Unha cita co aire, publicada en simultaneidade á  reedición 
aumentada de O bosque das antas, premio Xerais, o poemario Mar de Lira, e un ensaio 
sobre a relación de Julio Cortázar e Galicia próxima a saír. Fernández Naval fala sobre a 
edición das súas obras en tan pouco tempo afirmando a súa causalidade, e admitindo, 
tamén, que a novela de Galaxia agocha características que abren un novo espazo dentro do 
conxunto da súa obra, sendo esta moito máis sutil que as outras. A seguir, faise referencia 
ás versións que o autor fixo da novela, dúas exactamente, e á caracterización dos dous 
protagonistas principais. A partir de aquí, a conversa muda substancialmente de tema, 
referíndose a outras facetas que garda o autor, como a de animador cultural, xa como o 
organizador das Xornadas de Cultura Tradicional de Carnota, xa das charlas que ofrece en 
escolas e bibliotecas sobre a súa obra literaria, e no compromiso social, plasmado na 
colaboración en Nunca Máis, Asociación de Amigos da República e Cultura Solidaria 
Galega. Alén disto, a enquisa toca temas políticos sobre os novos cambios na Xunta de 
Galicia, admitindo o autor a necesidade que tiña o país de sufrilos. 
 
 
- Isabel Mariño, 'Coñecerse a un mesmo debe ser a meta de todos os seres humanos', La 
Opinión, 'Cultura', 28 outubro 2005, p. 62. 



 
Conversa con Francisco X. Fernández Naval, despois de ter publicado por Galaxia a súa 
última novela intitulada Unha cita co aire, onde a protagonista principal é a amizade. Así 
mesmo, faise referencia á música debido á súa importancia dentro desta obra alén de tocar 
outros temas diferentes que versan sobre a cidade da Coruña, residencia actual do escritor, e 
do seu traballo na administración e da docencia como opción que hoxe escollería. 
 
 
- Albino Mallo, 'Fernández Naval novela a busca de identidade', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 29 
outubro 2005, p. 32. 
 
Faise referencia aquí ao acto de presentación da obra de Fernández Naval, Unha cita co 
aire, celebrada nas "Portas Ártabras" da Coruña, onde participaron os actores Ánxela Abalo 
e Gustavo Pernas, que leron dous capítulos da obra alén de facer unha análise da novela, 
Mihaiel Moratov, que amenizou coa música do seu violín, e Carlos Lema, editor de Galaxia 
que foi o encargado de facer unha recensión sobre o libro de Naval. Por último, o artigo 
recolle unhas palabras do autor sobre como naceu a idea de creación desta novela. 
 
 
- Sonia Torre, 'Esta novela é o meu traballo máis difícil', La Región, 'Ciudad', 17 decembro 
2005, p. 17. 
 
Entrevista ao autor de Unha cita co aire, onde se fala da novela, da historia que ela trata, do 
lugar que ocupa dentro do conxunto da súa obra, alén da importancia que o escritor lle dá á 
poesía, das dificultades que veñen da escolla da escrita en galego e da situación na que se 
encontra a literatura galega hoxe, e do proxecto máis inmediato que ten nas súas mans, 
consistente na análise da relación entre a escrita de Julio Cortázar e Galicia. 
 
 
 
Jaureguizar, Santiago, Cabaret Voltaire, Vigo: Galaxia,  2005, 182 pp.  (ISBN: 84-8288-
845-5 ). 
 
Esta nova entrega de Santiago Jaureguizar (Bilbo, 1965) amósanos unha historia de amor 
que abrangue todo o século XX. A novela está dividida en tres partes: "Unha serea nun 
acuario", "Unha longa aperta a Berlín" -subdividida en sete apartados- e mais "Un teatro 
inmenso". Nela vemos como o enxeñeiro alemán Wilhem Kurtz -tamén denominado K; 
Borislav Kursk; Guillaume Crôute ou William Curst- chega nos anos trinta do século XX a 
Ribadeo para facerse cargo deste importante porto comercial. Wilhem Kurtz non se lembra 
da súa identidade e vese involucrado nunha trama de tráfico de pezas castrexas. Ante a 
presión de rusos -Eugeni Drisdov-, ingleses -Fermín Barnes- e do xefe nazi dono do 
Cabaret Voltaire de Ribadeo -Ernst Schäfer- para conseguir un diadema castrexo, foxe de 
Ribadeo con Nuria, que era unha serea que traballaba no Cabaret Voltaire. Así chegan a 
Berlín -onde viven unha tempada na casa de Alfred Kurtz, irmán de Wilhem, e teñen a 
Ümit como asistente-, téñense que separar polo Muro de Berlín e finalmente regresan a 
Ribadeo.  
 



 
 
 
Künh-Bode, Heidi, Pomerania meu amor, A Coruña: Edicións Espiral Maior,  2005, col. 
Narrativa, 225 pp.  (ISBN: 84-96475-07-7). 
 
Novela de Heidi Künh-Bode (Bavaria, Alemaña, 1945) na que se relata a historia dunha 
familia con orixes na Pomerania no tempo da II Guerra Mundial. A historia discorre nun 
continuo flash back que se ve interrompido por pequenos relatos que distan do fío narrativo 
fundamental. Un destes pode ser a historia de amor e paixón de Yorinde e Yoringuel ou a 
carta de despedida que Alexandre Bóveda. O argumento xira en torno a Albert, que é 
recrutado para o enfrontamento armado, por Lissy que se ve obrigada a fuxir da súa terra e 
polos dous fillos destes, Hagen e unha moza de trece anos. Estes últimos atópanse envoltos 
nunha historia particular. Hagen está en coma e a súa irmá suplícalle que non morra e 
cántalle para axudalo a reaccionar. O irmán é quen de escoitala mais nun principio é 
incapaz de ofrecer resposta até que finalmente esperta. A obra está chea de metáforas que 
deixan clara unha forte crítica á guerra.  
 
 
Recensións: 
 
- Marga Romero, 'A procura da liberdade: A Pomerania soñada e a Galiza vivida', Galicien 
Magazin, nº 17, 'Besprechungen', 2005, p. 65. 
 
O artigo fala da autora galego-alemá Heidi Kühn-Bode que fixo do galego a súa lingua e da 
súa nova obra Pomerania meu amor, editada en Espiral Maior. Marga Romero felicita a 
esta literata por ser ponte de unión entre Galiza e Alemaña, un dos cometidos do Galicien-
Zentrun. Deseguido, describe o libro Pomerania meu amor, que se presenta desde a 
narrativa e na súa división en trinta e catro capítulos aparecen todos os xéneros literarios. 
Destaca a capacidade de idear un espazo ficcional como Pomerania e combinalo coa 
Alemaña nazi e a Galiza do 36 para crear historias de supervivencia e desexo de liberdade.  
 
 
- Vicente Araguas, 'Amores de lonxe', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 8 xaneiro 2005, p. 20. 
 
Aproximación ao libro Pomerania meu amor, escrito por Heidi Kühn-Bode. Comeza 
aludindo a diversos autores foráneos que escriben na nosa lingua e pasan a engrosar o noso 
canon literario. Cita a Anne Marie Morris e Úrsula Heinze. Salienta a capacidade dramática 
da escritora e a súa intuición poética, que se filtran en cada páxina da novela. Céntrase logo 
en aspectos máis formais como os cambios de ritmo do discurso narrativo afirmando que se 
axustan perfectamente á temática da obra. Remata cunha referencia a traballos anteriores da 
escritora e menciona unha novela xuvenil e diferentes pezas de teatro. 
 
 
- Martiño Suárez, 'Regreso a unha Europa en guerra', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 130, 
'Letras en galego', 8 outubro 2005, p. 10. 
 



Comeza ofrecendo unha contextualización socioeconómica da vida da escritora para logo 
mencionar a súa faceta como autora de textos para nenos e recente labor como novelista. 
Sostén que Pomerania meu amor é unha afirmación da vida en tempos de guerra, espallada 
a través dunha sucesión de relatos que narran os padecementos daqueles que senten a forza 
da fronte: unha multiplicidade de personaxes senten cómo a súa existencia se transforma no 
transcurso da segunda guerra mundial. A continuación, refírese á forza da palabra, fío 
conductor e método curativo a través das distintas historias, cada unha delas con ecos 
autobiográficos coa segunda guerra mundial e a Alemaña nazi como telón de fondo. Di que 
as historias se misturan unhas con outras, aludindo ao recurso da boneca rusa onde uns 
personaxes e historias levan a outras, citando distintas aventuras de supervivencia e 
catalogando este recurso como o verdadeiro mérito da autora. Segue comentando a 
contextualización da obra,  máis alá da segunda guerra mundial xa que presenta outros 
escenarios, como a Pontevedra dos anos trinta ou a Galicia dos sesenta. Remata cunha 
alusión ao estilo directo,  realista e dramático onde o diálogo se converte en elemento 
vertebrador da obra, acompañado do poder da memoria como elemento de recuperación 
dun pasado arrasado pola guerra. Conclúe mencionando a calidade da obra, triste e 
absolutamente optimista á vez. 
 
 
- Xulio Valcárcel, 'Pomerania meu amor', El Ideal Gallego, 'G!', nº 383, 'Página literaria', 9 
outubro 2005, p. 4. 
 
Dá conta da presentación da última novela de Heidi Kühn-Bode Pomerania meu amor 
publicada pola editorial Espiral Maior. Ofrece un resumo da súa temática, caracterizada 
pola alusión a un cosmos múltiple, cunha pluralidade de personaxes e espazos narrativos e 
anuncia que os personaxes, presentados de forma viva, son complexos e eficientes, feito 
que lle da mérito á obra. Refírese logo ao argumento, unha saga familiar e social vista 
desde unha óptica marcada pola tenrura e a piedade cara os desfavorecidos, chea de 
dramatismo e crueza. Por todo isto enfatiza o carácter sinfónico da novela: diversidade 
temática, enfoques variados, heteroxeneidade de fíos narrativos, e multiplicidade de 
rexistros que non deixan de dar unha unidade harmónica á obra. En canto á forma narrativa 
destaca o diálogo e a forza das conversas que manteñen os personaxes nunha multiplicidade 
de escenarios (Europa, América e Galicia). Conclúe loando a heteroxeneidade e o 
eclecticismo da obra, que axudan a definila como  un verdadeiro suceso literario. 
 
 
- Marga Romero, 'Pomerania, Pomerania', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 145, 'Libros', 
8 decembro 2005, p. 4. 
 
Dá conta da publicación da última obra da escritora galego-alemá Heidi Kühn-Bode, 
Pomerania meu amor, recordando a súa incursión na novela xuvenil con títulos como 
Fideliño o carteiro ou no teatro con Teatro para contistas e Os mundiños, ademais de 
subliñar a súa faceta de tradutora coa obra de Cunqueiro Xente de aquí e de acolá ao 
alemán. Analiza logo a obra dende o punto de vista formal e temático afirmando que nos 
seus trinta e catro capítulos mistúranse xéneros literarios e espazos míticos como Besaravia 
ou Galicia, lugares todos eles de liberdade marchita e debidas desfeitas. Matiza a relevancia 
das vítimas inocentes no argumento para ir máis alá do retrato dunha mera saga familiar 



cunha prosa chea de lirismo e momentos musicais. Remata aludindo ao tema da liberdade 
sobre o que xira e se inspira o texto, unha liberdade que logra vencer á morte e onde a 
memoria é o talismán. 
 
 
 
López Gimeno, Iván, B.S.O., Lugo: TrisTram,  2005, 114 pp.  (ISBN: 84-89377-58-8). 
 
O escritor e guionista vasco Iván L. Gimeno presenta neste volume unha colección de doce 
relatos de curta extensión que presentan como fío común o feito de iren encabezados polo 
fragmento da letra dunha canción que garda relación co texto. Nesta integración entre a 
música e a literatura incide tamén o índice do volume, que reproduce a presentación 
habitual dun CD. Entre as cancións escollidas figuran intérpretes xa convertidos en 
referentes para a mocidade actual como Los Planetas, Family, Corcobado & Manta Ray, 
Pixies, Pavement, Max Payne 2, El Niño Gusano, James Jones, Jeff Buckley, Interpol, John 
Waters e Built to Spill. O mundo das drogas, os seus delirios e e as súas consecuencias por 
veces funestas, as viaxes a festivais de música, o sentimento de fracaso, a aparición de 
personaxes marxinais que transitan polos límites da cordura e o desafío das regras 
convencionais, son algúns dos temas que desenvolven estes relatos. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Iván L. Gimeno trae a súa 'B.S.O.' a Santiago', Galicia Hoxe, 'Maré', 7 decembro 
2005, p. 31. 
 
Nota que dá conta da presentación do volume B.S.O, de Iván L. Gimeno, no pub Curruncho 
de Santiago de Compostela. Reprodúcense as palabras que figuran na contracapa do libro 
nas que se sinala que se trata dunha recompilación de relatos tan falsos como a vida ou as 
persoas mesmas e que foron escritos desde o ano 1996. 
 
 
- MARÉ, 'Iván L. Gimeno presenta o libro 'B.S.O.' cunha festa en compostela', Galicia 
Hoxe, 'Maré', 8 decembro 2005, p. 30. 
 
Nota que informa da presentación do volume B.S.O, de Iván L. Gimeno, no pub Curruncho 
de Santiago de Compostela. Sinálase que algúns dos doce relatos que contén o volume xa 
foran dados a coñecer en revistas e fanzines e que neles se recollen situacións recoñecíbeis 
para calquera persoa da xeración do autor. Anúnciase tamén a próxima publicación por 
parte de Iván L. Gimeno do poemario de corte dadaísta Fin de feira. 
 
 
 
López Teijeiro, Iria, Meniña de cristal, I Premio Biblos, A Coruña: Biblos Clube de 
Lectores,  2005, 173 pp.  (ISBN: 84-934126-6-X). 
 



Iría López Teijeiro (Fene, 1981) publica a súa primeira obra, Meniña de cristal, coa cal 
gañou o I Premio Biblos-Pazos de Galicia, outorgado o 23 de xullo do 2005 na Casa 
Grande do Bachao, polo xurado integrado por Xosé Luís Méndez Ferrín, Marilar 
Aleixandre, Marga Romero e Tucho Calvo. A historia divídese en tres partes: a primeira 
parte títulase, "Raíces"; a segunda, "No camiño" e, a última, leva o título de "Posdata". A 
novela narra a historia de Xiana, unha fotógrafa que ten como xefe o seu noivo, Brais. Un 
pouco cansa da súa existencia monótona e da súa relación amorosa, un día recibe unha 
misteriosa chamada dun médico, Lois López, que a informa da enfermidade grave que sofre 
a súa avoa materna nunha aldea remota. Nun primeiro momento ela non quere saber nada 
disto, xa que a súa avoa expulsáraas a ela e mais á nai, tras a morte do seu pai. No entanto, 
nun arrouto inesperado, Xiana abandona Santiago e decide visitar á avoa enferma e 
desvalida. Alí coñece a súa prima María, ao médico que a chamou, ao irmán deste e outros 
habitantes da misteriosa aldea. Pouco a pouco vai descubrindo cousas sobre o pasado da 
súa familia, sobre todo sobre un home chamado Nicolau, o cal foi encerrado nunha 
habitación por tolo, aínda que realmente fora privado da súa liberdade por unha relación 
amorosa con Sabela, a filla do médico do pobo. A historia vai avanzando e  Xiana acaba 
descobrindo a verdade sobre a historia de Nicolau e ao mesmo tempo atopa o xeito de 
encamiñar a súa propia vida. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Camilo Franco, 'Finalizada a redacción da primeira novela premiada co Biblos', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 28 outubro 2005, p. 54. 
 
Recolle as palabras do equipo formado por Méndez Ferrín e López Teijeiro, que   
presentaron a redacción rematada da novela gañadora do Premio "Biblos". Ambos os dous 
afirman que o traballo resultou estimulante e Ferrín avanza que se trata dunha novela 
"nítida sobre un misterio". Sinálase que a novela aparece de cara á campaña editorial de 
Nadal e que o título definitivo, Meniña de cristal, foi moi debatido. 
 
 
- Conchi Bilbao, 'Iria López estrearase con 'Meniña de cristal', El Correo Gallego, 'Hoy', 28 
outubro 2005, p. 75. 
 
Dá conta das declaracións de Iria López Teijeiro, quen presentou xunto a Xosé Luís 
Méndez Ferrín a novela que resultou gañadora do Premio "Biblos", rematada no último mes 
na Casa Grande do Bachao baixo a titoría do poeta e narrador ourensán. Sinálase que a obra 
levará por título Meniña de Cristal e que "é a historia de Xiana, unha rapaza afincada en 
Compostela que se ve na obriga de volver á vila dos seus pais". 
 
 
- MARÉ, 'A forxa dunha escritora', Galicia Hoxe, 'Maré', 28 outubro 2005, p. 36. 
 
Infórmase de que escritora novel Iria López Teijeiro permaneceu un mes baixo a tutela do 
escritor Méndez Ferrín na Casa Grande do Bachao, onde rematou a súa novela, Meniña de 
cristal. Os dous autores, segundo se apunta, compareceron ante os xornalistas para achegar 



detalles relativos ao proceso. A estancia na Casa Grande do Bachao, contando coa tutelaxe 
directa de Méndez Ferrín, foi, ao carón doutros, un dos galardóns recibidos pola escritora 
tras ser distinguida co Premio Biblos-Pazos de Galicia pola súa obra Contracorrente. O 
xermolo da actual novela Meniña de Cristal estaba xa nesa primeira incursión narrativa, 
que foi tomando forma progresivamente, e que nos relata a historia dunha moza, Xiana, que 
afonda no pasado e nas orixes da súa familia. López Teijeiro destaca do seu traballo con 
Ferrín os diferentes e enriquecedores puntos de vista que lle achegaba sobre os personaxes, 
e como o escritor actuou a xeito de freo ante as numerosas dúbidas que se lle presentaban.  
 
 
- Carmen Villar, 'Unha novela escrita baixo titoría', Faro de Vigo, 'Sociedad y Cultura', 20 
novembro 2005, p. 46. 
 
Refírese á redacción da novela gañadora do I Premio Biblos-Pazos de Galicia, de Iria 
López Teijeiro, quen contou coa colaboración de Xosé Luís Méndez Ferrín. Teijeiro 
comenta que traballar con Ferrín foi doado e que aprendeu a ver as cousas desde fóra con 
esta experiencia. 
 
- MARÉ, 'Iria López presenta en Vigo 'Meniña de cristal'', Galicia Hoxe, 'Maré', 12 
decembro 2005, p. 31. 
 
Infórmase sobre a presentación na Casa do Libro de Vigo da novela de Iria López, Meniña 
de cristal, gañadora do I Premio Biblos, e redactada baixo a supervisión de Xosé Luís 
Méndez Ferrín. 
 
- María de la Huerta, 'Iria López: 'Traballar con Ferrín foi moito máis sinxelo do que 
pensaba'', La Opinión, 'Cultura', 21 decembro 2005, p. 55. 
 
Fai referencia á gañadora da primeira edición do premio Biblos-Pazos de Galicia, Iria 
López coa súa novela Meniña de cristal. Comenta que para a redacción do libro contou coa 
axuda de Méndez Ferrín que, ademais de influír no cambio do título, corrixiu tan só 
aspectos estruturais do texto. Así mesmo, achéganse algúns comentarios da autora. 
 
- M.J.R., 'Iria López Teijeiro: 'A novela é moi sincera, puxen moito de min mesma'', Diario 
de Ferrol, 'CGS', 23 decembro 2005, p. 12. 
 
Comenta que a escritora Iria López presentou ao concurso Biblos, un esbozo da novela 
Meniña de cristal, e tras ser escollida como finalista, redactouna coa axuda de Méndez 
Ferrín. Fai referencia ao acto de presentación no que Tucho Calvo loou o traballo feito por 
Teijeiro e a autora comentou que a novela non é autobiográfica pero si é moi sincera. 
Ademais, dá conta do argumento. 
 
 
Loureiro, Ramón, As galeras de Normandía, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  febreiro 
2005, col. Narrativa, nº 214, 335 pp.  (ISBN: 84-9782-266-8). 
 
Terceira novela de Ramón Loureiro (Fene, 1965)  e terceira ocasión na que retoma a 



construción do seu universo de Escandoi. Debuxada sobre a realidade da Ría de Ferrol, 
Escandoi ten o seu epicentro no lugar de Santo Hadrián, baixo a sombra do monte 
Maxarrón. Alí residen o príncipe bicéfalo Henrique de Caldaloba e Manuel Merlín, rei e 
vasalo, que, baixo a estrutura ficcional das lendas artúricas, representan a morriña da  
Bretaña: simbolizada na espera dos personaxes das galeras negras que deberían chegar 
dende Normandía. Mentres estas non chegan transcorren por Santo Hadrián e polas terras 
de Escandoi unha multiplicidade de personaxes, vivos e mortos, que explican a súa historia 
facendo uso da ironía e do humor. Unha  novela, xa que logo, polifónica e de claro corte 
fantástico. 
 
 
Recensións: 
 
- Armando Requeixo, 'Crónica da Terceira Bretaña', Tempos Novos, nº 99, 'Voces e 
Culturas', 2005, p. 71. 
 
Contextualízase o autor como unha fonte directa do lugar que representa a historia de 
Galeras de Normandía. Destácanse as múltiples personaxes presentes como, a un mesmo 
tempo, representantes de si mesmos e da península ártabra que representan, establecendo un 
paralelismo no manexo deste recurso entre Loureiro e Pirandello. Sobre o pobo àrtabro 
cualifícaselle de "pobo que vive na espera" dunha ilusión, a de ver chegar a terra as naves 
normandas; sendo esta historia, xa que logo, o retrato dunha ilusión que se murcha. Loase a 
capacidade das personaxes de acoller arredor súa un conxunto de "historias marxinais". 
Recoñécese o "moi logrado humor", a compaixón e a "omnicomprensión das debilidades 
humanas" coa que a voz narradora trata a todas as personaxes, sexan estes vivos, mortos ou 
pantasmas. Ao final, cualifícase a obra como un "desafío tanto a capacidade lectora como 
os coñecementos sobre a psique colectiva das nosas xentes" e que "non debería deixarse sen 
ler". 
 
 
- Ramón Nicolás, 'Capacidades fabuladoras', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 115, 
'Libros', 10 marzo 2005, p. V. 
 
Logo de lembrar as anteriores obras do autor, introdúcese o libro a partir da presenza da 
fantasía nos ambientes e nos personaxes. Unha característica que serve para equiparar esta 
obra co Merlín de Álvaro Cunqueiro en canto "encrucillada fantástica onde o trasmundo se 
mestura co universo real". Apúntanse tamén a Carlos Casares, Torrente Ballester, Faulkner 
e Benedetti como influencias presentes no libro. Lémbrase, finalmente, o paralelismo entre 
as fantásticas terras do Escandoi e a Galicia ártabra da realidade. 
 
- Xosé M. Eyré, 'Novela total', A Nosa Terra, nº 1.170, 'Narrativa', 7 abril 2005, p. 26. 
 
Descríbese a obra como unha novela aglutinadora de historias e que procura a súa unidade 
a través de dous mundos que, ao final, son un só. Identifícase a presenza da literatura oral 
na construción das historias e nas fontes dende as que se constrúen os personaxes. 
Sinálanse a Cunqueiro, Torrente Ballester e Carlos Casares como influenzas destacábeis, 
engadíndoselle logo Castelao e Darío X. Cabana. Dise que a linguaxe é sonora e, xa que 



logo, traballada sílaba a sílaba, dentro dunha narrativa definida como "paródica e profunda, 
épica e lírica", situando a novela como un "perfecto exemplo de literatura maior". 
 
- R.G., 'Xentes da terra de Escandoi', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 106, 'Libros para 
agasallar', 23 abril 2005, p. 8. 
 
Faise un breve resume da novela e descríbese como unha "vella Galicia de Maheloc" 
dotada de ironía, humor e retranca. 
 
- Francisco Martínez Bouzas, 'Materia de soño', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Libros 
novidades', 19 xuño 2005, p. 18. 
 
Enuméranse varios dos personaxes míticos e fantásticos que adobían a novela, cualificada 
como "fantástica". Descríbense logo os paralelismos entre a terra de Escandoi e a Galicia 
real. Estabelécese unha ligazón do autor coa escrita de Álvaro Cunqueiro para explicar a 
"coimplicación" entre os mundos ficticio e real. Destácanse o humor e a retranca como 
adobíos dunha "engaiolante fantasía". 
 
- Manuel Xestoso, 'A terceira Bretaña', A Nosa Terra, nº 1193, 'Cultura', 13 outubro 2005, 
p. 27. 
 
Destácase esta obra como un intento de transcendencia do espírito mediante a creación 
dunha Terceira Bretaña que sirva de "fuxidío umbral que liga o mítico co real". Porén, 
trázase esta Bretaña como un mundo non orixinal, xa coñecido, pois está ligado aos seus 
anteriores textos. Sobre o tema central da obra este sería o mal -identificado co espírito de 
Leitenegro, feroz inspirador dos máis estarrecedores crimes- e a posibilidade de que bote 
por terra "a esperanza toda coa que os soños son quen de fornecernos". No respecto das 
técnicas narrativas fálase da "frase delongada que explora alambicadas sintaxes, nun 
espléndido sentido do ritmo e nunha multiplicidade de rexistros prodixiosamente 
harmonizados". Finalmente, gábase o libro en conxunto destacando que é "unha excelente 
obra que deleitará aos máis esixentes e minuciosos lectores". 
 
Referencias varias: 
 
- Laura Caveiro, 'Máscaras no baile dos vivos e dos mortos', Grial, nº 166, 'O espello das 
letras', 2005, pp. 133-134. 
 
Dáse conta da publicación da obra As galeras de Normandía, de Ramón Loureiro. Laura 
Caveiro realiza unha breve sinopse desta obra, ademais de facer unha interpretación desta. 
Destaca tamén a mistura de diferentes personaxes que aparecen ao longo da historia: 
personaxes históricos, literarios, simbólicos, etc. 
 
 
- Maré, 'Ramón Loureiro volve a 'As galeras de Normandía'', Galicia Hoxe, 'Maré', 26 
febreiro 2005, p. 41. 
 
Anúnciase a presentación do libro en Compostela e resúmese a partir da recolección de 



distintas personaxes contidas no libro como Henrique de Calda-Loba, o príncipe de Dúas 
Cabezas ou o Merlín Nigromante. Sublíñase o labor de xornalista do autor e recóllese  tanto 
a súa anterior obra na literatura como o seu traballo de fotodocumentalista. 
 
- Basilio Losada, 'A hora do lector', La Voz de Galicia, 'Cultura', 28 febreiro 2005, p. 63. 
 
Crítica á obra de Ramón Loureiro, na que se salienta a visión caleidoscópica que subxace 
nela, a través dunha apoteose verbal que presenta un entroido alucinante,  morte e vida, 
pasado e presente, lucidez e tolemia. Afirma que ante a obra o lectorado non pode 
permanecer impasíbel, que ten que reconstruír e interpretar. Remata con palabras de 
Castellet, quen dicía que é a hora do lector.  
 
- Camilo Franco, 'Loureiro reivindica o norte galego en 'As galeras de Normandía'', La Voz 
de Galicia, 'Cultura', 28 febreiro 2005, p. 63. 
 
Dáse conta da publicación, pola editorial Xerais, do novo libro de Ramón Loureiro, así 
como da súa presentación no Centro Torrente Ballester de Ferrol. Reflexiónase tamén sobre 
o paralelismo xeográfico entre as terras de Escandoi, vinculadas cunha terceira Bretaña de 
Maeloc, e as terras ártabras que van dende o mar de Ferrol até o río Eo. Defínese a fantasía, 
por último, como a característica principal da obra e exemplifícase a partir dalgunha das 
personaxes que aparecen na novela e das propias declaracións do autor, cando di que 
"escribir sirve para camiñar entre as sombras". 
 
- Luís Pousa, 'Feliz regreso á terra de Escandoi', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 101, 
'Letras en galego', 12 marzo 2005, p. 9. 
 
A través da presenza do personaxe de Merlín Nigromante explícase a presenza de Álvaro 
Cunqueiro e Xosé Luís Méndez Ferrín, a través dos ciclos artúricos, na novela de Ramón 
Loureiro. Resúmese logo a trama e apúntase o simbolismo das "galeras" como un signo de 
esperanza. Finalmente recoméndase a lectura do libro, que cualifica de "regalo", situándoo 
como unha das mellores obras do ano e unha digna herdanza dos mellores Cunqueiro, 
Torrente Ballester e Carlos Casares. 
 
- César Casal González, 'Escandoi', La Voz de Galicia, 'De sol a sol', 25 marzo 2005, p. 56. 
 
Explícase brevemente porqué a obra e o autor están influenciados por Álvaro Cunqueiro, 
Torrente Ballester e Carlos Casares, respectivamente. 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 118, 31 marzo 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa deste xornal na que, nesta ocasión, se inclúen breves comentarios de Orgullo e 
prexuízo, de Jane Austen; As galeras de Normandía, de Ramón Loureiro; Do Imperio 
Romano á Alta Idade Media, de Álvaro Rodríguez Resino; e O tempo vital de Manuel 
María, de Camilo Gómez Torres. Sinala, con respecto á obra de Ramón Loureiro, que se 
trata dun relato sobre a Galiza de Mahiloc e fai referencia aos espazos nos que se 
desenvolve a trama; dá conta do seu argumento e indica que no texto están presentes as 



voces de Álvaro Cunqueiro, Gonzalo Torrente Ballester e Carlos Casares.  
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Na terceira Bretaña', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 10 
abril 2005, p. 53. 
 
Entrevista ao autor da novela na que se recoñece un lector de poesía e un narrador 
"faulkerniano", identificándose así pola súa vontade de ir máis alá na escritura e, ao tempo, 
por non pensar nun porqué do seu labor como escritor. Identifica a Escandoi, por último, 
cunha Galicia mítica. 
 
- C.P., 'Ramón Loureiro', La Voz de Galicia, 'Santiago', 27 abril 2005, p. L9. 
 
Entrevista na que Ramón Loureiro encadra a súa novela dentro do xénero fantástico e 
recoñece a súa débeda con Álvaro Cunqueiro, se ben cre que ambas as obras non teñen 
nada que ver entre si. Adxudica a unión entre a realidade e a fantasía á existencia de dúas 
partes nos seres humanos que os dividen entre as dúbidas e as certezas. Recoñece que o 
libro non ten unha lectura sinxela, sobre todo, polas polisemias coas que se xoga e que 
responden a unha intención de "camiñar entre as sombras". Apúntase o amor á lingua 
galega como o motivo do seu compromiso coa literatura galega. 
 
- Xan Carballa, 'Ramón Loureiro: 'Escribo para que os meus mortos non se vaian para 
sempre', A Nosa Terra, nº 1.174, 'Cultura', 5 maio 2005, p. 29. 
 
Dáse conta do protagonismo da novela no quinto día da Feira do Libro de Santiago de 
Compostela. Faise un resume da historia e se recollen as palabras vertidas polo autor e nas 
que recoñece a Escandoi como unha terra hoxe administrativamente dividida entre "dúas 
provincias" pero que posúe "unha unidade territorial moi forte". Dise que a novela nace do 
recordo da nai do autor e que as naves representan a esperanza no futuro. 
 
- Alfredo Conde, 'As galeras de Normandía', El Correo Gallego, 'Os outros días', 8 maio 
2005, p. 4. 
 
Recoméndase unha lectura repousada do libro. Rexéitase a asociación con "Don Álvaro" -
referida a Álvaro Cunqueiro- se ben se recoñece a existencia de puntos en común. 
Apúntanse tamén a Otero Pedrayo, a Torrente Ballester e ao Carlos Casares xornalista 
como influencias visíbeis. 
 
- Xabier P. Docampo, 'Unha novela para a festa da palabra', La Voz de Galicia, 'Culturas', 
nº 142, 'O Mellor en Galego', 31 decembro 2005, p. 11. 
 
Dentro do conxunto de obras destacadas como a mellor produción do ano en lingua galega, 
aparece esta novela de Ramón Loureiro. Dela dise que é unha "festa da palabra" na que se 
recolle, dende o fantástico ou o marabilloso, unha nova Bretaña con aires vellos do Norte, 
de Escadoi, e aires novos, procedentes da utopía e da imaxinación. Destácase desta obra 
que "é unha novela para os lectores" en cuxo interior "todo é literatura". Apúntanse "os 
ecos de Cunqueiro en moitas das súas caras". 
 



 
 
Marcos, Xesús Manuel, Fonte de Esperante, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  setembro 
2005, col. Narrativa, nº 216, 117 pp.  (ISBN: 84-9782-336-2). 
 
Obra de Xesús Manuel Marcos (Seoane do Courel, 1967) composta por nove relatos 
ambientados no trasunto mítico dun mundo rural decadente chamado Esperante: "Aliados 
solitarios", "Hispasat", "Febre", "A noite de arame", "Sumidoiro", "Sempre hai flores na 
tumba de Rita Xenovese", "Fuxidos", "Tratantes" e "Remol de descontentos". Por eles 
discorren diferentes personaxes, como aliados solitarios, emigrantes, fuxidos, heroes ou 
aldeáns illados na cotianeidade. Os contos que compoñen este volume alternan diferentes 
tipos de enunciación, entre os que destaca o uso da primeira e segunda persoa, para narrar 
historias nas que a morte, a dor ou o cansazo xogan un papel principal. 

 
 
 
 
Recensións: 
 
- Xosé M. Eyré, 'Nove contos de Xesús M. Marcos', A Nosa Terra, nº 1.201, 'Cultura', 8 
decembro 2005, p. 26. 
 
Coméntase o libro de relatos Fonte de Esperante que presentou Xesús M. Marcos, gañador 
do Premio Merlín do pasado ano. Enténdese que os nove contos están desigualmente 
resoltos e destácase a valía de dous: "Remol de descontentos" e "Sempre hai flores na 
tumba de Rita Xenovese". Destácase a habilidade que ten o autor á hora de crear un 
ambiente propicio á tensión e á sorpresa, os personaxes viven na angustia, cunhas vidas 
abocadas ao sufrimento e á imposibilidade de cambio desa situación. As vidas destas 
persoas están condenadas á traxedia, á incomunicación, á emigración e en xeral a todo o 
que provoca a infelicidade. Enténdese que a muller ten un papel relevante dentro dos 
relatos e que en xeral os personaxes están ben trazados e nunca son planos. Finalmente 
destácase que o último conto que se recolle é o mellor de todos, pero casualmente é o que 
aínda está sen premiar. 
 
 
- Vicente Araguas, 'Do realismo posible', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 11 decembro 2005, 
p. 20. 
 
Achégase á obra de Xesús Manuel Marcos Fonte de Esperante na que se compilan nove 
relatos moitos dos cales xa foron premiados noutros certames. Crése que na obra se pode 
ver a orixe do autor, que non oculta dentro dun libro onde os protagonistas son persoas 
maltratadas pola vida e que viven nunha profunda soidade. 
 
 
- R.Lueiro, 'Na memoria, un universo', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 140, 'Letras en 



galego', 17 decembro 2005, p. 7. 
 
Recoméndase a lectura do libro Fonte de Esperante pola súa calidade en todos os planos. 
Enténdese que é un volume que contén nove relatos moi ben traballados que comparten a 
pegada dun mundo rural que está a piques de desaparecer para sempre irrevogabelmente. 
Lóase a boa construción de cada un dos relatos e ao mesmo tempo fálase da forza que 
acadan as súas imaxes, a intensidade das palabras e a busca precisa de cada unha delas para 
a construción de cada relato. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Fonte de Esperante', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 6 
novembro 2005, p. 51. 
 
Entrevista ao escritor Xesús Manuel Marcos na que reflexiona sobre o pracer que lle 
produce contar historias. Entende que sempre hai elementos persoais que se mesturan coa 
ficción que el crea, especialmente as paisaxes, o contorno e mesmo experiencias máis 
íntimas. Confesa que escribe poesía, pero polo momento gárdaa nun caixón até que un día 
sexa capaz de editala. Finalmente detense na súa última publicación Fonte de Esperante, da 
que comenta que son relatos melancólicos dun mundo que se está a perder e que aínda se 
pode recrear a través da literatura.  
 
 
- LQ, 'A obra reflicte varias reaccións ante un mundo en decadencia', El Progreso, 15 
decembro 2005, p. 2. 
 
Entrevista a Xosé Manuel Marcos López arredor da publicación da súa cuarta obra, Fonte 
de Esperante, da que o autor explica que é unha recompilación de relatos que xa foran 
premiados en diversas convocatorias, ademais dun inédito, que é o máis extenso. Explícase 
que foron escritos dende o ano 1995 e que teñen como espazo común Esperante, un lugar 
ficcional inspirado no Courel. O autor explica tamén que son relatos sobre reaccións 
diversas nas que se retrata un mundo decadente e no que se contrapón o mundo rural co das 
novas tecnoloxías. Fala da súa visión do Caurel como lugar en decadencia visto dende a 
distancia de Madrid, lugar no que traballa, e remata referíndose á pegada que deixa o 
Courel nas persoas sensíbeis, así como a influencia da literatura oral. 
 
 
Mato Fondo, Miguel, Xope de Lilaina (Noticia e prosas de M. Castro d´Anllóns), A 
Coruña: Baía Edicións,  abril 2005, col. Baía narrativa, nº 17, 135 pp.  (ISBN: 84-96128-
97-0). 
 
Após unha dedicatoria a varias persoas, nesta obra de Miguel Mato Fondo (Ponteceso, 
1953), un prólogo explícanos a historia dos relatos. Utilízase a fórmula dun escritor 
(imaxinario) chamado M. Castro d'Anllóns, quen deixa os relatos a outra persoa, sendo un 
intermediario quen os prepara para a publicación. Ao longo de cento trinta páxinas 
aproximadamente, multitude de pequenas historias son recreadas con trazos de oralidade 



unhas, outras máis literarias, con elementos do fantástico que recrean un universo e unha 
explicación máxica sobre seres, animais da xeografía ou do imaxinario popular galego. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Armando Requeixo, 'Aires do outro mundo', Tempos Novos, nº 101, 'Voces e Culturas', 
outubro 2005, p. 73. 
 
Fala Requeixo deste primeiro libro de narrativa, Xope de lilaina, de Miguel A. Mato Fondo 
que se vai unir á súa obra ensaística e poética. Trátase dun conxunto de relatos onde 
podemos observar un aprecio e coñecemento por parte do autor da  literatura oral 
tradicional e fabulística. O crítico explícanos o título e fálanos da estrutura da obra que 
consta de seis partes e un prólogo ligadas a través da figura dun escritor imaxinario e de 
outra voz narrativa que se pode identificar coa do propio Mato Fondo. Fala das influencias 
de Fole, Cunqueiro ou Otero así coma da mitoloxía dos contos galegos de tradición oral. 
Requeixo denota nesta narrativa de Mato unha pretensión non culminada de dotar a escrita 
dunha constante auréola de misterio. 
 
 
- Martiño Suárez, 'Un xiro á tradición oral', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 135, 'Letras en 
galego', 5 novembro 2005, p. 11. 
 
Achéganos á obra Xope de Lilaina, que recolle pequenas historias 'escritas case coma 
anotacións' nas que se recrean personaxes míticos nunha colección de historias recollidas 
da oralidade que 'mostran a tradición dun país tan imaxinativo como descrido'. 
 
 
Moure, Teresa, Herba Moura, Premio Xerais de Novela 2005, Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia,  setembro 2005, col. Narrativa, nº 217, 442 pp.  (ISBN: 84-9782-347-8). 
 
Novela de Teresa Moure (Monforte de Lemos, 1969), estruturada en catro capítulos 
("Christina de Suecia", "Hélène Jans", "Elas, das que tanto se fala" e "Einés Andrade") e 
composta de textos de distinta tipoloxía (narración, epístola, poesía, ensaio... ), na que se 
conta a relación de Descartes coa raíña Christina de Suecia e con Hélène Jans, unha especie 
de meiga sabia coa que tivo unha filla, así como a historia da familia de Einés de Andrade, 
unha moza que está preparando o doutoramento en filosofía e que actúa como narradora. A 
obra alterna o relato de Einés cos distintos documentos que a rapaza atopa nun baúl 
familiar, no que diferentes xeracións de mulleres foron depositando obxectos diversos, 
como as cartas de todos os protagonistas, entre eles ou con personaxes coetáneos, o 
herbolario de Hélène e as primeiras páxinas do de Einés, poemas da raíña e mais da 
narradora, anotacións da nai e das tías de Einés sobre diversas cuestións, estudos sobre a 
posíbel construción dunha linguaxe universal ou fragmentos de varios diarios persoais. 
Grazas a todos eles, o lector comprende a historia de todas estas mulleres e descobre cal é a 
última contribución á urna familiar, a reconstrución narrativa dos feitos que realiza Einés de 
Andrade. 



 
 
 
Recensións: 
 
- Manuel Forcadela, 'Herba Moura, de Teresa Moure', Festa da palabra silenciada, nº 20, 
'Actualidade', 2005, p. 75. 
 
En primeiro lugar, realiza unha serie de reflexións que, partindo da definición de Lúkacs de 
novela como "epopea da burguesía", abordan a cuestión do 'epos' e a ficción, a propósito da 
separación na narrativa actual entre a novela de consumo e a de coñecemento. 
Seguidamente, céntrase no posicionamento da novela de Moure respecto da situación da 
muller, "construto ideolóxico" que o autor identifica cos personaxes exemplares de Herba 
Moura. Aproxímase á figura de Descartes, a continuación, para sinalar a cuestión da 
creación dunha epistemoloxía feminina e cualifica a obra como "unha novela de enorme 
sensibilidade" 
 
 
- Armando Requeixo, 'Solanum nigrum', Tempos Novos, nº 102, 'Voces e Culturas', 2005, 
p. 75. 
 
En primeiro lugar, lembra os comentarios que el mesmo fixera, nesta revista, hai un ano 
sobre a primeira novela da autora. En segundo lugar, define esta obra como un "cóctel de 
fragmentos prosísticos", nos que teñen cabida a novela histórica, psicosocial e profeminista, 
o didactismo lingüístico, a poesía, as epístolas ou os "mistéricos herbolarios", e fai 
referencia ao seu argumento e mais ás reflexións ás que invita a súa lectura. Finalmente, 
considera que tanto a caracterización como o diálogo entre algúns personaxes resultan 
"renxentes" e indica que o "máis opinable da obra" son "os excesos epistolares sobre o 
creacionismo lingüístico" do século XVII. 
 
 
- Ramón Loureiro, 'Naquela Suecia da raíña Christina', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
131, 'Letras en galego', 15 outubro 2005, p. 13. 
 
Iníciase loando a obra da autora e xustificando o elevado número de páxinas da obra. Di 
que o libro "atraerá sen dúbida a atención de todo tipo de lectores". Ofrece unha 
contextualización do argumento e trata de forma sucinta o referente á técnica. Por último, 
fai alusión ao herbario.  
 
- Vicente Araguas, 'Cuestións cartesianas', Diario de Ferrol, 'Nordesía', nº 348, 30 outubro 
2005, p. 20. 
 
Comeza facendo alusión á autora e ás súas vivencias persoais para logo centrarse na obra. 
Fai referencia ao xurado do Premio Xerais de Novela e narra o contido da novela. Tamén 
cometa a estrutura do libro. 
 
- Francisco Martínez Bouzas, 'Herba moura', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 140, 



'Libros', 3 novembro 2005, p. V. 
 
En primeiro lugar, presenta á autora do libro e define a obra como "unha das pezas 
narrativas de maior entidade dos últimos anos". Logo céntrase no argumento de Herba 
Moura e na súa polémica no terreo ideolóxico. Por último, trata a estrutura fragmentaria e 
aberta da obra.  
 
- Tucho Calvo, 'Unha gran historia de mulleres', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 142, 31 
decembro 2005, p. 13. 
 
Refírese á última novela publicada por Teresa Moure e gañadora do Premio Xerais 2005, 
Herba Moura, onde se tenta transmitir o secular papel da muller na sociedade, da man de 
Einés de Andrade, que descubrirá, a partir da lectura de documentos, cartas, receitas, 
retratos e demais, a vida das súas antepasadas, Hélène Jans, auténtica protagonista do libro, 
intelectual nada no Amsterdam do século XVII e de Christina, raíña que leva a Descartes a 
Suecia e que renuncia á coroa por non querer ter fillos. Finalízase cualificando á novela de 
forma positiva alén de anotar as doses de ironía que se desprende da súa lectura. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Jaureguizar, 'Teresa Moure reivindica a emoción feminina na novela 'Herba Moura', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 6 outubro 2005, p. 80. 
 
Co gallo da presentación da obra de Teresa Moure, achéganse os trazos fundamentais de 
Herba Moura. En primeiro lugar, trata as influencias que a levaron a escribir a novela e 
céntrase no contido. Tamén toca o tema ideolóxico e o feminismo. Por último, fai 
referencia á linguaxe. O artigo inclúe declaracións da autora do libro. 
 
- C.F., 'Teresa Moure presenta 'Herba Moura', a novela gañadora do Xerais', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 7 outubro 2005, p. 54. 
 
Comeza facendo referencia ao tema da obra e inclúe as palabras da autora "é unha novela 
sobre mulleres". Amén alude ao acto de presentación, no que se leron uns parágrafos do 
libro, aos personaxes e mais ao herbario. 
 
- Natalia Álvarez, 'A linguaxe é tan poderosa que vale para poñer o mundo patas arriba', 
Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 138, 'Entrevista', 20 outubro 2005, p. 3. 
 
A entrevista comeza poñendo en relación a Descates coas protagonistas da trama da novela. 
Tamén trata as diferenzas entre homes e mulleres e os remedios tradicionais. Por último, 
céntrase na linguaxe e no labor de lingüista de Teresa Moure. 
 
- Natalia Álvarez, 'A linguaxe é tan poderosa que vale para poñer o mundo patas arriba', La 
Opinión, 'Saberes', nº 130, 'Entrevista', 12 novembro 2005, p. 8. 
 
A entrevista comeza poñendo en relación a Descates coas protagonistas da trama da novela. 



Tamén trata as diferenzas entre homes e mulleres e os remedios tradicionais. Por último, 
céntrase na linguaxe e no labor de lingüista de Teresa Moure. 
 
- Miguel Anxo Fernán Vello, 'Dúas narradoras de hoxe: Rosa Aneiros e Teresa Moure', 
Galicia Hoxe, 'Caderno Aberto', 3 decembro 2005, p. 3. 
 
Fernán Vello salienta a aparición de novos escritores que se dan a coñecer cos xa 
consagrados da literatura galega, entre eles, comenta a traxectoria literaria de Rosa Aneiros 
e Teresa Moure. 
 
 
 
Novo, Isidro, Un escuro rumor tralo silencio, Premio Risco de Literatura Fantástica 2005, 
Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións,  2005, col. Medusa/narrativa, 252 pp.  
(ISBN: 84-7824-467-0). 
 
Isidro Novo (Lugo, 1951) fai con esta novela unha crítica á sociedade actual, tratando de 
previr os desastres que pode orixinar que a manipulación xenética se vaia das mans dos 
homes. Un dos principais personaxes é Manancial García, un home que se sente inferior á 
nai do seu fillo Alén, Arzaia, xa que esta triunfou co seu traballo que lle dá para vivir moi 
acomodadamente en Clunia Vella, mentres que el vai traballando do que lle sae. Un día 
Manancial é requirido para un posto de traballo, un posto moi importante e quen llo ofrece 
é o seu antigo mestre, o profesor e científico Amencer Outeiro; este proponlle que dirixa a 
Fundación Parahumana; pretende conseguir consolidala coma unha empresa productiva. Os 
parahumanos que alí viven son criaturas froito da manipulación xenética que foron creados 
ao gosto dos seus amos e que ao cabo dun tempo por diversos motivos foron votados ou 
escaparon dos seus fogares. Algúns destes parahumanos eran Ar, Li ou Uzal, entre outros; 
eran seres intelixentes e con sentimentos pero capricho dalgunha mente retorcida humana 
que os quería para ter sometidos ou para facerse notar. As cousas ían marchando ben tanto 
en Clunia Nova, coma en Clunia Vella, en toda a Galia e máis na Iberia en xeral até que 
apareceu o Mal; non se sabía o que era pero tornaba en po a canto collía no seu camiño, xa 
fosen animais ou persoas, o profesor Amencer sospeitou que podían ser as árbores que 
colleran xenreira por seren arrancadas dos seus solos e por iso agora tomaran a xustiza pola 
man e atacaban a cantos se lles puxesen por diante; tras dar por boa esta posibilidade 
decidiron acabar co mal arrincándoo de raíz; o problema é que aínda que todas as árbores 
foran arrancadas, algúns dos pelos das raíces quedaran na terra, polo que o Mal foi a máis 
até que tiveron que deixar as cidades naturais e crear máis cidades artificiais, moitas delas 
deseñadas por Arzaia e os materiais eran solicitados á Fundación Parahumana onde todas as 
criaturas traballaban a reo para fabricalos. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Martiño Suárez, 'Experimentos xenéticos e literarios', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
132, 'Letras en galego', 22 outubro 2005, p. 5. 
 



En primeiro lugar recórdase algunha obra peculiar do escritor Isidro Novo para a 
continuación centrarse na súa nova achega á narrativa de ciencia ficción, Un escuro rumor 
tralo silencio, obra gañadora do premio Vicente Risco de narrativa fantástica. Infórmase do 
argumento desta novela e daqueles elementos que ao gusto de Martiño Suárez lastran o 
texto, como pode ser, "ese exceso de omnisciencia". Tamén se destacan os elementos 
positivos da obra. 
 
- Xosé M. Eyré, 'Novela futurista contra a manipulación xenética', A Nosa Terra, nº 1.197, 
'Narrativa', 10 novembro 2005, p. 26. 
 
Fálase da novela de Isidro Novo, Un escuro rumor tralo silencio, e da clara mensaxe que 
con ela nos quere dar o autor; o perigo da manipulación xenética. Dise que ten fondo 
paródico, como case todas as novelas futuristas; móstrasenos o punto ao que pode chegar o 
home con tanto experimento e manipulación xenética; partindo da busca do benestar é a 
comodidade social até chegar a que os propios elementos manipulados tomen rendas das 
súas propias vidas. Critícase a viveza do texto, dise que o curso non logra acadar axilidade, 
e que as personaxes non son capaces de desenvolver a súa personalidade, tamén se di que 
os diálogos que aparecen son moi previsíbeis e case que redundantes. 
 
 
 
Ovalle Costas, Daniel, Ladrón de luva branca, Santiago de Compostela: Fundación Caixa 
Galicia,  2005, 122 pp.  (ISBN: 84-96494-36-5). 
 
A novela narra a historia dun ladrón de cadros con diferentes personalidades e alcumes que 
acaba véndose envolto nunha trama para recuperar unha serie de obras de arte roubadas 
durante a guerra de Irak. Situada cronoloxicamente entre os anos 2016 e 2017, mestura con 
habilidade materiais xenéricos tanto das novelas de ladróns e roubos sofisticados como das 
de espionaxe. Dividida en escenas breves con tramas que avanzan paralelamente, o fío 
narrativo desenvólvese en diversos escenarios pola xeografía mundial (Sidney, Madrid, 
Oslo, Kuala Lumpur, Madrid, Guantánamo, etc.), seguindo aos seus diversos personaxes 
que fundamentalmente pódense agrupar en tres ámbitos: o círculo familiar e persoal do 
protagonista de aparición tardía na novela e que vai cobrando importancia a medida que se 
insinúa o seu final nunha vida redimida e feliz na normalidade da vida civil; o equipo do 
protagonista co que planifica os traballos e que lle axuda tanto nos dous primeiros roubos 
narrados como na planificación do rescate final unido, nesta ocasión, ao círculo persoal; e a 
serie de antagonistas vinculados á CIA que desencadean a principal intriga da novela. O 
máis transcendental da obra, ademais da curta idade do seu autor, é o xogo narrativo co que 
se amosa un certo dominio das convencións das novelas de xénero nas que se inspira tanto 
temáticas (variedade de personaxes e situacións que levan a incluír ata un narcotraficante 
establecido en Miami; presenza dun protagonista con diversas identidades e que vive unha 
clásica oposición entre a vida privada e a súa dedicación ilícita; e mesmo certo fondo de 
crítica política ao estilo de LeCarré o Forsyth) como técnicas (o emprego da secuencia 
como unidade da narración, as múltiples liñas de avance da historia ou o recurso ao 
suspense).  
 
 



 
 
Patiño Regueira, Antón, Memoria de ferro, texto preliminar de Manuel Rivas, Vigo: A 
Nosa Terra,  febreiro 2005, col. Froita do tempo, nº 9, 169 pp.  (ISBN: 84-96403-30-0). 
 
Comeza cun sentido limiar do poeta e narrador Manuel Rivas que fala da figura de Antón 
Patiño Regueira (A Coruña, 1919), un home que viviu en primeira persoa os anos máis 
crueis da historia recente deste país, privado de liberdade pero non de memoria e a ela bota 
man para escribir este libro. Enténdese como unha homenaxe a todos os que foron vítimas 
desta situación e que merecen ser lembrados por unha persoa que coñeceu cada unha das 
historias. A continuación aparecen os trinta e sete pequenos relatos ben enfiados que 
recollen as historias de persoeiros como Manolo Seoane Díaz que foi fusilado no campo 
coruñés da Rata, Juanita Rodríguez Rego, A Peineta nai de Holando un rapaz que naceu 
nun barco e foi fusilado, o deputado socialista Luís Rufilanchas Salcedo que mudou en 
mendigo para evitar que o asasinaran, Arturo Meirás un boxeador e escritor anarquista de 
ideas liberais que como ao seu amigo Holando fusilaron,  e así outras tantas persoas de 
diferentes profesións que tiveron que sobrevivir e morrer na época fascista. A maioría dos 
relatos teñen como marco a cidade da Coruña, pero tamén se localizan algúns en Monforte 
de Lemos e máis puntualmente en Bueu, Ribadavia e Vilagarcía. 
 
 
Recensións: 
 
- Marga Romero, 'Memoria de ferro', Faro de Vigo, nº 119, 'Libros', 7 abril 2005, p. IV. 
 
Recíbese con alegría a publicación do volume Memoria de ferro de Antón Patiño Regueira 
por ser un libro que recupera a memoria dos acontecementos dos anos trinta, 
homenaxeando a todas aquelas persoas que loitaron contra o fascismo. Lóase a 
recuperación de nomes aldraxados nos trinta e sete relatos de persoas de diferente 
condición: sindicalistas, fusilados, obreiros, educadores, amantes dos libros... que sufriron 
un tempo escuro que cobra cor co relato deste gran poeta e narrador. 
 
- M.R., 'Memoria de ferro', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 107, 'Letras en galego', 30 
abril 2005, p. 13. 
 
Coméntase a publicación dos relatos de Antón Patiño Regueira, Memoria de ferro, tirados 
da realidade que viviu durante a guerra e nos que revela nomes e feitos reais. 
 
- M.V., 'Construír literatura con ferros do pasado', A Nosa Terra, nº 1.174, 'Cultura', 5 maio 
2005, p. 28. 
 
Coméntase o libro Memoria de ferro de Antón Patiño Regueira que despois de moitos anos 
viu a luz. Preséntase como unha crónica breve e veraz da mocidade dos anos trinta. 
Enténdese que nestas páxinas hai unha homenaxe aos mozos que padeceron o fascismo, 
recréanse as historias dos xudeus perseguidos, a fuga frustrada do Portiño, a muda de 
identidade dun deputado socialista en mendigo e outras historias verídicas que recrea con 
gran descrición dos feitos.  



 
Referencias varias: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 125, 19 maio 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa que nesta data acolle os comentarios de O fracaso neoliberal na Galiza, de 
Xavier Vence; Todo vai ir ben, de Silvestre Gómez Xurxo; Memoria de ferro, de Antón 
Patiño Regueira; e Lorenzo Varela, de Carlos L. Bernárdez. De Memoria de ferro, Blanco 
Rivas copia unha liñas da obra e sinala que a pretensión do seu autor é rescatar do olvido a 
represión que Galiza viviu na Guerra Civil e na ditadura e mais lembrar a distintos 
personaxes do momento: poetas, compostores, meigas, etc.   
 
- X. Enrique Acuña, 'A memoria de Antón Patiño Regueira queda en pé', A Nosa Terra, nº 
1.183, 7 xuño 2005, p. 7. 
 
Tras a morte de Antón Patiño, o texto supón unha homenaxe á súa figura de dous xeitos: 
por unha banda, lembrando a súa biografía, pragada de amizade con ilustres persoeiros e de 
loita pola cultura galega; por outra, resaltando o valor da súa derradeira obra, Memoria de 
ferro, á hora de lembrar a todos aqueles compañeiros "de mocidade republicana e coruñesa" 
de Patiño que serían represaliados coa chegada da guerra Civil. 
 
 
- Arturo Ruibal, 'El librero muerto', El Ideal Gallego, 'El perfil', 24 xullo 2005, pp. 8-9. 
 
Comeza cunha mención a Memoria de ferro, un libro de Antón Patiño Regueira que 
"recoge con escalofriante puntualidad la muerte, la prisión o la tortura de amigos de Patiño, 
víctimas todos del levantamiento militar de 1936". A seguir, fai unha semblanza deste 
libreiro morto recentemente que, no ano 1967, abriu o estabelecemento Librouro, "un 
templo de la cultura gallega en Vigo". Comenta como na súa trastenda se podían conseguir 
edicións chegadas de París e Sudamérica, como o Sempre en Galiza, obras de Cabanillas ou 
do antifranquismo, cando non era o propio Patiño quen se arriscaba a editar libros 
desafiantes ao poder do réxime. Tamén sinala que Patiño e a súa muller estiveron rodeados 
de amigos como Urbano Lugrís, Eduardo Blanco-Amor, Álvaro Cunqueiro ou Luís Seoane. 
Por outra parte, alude a súa acción como creador da Feira do Libro en Vigo e á súa calidade 
de "excelente versificador al estilo popular", ademais de referirse a outros membros da súa 
familia: o pintor Antón Patiño ou o membro do grupo Brais Pinto, Reimundo Patiño. 
 
 
 
Pena, Xosé Ramón, Fado de princesa, Vigo: Galaxia,  febreiro 2005, col. Literaria, nº 215, 
225 pp.  (ISBN: 84-8288-776-9). 
 
Nesta novela Xosé Ramón Pena (Betanzos, 1956) debuxa unha personaxe feminina, María 
Teresa (alcumada 'Nena'), dende a narración, en primeira persoa, das súas vivencias con 
catorce anos até un presente no que conta con "case corenta". No devir do tempo amósase a 
unha personaxe libre e inconformista que, dentro dun estrito marco sociolóxico e moral, de 



fondas raíces conservadoras, choca cos roles e coas expectativas  que se lle atribúen en 
canto muller. Verase logo impelida cara a un determinado deber ser, de cuxo afastamento 
provirán os  distintos tipos de sancións infrinxidas polas persoas que forman parte da súa 
vida ao longo do tempo. A xustificación do relato atópase na presenza da figura dunha 
psiquiatra á que, ben de forma dialóxica ben de forma epistolar, se lle narran os distintos 
acontecementos. O tema principal do libro é, por tanto, o da loita da muller contra o papel 
estrito e estreito que lle asigna a sociedade; de aí o propio título da obra. 
 
 
Recensións: 
 
- Montse Pena Presas, 'Cando a escritura é medicina', Grial, nº 167, 'O espello das letras', 
2005, pp. 85-86. 
 
Despois de sete anos sen tirar do prelo unha novela, Xosé Ramón Pena regresa ao mundo 
literario galego con Fado de princesa. A novela relata a historia de Nena, unha muller de 
corenta anos que comeza a escribir o relato da súa propia existencia por orde da súa 
psicóloga. 
 
 
- Francisco Martínez Bouzas, 'Fado de princesa', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 116, 
'Libros', 17 marzo 2005, p. V. 
 
Cualificado como "un importante narrador do noso sistema literario", congratúlase polo seu 
retorno á literatura tras varios anos de ausencia. Logo de nomear as "moi salientables" 
virtudes do escritor, describe a linguaxe da novela como directa e "nada preciosista", así 
como a capacidade desta para tirar "da atención do lector poderosamente". Outorga 
credibilidade á forma de afrontar o relato dos feitos dende a descrición psicolóxica dos 
personaxes e ao tema de fondo dunha muller que foxe da imposición das "regras de xogo 
dos homes". Finalmente, lóase o uso do monólogo interior e a ligazón harmónica dos 
distintos tempos diacrónicos nos que transcorren os feitos. 
 
- Luis Pousa, 'Confesións dunha muller madura', La Voz de Galicia, 'Letras en galego', 2 
abril 2005, p. 9. 
 
Logo de facer un breve resume da ampla e heteroxénea traxectoria profesional de Xosé 
Ramón Pena, felicítase polo seu retorno á literatura tras oito anos de ausencia. Cualifícase o 
texto como a historia dunha muller traumatizada como consecuencia da dureza da súa loita 
contra os tópicos e as conviccións do seu entorno mediante unha loita dende a rebeldía e 
atenuada pola música e o erotismo. 
 
- Francisco Martínez Bouzas, 'Fado de princesas', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Libros 
novedades', 3 abril 2005, p. 14. 
 
Cualificado como "un importante narrador do noso sistema literario", congratúlase polo seu 
retorno á literatura tras varios anos de ausencia. Logo de nomear as "moi salientables" 
virtudes do escritor, describe a linguaxe da novela como directa e "nada preciosista", así 



como a capacidade desta para tirar "da atención do lector poderosamente". Outorga 
credibilidade á forma de afrontar o relato dos feitos dende a descrición psicolóxica dos 
personaxes e ao tema de fondo dunha muller que foxe da imposición das "regras de xogo 
dos homes". Finalmente, lóase o uso do monólogo interior e a ligazón harmónica dos 
distintos tempos diacrónicos nos que transcorren os feitos. 
 
- Xosé Freire, 'Confesións dunha muller', A Nosa Terra, nº 1.170, 'Narrativa', 7 abril 2005, 
p. 27. 
 
Felicítase polo retorno á literatura de Xosé Ramón Pena logo dunha longa ausencia. 
Descríbese a novela como a representación dunha muller insatisfeita co rol que a sociedade 
lle asigna e contra o que se rebela. Destácase o papel activo que se lle reserva ao lector para 
a comprensión plena da historia.  Analízase brevemente a diversidade de formas nas que 
aparece o erótico. 
 
- Xosé M. eyré, 'Terapia dunha muller progre', A Nosa Terra, nº 1.177, 'Narrativa', 26 maio 
2005, p. 26. 
 
Caracterízase a novela como herdeira dos parámetros realistas, nos cales os dous eixes 
principais son os personaxes e o mundo no que se moven. Faise un rápido resume xeral da 
historia, destacando o paso dunha tranquila mocidade de educación firme a unha vida 
adulta traumática. Sobre a personaxe principal, Nena, dise que representa un tipo 
sociolóxico individualista e non preparado para integrarse con aqueles outros que lle 
aparecen no camiño. Saliéntase a "naturalidade" e a "clareza" coa que se narra a historia, 
"fuxindo de calquera tipo de artificio formal". Finalmente, intégrase esta novela dentro dun 
conxunto de obras que aparecen na literatura galega de corte individualistas e nas que a voz 
feminina ten unha importancia capital; lémbranse aquí títulos como Veu visitarme o mar, de 
Rosa Aneiros (Xerais, 2004) ou Dentro da illa, de Dolores Ruíz (Galaxia, 2005). 
 
- Tomás Ruibal, 'Unha muller e un tempo', Diario de Pontevedra, 'Revista!', 'Anaquel dos 
libros', 5 xuño 2005, p. 8. 
 
Descríbese a obra como unha digna herdeira do realismo e un reflexo dos máis importantes 
personaxes femininos da literatura, como madame Bovary. Destácase a súa ambientación 
nos anos oitenta, a voz en primeira persoa e o relato dos feitos entre dous tons: o monólogo 
interior e as confesións ao psicólogo descoñecido. Analízase a vida de Teresa, a personaxe 
protagonista, como unha serie de consecuencias da súa rebeldía contra o estabelecido e que 
a levan dende os fracasos previos até o redentor final. Cualifícase a novela, finalmente, 
como "por momentos brillante na citada mestura de historia íntima e colectiva". 
 
- Armando Requeixo, 'Muller ao pairo', Tempos Novos, nº 98, 'Voces e Culturas', xullo 
2005, p. 73. 
 
Logo dun recorrido pola traxectoria literaria de Xosé Ramón Pena e dun breve resume da 
obra, o cronista introdúcese na obra para caracterizala como unha narración "dende a pel 
dunha muller chea de vivencias enriquecedoras". Anota algúns "mínimos desarranxos" na 
coherencia narrativa, sen embargo, cualifícaos de "moi menores para unha relación que flúe 



poderosa" a través da alternancia entre a técnica telefónica e a epistolar. Apunta tamén a 
existencia, por parte do autor, dunha "progresión narrativa ben trazada" capaz de debuxar 
fielmente "as inseguridades do protagonista". Finalmente, fálase de "personaxes ben 
tracexados, cunha caracterización acaída" que constrúe unha historia feminina chea de 
"complexidades psicolóxicas e, tamén si, recendente de retrato social-epocal". 
 
 
Referencias varias: 
 
- Natalia Álvarez, 'Un regreso ao xénero en feminino', Faro de Vigo, 'El Sábado', nº 403, 
'Libros', 5 marzo 2005, p. 2. 
 
Entrevista a Xosé Ramón Pena onde o autor de Fado de princesa apunta a unha excesiva 
heteroxeneidade profesional como a principal razón de non prodigarse máis na produción 
de ficción literaria. Logo de cualificar a súa novela como un "reto" confesa que o que máis 
lle custa na escritura é atopar o punto de vista dende o que narrar a historia, sen por iso 
serlle especialmente complicado o tránsito dunha voz masculina a unha feminina. Nega que 
o retrato da personaxe protagonista, Nena, sexa o dunha xeración, senón o dunha muller cos 
seus propios problemas. 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 117, 24 marzo 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa deste xornal que, nesta ocasión, acolle os comentarios de Semblanzas, 
crónicas e artigos, de Celso Emilio Ferreiro; Fado de princesa, de Xosé Ramón Pena; 
Nacionalismo ó pé da letra, de Tito Diéguez; e Barcos a pique, de Bieito Iglesias. Explica, 
con respecto a Fado de princesa, que esta é a novela coa que o seu autor racha oito anos de 
silencio narrativo; explica que a protagonista do libro é unha muller de corenta e un anos 
que, en primeira persoa, narra a súa 'loita por acadar un camiño propio nun mundo 
dominado polos homes' e define a novela como 'unha crónica íntima e descarnada'. 
 
- Natalia Álvarez, 'Non é máis difícil crear un personaxe feminino', La Opinión, 'Cultura', 5 
abril 2005, p. 63. 
 
Entrevista a Xosé Ramón Pena onde o autor de Fado de princesa apunta a unha excesiva 
heteroxeneidade profesional como a principal razón de non prodigarse máis na produción 
de ficción literaria. Logo de cualificar a súa novela como un "reto" confesa que o que máis 
lle custa na escritura é atopar o punto de vista dende o que narrar a historia, sen por iso 
serlle especialmente complicado o tránsito dunha voz masculina a unha feminina. Nega que 
o retrato da personaxe protagonista, Nena, sexa o dunha xeración, senón o dunha muller cos 
seus propios problemas. 
 
- Vicente Araguas, 'Casta princesa', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Libros', 17 abril 2005, p. 
20. 
 
Recórdase unha pasada entrevista do autor onde este distancia a súa obra do realismo e á 
súa personaxe, Nena, de madame Bovary. Caracterízase a Nena como unha muller 



insatisfeita, froito das frustracións das súas naturais fortunas e adversidades vitais. 
Destácase a solvencia do autor no manexo do ritmo, a efectividade da narración e a 
credibilidade no uso da primeira persoa. Critícase negativamente o precipitado final. 
 
 
Pereira Valcárcel, Manuel, Traxectos curtos, Ames (A Coruña): 3C3 Editores,  2005, col. 
Céltigos, 137 pp.  (ISBN: 84-934335-6-X). 
 
Esta obra supón a primeira aproximación ao mundo da narrativa de Pereira Valcárcel, 
coñecido até o de agora pola súa obra poética, así como por colaborar en obras colectivas e 
publicacións periódicas varias. Traxectos curtos reúne un conxunto de doce contos, de 
pouca extensión. Ademais de recoller algúns relatos publicados previamente, tal e como 
deixa constancia de maneira detallada, presenta outros de nova creación. Algúns destes 
traballos previos son "Errare humanun est", "Ao outro lado" ou "Día de praia", entre outros. 
Trátase dun libro no que o autor explora a combinación de diferentes modalidades 
xenérico-literarias cunha gran capacidade suxestiva (intercala poemas entre as diferentes 
narracións que completan o universo temático, incorpora fotografías que teñen como tema 
os medios de transporte) a través de historias que comparten un fío común: a viaxe (en tren, 
no automóbil, a pé ou mesmo unha viaxe interior), como elemento que enlazan cada un dos 
relatos e aos seus personaxes, que cruzan as súas vidas e acábanse atopando nos seus 
itinerarios. Non nos atopamos diante dun simple libro de relatos, senón que o volume 
componse dunha estrutura sólida e coherente na que cada relato é como un traxecto curto 
nunha gran viaxe na que se reflexiona sobre os misterios psicolóxicos e afectivos do ser 
humano. A coidada edición e a significativa portada son valores engadidos a unha orixinal 
proposta literaria e plástica. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Vicente Araguas, 'Pequeno formato', Diario de Ferrol, 'Nordesía', nº 357, 'Libros', 31 
decembro 2005, p. 20. 
 
Fálase da publicación de Traxectos curtos, conxunto de relatos do poeta e narrador Manuel 
Pereira Valcárcel, editados por tresCtres, referíndose despois á forma da obra como 
nouvelle ou noveleta, xustificando o engarze dos relatos pola súa conexión argumental e 
polos poemas que os vencellan. Prosegue comparando o libro coa procura da felicidade, 
establecendo o seu contido como algo que aparece e desaparece de súpeto. Comenta 
despois a liña argumental de varios relatos incidindo nun deles titulado "Diapositivas", 
ademais de citar un dos seus libros de poemas de inmediata reedición, Todo morte.  
 
 
Pereira, Benito, Ramboia, Vigo: Glifos,  2005, 215 pp.  (ISBN: 84-922-140-15). 
 
Novela protagonizada por unha muller que vive nunha aldea fronteiriza da Galiza interior. 
Dende alí embárcase nas andainas no mundo do contrabando e da xustiza galega durante 
Guerra Civil, que modificará o curso da súa historia. 



 
 
 
Referencias varias: 
 
- Sonia Torre, 'Ramboia' o una historia de contrabando', La Región, 'Literatura', 22 xuño 
2005, p. 75. 
 
A autora recolle as declaracións que o escritor fai na presentación da novela, da que sinala 
que desexaba mostrar a dificultade de vivir na Galicia "profunda" e nun contexto como era 
o da posguerra. Igualmente destaca como o autor e a editorial defende que a súa formación 
na antropoloxía e na psicoloxía lle permitiu escribir esta obra e como subliña que tanto el 
mesmo como a editorial estudan que a novela se convirta en lectura obrigada nos institutos.  
 
 
 
Pereiro, Paulino, Habitar as illas, Premio de Narración Curta Ricardo Carvalho Calero 
2003, Santiago de Compostela: Edicións Laiovento,  maio 2005, col. Narrativa, nº 199, 89 
pp.  (ISBN: 84-8487-076-6). 
 

Esta obra de Paulino Pereiro (A Coruña, 1957) recibiu o 1.º premio na modalidade 
de "Creación literaria" no Certame "Carvalho Calero" que convoca anualmente o Concello 
de Ferrol, na XIII.ª convocatoria correspondente ao ano 2003. Integran este volume dous 
relatos longos: "Diario dun buscador de libros" e mais "A illa". No primeiro deles 
atopamos, a xeito de diario, a aventura dun apaixonado pola lectura, chamado Paulino, que 
descobre nas marxes dos libros que merca na libraría de vello "Jauja", a historia paralela de 
Nerea Carballal, que era a antiga dona dos volumes. Este diario de Nerea comeza o 7 de 
setembro e remata o 11 de outubro de 2001 ambientado na cidade de Ferrol. Así Paulino e 
mais o seu amigo Miguel vanse metendo na vida desta enigmática muller da que Paulino 
fica namorado. En "A illa", vemos unha cadea de feitos que lle acontecen a unha serie de 
personaxes -Migueliño, o tío Luís, Helena, Xenerosa, Carliños, etc.-  nucleados ao redor 
dun penedo a carón da costa ao cal miran todos cando se expón a problemática de cada un 
deles. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Tomás Ruibal, 'Sobre libros e soidades', Diario de Pontevedra, 'Lecturas/anaquel dos 
libros', 7 agosto 2005, p. 9. 
 
Afírmase que estamos perante un breve e suxestivo libro do que se destacan as súas dúas 
partes claramente diferenciadas. Indícase que o seu primeiro relato presenta a coñecida 
fórmula do relato dentro do relato localizada na cidade de Ferrol mentres que o segundo, 
titulado "A illa", conta con personaxes diversos descritos en breves capítulos. Finalmente 
faise un repaso polas obras de Paulino Pereiro. 
 



 
- Armando Requeixo, 'De libros e ínsulas', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 7 agosto 2005, p. 
21. 
 
Afírmase que este volume acadou en 2003 o premio de Narración Curta Ricardo Carvalho 
Calero se ben até a primavera de 2005 non sairía do prelo. Debulla este libro es inala que 
consta de dous relatos longos: "Diario dun buscador de libros" e "A illa". Do primeiro 
indica que é como un dietario onde o trasunto literario do propio autor se ve metido nunha 
historia dea mor desde a súa paixón pola lectura mentres que en "A illa" aparecen uns 
personaxes sen interior pero cheos dunha rede dependencias relacionais. O recensionista 
indica que sobran os títulos interiores dos relatos mais subliña que conta cunha prosa 
modernista e simbólica. 
 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Habitar as illas', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 14 
agosto 2005, p. 56. 
 
Comeza dubidando se estamos diante dunha novela e concreta que estamos ante "visións ou 
cosmovisións do eu" para despois reflexionar sobre Habitar as illas,  do que opina que 
relata cuestións vivenciais, no carimbo de Ferrolterra, dentro das máis de corenta estancias 
que compoñen este libro. 
 
 
- Héitor Mera, 'Habitar as illas', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 137, 'Libros', 13 
outubro 2005, p. 4. 
 
Considera que o romanticismo e o bo gusto literario de Paulino Pereiro fan que Habitar as 
illas conte cun estilo logrado e adecuado ao seu texto. Comenta que "Diario dun buscador 
de libros" conta unha historia de amor a través da literatura romántica decimonónica 
mentres que "A illa" vén a ser un símbolo das relacións entre diversos personaxes que, en 
principio, nada teñen en común. 
 
 
Referencias varias: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Habitar as illas', Faro de Vigo, 'El Sábado', nº 421, 'Librería Galega', 23 
xullo 2005, p. IV. 
 
Reprodúcese integramente a contracuberta da edición de Habitar as illas sen apuntar 
ningún dato a maiores sobre este libro. 
 
 
 
- R. Loureiro, 'Miguel Louzao Ocampo e Carlos Quiroga gañan os Premios Carballo 
Calero', La Voz de Galicia, 'Cultura', 25 setembro 2005, p. 54. 
 
Sinálase que no acto no que se deron a coñecer os gañadores da décimo cuarta edición dos 



Premios Carvalho Calero na cidade de Ferrol tamén se apresentou o volume  Habitar as 
illas que fora gañador deste premio na anterior edición. 
 
 
 
Pereiro, Paulino, Arredor de Chinto, A Coruña: Baía Edicións,  maio 2005, col. Baía 
narrativa, nº 16, 237 pp.  (ISBN: 84-96128-96-2). 
 
Paulino Pereiro (A Coruña, 1957) narra nesta novela o devir vital de Xacinto, Chinto, nos 
seus, aproximadamente, vinte primeiros anos de vida. Arrinca o relato co seu nacemento e 
máis o da súa irmá, Felisa, fillos ambos de Ovidio e Rosalía, netos de Ovidio e Olga e 
bisnetos de Chinto; personaxe este último que, aínda tendo emigrado ao Brasil décadas 
antes, posúe unha enorme influencia en toda a familia. O tempo e a diferenza de 
pensamento de Chinto cos seus coetáneos, representada na súa destacada capacidade de 
aprendizaxe na escola, son os principais factores que, se nun primeiro momento fan 
agromar unha relación de admiración de Felisa cara a Chinto, fan que o namoramento 
xurda entre os irmáns. Esta relación crece e madura a través do mutuo arrepentimento, 
causado pola infracción das normas morais e do comportamento que marca o seu contorno 
social: Outeiro, unha pequena e imprecisa aldea da provincia de Lugo. Isto lévaos a tomar a 
decisión de separárense e substituírense mutuamente a través da presenza doutras persoas. 
Felisa atopa a Luís, un mozo do lugar, con quen si consegue esquecer o irmán. Chinto, pola 
súa banda, inténtao con Carmiña, irmá de Luís, pero ao non conseguilo decide poñer 
distancia con Felisa e marchar de Outeiro. En Cedeira, onde chega de casualidade, atopa 
casa e traballo, de camareiro. O bar de Herminia, a propietaria, serviralle para coñecer a 
Federico, amigo íntimo; Minia, filla de Herminia e coa que manterá unha insatisfactoria 
relación; así como outros personaxes que por alí transcorren. Tras nove meses en Cedeira, e 
logo de verse incapaz de esquecer á irmá, toma unha nova decisión: cambiar 
definitivamente de aires seguindo os pasos do avó e marchar ao Brasil. Na viaxe coñecerá a 
Eladio, un galego que busca traballo ao tempo que segue os pasos antes dados por toda a 
súa familia, do que se fai amigo e quen lle procura un lugar onde quedar e onde traballar; a 
carpintaría do seu irmán. Será a filla de Eladio, Amelia, quen por fin consiga devolverlle a 
alegría do amor a Chinto e quen, de forma definitiva, consiga reconstruír a boa relación 
entre el e máis Felisa. A novela está narrada por unha voz omnisciente e divídese en dúas 
partes nas que a marcha de Chinto de Outeiro é o acontecemento que sinala a separación 
entre as dúas. 
 
 
 
Pérez Iglesias, David, Cando veña a noite, Noia: Toxosoutos �,  maio 2005, 90 pp.  
(ISBN: 84-96259-61-7). 
 
Esta novela de David Pérez Iglesias (Seárez, 1962) é presentada como gañadora do Premio 
Avilés de Taramancos de relatos de aventuras, e como tal inclúe copia da acto do xurado. O 
autor no prólogo preséntanos a novela como froito da memoria oral, pero non como relato 
histórico. A novela, un western que sucede en Galicia, preséntanos a un home facendo 
memoria da historia, recordando ao seu pai, e polo tanto dando como punto de partida a 
memoria. A historia empeza na paz de Bergara, entre Espartero e Manoto, despois da 



carlistada no Deza e na Camba. A historia xira en torno a tres personaxes principais, o pai, 
o Calado, Mauro de Povadura, e Sabela. A vinganza en tempos de posguerra move as 
aventuras destes personaxes, en especial a do Calado sobre Mauro, que se fai casar con 
Sabela antes de partir en busca de vellos amigos para axustar vellas contas de guerra e 
viciños. Esta combinación lévanos a unha serie de cadros onde se reflicte a loita de clases e 
a xenreira, así como imaxes fortes de crueldade e homes con colares feitos de mamelas. 
Todo nos leva a un final cheo de violencia e morte. Hai que destacar a lingua coidade e o 
estilo narrativo, onde o lector ten que esforzarse e así gozar da lingua e da narración. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Xosé M. Eyré, 'Dúas historias breves', A Nosa Terra, nº 1.187, 'Narrativa', 4 agosto 2005, 
p. 26. 
 
Compáranse dúas obras, Cando veña a noite, de David Pérez Iglesias, e O descenso do 
derradeiro ocaso, de Ángel de la Cruz, que teñen como protagonista a morte. Da segunda, 
destácase o feito de que as mulleres sexan os personaxes principais e que a obra teña un 
carácter basicamente evasivo. A este respecto, cualifícase de pasatempo axeitado para unha 
lectura lixeira e breve pero considérase que non engade ningunha novidade ao xénero 
detectivesco. 
 
 
- Xulio Valcárcel, 'Cando veña a noite', El Ideal Gallego, 'La Galería', nº 386, 'página 
literaria', 30 outubro 2005, p. 4. 
 
Logo de presentar a novela, salientando que esta recibiu o Premio Antón Avilés de 
Taramancos, subliña que, a pesar da dimensión épica da obra, esta non foi construída como 
relato histórico, senón como "aparato estético", que dá conta da madurez literaria do autor. 
Así mesmo, sinala a dosificación de datos que presenta a estrutura, coa conseguinte 
demanda da competencia do lector; indica, ademais, diferentes características que poderían 
emparentar a obra co western, como a súa plasticidade. Remata afirmando que a novela 
"consolida a Davide Pérez Iglesias como un valor indiscutible nas nosas letras". 
 
 
- Dorinda Castro Soliño, 'Xerifaltes de antano', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', 'Libros', 3 
novembro 2005, p. IV. 
 
Despois de reproducir un pequeno fragmento do inicio da obra Cando veña  a noite, de 
David Pérez Iglesias, gañadora do IV Certame Literario de relato de aventuras Antón 
Avilés de Taramancos, dise que se trata da narración dun vello, fillo dun dos protagonistas. 
Repasa o argumento da obra e destaca que é o retrato dunha época convulsa da historia na 
que está a morrer un mundo e está a agromar outro. Finalmente, comenta que este libro 
conta cun vocabulario vizoso e coidado, que relata a violencia como unha película do oeste 
, as partidas, os asasinatos, as vinganzas, etc. e que se basea na memoria oral "aínda viva 
entre os cambotes despois de transcorridos 170 anos".  



 
- Lois Pereira, 'Cando veña a noite', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 
'Últimas novedades', 6 novembro 2005, p. 30. 
 
Resume o argumento da novela e afirma que a súa trama xira en torno da xenreira e a loita 
de clases, de modo que lle lembra á obra de Conrad Os duelistas. Seguidamente, enumera 
unha serie de cuestións que aborda a novela, como a dominación dos poderosos, o respecto 
polos finados, a vinganza, as guerras e sufrimentos ou a esperanza dun mundo mellor. 
 
 
- Xosé Freire, 'O fedor da vinganza', A Nosa Terra, nº 1.201, 'Cultura', 8 decembro 2005, p. 
27. 
 
Comentario da obra premiada no "Avilés de Taramancos de relatos de aventuras 2005". A 
vinganza que busca o Calado en Mauro de Povadura en tempos da Guerra Carlista é 
presentada como o factor principal que engancha ao lector até ao final. Destácase tamén a 
visión telúrica da novela. 
 
 
Referencias varias: 
 
- César Lorenzo Gil, 'David Pérez Iglesias: 'Fixen unha novela de vaqueiros ambientada nas 
guerras carlistas', A Nosa Terra, nº 1189, 'Cultura', 15 setembro 2005, p. 29. 
 
Entrevista a David Pérez Iglesias a propósito da publicación da novela, na que responde a 
diversas cuestións relativas a esta e á cultura galega; entre outras cousas, o autor afirma que 
a mellor definición da obra sería a de western galego, e non novela histórica e que quixera 
escribir unha triloxía sobre a época na que está ambientada. 
 
 
 
 
Pociña, Andrés, Nas transparencias do Miño, Santiago de Compostela: Edicións 
Laiovento,  2005, col. Narrativa, nº 198, 121 pp.  (ISBN: 84-8487-072-3). 
 
Andrés Pociña (Lugo, 1947) publica na editorial Laiovento a súa primeira novela escrita en 
galego. A través de oito breves capítulos vertebra a historia dun rapaz de Portomarín 
chamado Miro. A historia do personaxe está moi ligada á historia do río Miño. Ao longo 
das páxinas o autor vai desgranando as vivencias de diferentes habitantes así como a propia 
vida do río. O primeiro capítulo leva o título de "Á fin dos meses de gris" e nel preséntase 
ao neno Miro, que será o personaxe principal nos seguintes capítulos. "Aprendendo a vivir" 
é o título do segundo capítulo, no cal aparece descrita a familia de Miro e o mestre do pobo 
(Don Aurelio). No terceiro capítulo, "No espello das augas", descríbese o río Miño ao seu 
paso por Portomarín no mes de agosto. "A carraxe do río", cuarto capítulo do libro, relata a 
enchenta do río Miño e a xuntanza que fan varios homes, entre eles Miro e o seu pai, para 
pescar anguías. O capítulo número cinco, titulado "Preguntas no baleiro da saudade", conta 
cómo o mestre don Aurelio deixa o pobo e lle regala a Miro dúas caixas cheas de libros; a 



partir de aquí Miro decide que vai estudar a Lugo. "Soños vidos de lonxe", sexto capítulo, 
relata a primeira experiencia sexual de Miro cunha mulata que vive no pazo da Gravanía. O 
sétimo capítulo, que leva como título "No refuxio agarimoso das augas", conta a morte dun 
dos personaxes que xa apareceran con anterioriedade na historia, concretamente o 
falecemento da Mudiña da Rocha Alta. Xa por último, "O amor nas transparencias do 
Miño" presenta a un Miro adolescente que se namora dunha das fermosas fillas do médico 
do pobo e que tamén decide ir estudar o bacharelato a Lugo, patrocinado polas señoritas da 
Casa Grande de Leirado. 
 
 
Recensións: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Transparencias do Miño', Atlántico Diario, 'La Revista', 
'Musas', 7 agosto 2005, p. 58. 
 
Coméntase a publicación do libro de Andrés Pociña Nas transparencias do Miño, editado 
por Laiovento. Saliéntase que a novela é máis ben unha serie de relatos con oito capítulos 
nos que o autor fai uso da memoria persoal para lembrar a vila de Portomarín. 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Nas transparencias do Miño', Atlántico Diario, 'La Revista', 
'Musas', 4 setembro 2005, p. 43. 
 
Entrevista a Andrés Pociña a propósito da publicación da novela; o autor responde a 
diversas cuestións relacionadas coa súa escrita, en particular acerca da primeira novela que 
escribiu ou do lirismo da súa prosa. 
 
 
- Inés Ruíz Correa, 'Transparencias do Miño', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 133, 
'Libros', 15 setembro 2005, p. 5. 
 
Ruiz Correa fai referencia á primeira novela escrita en galego de Andrés Pociña, Nas 
transparencias do Miño, unha novela que, segundo indica, é un cadro de paisaxes e xente 
que vive ao carón do Miño na vila de Portomarín. Comenta o argumento do libro centrado 
no protagonista Miro e fai un percorrido por algúns dos restantes personaxes. 
 
Referencias varias: 
 
- Víctor L. Villarabid, 'Un pueblo que inspira', El Progreso, 'Comarcas', 4 decembro 2005, 
p. 29. 
 
Infórmase da publicación de dúas obras que teñen como núcleo a vila de Portomarín e 
saliéntase a "capacidade inspiradora" do municipio. A primeira é unha novela de Andrés 
Pociña titulada Nas transparencias do Miño, onde o autor ofrece unha visión nostálxica da 
antiga vila. O segundo libro nomeado é un traballo de investigación elaborado por María 
Luz García Fernández titulado La villa-jardín de Portomarín. 
 
 



Puentes, Hixinio, Aguillóns de Ortegal, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, 299 pp.  
(ISBN: 84-9782-392-3). 
 
Novela de Hixinio Puentes (Mañón, 1952) na que o protagonista é Fonseca, mariñeiro 
portugués de orixe galega, que viaxa nun barco inglés en plena Primeira Guerra Mundial 
cando a embarcación é afundida por un submarino alemán, xusto despois de ser rescatado 
por ela tras sufrir un primeiro afundimento pola mesma causa. Tras varios días náufrago 
con outros membros da pasaxe, son rescatados en Cariño. Alí, Fonseca é hospedado nunha 
das casas dos aldeáns e namórase de Andrea, a filla do seu anfitrión.  
Un día, por casualidade, descobre nos arredores que os alemáns ocupan unha garita xunto á 
costa dende a que axudan aos seus submarinos a afundir os barcos inimigos na contenda. 
Movido pola carraxe tras ter sufrido persoalmente dous naufraxios por culpa dos 
submarinos xermanos e ver ademais como constantemente estes están afundindo barcos con 
xente inocente a bordo, decide que cómpre facer algo contra eles. Fala con distintos 
habitantes da zona que apoian a súa determinación e, finalmente, despois dunha liorta na 
casa dun cura, opta por matar aos dous que encontra na garita. A intervención dos 
compañeiros de "faena" impide que sexa detido. Canso da vida no mar e despois desta 
última "aventura", Fonseca decide marchar para a súa Lisboa natal e procurar unha vida 
máis estábel e tranquila. Para ser feliz, só lle resta que Andrea se decida a acompañalo. 
Algo que nunca saberemos se fixo, pois a novela acaba neste punto. Aguillóns de Ortegal 
presenta a historia de Fonseca en primeira persoa, de xeito que é o propio mariñeiro, 
autobiograficamente, que nos conta os feitos que lle foron acontecendo. Hai unha continua 
mestura de anécdotas e relatos paralelos, se ben os espazos temporal e espacial son moi 
concretos (a novela non se prolonga durante demasiados meses nin sae da zona de Cariño, 
Ferrol e arredores). Por outra banda, o argumento non é en moitas ocasións máis que unha 
escusa para presentar un retrato sumamente prolixo da vida no mar, os aparellos que se 
empregan, os problemas dos mariñeiros... De feito, o vocabulario sobre o tema ten unha 
presenza constante e pode chegar a dificultar a lectura e comprensión de certas pasaxes se o 
lector non domina os ditos termos. É, pois, unha novela na que, aínda que o argumento ten 
peso, a descrición predomina por riba da narración e mesmo ás veces chega a afogala.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.Mayoral, 'Hixinio Puentes volta á novela coa obra 'Aguillóns de Ortegal'', Diario de 
Ferrol, 'Literatura', 23 decembro 2005, p. 13. 
 
Noticia sobre a presentación, ese mesmo día, da obra do autor do Barqueiro que dá título á 
propia noticia. Trátase dunha novela ambientada en 1917 e que se basea nun feito real: o 
naufraxio de dous barcos ingleses por disparos de torpedos alemáns no Cantábrico. O que 
se narra nela son as aventuras que os náufragos viven ao chegar a Cariño, Ferrol e 
arredores. A noticia tamén incide na constante presenza do mar na obra de Hixinio Puentes 
e adianta algúns dos proxectos nos que este está xa a traballar.  
 
 
 



Rei Ballesteros, Anxo A., Non sei cando nos veremos, Vigo: Galaxia,  maio 2005, col. 
Literaria, nº 218, 254 pp.  (ISBN: 84-8288-803-X). 
 
Anxo A. Rei Ballesteros (Boqueixón, 1952) preséntanos nesta novela a Fernando, 
personaxe protagonista que, preso na cadea, lle conta á filla que nunca coñeceu, Encarna, os 
episodios máis importantes da súa vida. Faino mediante unha longa carta que, narrada 
dende a oralidade e estruturada en  catro partes, se dispón nunha liña temporal continua. A 
primeira parte corresponde á súa tenra xuventude compostelá e, principalmente, aos 
maltratos físicos e psicolóxicos sufridos no colexio católico no que estudou. A segunda 
parte supón unha transición dende unha mocidade desprendida e fortemente ligada ás 
experiencias sexuais cara a unha protomadurez onde se atopa coa política, que o leva a 
introducirse no movemento antifranquista a través dos GAR (Grupos Armados 
Revolucionarios). A terceira parte aínda que se inicia en Arxentina, a onde foxe da policía 
española, que o persegue, ten lugar maioritariamente en Brasil, pois non atopa os apoios 
prometidos no país andino; subsistindo en distintos traballos. Na derradeira parte Fernando 
volve a Arxentina, expulsado do Brasil tras a reaparición do seu pasado. Alí colaborará coa 
ditadura militar nas torturas a distintas persoas vinculadas á oposición política democrática, 
a través da organización Triple A. A novela preséntanos, en definitiva, a un personaxe gris, 
Fernando, cheo de zonas claras e escuras, cínico, amoral e vividor. A construción desta 
personaxe é logo a base sobre a que se asenta o tema principal da historia: o central das 
circunstancias previstas e imprevisíbeis  para a construción dun ser humano complexo e 
ambiguo. 
 
 
Recensións: 
 
- Dolores Vilavedra, 'Á marxe do establecido', Grial, nº 167, 'O espello das letras', 2005, 
pp. 80-81. 
 
Dáse conta da publicación na editorial Galaxia da última novela de Anxo A. Rei 
Ballesteros, Non sei cando nos veremos. Dolores Vilavedra salienta que o autor volve, nesta 
novela, ao seu xénero favorito, deixando aparcado o relato. Tamén fai un breve repaso pola 
narrativa de Ballesteros, así como resume e analiza o contido da novela. 
 
 
- R.L., 'Non sei cando nos veremos', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 112, 4 xuño 2005, p. 
14. 
 
Felicítase pola reaparición na novela de Anxo Rei Ballesteros. Destaca a habelencia da 
narración no uso de distintos rexistros, mantendo a tensión e a credibilidade. Sorpréndese 
pola mestría na creación de distintos universos, nos que ningún personaxe queda á marxe 
da historia. 
 
- Tomás Ruibal, 'A insoportable intensidade da vida', Diario de Pontevedra, 'Revista!', 
'Anaquel dos libros', 3 xullo 2005, p. 8. 
 
Descríbese a Anxo Rei Ballesteros como un autor que, consciente de que a publicación 



intensa leva á repetición e á perda de calidade, sabe dosificarse. Destácase a capacidade do 
autor para distanciarse da súa obra e como esta característica lle permite dedicarse a un 
amplo número de xéneros. Faise logo un resume do argumento da novela e caracterízase 
esta como posuidora dunha narrativa descarnada, a través da cal se constrúe un personaxe 
amoral. 
 
- Francisco Martínez Bouzas, 'Tras a derrota', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Libros', 17 
xullo 2005, p. 18. 
 
Xustifica os anos que Rei Ballesteros leva en silencio a través das declaracións deste 
segundo as cales o verdadeiro escritor non procura escribir máis, "senón poder calar". 
Lembra que Ballesteros é un "escritor maldito e no seu momento renovador fronte a 
fórmulas socio-realistas". Sobre a novela, di que se sitúa "entremedias entre a novela de 
aprendizaxe e a de aventuras, con certo saibo engadido de novela negra". A respecto da 
personaxe principal, Fernando Luaces, di que o narrador pretende perfilalo como un 
"antiheroe" que é "o paradigma do perdedor". Sobre o estilo, destaca o uso excesivo do 
erotismo e a posesión dun discurso narrativo lineal, desenvolvido con áxil ritmo narrativo, 
fuxindo dos requintes formais e mesmo transgredindo a mantenta o galego culto". 
 
- Camilo Franco, 'Sexo oral', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 120, 'Novelas para o verán', 
30 xullo 2005, p. 8. 
 
Dise que o sexo é moito máis cotián ca literario pois, segundo Camilo Franco, existe un 
certo pudor entre os autores galegos. Neste sentido, destaca a Rei Ballesteros como unha 
excepción. Na análise que o autor fai do sexo coméntase que esta non é unha novela sexual 
e que usa o sexo "no mesmo sentido e nunha medida aproximada á que ten na vida". A 
seguir, comenta o correcto uso da linguaxe oral á hora de darlle coherencia aos personaxes 
e a súa convivencia, na obra, coa linguaxe literaria. Finalmente, opina que o libro "axudará 
a desfrutar das tardes de verán". 
 
 
- Vicente Araguas, 'Piantao, piantao', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Libros', 14 agosto 2005, 
p. 20. 
 
Fala do rico glosario de palabras de orixe arxentina que enriquecen e dan crédito á historia 
narrada no libro. Apunta o longo percorrido das historias: dende Santiago de Compostela 
até Arxentina pasando por Brasil. Destaca o espírito "irónico cando non caricaturista de 
prosa porno" da narración, lembrando a relación do libro coa literatura erótica e, sobre 
todo, as referencias ao "sadomasoquismo" da cuarta parte: "dignas de figurar naquela 
película tan pretenciosa como prescindible que se chamaba Porteiro de noite". A respecto 
das técnicas narrativas, di que "a novela vai perdendo forza, esvaíndose en terreos arraianos 
do folletín para liscar nun remate precipitado". Finalmente, cualifica a Rei Ballesteros de 
"grande esperanza branca da novela galega" se ben, sobre a súa concreción, di que "o 
tempo non perdoa". 
 
- Laura Caveiro, '... Cando nos veremos', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 135, 'Libros', 
29 setembro 2005, p. 5. 



 
Logo de facer un rápido resume da novela, destacando o uso do erotismo e do percorrido 
por distintos acontecementos históricos: dende a ditadura española até a arxentina pasando 
polo narcotráfico colombiano ou os prostíbulos brasileiros, di que "as pulsacións iniciais 
imprímenlle ao estilo da narración unha violencia interna que vai moito máis alá das 
brutalidades". De entre os méritos da novela, destaca o botar luz "sobre moitas zonas 
escuras da sociedade co mérito de facelo sen anestesiar aos lectores con discursos 
pretenciosos". 
 
Referencias varias: 
 
- Maré, 'A derrota do salvaxe', Galicia Hoxe, 'Maré', 15 xuño 2005, p. 41. 
 
Destácase o regreso á novela do autor de Boqueixón mediante unha obra definida como un 
"ritual de liberación, soltando, case como un vómito, un alegato contra a candidez". Esta 
obra proxéctase, segundo se di, mediante unha linguaxe directa e sen escusas. Á personaxe 
principal, Fernando Luaces, caracterízaselle coma un "cínico, inadaptado e amoral" que, 
sendo unha vítima do seu tempo e coincidindo nalgunhas ideas co autor, non corresponde 
directamente con el. Esta mesma noticia foi publicada baixo o título "Rei Ballesteros recusa 
a moral e a corrección no seu novo libro", asinada por C. Bilbao, no xornal El Correo 
Gallego o mesmo día 15 de xuño, p. 76 
 
- C. Bilbao, 'Rei Ballesteros recusa a moral e a corrección no seu novo libro', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 15 xuño 2005, p. 76. 
 
Destácase o regreso á novela do autor de Boqueixón (1958) mediante unha obra definida 
como un "ritual de liberación, soltando, case como un vómito, un alegato contra a 
candidez". Esta obra proxéctase, segundo se di, mediante unha linguaxe directa e sen 
escusas. Á personaxe principal, Fernando Luaces, caracterízaselle coma un "cínico, 
inadaptado e amoral" que, sendo unha vítima do seu tempo e coincidindo nalgunhas ideas 
co autor, non corresponde directamente con el. Esta mesma noticia, asinada por MARÉ, foi 
publicada o mesmo día no xornal Galicia Hoxe, baixo o título "A derrota do salvaxe", p. 
41. 
 
- Iván Cuevas, 'Toda a iconoclastia do eu', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 14 xullo 2005, p. 43. 
 
Recóllense as declaracións vertidas no acto de presentación da novela, celebrado en 
Santiago de Compostela, e nas que se destaca a dificultade de axuntar nunha novela a súa 
rápida lectura e a capacidade de enganchar ao lector coa profundidade dun personaxe sen 
ideoloxía e que foxe de si mesmo e dos demais. Caracterízase o personaxe principal, 
Fernando Luaces, como unha persoa construída contra todo e que foxe dos pensamentos 
precociñados. 
 
- Rebeca Queimaliños, 'Me gusta el fútbol, o no', La Voz de Galicia, 'Santiago', 14 xullo 
2005, p. L11. 
 
Dáse conta da presentación da novela no restaurante compostelán Carretas. Dise que ao 



acto acudiu o director xeral da editorial, Víctor Freixanes. Caracterízase a obra como unha 
crítica contundente da moral e as formas de vida da sociedade contemporánea dende a 
provocación. 
 
- Xan Carballa, 'Anxo A. Rei Ballesteros', A Nosa Terra, nº 1191, 'Cultura', 29 setembro 
2005, p. 29. 
 
Entrevista ao autor de Non sei cando nos veremos no que confesa as súas opinións sobre o 
oficio de escribir e a literatura. Rei Ballesteros destaca o valor que para o escritor ten a 
perda da timidez e a ousadía de "atreverse a dicir o que os outros senten". Confesa as súas 
"fixacións" como escritor: o erotismo, o tempo, a violencia e a morte; e di que todas elas 
están presentes na novela. Di que as súas historias están situadas principalmente na década 
dos '70 porque naquel tempo era cando existía "unha crise de valores de todo tipo". No que 
respecta ao oficio do escritor, di que "na literatura galega hai un factor de moralina de clase 
media ou de labrego que quere facerse clase media" polo cal existen autores "que escriben 
para a universidade ou para especialistas", creando así unha actitude de "monotonía e 
servilismo". Opina sobre a súa literatura que pretende situarse entre o hermetismo, a 
separación do lector e a vulgarización da industria de masas e da literatura "consumíbel", 
buscando a claridade dentro do complexo". 
 
- Laura Caveiro, 'A ruptura do erotismo', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 142, 'O Mellor 
en Galego', 31 decembro 2005, p. 11. 
 
Destaca o libro de Rei Ballesteros como unha das mellores obras en galego de 2005 e, para 
tal recomendación, dá tres razóns. A primeira, que Ballesteros lembra a outros escritores de 
signo transgresor: pola súa ruptura coa sociedade ou o uso do erotismo. A segunda é por 
que retrata de forma cruenta e evidente ao mundo miserento no que a personaxe vive. E a 
terceira razón é que, en canto a novela supón unha mirada histórica ao pasado da sociedade 
galega, a historia ten un carácter revelador e aleccionador. 
 
 
 
Rei Núñez, Luís, Toda a vida, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, 383 pp.  (ISBN: 
84-9782-375-3). 
 
Nova entrega literaria de Luís Rei Núñez (A Coruña, 1958) que conta as aventuras e 
desventuras amorosas de dúas parellas: Mar Deus e Telmo Andrade, por unha banda, e 
CamiloDumbra e Caetana Nariga pola outra. A obra está dividida en catro capítulos que 
teñen como título cada un dos nomes. A voz narradora varía, inda que domina Mar Deus, 
que nalgunhas partes é a única. Luís Rei Núñez conta, polo tanto, dúas historias que, 
nalgúns aspectos, coinciden, pero noutros son opostas. Isto débese ao distinto contexto 
histórico no que se desenvolven. Camilo e Caetana son a parella antagonista da formada 
por Telmo Andrade e Mar Deus. Ao longo da novela intecálanse as dúas historias mediante 
continuos flash-back, que provocan ás veces unha confusión de espazos. Mar e Telmo, a 
parella de eternos namorados, (máis de cincuenta anos), só contra o final das súas vidas ven 
realizado o soño de vivir xuntos, sen outro impedimento que o da vellez. É a consagración a 
toda unha vida entregada ao amor clandestino e adúltero que sobreviviu a Guerra Civil, aos 



sórdidos ambientes nos que tiveron que madurar e vivir durante o franquismo e, incluso 
tamén, aos seus respectivos matrimonios, con fillos.  O título da obra, Toda a vida, vese 
aquí xustificado. Pola contra, Camilo e Caetana son dous mozos de hoxe en día que viven 
nunha atmosfera totalemnte distinta, onde os condicionantes morais mudaron radicalmente. 
Son tamén dous "casi namorados" que están empezando a coñecerse, pero que nunca 
acabarán de facelo. Hai que destacar que na obra tamén aparecen personaxes e 
acontecementos reais como Carlos Velo ou Manuel Fraga. A obra finaliza co derradeiro 
encontro de Mar e Telmo que, logo de moitas peripecias, acaban xuntos. Pola outra banda, 
Camilo non acaba conseguindo as súas pretensións case obsesivas con Caetana. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Laura Caveiro, 'Toda a vida', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', 'Libros', 22 decembro 
2005, p. 5. 
 
Comeza mencionando as anteriores obras de Luís Rei Núñez, autor tamén de Toda a Vida. 
Indica que nela se conta a historia do longo camiño de procuras e ausencias que vive a 
parella protagonista, Telmo Andrade e Mar Deus, cun estilo áxil e impecábel e cunha ollada 
non exenta de inquietude. Os dous manteñen un namoramento que sobrevive á Guerra 
Civil, aos ambientes que os dous tiveron que frecuentar logo e tamén aos seus respectivos 
matrimonios. A seguir comenta as circunstancias particulares de cada un dos dous 
personaxes e analiza brevemente á parella antagonista.  
 
 
Riveiro Coello, Antón, Casas baratas, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, 200 pp.  
(ISBN: 84-8288-852-8). 
 
Antón Riveiro Coello (Xinzo de Limia, 1964) publica na editorial Galaxia o libro de relatos 
curtos Casas Baratas. A obra consta de dezaseis relatos que teñen un personaxe que os 
vertebra: Antón. A maioría das historias acontecen no barrio de Casas Baratas en Xinzo de 
Limia. O narrador, que é tamén o protagonista dos relatos, lembra as aventuras da súa 
infancia nese pobo ourensán: recorda a primeira vez que seus pais o levaron a ver a neve, o 
traballo de seu pai no cárcere. Porén, outros relatos teñen como protagonistas a diferentes 
personaxes da vila e dos seus arredores. É o caso da historia dun home apodado o 
"Verbenas", afeccionado a ir a todas as romarías e bailar el só coas orquestras; ou tamén o 
relato do pintor de pombas, un enigmático home que aparece no pobo e pinta murais de 
pombas en diferentes edificios oficiais. O personaxe de Antón é o eixo vertebrador dos 
relatos, así, as primeiras historias preséntasenos como un neno, pero según avanzan os 
relatos aparece como un mozo que descobre o amor e o sexo, ou como un fervente 
admirador do grupo heavy Deep Purple, ao cal visita, xunto cun compañeiro, nun concerto 
no Vicente Calderón en Madrid. Noutras palabras, Casas Baratas preséntanos o mundo de 
Xinzo de Limia a través do prisma do narrador protagonista, Antón. 
 
 
Referencias varias: 



 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Antón Riveiro Coello. A paixón por contar historias', Atlántico 
Diario, 'La Revista', nº 482, 'Musas', 4 decembro 2005, p. 44. 
 
Tras unhas notas introdutorias, Vidal Villaverde realiza unha entrevista a Manuel Riveiro 
Coello sobre o seu último libro de contos Casas baratas. Comenta o autor que o libro é 
unha viaxe pola infancia e a adolescencia contada desde a distancia e na que xoga un papel 
importante a memoria. De seguido, faise referencia a outras obras de Coello e, finalmente, 
o autor opina sobre a mensaxe que transmiten os seus libros e mais sobre a actualidade da 
crítica literaria. 
 
 
Ruíz, Dolores, Dentro da illa, Premio Blanco Amor 2004, Vigo: Galaxia,  abril 2005, col. 
Literaria, nº 216, 171 pp.  (ISBN: 84-8288-796-3). 
 
Dolores Ruíz (Vigo, 1968) logrou o premio "Blanco Amor" 2004 coa novela Dentro da 
illa. Nesta novela relátase a historia de Frida, unha muller que naufraga nunha illa perdida e 
que non lembra nada da súa vida. Pouco a pouco, a convivencia cos demais habitantes da 
illa, especialmente cos anfitrións (Laura e Afonso) vanlle descubrindo enigmas da súa 
existencia e enchendo ocos do seu pasado. A existencia dun home que só ve Frida, leva á 
protagonista a pescudar sobre diferentes cuestións da illa e, desta maneira, descobre cada 
día máis cousas sobre ela mesma. A historia vaise aclarando ao longo das páxinas e acábase 
descubrindo que Frida era unha habitante da illa que intentou fuxir dela nun barco, o cal 
naufragou. Ao mesmo tempo descóbrese que o enigma que esconde a illa é a existencia de 
pantasmas: os habitantes mortos daquela illa viven como almas en pena, vagando polos 
diferentes lugares da illa e acompañando aos seres amados. Unha destas pantasmas é 
Amaro, o primo e amante de Frida que morreu no intento de fuxir da illa cando naufragou 
esta. Dolores Ruiz nesta novela recorre a unha atmosfera de medo e misterio, creando unha 
trama argumental que imos descubrindo ao mesmo tempo que avanza a historia. 
 
 
Recensións: 
 
- Lara Rozados Lorenzo, 'Os misterios da illa', Grial, nº 167, 'O espello das letras', 2005, 
pp. 84-85. 
 
Infórmase da publicación da novela Dentro da Illa, de Dolores Ruiz, a cal resultou 
gañadora do Premio Blanco Amor 2004. A novela relata a historia dunha muller que 
aparece espida na praia e que non lembra nada da súa vida. A partir dese momento terá que 
reconstruir o seu pasado mediante o contacto cos habitantes da illa na que apareceu. Ao 
final, a protagonista descobre a súa identidade e acaba co misterio que envolveu a novela ao 
longo da historia. 
 
 
- Rodri García, 'O misterio das illas do norte', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 107, 'Letras 
en galego', 30 abril 2005, p. 13. 
 



Recensión da novela que resultou gañadora do Premio "Blanco Amor" 2004: Dentro da illa 
de Dolores Ruíz. Rodrí García realiza un breve resumo do argumento da novela, 
destacando principalmente as influencias cinematográficas da novela e a súa axilidade 
narrativa. 
 
- Vicente Araguas, 'Naufragar nunha illa', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 15 maio 2005. 
 
Vicente Araguas fai unha crítica da novela Dentro da illa de Dolores Ruíz, gañadora do 
último Premio "Blanco Amor". Nesta crítica destaca as posíbeis influencias temáticas da 
novela de Dolores Ruíz (Pedro Páramo, Alejandro Aménabar, Henry James...) pero tamén 
salienta os excesos de diálogo e descrición na narración. 
 
- Xosé M. Eyré, 'A illa do eterno retorno', A Nosa Terra, nº 1.176, 'Narrativa', 19 maio 
2005, p. 26. 
 
Comentario da novela que resultou gañadora do Premio "Blanco Amor" 2004: Dentro da 
illa de Dolores Ruíz. Salienta o discurso persoal da autora, que integra unha tendencia 
existencialista cun uso do sobrenatural e destaca, así mesmo, a súa sinxeleza e a procura da 
complicidade do lector, comparando a novela con As galeras de Normandía, de Ramón 
Loureiro.  
 
 
- Xosé Freire, 'Misterio e claustrofobia', A Nosa Terra, nº 1.177, 'Narrativa', 26 maio 2005, 
p. 27. 
 
Xosé Freire presenta Dentro da illa, novela de Dolores Ruíz que mereceu o Premio "Blanco 
Amor" 2004. Neste artigo fai un pequeno resumo da trama argumental, ademais de citar 
posíbeis influencias literarias e fílmicas da citada novela. 
 
- Tomás Ruibal, 'O último premio Blanco Amor', Diario de Pontevedra, 'Revista!', 
'Anaquel dos libros', 19 xuño 2005, p. 8. 
 
Dáse conta do último premio de novela "Blanco Amor",  que tivo como gañadora a novela 
Dentro da illa de Dolores Ruíz. Tomás Ruibal fai unha breve sinopse argumental da novela 
e destaca o "aire kafkiano" e a estrutura narrativa económica da obra. Tamén apunta outras 
obras de Dolores Ruíz. 
 
- Francisco Martínez Bouzas, 'Escaseza de recursos', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 
131, 'Libros', 30 xuño 2005, p. 5. 
 
Francisco Martínez fai unha crítica da novela de Dolores Ruíz, Dentro da illa, gañadora do 
último Premio "Blanco Amor". Nesta crítica salienta os aspectos máis orixinais da obra, 
pero remata concluíndo que a novela presenta certos erros estruturais como por exemplo: o 
dominio do diálogo e do suspense por parte da autora. 
 
- Francisco Martínez Bouzas, 'Dentro da illa', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'descubrir', 
2 outubro 2005, p. 17. 



 
Martínez Bouzas opina de forma negativa con respecto á utilidade dos premios literarios e 
indica que na vixésimo terceira edición do Premio Blanco Amor, a novela gañadora, 
Dentro da illa de Dolores Ruiz, si é merecedora de tal premio, xa que a autora sitúa ao 
personaxe nunha illa e este non lembra nada do pasado, así a protagonista tense que 
descubrir a si mesma, a súa personalidade. Ademais, indica que a narración está chea de 
preocupacións existenciais e que a autora lle rende coa obra, unha homenaxe á novela 
gótica. 
 
Referencias varias: 
 
- Alberto Quian, 'O 'Home do piano' demostra que a realidade supera á ficción', Faro de 
Vigo, 'Sociedad y cultura', 19 maio 2005, p. 44. 
 
Informa da presentación na Casa do Libro en Vigo, do último Premio "Blanco Amor" 2004 
por parte da súa gañadora, Dolores Ruíz con Dentro da illa. Cita a coincidencia temática da 
novela co suceso recente do home amnésico que toca o piano. Alberto Quian fai tamén 
unha breve entrevista á autora de Dentro da illa. 
 
- César Lorenzo Gil, 'Dolores Ruíz: 'Moitos profesores confunden literatura con pedagoxía', 
A Nosa Terra, nº 1.180, 'Cultura', 16 xuño 2005, p. 29. 
 
Entrevista a Dolores Ruíz, última gañadora do Premio de Novela Blanco Amor. Na 
entrevista fala desta novela e tamén da concepción novelística e literaria  de Dolores Ruíz. 
 
 
Souto, Xurxo, Tres trebóns, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  xullo 2005, col. Narrativa, 
nº 215, 159 pp.  (ISBN: 84-9782-327-3). 
 
Libro de Xurxo Souto (Lugo, 1966), que consta de cinco relatos ( "As fontes de 
Compostela", "A pesca do Mar-rau", "Aldea terremota", "A voda máis bonita do mundo"  e 
"A marabilla de Barna"), un limiar feito polo poeta Fran Alonso e dun breve poema a modo 
de  "Son de saúdo" feito polo autor do libro e como se apunta, "en imitación a Luisa 
Villalta". Ademais, cada relato ten anotacións, dedicatorias ou mesmo capítulos como nos 
dous últimos contos. Despois da súa última obra ou incursión na narrativa galega no 2001 
con Contos da Coruña, Souto aparece outra volta con este conxunto de relatos que levan 
por título o mesmo nome que o grupo de música do que fai parte na actualidade. O libro, 
como menciona Alonso no limiar, é "un conxunto de historias que están cheas de 
repichocas, ese berro ancestral impregnado de música e terra", xunto coa mestura da 
tradición e lingua oral e popular galegas, ademais da presenza indiscutíbel do mar e de 
numerosos lugares e personaxes ligados á música ou á literatura da xeografía galega.   
 
 
 
Recensións: 
 
- Martiño Suárez, 'Para entusiastas dun escritor visceral', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 



128, 'Letras en galego', 24 setembro 2005, p. 11. 
 
Alúdese ás referencias da narrativa de Souto ao mundo urbano enchido por pranchadoras, 
mariñeiros e traballadores da construción, entre outros, protagonistas dos seus cinco relatos 
formadores deste libro que aparecen unidos mediante un fío condutor que tira para as 
emocións, sentimentos e a música, como elo fundamental da obra do escritor e músico 
galego. 
 
 
- Xosé M. Eyré, 'Crónica fragmental e emocionada da xente traballadora', A Nosa Terra, nº 
1192, 'Cultura', 6 outubro 2005, p. 26. 
 
Faise aquí unha reseña crítica a Tres trebóns, onde a escrita do seu autor, Xurxo Souto, está 
caracterizada pola complicidade co lector, xa sexa pola linguaxe directa e sinxela que 
utiliza, xa sexa polo ton confidencial que emprega. A seguir, alúdese aos relatos que 
forman este libro admitindo a súa asimetría debido a estar conformado pola crónica e 
periplo, e ser precisamente este fragmentarismo estrutural formado por narracións breves e 
intensas o que singulariza a obra narrativa deste autor. 
 
 
- Vicente Araguas, 'Carnochos e repichocas', Diario de Ferrol, 'Nordesía', nº 347, 'Libros', 
23 outubro 2005, p. 20. 
 
Logo de narrar algunhas anécdotas sobre o autor, refírese á novela de Xurxo Souto, da que 
afirma ser un dos volumes máis vendidos. Di, ademais, que o libro, entre a narrativa e a 
crónica, está deseñado a partir de músicas e menciona o prólogo "impresionista" de Fran 
Alonso. 
 
 
- Laura Caveiro, 'Tres Trebóns', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº V, 'Libros', 27 outubro 
2005, p. V. 
 
Coméntase a obra de Souto, desde o punto de vista da crítica literaria, comezando por 
amosar a estrutura que presenta o libro para despois se mergullar no cerne de cada un dos 
cinco relatos que o forman, incidindo nos espazos, nos personaxes e no estilo, entre outros, 
facendo fincapé no único conto non inédito intitulado "A voda máis bonita do mundo". 
 
 
Referencias varias: 
 
- Natalia Álvarez, 'A ironía é unha arma poderosa que dispara cun elemento tan fermoso 
como é o sentido do humor', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 119, 'Entrevista', 7 abril 
2005, p. III. 
 
Entrevista a Xurxo Souto onde se fala das súas experiencias dentro do audiovisual, co 
documental Pucho Boedo ou Contos na Coruña, da importancia que dentro da música pop 
galega ten Andrés Dobarro, da proxección Hai que botalos, da que Souto admite que é 



fundamental pola creatividade fronte ao inmobilismo que tamén aparece en "Aduaneiros 
sem Fronteiras" ou a VA-CA (Vía Anti-Colonial Activa), de música na que está 
embarcado, Os Tres Trebóns e o  Vendaval do Rosal e do anuncio da próxima publicación 
literaria da man de Xerais dunha obra que conta cun conxunto de historias que falan 
fundamentalmente de música e que levarán o título de Tres Trebóns. 
 
 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'O tempo en tres trebóns', Atlántico Diario, 'La Revista', 
'Musas', 24 xullo 2005, p. 44. 
 
Entrevista ao autor do libro, Xurxo Souto na que se fala da relación entre a literatura e a 
música, entre o nacionalismo e internacionalismo, e entre o papel relevante que asume a 
paisaxe e a muller. 
 
 
- Rosa Aneiros, 'Tres trebóns', Galicia Hoxe/Diario de Pontevedra/Diario de Ferrol, 'Nove 
Ondas', 2 agosto 2005, p. 6/72/20. 
 
De forma moi literaria, recóllese nesta columna xornalística a caracterización da escrita de 
Xurxo Souto, a través dalgúns episodios dos seus relatos, mais incidindo na forma de 
contar as súas historias, sendo esta "viva e transparente", en palabras da autora, e 
caracterizándoo de "mestre da fabulación". 
 
 
- Rosa Aneiros, 'Tres Trebóns', El Progreso/El Ideal Gallego/Diario de Arousa, 'Nove 
Ondas', 3 agosto 2005, p. 24/72/56. 
 
De forma moi literaria, recóllese nesta columna xornalística a caracterización da escrita de 
Xurxo Souto, a través dalgúns episodios dos seus relatos, mais incidindo na forma de 
contar as súas historias, sendo esta "viva e transparente", en palabras da autora, e 
caracterizándoo de "mestre da fabulación". 
 
 
- M.P., 'Xurxo Souto reivindica un mundo coa muller como epicentro en 'Tres trebóns', La 
Opinión, 'Cultura', 4 agosto 2005, p. 54. 
 
Recollendo diferentes palabras do autor de Tres trebóns, incídese na importancia que ten a 
música na súa redacción, xa que é un medio para o coñecementos da realidade, así como 
tamén o papel central da muller relegada na nosa tradición a un segundo plano malia estar 
na realidade no epicentro. 
 
 
- Xosé Carlos Caneiro, 'O futuro e o fulgor', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 135, 5 
novembro 2005, p. 10. 
 
Xosé Carlos Caneiro comeza afirmando que hai libros terapéuticos tales como o volume 



titulado Tres trebóns, de Xurxo Souto. O articulista afirma que se trata dunha obra que 
inculca enerxía e ganas de vivir e compara a súa prosa coa música dos instrumentos de 
vento. Caneiro tamén recomenda a lectura de Rúa carbón, de Marilar Aleixandre, cunha 
literatura con misterio pero sobria, que favorece unha lectura con gusto e pracer sibarita, 
aínda que é unha obra, segundo o articulista, ambivalente que se destina especialmente a 
xente adulta. Constelación de Ío, de Xosé Manuel Eiré, é outro dos volumes recomendados 
por Caneiro, un libro, nas palabras deste crítico, polixenérico pois presenta poemas e prosa, 
nunca mesturados, tal como critica a outros autores. Segundo o articulista, nesta obra están 
presentes aspectos fundamentais da existencia, tenrura, inxenuidade, etc. Xosé Carlos 
Caneiro, respecto a Eiré, tamén destaca que un crítico como este conseguise escribir unha 
obra con tanta sensibilidade, e alude á importancia e características da crítica literaria en 
Galicia. Remata considerando aos tres autores nos que se detivo polo miúdo o porvir da 
literatura.  
 
 
 
Sumai, Anxos, Melodía de días usados, Vigo: Galaxia, 20 maio 2005, col. Literaria, nº 
219, 381 pp.  (ISBN: 84-8288-809-9). 
 
Anxos Sumai (Catoira, 1960) retoma nesta súa segunda obra a mesma liña e a mesma 
temática do seu primeiro libro, Anxos de garda (A Nosa Terra, 2003). Cunha estrutura de 
diario, abranguendo dende o mes de abril de 2003 até xullo de 2004, o libro conta as 
vivencias cotiás dunha voz narradora que adopta ben o punto de vista de protagonista ben o 
de testemuña. As personaxes que recorren a historia, non sendo a voz narradora, posúen 
todos un carácter secundario, en canto serven de medios ao obxectivo de relatar as 
experiencias vividas. O espazo, sendo habitualmente o escenario onde acontecen as escenas 
relatadas, adquire ás veces unha posición destacada: en canto esperta sensacións na voz 
narradora que se vinculan, por exemplo, cos recordos da infancia (Catoira) ou con certas 
relacións de amizade (Santiago de Compostela). Para a elaboración das historias 
mestúranse os elementos reais (os días usados) cos ficcionais (a melodía),  feito referido xa 
no título da obra. 
 
 
Recensións: 
 
- María García Liñeira, 'A revolución das 'coisas pequenas', Grial, nº 167, 'O espello das 
letras', 2005, pp. 83-84. 
 
Comentario de Melodía de días usados, segundo volume que recolle as colaboracións da 
autora na sección de fin de semana no portal dixital culturagalega.org. Sinálase que este 
segundo volume sucede a Anxos da garda, publicación editada por A Nosa Terra, que 
tamén era unha recompilación de diferentes artigos. 
 
 
- Camilo Franco, 'O metro cadrado de vida', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 115, 'Letras 
en galego', 25 xuño 2005, p. 13. 
 



Destaca a febleza dos límites entre ficción e realidade á que apunta esta obra metaliteraria, 
así como a súa indefinición xenérica, ou a tendencia á melancolía. 
 
 
- Xesús Constela, 'Muller atrapada nun xardín', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Enfiando', 3 
xullo 2005, p. 23. 
 
Citando varios fragmentos do libro, afirma que esta é unha "verdadeira explosión de 
sensibilidade dende as súas primeiras liñas. Así mesmo, pregúntase a que xénero pertence a 
obra, comparándoa con Rayuela de Julio Cortázar. Esta mesma publicación apareceu n'A 
Nosa Terra, nº 1.183, o 7 de xullo, p. 6. 
 
- Xesús Constela, 'Muller atrapada nun xardín', A Nosa Terra, nº 1.183, 'Opinión', 7 xullo 
2005, p. 6. 
 
Citando varios fragmentos do libro, afirma que esta é unha "verdadeira explosión de 
sensibilidade dende as súas primeiras liñas. Así mesmo, pregúntase a que xénero pertence a 
obra, comparándoa con Rayuela de Julio Cortázar. Esta mesma publicación apareceu baixo 
o mesmo título no xornal Diario de Ferrol, suplemento 'Nordesía', o 3 de xullo, p. 23. 
 
- Tomás Ruibal, 'Realidade e ficción', Diario de Pontevedra, 'Revista!', nº 266, 'Anaquel 
dos libros', 24 xullo 2005, p. 8. 
 
Sinala a compoñente autobiográfica da obra, así como a febleza dos límites entre ficción e 
realidade que se propón nela, comparándoa co libro anterior Anxos da garda, fronte ao que, 
segundo o autor, Melodía dos días usados presenta un ton máis mesurado. Destaca as 
entradas relacionadas co contorno familiar e as referencias a autores como Borges ou 
Alejandra Pizarnik. 
 
 
- Xosé M. Eyré, 'A vida no papel de Anxos Sumai', A Nosa Terra, nº 1189, 'Cultura', 15 
setembro 2005, p. 26. 
 
Caracterízase a obra como un conxunto de narracións breves nas que trata de procurar o 
sentido da vida a través dunha aparente sinxeleza que se afasta da ficción pura. Descríbese 
o libro como as pezas dun mosaico que atenden tanto a unha realidade individual e íntima 
como social, afectiva e cultural. No tocante ao estilo, fálase dunha "naturalidade" baleira de 
"artificio vacuo", se ben tamén anota que "o único perigo é que o libro pode resultar denso 
de máis". Remátase falando de Melodía de días usados como "un moi recomendábel libro 
de cabeceira". 
 
- Ramón Nicolás, 'Melodía de días usados', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 138, 
'Libros', 20 outubro 2005, p. 5. 
 
Mencionando a anterior obra da autora, Anxos da garda, destaca a flexibilidade da fórmula 
do diario persoal, que oscila entre a ficción e o autobiografismo. Salienta a procura da 
complicidade do lector que a obra evidencia, así como a conversión da anécdota en 



substancia literaria con varias posibilidades de lectura. Destaca, así mesmo, o tratamento 
máis reflexivo e depurado respecto dos fragmentos orixinarios colgados na rede dos que 
parte o volume. Finaliza facendo referencia ao optimismo que se desprende da obra. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Rosa Aneiros, 'In iceberg nun océano aparentemente calmo', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 106, 'Personajes literarios', 23 abril 2005, p. 13. 
 
A partir dunha reflexión xeral sobre os personaxes da literatura que marcan a autores e 
lectores, Aneiros preséntanos a un concreto que persoalmente a impresionou fortemente: o 
neno gato da novela de Anxos Sumai Melodía de días usados. 
 
 
- Adriana Rodríguez, 'Teño que sair da peixeira do ordenador e racabar información para un 
conto', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 5 xuño 2005, p. 24. 
 
Intercala palabras da autora con informacións relativas á súa traxectoria profesional e 
literaria; entre outras cousas, Sumai afirma que se recoñece como narradora de historias 
curtas e que espera que os seus libros sexan traducidos a diversas linguas para poder chegar 
a un gran número de lectores. 
 
 
- Maré, 'Melodía dos días usados', Galicia Hoxe, 'Maré', 30 xuño 2005, p. 42. 
 
Dise que o libro mantén "unha evidente liña de continuidade"  coa súa obra anterior en 
canto opta pola mesma "fórmula tan flexible e aberta como a do diario persoal". Describe a 
obra como o resume de quince meses de vida dunha voz narradora en primeira persoa e cun 
universo particular de seu. A respecto da técnica, fálase de que a anécdota se converte en 
substancia literaria a través dunhas personaxes e liñas argumentais que van evolucionando e 
adquiren peso propio. Anótase a existencia dunha evolución na autora mediante "un 
tratamento máis reflexivo, mesmo máis depurado respecto dos fragmentos orixinarios 
colgados na rede que alicerzan o volume". 
 
- C. Bilbao, 'Anxos Sumai une literatura e vida en 'Melodías dos días usados', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 30 xuño 2005, p. 75. 
 
Anuncia a presentación do libro en Compostela, na que a autora estará acompañada por 
Víctor Freixanes e Xesús Constenla. Recolle palabras de Sumai, nas que afirma que o seu 
estados de ánimo inflúe na súa escrita e que esta sufriu unha transformación ou proceso de 
aprendizaxe da técnica e dos límites do xénero; a autora di, ademais, que do blog que deu 
orixe ao libro naceu un personaxe. 
 
 
- C.F., 'Anxos Sumai presenta os seus novos diarios en 'Melodía de días usados', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 1 xullo 2005, p. 54. 



 
Dá conta do acto de presentación do libro e das palabras que nel pronunciou a súa autora, 
como que unha das cousas que deron pulo ao volume é a relación entre o local e o 
universal, facendo referencia a Catoira, o seu lugar de orixe, e que o libro está tecido 
"nunha realidade apoiada na ficción". 
 
 
- Lupe Gómez, 'Ler no verán', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 'Ao sol', 1 xullo 2005, p. 5. 
 
Recomenda o libro como lectura estival, destacando a beleza do "pulso vital e diario" a que 
remite, e compara a obra cunha peza musical.  
 
 
- Iago Martínez, 'Dicían na miña aldea que o universal non é máis que o local sen paredes', 
Atlántico Diario, 'Vigo', 11 xullo 2005, p. 12. 
 
Entrevista a Anxos Sumai a propósito da publicación do seu último volume, na que a autora 
reflexiona sobre a ambigüidade entre personaxe e persoa de que se nutre esta obra, 
sinalando que, fronte á anterior, con ela pretende escribir ficción. Así mesmo, a escritora 
afirma, con respecto da expresión "literatura feminina na rede", rexeitar etiquetas e amósase 
pesimista no que se refire ao futuro da literatura galega. 
 
 
- Carme M./V. Valiña, 'O verán da nena do pelo laranxa', Galicia Hoxe, 'Verán', 11 xullo 
2005, p. 16. 
 
Conversa con Anxos Sumai na que esta responde a diversas cuestións relativas á época 
estival e á vida e en cuxa presentación se fai referencia á obra recentemente publicada na 
Editorial Galaxia. 
 
 
- Lupe Gómez, 'Anxos Sumai. 'Gústame aprender', Galicia Hoxe, 'A Contra', 14 novembro 
2005, p. 40. 
 
Entrevista á escritora Anxos Sumai, que comeza explicando como desenvolve o seu labor 
de documentalista e bibliotecaria no Consello da Cultura Galega. A seguir, a autora de 
Catoira expresa a súa preferencia polo xénero do diario e declárase polígama: "leo varios 
autores á vez". Alude aos seus libros e declárase incapaz de escribir un poema. Por último, 
dá conta de cuestións persoais, como o amor, a vida, as flores, a música, Galicia, 
Compostela e Catoira. 
 
 
- Francisco Fernández Naval, 'A grande aventura do cotián', La Voz de Galicia, 'Culturas', 
nº 142, 31 decembro 2005. 
 
Aparece destacado o libro de Anxos Sumai (Catoira) como un dos mellores, en lingua 
galega, aparecidos no ano 2005. Desta obra destácase o lembrarlle "aos lectores que 



acontecen moitas cousas na vida diaria que merecen ser contadas". Salienta a forma na que 
leva a cabo este "rescate": mediante a elaboración dun diario íntimo, cheo de 
acontecementos extraordinarios, acompañado de tantas outras circunstancias, no que 
repasar e explicar a vida. Construíndo, dise, "un universo literario desde o pequeno". 
 
 
 
Veiga, Raúl, Esta noite no cinema, Cesuras-A Coruña: Biblos Clube de Lectores,  2005, 
col. Mandaio, nº 15, 219 pp.  (ISBN: 84-934126-3-5). 
 
Conxunto de análises -ou "relatos con comentario", como di o autor- de seis filmes clásicos 
(Paris, Texas, The Hustler, Viskningar och Rop, Arrebato, Eraserhead e Kagemusha) cos 
que o autor pretende volver a mirada a filmes nos que pescudou hai tempo e aos que desexa 
ver, ler e repensar para comprobar o aprendido nestes últimos anos e ofrecer ao lector unha 
lectura complementaria ás que xa ten de cada película. Comeza cunha biografía do autor na 
que desvelan a súa dedicación ao cinema, tanto de director como de guionista, algunhas das 
súas producións máis importantes e os premios que leva acadado, entre outras cousas. A 
seguir da biografía aparece un prólogo do propio autor no que despois de xustificar o 
porqué desta obra e de reflexionar sobre o empobrecemento social que está a desenvolver o 
consumismo e sobre a función artística e social do cinema, declara unha serie de intencións 
que pretendeu cubrir con esta obra e xustifica o recurso á escritura para facelo. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Pepe Coira, 'Leccións de cine', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 142, 31 decembro 2005. 
 
Partindo da excepcinalidade que o libro Esta noite no cinema de Raúl Veiga conforma no 
panorama literario galego -un libro que fala de cinema-, da súa fascinante experiencia e dos 
seus marabillosos traballos, Pepe Coira describe o contido do libro a través do seu resumo e 
da valoración tan positiva que fai da maneira tan sabia e acertada que Raúl Veiga tivo no 
seu tratamento.  
 
 
 
VV. AA., Voces da casa (2), Fene: Concello de Fene,  2005, (11) pp.  (DL: C-1276-04). 
 
Volume editado en formato revista no que se recollen os textos, de narrativa e poesía, 
creados polos participantes do obradoiro literario, celebrado no Concello de Fene en maio 
de 2005. A única autora de relatos en lingua galega acollida neste traballo é Aurora Varela 
Caabeiro.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Vicente Araguas, 'Obradoiro', Diario de Ferrol, 'Miudiño', 7 xuño 2005, p. 72. 



 
Dá conta da súa participación no Obradoiro Literario do Concello de Narón, que dirixen 
Rosa Aneiros e Eduardo Estévez, e sinala que o froito do devandito obradoiro é unha 
publicación, Voces na casa (2), na que se recollen parte dos traballos dos alumnos 
participantes. 
 
 
VV. AA., No ocaso dos poemas, XXXII Premios Literarios Minerva, limiar de X.L. 
Méndez Ferrín, Santiago de Compostela: Colexio Peleteiro/Revista Vamos,  2005, [117] 
pp.  (ISBN: 84-609-4096-9). 
 
Reúnense os gañadores e accésits deste certame literario organizado polo colexio Manuel 
Peleteiro de Santiago. A obra acompáñase dun "Limiar" do escritor Xosé Luís Méndez 
Ferrín, quen gaba o concurso como "incitador do cultivo xuvenil das letras propias". Tamén 
fai unha traxectoria pola literatura galega incidindo no fondo trauma que para esta supuxo a 
guerra civil. Ferrín considera que os Premios Minerva son boa mostra de como pese ás 
dificultades a escrita en galego se mantivo, e con boa saúde, até a actualidade. Finalmente, 
ofrece un balanzo dos distintos traballados presentados, destacando as virtudes de cada un 
deles. Tras o prólogo, preséntanse os premiados no certame incluíndo primeiro a parte de 
poesía e logo a de narrativa. Son tres primeiros premios por cada unha das modalidades e 
tres accésits no caso da poesía e dous no da narrativa. En todos os casos indícase, antes de 
reproducir os textos narrativos, os seus nomes, idade, instituto no que estudan e, nalgúns 
casos, datos adicionais como por exemplo premios obtidos en anteriores certames ou gustos 
literarios. A obra complétase cunha serie de fotos do certame. Os relatos incluídos no 
volume pertencen aos seguintes autores: 
 
 -Milena Martínez Vasalo 
 -Felipe Trillo Taboada de Zúñiga 
 -Lorena Coto Ferreira 
 -Andrea Calvo Rey 
 -Antía García Casal 
 
 
 
Recensións: 
 
- Román Raña, 'Premios Minerva', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 132, 'Libros', 8 
setembro 2005, p. IV. 
 
Fálase de No ocaso dos poemas, volume onde se presentan os traballos gañadores dos 
XXXII Premios Literarios "Minerva" que organiza o Colexio Manuel Peleteiro. Destácase a 
calidade literaria, a madureza e o talento de novos escritores galegos. Explícase que esta 
obra, estruturada en dous apartados (poesía e prosa), resulta amena e cunha gran variedade 
de rexistros e técnicas expresivas, á vez que se percorren os temas tratados en cada un dos 
traballos gañadores e se relacionan os nomes dos premiados. 
 
 



VV. AA., Premio 2005 de relato, poesía e tradución, Vigo: Edicións Xerais de Galicia 
�♦,  2005, Universidade de Vigo,  2005, 165 pp.  (ISBN: 84-9782-382-6). 
 
Ábrese este volume cun "Limiar" no que se anuncia que se recollen os traballos 
galardoados na novena convocatoria do Premio de relato, poesía e tradución que convoca a 
Universidade de Vigo desde 1997 para conmemorar o Día das Letras Galegas, o que o 
converte nun dos premios de maior lonxevidade no ámbito universitario de Galicia. 
Achéganse, así mesmo, algúns datos referidos a Lorenzo Varela, homenaxeado co Día das 
Letras Galegas 2005. A seguir inclúense os textos premiados, divididos en tres apartados, 
"Relato curto", "Poesía" e "Tradución". Os textos narrativos traducidos son os seguintes: 
 
- Isabel Arjones Porto, "Meles Vulgaris", pp. 111-134. Premio de Tradución. 
 
Este relato de Patrick Boyle ten varias liñas argumentais que xiran ao redor da figura do 
porco teixo ou meles vulgaris. A estrutura é bastante complexa e o peso da organización  
lévao a descrición científica do animal que aparece nun manual. Nas primeiras liñas 
aparece un matrimonio con problemas de comunicación. O marido le polas noites o manual 
dos teixos. A través desta lectura ábrese un camiño para coñecer os problemas entre os 
cónxuxes, pero tamén serve para a evocación dunhas vacacións do matrimonio nunha 
pequena localidade escocesa onde se levaban a cabo pelexas clandestinas entre teixugos e 
cans. Os anacos intercalados deste libro axudan a saber máis sobre o porco teixo, que é 
moitas veces unha metáfora da bravura na loita e da resistencia ante unha posíbel ruptura 
matrimonial. 
 
- Xoán Montero Domínguez, "A nó estatístico", pp. 135- 150. 1º Accésit de Tradución. 
 
Trátase dunha tradución do relato portugués de Mário de Carvalho, que conta a historia dun 
matrimonio que ten un mono chamado Golo como animal de compañía. A presenza deste 
animal chega a perturbar a paz do fogar, pois é posuidor dunha cualidade exclusivamente 
humana: a capacidade de producir literatura. Baixo este argumento agóchase a eterna loita 
entre a credulidade e o escepticismo, que será vencida pola teoría matemática do nó 
estatístico.  
 
- Ramón Iglesias Míguez, "Unha rosa para Emily", pp. 151-165. 2º Accésit de Tradución. 
 
O relato reflicte a vida nos tempos da fin da escravitude en Alabama cun certo ton de 
saudade, xa que a protagonista, Miss Emily Grierson, é unha personaxe representativa dun 
sector social en decadencia que ten que experimentar os cambios históricos.  
Trátase dunha historia de William Faulkner que conta a vida desta dona americana de clase 
alta que por diversas circunstancias acaba por vivir recluída na soidade da súa casa, feito 
que desacouga e enche de curiosidade aos seus veciños. Cando Miss Emily morre eles van 
ao seu velorio e descobren o gran segredo de amor que ela tiña gardado tan teimosamente 
entre as paredes da súa casa. 
 
 
Referencias varias: 
 



- Sandra Penelas, 'Las mejores plumas de la Universidad', Faro de Vigo, 'Vigo', 4 xaneiro 
2005, p. 6. 
 
Destácase a aparición da primeira edición deste libro, que significa a materialización do 
desexo dos autores premiados por ver publicada a súa obra, tamén se concreta a contía do 
premio e se sinala que os estudantes de dereito, filoloxía e tradución foron os que 
acapararon os galardóns. A continuación e como peche da noticia faise unha relación dos 
premiados en cada modalidade. 
 
 
 
Xesteira, X.A., Contos de familia, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, 125 pp.  
(ISBN: 84-9782-376-1). 
 
A obra de Xosé Antonio Xesteira (Redondela, 1946) componse de once relatos que xiran ao 
redor da memoria, das lembranzas dun cativo que se converten en retallos de imaxes da 
historia máis próxima na nosa mente. No que atinxe á estrutura formal, Xesteira decántase 
pola sinxeleza e a sobriedade. Con frases curtas e onomatopeas, catro dos once relatos están 
subdivididos en distintas partes. Os contos, escritos cunha linguaxe coloquial e dirixida a 
todos os públicos, remiten a estanzas agradábeis e familiares nun contexto histórico 
marcado polas desgrazas da guerra e a represión da ditadura. O pasado é o fío condutor dun 
libro cargado de metáforas e comparacións. As descricións detalladas son o elemento 
común a todas as narracións que forman parte desta obra do autor de Redondela. A historia 
da Illa de San Simón, unha culler chegada de Cuba, a emigración ou a cegueira forman 
parte da temática do libro. As estacións do ano están presentes na maior parte destes contos 
de carácter familiar.  
 
 
 
 
I.2. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES 
 
Allan Poe, Edgar, Contos, tradución de Equipo Tris Tram, A Coruña: La Voz de Galicia,  
2005, Editorial Tris Tram,  2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos Universais, nº 12, 222 
pp.  (ISBN: 84-9757-196-7) (ISBN: 84-89377-61-8). 
 

Selección dunha ducia de contos de Edgar Allan Poe (Boston, 1809- Baltimore, 
1849) en versión galega. Esta escolma é unha mostra dalgúns dos seus mellores contos 
onde sobresaen os de detectives, de terror e mais de misterio. Os contos son: "Sombra. 
Parábola", "A caída da casa Usher", "William Wilson", "O home da multitude", "Os 
asasinatos da Rue Morgue", "Un descenso ao Maelström", "Eleonora", "O corazón delator", 
"O enterro prematuro", "O trasno da perversidade", "A verdade sobre o caso M. Valdemar" 
e mais "Hop-Frog". Esta colectánea péchase co apartado "Notas sobre os contos" onde se 
fala sucintamente da data, do medio impreso e mais da intrahistoria da primeira vez que 
apareceron publicados cada un dos doce contos recollidos neste volume. 
 



 
 
Referencias varias: 
 
- Antonio Reigosa, 'Poe, e nada máis', La Voz de Galicia, 'Cultura', 26 outubro 2005, p. 47. 
 
Antonio Reigosa sinala que Edgar Allan Poe é un dos meirandes xenios da literatura 
universal e destaca que este libro é un bo entrante para coñecer a súa obra. Asemade indica 
que os mellores textos de Poe son "Os asasinatos da Rue Morgue", "O corazón delator" e 
mais "A caída da casa Usher" pero que en conxunto todos os contos de Poe "conmoven e 
sobresaltan ao mesmo tempo". 
 
 
- Camilo Franco, 'Antes que nada, Poe quería entreter aos seus lectores', La Voz de Galicia, 
'Entrevista', 26 outubro 2005, p. 48. 
 
Conversa con Pepe Coira, un dos integrantes do equipo Tris Tram que realizou esta 
tradución, na que fala da dificultade de facer unha antoloxía dos contos de Poe coa que se 
puidese ver toda a súa dimensión. Tamén fala do traballo da tradución e remata centrándose 
na importancia da tradución dos clásicos ao galego para achegarse a estes textos desde a 
lingua galega e non desde o español.  
 
 
 
Bell, Aubrey F.G., Galicia vista por un inglés, trad. de Xosé María Gómez Clemente, 
Galaxia,  2005, A Coruña: La Voz de Galicia,  2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos 
Universais, nº 30, 213 pp.  (ISBN: 84-8288-837-4) (ISBN: 84-9757-195-9). 
 
Aubrey F. G. Bell (Cumberland, 1881-1950) publicou en 1922 o libro de viaxes Galicia 
vista por un inglés, froito das súas vivencias no noroeste peninsular. O libro consta dun 
limiar, onde o autor explica por qué escribiu este libro sobre Galicia e as súas xentes, e de 
seis capítulos: a xente, o país, Lugo, A Coruña, Pontevedra e Ourense. Tamén presenta ao 
final unha serie de apéndices onde recompila varios poemas da lírica medieval (Airas 
Nunes, Meendinho, Joan Zorro), coplas populares, poemas de autores do Rexurdimento 
(Eduardo Pondal, Curros Enríquez e Rosalía de Castro) e un vocabulario galego-inglés. No 
primeiro capítulo dedicado ás xentes, o autor define, á súa maneira, o carácter e o 
comportamento do pobo galego, comparándoo con outros pobos. No capítulo sobre o país, 
ofrécenos unha rápida imaxe sobre o clima, a fauna e flora da terra galega. Xa nos capítulos 
dedicados ás catro provincias galegas o que fai Aubrey F.G. Bell é unha guía turística, na 
cal destaca os concellos, os monumentos, as festas máis importantes de cada provincia... 
Tampouco se esquece de falar dos costumes, das festas de cada poboación, aínda que se 
centra sempre nas cidades ou vilas máis importantes da xeografía galega, como Lugo, 
Vilalba, Mondoñedo, Monforte de Lemos, A Coruña, Santiago de Compostela, Corcubión, 
Ferrol, Pontevedra, Vigo, Cangas, Ourense, Ribadavia, etc. 
 
 
Referencias varias: 



 
- Camilo Franco, 'Bell é un viaxeiro con ganas de saber e disposto a aprender', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 2 novembro 2005, p. 37. 
 
Fai referencia á obra traducida ao galego por Gómez Clemente, Galicia vista por un inglés, 
de Aubrey F. G. Bell na que o escritor expón a súa experiencia por terras galegas. Inclúese 
unha entrevista a Clemente quen fala sobre a visión que ofrece o libro, as escasas 
dificultades de traducir sobre un tema coñecido e a falta doutras versións da obra. 
 
 
Blanco Amor, Eduardo, A esmorga, Galaxia,  2005, Ourense: Deputación Provincial de 
Ourense ♦,  2005, 115 pp.  (DL: VG-597-2005). 
 
Ed. especial para a Deputación Provincial de Ourense con motivo do 25 Cabodano de 
Eduardo Blanco Amor. 
 
 
Referencias varias: 
 
- A.T., 'A esmorga', en edición especial para bachilleres', El Correo Gallego, 'Galicia', 21 
outubro 2005, p. 15. 
 
Dá conta do reparto gratuíto de catro mil exemplares dunha edición especial de A Esmorga 
pola Deputación de Ourense entre a totalidade do alumnado dos institutos públicos e 
privados da provincia co obxectivo de fomentar a súa lectura. Tamén informa da 
celebración dun recital de poesía en homenaxe á muller, baixo o título "Mujer, amor y 
poesía".  
 
 
Casal, Xohán, O camiño de abaixo, edición de Teresa Bermúdez, Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia,  2005, col. Biblioteca das Letras Galegas, nº 60, 261 pp.  (ISBN: 84-9782-281-1). 
 
Trátase dunha reedición da obra que coñeceu a súa primeira edición en 1970 e a segunda 
postumamente, en 1985. A esta última se lle incorporaron tres narracións inéditas. Este 
libro ten unha ampla introdución, onde se nos achega a realidade vivida por Xohán Casal 
(A Coruña, 1935 - 1960), na que se atende tanto a situación política, social e literaria do 
momento como á súa vida persoal. Así mesmo esta obra está enriquecida grazas á cesión de 
material fotográfico e documental da colección privada de Fina Martiñán, polo que 
podemos ver bosquexos, debuxos, fotos,... do propio Casal. Xa na introdución se nos 
achega ao que vai ser a narrativa de Casal, faise un breve percorrido por todas as súas 
narracións e contos, de maneira que coñecemos o sentido que o autor lle quería dar, tamén 
se fala da lingua empregada e mailo estilo, así como dos criterios cos que foi editado este 
volume. Casal foi un home ao que a enfermidade lle obrigou a estar recolleito na casa, 
grazas ao que tivo acceso a moita da literatura clásica e pola que máis tarde se vería 
influído. Casal non viu publicado ningún destes volumes, senón que saíron á luz grazas ao 
seu amigo Reimundo Patiño que seleccionou e adaptou estes contos e narracións. Esta 
produción narrativa ten como temas centrais a reflexión sobre a existencia, o paso do 



tempo, o amor, a relixión, a idealización do medio rural... Por exemplo, contos coma: "A 
visita", no que narra como unha araña tenta seducir a un home, ou como "O regreso", onde 
se contan os últimos momentos da vida dun labrego que quere irse fundindo coa paisaxe 
que fora escenario da súa vida, ou, por exemplo, o "Conto en poucas verbas", onde se ve a 
un Cristo totalmente humanizado e desorientado dirixíndose á súa nai. Trátase pois, dun 
libro moi apaixonado que dá a coñecer distintas caras de Casal, a súa forma de pensar, de 
amar e de vivir a vida. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Xulio Valcarcel, 'O camiño de abaixo', El Ideal Gallego, 'La Galería', nº 358, 'Páxina 
literaria', 4 setembro 2005, p. 4. 
 
Dise que a obra de Xohán Casal,  O camiño de abaixo, sae publicada nunha edición crítica 
de Teresa Bermúdez. Nela achégasenos á realidade máis inmediata do autor destes contos e 
narracións, á súa vida, influencias, familia, amizades; todo o que marcou nalgún sentido a 
vida deste persoeiro. Así mesmo faise un retrato de Xohán Casal analizando a súa obra. 
 
 
- Vicente Araguas, 'Casal ao lonxe', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Libros', 18 setembro 
2005, p. 20. 
 
Comézase dicindo que os que tiveron a sorte de coñecer a Reimundo Patiño tamén coñecían 
a Xohán Casal, que era para o primeiro a gran esperanza branca da nosa narrativa. Faise 
voz da publicación do libro O Camiño de Abaixo, de Xohán Casal, que recolle os contos e 
demais historias do malogrado autor; tamén dá a coñecer os nomes da editora do libro; 
Teresa Bermúdez, os correctores, as influencias de Casal; como o foi Kafka. Cabe destacar 
que o contido do libro tamén o forman fotografías da coleción persoal de Fina Martiñán, así 
como manuscritos ou cartas do propio Casal. 
 
 
 
- Armando Requeixo, 'Os camiños de Casal', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 135, 
'Libros', 29 setembro 2005, p. 4. 
 
Comentario no que se comeza sinalando que dez anos despois do pasamento de Xohán 
Casal se publica toda a súa obra recolleita baixo o título de O camiño de abaixo. A editora é 
Teresa Bermúdez; dise que a compilación e publicación desta obra non sería posíbel sen o 
inmenso traballo de Reimundo Patiño. Fálase asemade da vida do autor de tales contos, así 
como das súas conviccións galeguistas, coméntanse as súas amizades e o traballo dos 
compañeiros de xuventude de Casal que conseguiron recoller toda a información para poder 
publicar este volume. 
 
 
Referencias varias: 



 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 131, 30 xuño 
2005, p. 7. 
 
Sección fixa na que acolle os comentarios de O camiño de abaixo (2005), de Xohán Casal; 
Breviario de campaña electoral (2005), de Quinto Tulio Cicerón; A dama das camelias 
(2002), de Alexandre Dumas; e Río Leteo (2004), de Francisco Castro. Desta obra di que 
xorde da paixón vital do autor na "longa noite de pedra" do franquismo e dende a que trata 
temas como a morte, a soidade, o amor a loucura ou a vida como explosión do ser humano. 
 
 
Cervantes, Miguel de, Don Quixote I, Xunta de Galicia,  setembro 2005, Sabón (Arteixo): 
La Voz de Galicia,  setembro 2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos Universais, nº 5-1, 
(ISBN col: 84-9757-177-0/84-9757-178-9/84-453-4111-1/84-453-4112-X), 631 pp. . 
 
Reedición d'O enxeñoso fidalgo don Quixote da Mancha dende a publicada por Xuntanza 
Editorial en 1992. Preséntase en dous tomos de pasta dura. 
 
 
 
 
Cervantes, Miguel de, Don Quixote II, Xunta de Galicia,  setembro 2005, Sabón (Arteixo): 
La Voz de Galicia,  setembro 2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos Universais, nº 5-II, 
(ISBN col: 84-9757-177-0/84-9757-179-7/84-453-4111-1/84-453-4113-8), 700 pp. . 
 
Reedición d'O enxeñoso fidalgo don Quixote da Mancha dende a publicada por Xuntanza 
Editorial en 1992. Preséntase en dous tomos de pasta dura. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Xosé A. Ponte Sar, 'Un libro inmortal que non deixa de inspirar novas interpretacións', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 7 setembro 2005, p. 39. 
 
Con motivo da publicación do segundo volume d'O Quixote, de Miguel de Cervantes, na 
colección "Clásicos universais", Ponte Far repasa brevemente a evolución na lectura desta 
obra e salienta as numerosas edicións que coñeceu ao longo do tempo. Lembra que no 
século XVII era considerada unha parodia dos libros de cabalerías, no século XVIII unha 
obra clásica e modelo de linguaxe, para a partir do Romanticismo ser lida como un alegato 
contra a inxustiza, unha multiplicidade de lecturas que continúa na actualidade. Refírese 
tamén á estrutura da novela, a algunhas das características dos personaxes e finalmente 
repasa brevemente a biografía de Cervantes. 
 
Referencias varias: 
 
- C.F., 'Un traballo de seis meses repartido entre catro tradutores', La Voz de Galicia, 



'Cultura', 5 setembro 2005, p. 61. 
 
Dísenos que nos anos noventa foi cando se traduciu o Quixote ao galego para unha edición 
promovida pola Editorial Xuntanza, sendo o responsábel da editora naquela altura, Raúl 
Seoane, que lle encarga a Valentín Arias a tradución do libro organizando un equipo 
formado por Xela Arias, Xabier Senín, Antonio Palacios e Arias como coordinador. 
Fálasenos a seguir da distribución do libro, dividido en catro partes, traballando durante 
seis meses, ademais dos problemas de tradución de refráns e ditos espallados ao longo de 
toda a novela, manténdose a tradución o máis apegada ao orixinal, e adaptándose ao cambio 
normativo.  
 
- Camilo Franco, 'Os refráns e os ditos foron un dos problemas da tradución', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 7 setembro 2005, p. 40. 
 
Fáiselle unha enquisa a Valentín Arias, o coordinador da tradución de Don Quixote. Antes 
desta, explícase como Arias se encargou de traducir esta obra universal ao galego coa 
axuda do seu equipo tratando que se parecera no máximo á orixinal. Alude, á problemática 
que tiveron en relación á consecución de homoxeneidade entre as persoas que participaban 
na tradución das catro partes en que dividiron o libro, estabelecendo para iso criterios e 
unha posterior corrección, ademais da problemática da tradución dos refráns e ditos nos que 
acordaron buscar equivalentes en lingua galega que quixesen dicir o mesmo aínda que non 
se corresponderan literalmente. Outra cuestión tratada na enquisa versa sobre as obras que 
utilizaron de referencia. Tamén explica como se configurou o equipo de tradución, dinos 
que recibiu o encargo de parte de Raúl Seoane, e como el sendo o presidente da Asociación 
Galega de Tradutores, elixiu para o seu equipo a Antonio Palacios, Xabier Senín e á súa 
filla Xela Arias, repartindo o libro en catro partes e fixando uns criterios de tradución. 
Finalmente, fálase sobre a cuestión da linguaxe, na que tiveron que a adaptar para facer a 
lectura comprensíbel a todos os lectores de hoxe. 
 
 
Christie, Agatha, Asasinato no Orient Express, trad. Alberto Álvarez Lugrís, Galaxia,  
2005, A Coruña: La Voz de Galicia,  2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos Universais, 
nº 34, 276 pp.  (ISBN: 84-8288-838-2) (ISBN: 84-9757-183-5). 
 
Tradución da exitosa novela policíaca  Murder on the Orient Express (1934), de Agatha  
Christie (Torquay, Devon, 1890-Wallingford, Oxfordshire, 1976), realizada por Alberto 
Álvarez Lugrís. Como lle acae ao xénero, a obra está estruturada en tres partes, conforme a 
evolución psicolóxica dos personaxes e o avance nas pesquisas do detective protagonista, 
Hercule Poirot, que debe resolver un asasinato cometido no Orient Express nunha viaxe a 
Persia. Así, na primeira parte, titulada "Os feitos", introdúcese ao lector na trama, 
expoñendo os feitos e realizando unha descrición dos personaxes que irán mostrándose por 
orde na segunda parte, "As declaracións". A novela finaliza coas conclusións e resolución 
do enigma do crime por parte de Poirot, en "Hercule Poirot senta e matina", na que 
primeiramente se ofrecen dúas posíbeis solucións, de modo que o lector pode atar os cabos 
soltos ou indicios que implicaban a todos e cada un dos personaxes. 
 
 



 
Referencias varias: 
 
- Camilo Franco, ''O éxito de Agatha Christie é centrarse nas  tramas'', La Voz de Galicia, 
'Cultura', 21 novembro 2005, p. 57. 
 
Entrevístase a Alberto Álvarez Lugrís, tradutor ao galego de Asasinato no Orient Express, 
que subliña o estilo sinxelo da autora, e a súa preferencia polo coidado da trama e da 
estrutura da intriga antes que pola inquietude formal. Lugrís enxalza a dimensión 
psicolóxica da obra e amosa o seu descontento polo canon actual de literatura, que 
considera a Christie "literatura de autobús". 
 
 
- Beatriz Pallas, ''¿Quen o fixo?'', La Voz de Galicia, 'Cultura', 21 novembro 2005, p. 56. 
 
Defínese a obra de Agatha Christie como referente no xénero do suspense pola renovación 
que esta autora realizou dos predicíbeis esquemas policiais da literatura de principios do 
século XX. Destácanse como claves a intriga sobre a responsabilidade dos crimes e as 
tramas corais con numerosos sospeitosos. 
 
 
 
Conan Doyle, Arthur, Un estudo en escarlata, Vigo: Galaxia, 20 setembro 2005, A 
Coruña: La Voz de Galicia,  setembro 2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos Universais, 
nº 20, 157 pp.  (ISBN: 84-8288-839-0) (ISBN: 84-9757-190-8). 
 
Tradución da obra A Study in Scarlet de Arthur Conan Doyle (Edimburgo, 1859-1930). A 
novela está dividida en dúas partes. Na primeira "Extraído das memorias de John. H. 
Watson, doutor en medicina, que pertenceu ao corpo de médicos do exército", conta como 
o doutor Watson tivo que deixar o exército e regresar a Inglaterra, e como coñeceu a 
Sherlock Holmes, quen será o seu compañeiro de piso. Cometerase un crime no xardín de 
Lauriston, cuxo asasino descubrirá Sherlock Holmes en tres días. Na segunda parte, "O país 
dos santos", nárranse os antecedentes dos dous asasinados e o seu asasino e o porqué do 
crime. Os dous últimos capítulos son continuación das memorias do doutor, onde relata os 
pormenores da súa detención e a razón e o motivo que o levou a cometer ditos asasinatos, 
un acto de vinganza polo mal que fixeran no pasado. 
 
 
 
 
 
Conrad, Joseph, A liña de sombra, trad. de Benigno Fernández Salgado e Ana Isabel 
Iglesias Francos, Vigo: Ir Indo Edicións,  2005, A Coruña: La Voz de Galicia,  2005, col. 
Biblioteca Galega de Clásicos Universais, nº 28, 171 pp.  (ISBN: 84-7680-581-0) (ISBN: 
84-9757-210-6). 
 



Novela autobiográfica de Joseph Conrad (Berdyczów, 1857-Kent, 1924) na que se deixa 
entrever o paso da etapa da xuventude á da madurez; o escenario é o mar. O propio Conrad 
permítenos a entrada aos seus pensamentos no momento no que coida que a súa etapa no 
mar xa chegou ao seu fin; cando isto sucede aparece a figura do capitán Giles que o anima 
para que non deixe a aventura mariña e convénceo para que acepte o cargo de capitán nun 
barco que quedou sen o seu manda máis. En principio todo parece moi fácil, case por arte 
de maxia Conrad chega a ser capitán do seu propio navío, as expectativas son moi altas 
pero pronto descobre que algo non vai ben entre a tripulación. A constante febre que afecta 
aos mariñeiros, a sombra do anterior capitán que segundo o Sr. Burns quería matalos a 
todos e as numerosas desaveniencias que ocorren durante a travesía do Otago farán que o 
propio autor sexa consciente do seu propio proceso de adquisición de madurez mediante 
todas esas experiencias que lle toca vivir. 
 
 
 
 
Dickens, Charles, Un conto de nadal, trad. de Alfonso Prada, Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia,  2005, A Coruña: La Voz de Galicia,  2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos 
Universais, nº 15, 101 pp.  (ISBN: 84-9782-395-8) (ISBN: 84-9757-217-3). 
 
Nova entrega da colección da Biblioteca Galega de Clásicos Universais, que recolle a obra 
do inglés Charles Dickens ((Portsmouth, 1812-Gadshill Place, 1870), A Christmas Carol, 
traducida ao galego como Un conto de Nadal, da man de Alfonso Prada. Estruturado en 
seis partes onde se axuntan un limiar do propio autor, onde se lle comunica ao lector das 
pretensións polas que foi escrito, e cinco partes chamadas estrofas por onde irá 
transcorrendo a acción ficcional, engádense alén disto, e no fin do libro, unhas breves 
palabras que fan referencia á biografía do escritor decimonónico. O miolo narrativo dá 
conta das tres aparicións que sofre o protagonista, Scrooge, duns espíritos, a pantasma dos 
Nadais pasados, a pantasma dos Nadais presentes e a dos Nadais que Van Vir, que tentan 
conseguir o benestar do protagonista, sendo enviados polo socio deste, morto ao inicio da 
narración, Marley.   
 
 
 
 
Dostoievski, Fiódor, Crime e castigo, trad. de Ekaterina Guerbek, Vigo: Galaxia,  setembro 
2005, Fundación Caixa Galicia, 27 setembro 2005, A Coruña: La Voz de Galicia,  setembro 
2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos Universais, nº 21, 721 pp.  (ISBN: 84-8288-840-4) 
(ISBN: 84-96494-35-7) (ISBN: 84-9757-185-1). 
 
Trátase da tradución ao galego de Prestuplenie i nakazanie de Fiódor Dostoievski 
(Moscova, 1821-San Petersburgo, 1871). A obra foi traducida pola profesora Ekaterina 
Guerbek e o volume está numerado co número vinte e un dentro da colección Biblioteca 
Galega de Clásicos Universais editada por La Voz de Galicia. O contido divídese en seis 
partes e un epílogo, e cada unha componse de entre seis e oito capítulos. A novela narra a 
historia de Rodion Românovitch Raskólnikov, un estudante que comete un asasinato e vese 



perseguido pola súa incapacidade de continuar a súa vida despois do delicto. Dostoievski 
analiza as profundidades da alma humana, por iso a historia segue sendo perfectamente 
actual. O protagonista faise preguntas sobre a súa propia existencia: somos superhomes? 
Podemos quebrar a orde moral estabelecida? Podemos vivir sobre o ben e o mal?. A señora 
asasinada do principio non deixa de ser un símbolo de rebelión para destruír ese mundo 
abafante no que vive. Mais logo hai unha fase de arrepentimento na que o estudante fai 
balance do acontecido e trata de buscar o perdón, un perdón castigado. Esta edición conta 
co valor engadido de ofrecer unha pequena biografía do escritor ao final do libro. 
 
 
 
 
Recensións: 
 
- Xosé Luís Vilela, 'Mergullarse en Dostoievski', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 120, 
'Novelas para o verán', 30 xullo 2005, p. 8. 
 
Despois de facer unha reflexión sobre a profunda pegada que a literatura lida no verán 
deixa nas persoas, esmiúza o contido de Crime e castigo, de Fiódor Dostoievski, resumindo 
a trama e dando as liñas xerais de interpretación, e gávaa de oportunidade única de ler e 
coñecer unha experiencia profunda a aqueles que nunca a viviron. 
 
 
- Xerardo Quintiá, 'As fonduras da alma humana', La Voz de Galicia, 'Cultura', 26 setembro 
2005, p. 62. 
 
Logo de facer un breve repaso pola vida e obra de Fiódor Dostoievski faise un pequeno 
descritor da súa obra Crime e castigo na que se destaca o fondo profundamente 
existencialista e a capacidade total de inmersión que esta novela ten para o lector. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Xosé Luís Vilela, 'Mergullarse en Dostoievski', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 120, 
'Novelas para o verán', 30 xullo 2005, p. 8. 
 
Despois de referirse á importancia das lecturas de verán, centra a súa atención na novela 
Crime e castigo, do escritor ruso Fiódor Dostoievski, que define como "libro descarnado, 
dolorosamente humano, que vén ser, máis dun século despois, unha lección universal de 
psicoloxía, e unha reivindicación inmortal da ética e da non violencia, formulada, 
precisamente, desde a cirurxía do asasinato". Tamén sinala que esta novela pode ser lida 
agora nunha versión "maxistral" editada por Galaxia e traducida do orixinal ruso por 
Ekaterina Guerbek, que, sen ter o galego como lingua de infancia nin a Galicia como terra 
de nacemento, foi capaz de captar con "riqueza espiritual a atmósfera e o cosmos do noso 
idioma" 
 
 



- Ramón Loureiro, 'A universalidade dos grandes clásicos facilita a tradución', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 26 setembro 2005, p. 63. 
 
Despois de falar sobre a vida de Ekaterina Guerbek e da súa experiencia como tradutora co 
escritor Fiódor Dostoievski fáiselle unha entrevista na que dá conta das dificultades que 
tivo á hora de traducir Crime e castigo, da "moralexa" que encerra a historia, do lugar que 
ela pensa que o autor ocupa na historia universal das letras e das características principais 
da novela para que saiban co que se van atopar aqueles lectores que a van afrontar por 
primeira vez. 
 
 
 
Dumas, Alexandre, A dama das camelias, trad. Antonia Vega Prieto, A Coruña: La Voz de 
Galicia,  setembro 2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos Universais, nº 16, 259 pp.  
(ISBN: 84-9757-182-7). 
 
Novela de Alexandre Dumas fillo (París, 1824-1895), ambientada en París a mediados  
do século XIX, na que un narrador eu protagonista, que en ocasións se dirixe ao lector e 
mesmo lle suplica, relata cómo coñeceu a nova da morte da señorita Margarita Gautier, 
unha recoñecida muller pública parisina, e cómo soubo a historia de amor que esta mantivo 
con Armando Duval da man do propio protagonista. O narrador, que presenta a historia 
como real, informa ao lector cómo coñeceu e estabeleceu amizade con Armando Duval e 
escribe a historia tal como este lla contou. No relato dos feitos descóbrense os detalles da 
relación entre un mozo de vinte e catro anos con poucos recursos para manter unha muller 
como Margarida, pero namorado até a medula desta, e unha fermosa moza de vinte anos 
que foi quen de renunciar aos luxos e aos diferentes e ricos amantes que llos 
proporcionaban, polo amor que Duval lle fixo sentir e ao que finalmente tivo que renunciar 
pola intervención do pai de Armando e o porvir deste e da súa familia. Móstrase na historia 
cómo os protagonistas se aman ferventemente, sofren pola imposibilidade de estar xuntos e 
mesmo chegan a facerse gran dano polos sentimentos contraditorios que ás veces os 
invaden, até o punto de provocar a ruptura da relación. Polo dito, Margarida morrerá tísica 
e soa pensando en Armando, mentres que este fai unha viaxe para esquecela e poder 
arrancala do seu corazón sen poder conseguilo. 
 
 
Recensións: 
 
- Ramón Loureiro, 'Letras do tempo de Napoleón III, de cando Francia volveu ter 
emperador', La Voz de Galicia, 'Cultura', 14 setembro 2005, p. 47. 
 
En primeiro lugar parafraséanse as palabras de Alexandre Dumas (fillo) e outros autores 
franceses menos coñecidos en relación coa finaladidade da literatura. A seguir, destácase 
como cualidade de A dama das camelias, o feito de conmover ao público e coméntanse 
algunhas das características da personalidade do autor e da época francesa, o Segundo 
Imperio (1852-1870), no que a novela foi escrita. 
 
Referencias varias: 



 
- Camilo Franco, 'Quería espertar no lector a mesma emoción que eu sentín', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 14 setembro 2005, p. 48. 
 
Despois de dar conta da publicación en galego d'A dama  das camelias, de Alexandre 
Dumas, entrevístase á tradutora Antonia Vega Prieto. Vega Prieto comenta que o 
coñecemento da historia por diferentes medios non condicionou o seu traballo; sinala que 
os clásicos sempre "son e serán lidos" e, como tal, a obra de Alexandre Dumas fillo, tamén; 
opina sobre a polémica arredor da presenza de diferentes mans na obra dos Dumas e 
relaciona  a  obra que traduciu coas actuais telenovelas, malia a obra diferenciarse daquelas 
pola súa perdura no tempo e a calidade  e considera que na actualidade si se poderían contar 
historias como a que ela traduciu xa que, para ela, o escenario e  os personaxes varían pero 
o trasfondo é o mesmo. Finalmente, ofrece a súa opinión sobre o carácter folletinesco d'A 
dama das camelias. 
 
- Paulino Novo, 'Amoríos', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Borboriño', 16 outubro 2005, 
p. 22. 
 
Paulino Novo expón a súa experiencia da despois da lectura d'A dama das camelias, de 
Alexandre Dumas. Dá conta do que ao seu ver prsenta o autor francés e alude a diferentes 
cortesás presentes na literatura. Na literatura galega menciona á narradora do conto 
"Champán" de Emilia Pardo Bazán. 
 
 
Dumas, Alexandre, A dama das camelias, trad. de Antonia Vega Prieto, Noia-A Coruña: 
Toxosoutos �,  2005, col. Trasmontes, nº 8, 234 pp.  (ISBN: 84-96259-46-3). 
 
Novela de Alexandre Dumas fillo (París, 1824-1895), ambientada en París a mediados  
do século XIX, na que un narrador eu protagonista, que en ocasións se dirixe ao lector e 
mesmo lle suplica, relata cómo coñeceu a nova da morte da señorita Margarita Gautier, 
unha recoñecida muller pública parisina, e cómo soubo a historia de amor que esta mantivo 
con Armando Duval da man do propio protagonista. O narrador, que presenta a historia 
como real, informa ao lector cómo coñeceu e estabeleceu amizade con Armando Duval e 
escribe a historia tal como este lla contou. No relato dos feitos descóbrense os detalles da 
relación entre un mozo de vinte e catro anos con poucos recursos para manter unha muller 
como Margarida, pero namorado até a medula desta, e unha fermosa moza de vinte anos 
que foi quen de renunciar aos luxos e aos diferentes e ricos amantes que llos 
proporcionaban, polo amor que Duval lle fixo sentir e ao que finalmente tivo que renunciar 
pola intervención do pai de Armando e o porvir deste e da súa familia. Móstrase na historia 
cómo os protagonistas se aman ferventemente, sofren pola imposibilidade de estar xuntos e 
mesmo chegan a facerse gran dano polos sentimentos contraditorios que ás veces os 
invaden, até o punto de provocar a ruptura da relación. Polo dito, Margarida morrerá tísica 
e soa pensando en Armando, mentres que este fai unha viaxe para esquecela e poder 
arrancala do seu corazón sen poder conseguilo. 
 
 
Recensións: 



 
- Laura Caveiro, 'A dama das camelias', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 125, 'Libros', 
19 maio 2005, p. IV. 
 
Comézase destacando a categoría de mito que acadou o personaxe principal d' A dama das 
camelias, Margarita Gautier, pese a que a obra non constitúa un cumio da literatura. 
Indícase que o dito se debe ao feito de se retratar no personaxe principal a unha muller real, 
Alphonsi Plessis, da que se ofrecen diferentes datos biográficos e se destaca o feito de ser 
unha mantida de Alexandre Dumas fillo arredor de dez meses. Finalmente, sinálase que, 
pese a Alexandre Dumas fillo escribir exitosas obras teatrais que mereceron o desprezo dos 
seus contemporáneos, A dama das camelias foi probabelmente a mellor obra que o autor 
escribiu e cuxa protagonista constituíu unha lenda. 
 
- Paulino Novo, 'Amoríos', El Correo Gallego, 'Borboriño', 16 outubro 2005, p. 22. 
 
Paulino Novo expón a súa experiencia despois da lectura d'A dama das camelias, de 
Alexandre Dumas. Dá conta do que ao seu ver presenta o autor francés e alude a diferentes 
cortesás presentes na literatura. Na literatura galega menciona á narradora do conto 
"Champán" de Emilia Pardo Bazán. 
 
 
Flaubert, Gustave, Madame Bovary, trad. Antonio Pichel, Vigo: Galaxia,  setembro 2005, 
A Coruña: La Voz de Galicia,  setembro 2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos 
Universais, nº 18, 424 pp.  (ISBN: 84-8288-832-3) (ISBN: 84-9757-181-9). 
 
Versión galega, realizada por Antonio Puichel, do clásico de Gustave Flaubert (Roven, 
1821-Croisset, Normandie, 1880), que se publicou en 1857, seis anos despois de iniciar a 
súa creación e pola que o seu autor estivo implicado nun proceso xudicial, acusado de 
editar contidos inmorais. Caracterizada polo seu realismo e cualificada por algúns críticos 
como a primeira novela moderna (polo emprego do monólogo interior ou polas 
características antiheroicas dos seus personaxes, entre outras cuestións), a obra parte do 
enlace entre Charles Bovary e Enma, despois do falecemento da primeira esposa do 
médico. Ao principio a relación é perfecta, mais pouco a pouco a muller, influída pola súas 
lecturas e pola imaxinación de románticas ilusións sobre o amor e a paixón, pronto se 
aburre da súa realidade; a súa desilusión ante todo o que a rodea, motiva o traslado da 
parella até a vila de Yonville-l'Abbaye, onde nace a súa filla, Berta. Alí, inicia, ademais, 
unha serie de infidelidades e unha vida de gastos e caprichos que levan a Charles á ruína; 
todo isto, unido á súa desilusión constante ante a súa existencia, encamiña a Enma ao 
suicidio. O médico, que intenta salvar a vida da súa muller tras descubrir que inxerira 
arsénico, morre pouco tempo despois, mentres a pequena Berta, orfa, é trasladada á casa 
dunha tía, pobre, que se fai cargo dela. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Jaureguizar, 'O louro de Flaubert', El Progreso, 'Auto dos danados', 8 maio 2005, p. 87. 



 
Con motivo do cento vintecinco aniversario do pasamento do escritor Gustave Flaubert, 
Jaureguizar comenta a súa novela Un coeur simple e fai referencia á biografía El loro de 
Flaubert, de Julian Barnes, e mais á súa mellor novela Madame Bovary, traducida ao 
galego por Carlos Casares e publicada pola editorial Galaxia. 
 
 
- Xosé Carlos Caneiro, 'Onde non habita o olvido', La Voz de Galicia, 'Cultura', 12 
setembro 2005, p. 62. 
 
Evocación lírica da novela, da que se afirma estar escrita con música, e á que se lle outorga 
a cualificación de "libro perfecto" no que todo está. 
 
 
- Camilo Franco, 'A obra de Flaubert foi vítima da máquina de censura', La Voz de Galicia, 
'Cultura', 12 setembro 2005, p. 63. 
 
Entrevista ao tradutor ao galego de Madame Bovary, Antonio Pichel, na que se reflexiona 
sobre o esforzo da tradución, sobre o peso da "fama case mítica" da novela, a disposición 
do tradutor como lector privilexiado, ou o estatuto dos clásicos e o contexto histórico e 
literario no que a obra de Flaubert foi escrita. 
 
 
 
Gide, André, A sinfonía pastoral, trad. de Leandro García Bugarín, Vigo: Edicións Xerais 
de Galicia,  2005, A Coruña: La Voz de Galicia,  2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos 
Universais, nº 33, 94 pp.  (ISBN: 84-9782-401-6) (ISBN: 84-9757-224-6). 
 
Obra de André Gidé (París, 1869-1951) na que ao comezo se presenta un clérigo 
protestante que afirma que nesta novela relembrará "o pasado" e ademais contará, a xeito 
de diario persoal, como chegou a ocuparse de Gertrude -unha moza cega con atraso mental- 
escribindo "todo o que concerne á formación é ó desenvolvemento desta alma piadosa". A 
narración está divida en dúas grandes partes: o Primeiro Caderno e o Segundo Caderno. O 
primeiro abrangue desde o 10 de febreiro de 189… ao 12 de marzo de 189…, mentres que 
o segundo desde o 25 de abril até o 30 de maio. Esta experiencia do clérigo comeza hai 
dous anos e medio cando leva a Gertrude para a súa casa xunto á súa muller -Amélie-, que 
se opón, e os seus fillos: Charlotte e Jacques. Pouco a pouco Gertrude comeza a mellorar e 
incluso asiste a un concerto en Neuchâtel, onde experimenta un "inmenso pracer" ao 
escoitar A sinfonía pastoral. Deste xeito Gertrude empeza a distinguir o verdadeiro do falso 
con só oír a entoación da voz, os seus progresos son asombrosos, pero ante o comezo dunha 
relación entre Gertrude e Jacques, o clérigo decide que vai vivir á casa dunha veciña, a 
señorita Louise. Esta prepara a Gertrude para recibir a primeira comuñón e pouco antes de 
morrer afogada Gertrude abxura do protestantismo xa que Jacques se convertera ao 
catolicismo. É un relato de amor, imbuído por dilemas morais e por referencias ás sagradas 
escrituras.  
 
 



 
 
Gonsar, Camilo, Como calquera outro día, Vigo: Galaxia,  2005, col. Literaria, nº 224, 
230 pp.  (ISBN: 84-8288-853-6). 
 
Novela de Camilo Gonsar, nome literario de Camilo González Suárez-Llanos (Sarria, 
1931), publicada por vez primeira en 1962. Ábrese cunha cita de Heráclito e unha "Nota do 
autor", datada en outubro de 2005, na que Gonsar sinala que nesta novela quixo reflectir a 
actitude vital dunha nova xeración e a situación política da década dos cincuenta así como 
as súas consecuencias. Detense no que constitúe o eixo do relato e explica o título da obra. 
Tamén dá conta da actitude presentada ante o transcorrer dos días, centrándose na que 
mostran os personaxes de Como calquera outro día. Finalmente, Gonsar comenta que a 
obra precisaba dende a primeria edición de diferentes correccións e engadidos que tratou de 
realizar nesta terceira edición procurando manter a fidelidade ao texto primixeneo. A 
continuación preséntase a novela , dividida en once capítulo e un epílogo, nos que "alguén 
moi familiarizado co protagonista e as súas andanzas" narra as voltas que o estudante 
galego que vive en Madrid, Anselmo, dá ao longo dun día, así como as lembranzas deste 
personaxe.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Jaureguizar, 'Galaxia recupera unha novela de Gonsar despois de catro décadas', El 
Progreso, 'Cultura y Comunicación', 28 decembro 2005, p. 80. 
 
Fai referencia á reedición da obra recollendo diferentes comentarios do autor, quen, entre 
outras cousas, sinala que no momento no que foi escrita a novela, a finais dos anos 50, 
pretendía falar sobre o efecto da Guerra Fría nos individuos, e que malia ser adaptado o 
texto ás novas normas da RAG, permaneceron "cousas do orixinal". 
 
 
 
González Seoane, Ernesto X. (editor), O Castelo de Pambre, Santiago de Compostela: 
Sotelo Blanco Edicións,  2005, Real Academia Galega,  2005, 166 pp.  (ISBN: 84-7824-
474-3). 
 
Reedición da novela de Antonio López Ferreiro (Santiago de Compostela, 1837-Vedra, 
1910) publicada por primeira vez en 1895. Nesta ocasión ábrese cun estudo introdutorio a 
cargo de Pegerto Saavedra. Nel realízase, en primeiro lugar, unha localización histórica do 
autor e analízase a súa faceta de historiador. A continuación enmárcase historicamente a 
novela e, logo, a profesora Dolores Vilavedra fala de "O novelista e as súas novelas", onde 
describe A tecedeira de Bonaval (1894) e o libro Fueros municipales de Santiago y su 
tierra (1895), entre outros. En "A novela" comenta os trazos máis destacábeis da obra, 
como a división en capítulos con título, que se debe á súa orixe folletinesca. A apartado 
introdutorio remata con "Criterios de Edición", que correu a cargo de Ernesto González 
Seoane, no que se explica as mudanzas ortográficas e caligráficas que se realzaron. A 
seguir v´wn o texto da novela, que está ambientada no século XIV, que ten como texto base 



a primeira publicación en libro da mesma, feita polo xornal El Pensamiento Gallego no ano 
1895. Relátase a historia de amor frustrada por diferentes impedimentos sociais e familiares 
de Gonzalo Ozores e Beringuela. Estes feitos desenvólvense paralelamente aos conflitos 
que orixinou para a nobreza galega a chegada ao trono de Enrique II de Castela.   
 
 
 
 
Greene, Graham, O terceiro home, trad. de Mª Dolores Martínez Torres, Vigo: Galaxia,  
2005, A Coruña: La Voz de Galicia,  2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos Universais, 
nº 37, 142 pp.  (ISBN: 84-8288-841-2) (ISBN: 84-9757-201-7). 
 
Este libro ofrece a tradución ao galego dunha das novelas máis coñecidas do escritor inglés 
Graham Greene (1904-1991), autor de múltiples textos levados ao cine. A obra presenta un 
limiar no que o novelista dá conta das circunstancias nas que foi composto o guión 
cinematográfico da película dirixida por Carol Reed, texto que daría lugar posteriormente á 
novela. Neste sentido, o autor mostra o libro como unha versión inferior ao filme en tanto 
que, na súa opinión, no caso da película "é a narración na súa forma mellor conseguida". 
Así mesmo, Greene tamén explica a súa opinión sobre o proceso de adaptación da literatura 
ao cine e xustifica as variantes que diferencian a súa novela do guión composto xunto a 
Reed. Narrada en primeira persoa, o texto funciona como unha historia de amor e espionaxe 
ambientada durante a ocupación de Viena por parte das catro potencias despois da II Guerra 
Mundial, á vez que reflicte os conflitos espirituais e morais xurdidos no caos e a violencia 
dun mundo en decadencia. Así pois, a novela intrégase no universo temático construído 
polas restantes obras do escritor británico (O poder e a gloria, O noso home na Habana, O 
americano impasíbel ou O factor humano), compartindo con elas, ademais, un mesmo 
estilo realista e lacónico, non exento, porén, de ironía e suspense.      
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Miguel Anxo Fernández, 'Das imaxes ás palabras', La Voz de Galicia, 'Cultura', 14 
novembro 2005, p. 54. 
 
Subliña o profundo interese de Graham Greene polo cine e relata as circunstancias que 
fixeron posíbel que se convertese en guionista cinematográfico. Destaca a estreita 
colaboración artística estabelecida polo escritor e o director Carol Reed. Finalmente, ofrece 
información sobre a película que deu orixe á novela, resaltando especialmente a actuación 
levada a cabo por Orson Welles. 
 
 
- Camilo Franco, 'Esta historia é demasiado boa como para non contala', La Voz de Galicia, 
'Entrevista', 14 novembro 2005, p. 55. 
 
Entrevista a Mª Dolores Martínez Torres, tradutora ao galego do texto de Greene, quen 
reflexiona sobre a figura do escritor británico e a influencia do cine na composición da 



novela. 
 
 
 
Hesse, Hermann, Siddhartha, trad. de Franck Meyer, Vigo: Galaxia,  2005, A Coruña: La 
Voz de Galicia,  2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos Universais, nº 29, 149 pp.  
(ISBN: 84-8288-833-1) (ISBN: 84-9757-192-4). 
 
Novela de Hermann Hesse (Alemaña, 1877-1962) que se centra na busca da paz interior, do 
nirvana, a través da experiencia. O seu protagonista Siddhartha é fillo dun brahmán polo 
que é admirado e respectado, pero non se atopa a gusto consigo mesmo así que decide 
marchar xunto ao seu amigo Govinda a meditar cos samanas e alí aprende a xaxuar e a 
pensar. O seu desacougo non finaliza polo que volve emprende un camiño con Govinda no 
que atopan ao novo buda Gotama e tras oír a súa doutrina proseguen. Ao cruzar un río 
coñecen ao barqueiro Vasudeva que sen cobrarlle nada lévao a unha cidade onde coñece a 
Kamala, unha cortesá moi desexada polos homes. O protagonista sente desexo por ela, pero 
para conseguila precisa cartos. Con esta intención coñece a Kamaswami, un rico 
comerciante que lle dá traballo. Siddhartha aprende moi axiña e alcanza unha boa posición 
social e a honra de ter a Kamala como amante, pero segue sen estar satisfeito, polo que 
marcha deixando sen sabelo a Kamala embarazada. Durante moito tempo vaga pola fraga 
até que canso bótase a durmir, cando esperta Gotama está a velar o seu sono, falan sobre as 
súas experiencias e ambos chegan á conclusión de que aínda non se atoparon a si mesmos. 
Cando se despiden Siddhartha decide seguir o seu camiño e aséntase como Vasudeva ao 
carón do río. Con el alcanza a sabedoría máxima, o nirvana, e a súa fama esténdese. Un día 
os monxes de Gotama chegaron a onde el estaba con Kamala moi enferma e o seu fillo que 
se fixera seguidor do budismo. Kamala morreu e Siddhartha quedou co rapaz, mais este non 
estando satisfeito coa vida que levaba marchou coa aceptación do pai. Finalmente, Govinda 
volve ao encontro de Siddhartha pois aínda non atopou a paz interior e o consello do amigo 
é que debe continuar buscándoa.   
 
 
 
 
Kafka, Franz, A metamorfose, trad. de Xosé M. García Álvarez, Sotelo Blanco Edicións,  
2005, A Coruña: La Voz de Galicia,  2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos Universais, 
nº 27, 83 pp.  (ISBN: 84-7824-472-7) (ISBN: 84-9757-205-X). 
 
Libro dividido en tres partes sen título que ao longo de oitenta e tres páxinas nos conta a 
ficción da transformación de Gregor Samsa nun insecto monstruoso, metamorfose que pode 
interpretarse de modo alegórico e que é descrita con total verosimilitude e ás veces cun ton 
humorístico mediante a tradución ao galego feita por Xosé María García Álvarez da obra 
orixinal de Franz Kafka (Praga, 1883-Kierling,Viena, 1924). A historia é relatada por un 
narrador en terceira persoa a través do que coñecemos pensamentos, situacións ou accións 
descubertas por unha omnisciencia que deixa ver o punto de vista de quen formula 
preguntas, xulga ou media entre a historia e o narración. 
 
 



Referencias varias: 
 
- Xurxo Borrazás, 'Un segredo no peito', La Voz de Galicia, 'Cultura', 23 novembro 2005, p. 
48. 
 
Achégase á análise interpretativa da obra A Metamorfose de Kafka, obra que pon en 
conexión coas circunstancias vitais que rodearon ao autor e que explican en parte a obra. A 
novela, obxecto de lecturas alegóricas e psicoanalíticas, expón as miserias dunha familia 
burguesa. 
 
 
Luís Alonso Girgado (editor), Conto galego do século XX, Vigo: Galaxia,  2005, 205 pp.  
(ISBN: 84-8288-865-X). 
 
Décimoquinta edición  deste volume antolóxico publicada na colección "Literaria" de 
Galaxia e  que pretende presentar unha panorámica do conto literario galego no transcorrer 
do s.XX, desde Nós ata os últimos momentos do franquismo. Comeza cunha introdución do 
propio editor, Luis Alonso Girgado, e  inclúe dezanove relatos de autores consagrados da 
nosa literatura. Antes de cada un dos contos aparecen unhas breves notas que resumen a 
biografía de cada autor e as súas obras. Hai que sinalar neste punto que, ao longo das 
quince edicións desta antoloxía o número de relatos viuse incrementado ata chegar aos 
dezanove actuais, que son os seguintes: de Risco, "O lobo da xente", de Castelao,  "O 
inglés", de Pedrayo, "A serea", de Blanco Amor, "A arrasadeira", de Dieste, "Sobre da 
morte do Bieito", de Fole, "A caixa de morto", de Cunqueiro, "O galo de Portugal", de 
Eduardo Moreiras, "Vilamor", de Álvarez Blázquez, "A pedra", de Manuel Lueiro Rey, 
"Hundezelle", de Marcial Suárez, "O viño dos sábados", de Neira Vilas,"O muiñeiro", de 
Camilo Gonsar, "A volta", de Gonzalo R. Mourullo, "Tres homes", de Ferrín, "Grieih", de 
Casares, "O xudeu Xacobe", de X. Carro, "A chegada da primeira bicicleta", de Alfredo 
Conde, "O famento" e de Xavier Alcalá, "Evaristo o do cine". 

 
 
 
 
Machiavelli, Niccolò, O príncipe, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de 
Compostela,  2005, A Coruña: La Voz de Galicia �,  2005, col. Biblioteca Galega de 
Clásicos Universais, nº 3, 144 pp.  (ISBN: 84-9750-512-3) (ISBN: 84-9757-213-0). 
 
O libro consta de vinte e seis capítulos precedidos dunha nota da tradutora e unha 
dedicatoria do autor orixinal ao príncipe Lourenzo de Medici. Na nota acláranse os criterios 
de tradución e edición, e na dedicatoria o autor preséntase ao príncipe Lourenzo de Medici, 
a quen se dirixe a obra como mostra de devoción. Entre as aclaracións da traductora dise 
que téntase respectar o estilo de Machiavelli, ás veces repetitivo e monótono e outras mais 
lacónico e conciso, ás veces son precisas paráfrases para aclarar algún punto denso e 
complexo, tamén se inclúen notas de rodapé para aclarar ou facer accesíbel o pensamento 
do autor ou cuestións históricas que axuden a comprender a obra. O autor diríxese ás veces 
ao lector dun modo impersoal e outras interpela ao príncipe utilizando a segunda persoa, na 



tradución consérvase a segunda cando se considera que o texto gaña forza e déixase a 
impersoal para achegar o texto aos lectores de hoxe. Nos topónimos e antropónimos 
nalgúns casos consérvanse as formas en italiano e noutras de uso consolidado emprégase a 
forma en galego. A obra é unha reflexión sobre o goberno dos príncipes na que se tentan 
ofrecer coñecementos sobre as accións dos grandes homes. Ao longo dos capítulos vaise 
dando noticia de diferentes aspectos que deben terse en conta para coñecer diferentes 
cuestións de interese sobre os príncipes e os seus gobernos e os modos de chegar ao poder e 
exercelo. No final inclúese un pequeno resumo sobre quen foi Niccolò Machiavelli e as 
súas obras máis coñecidas. 
 
 
 
Manteiga, Luís, Intres 1934-1935, Edición e estudo lingüístico de Manuel Ferreiro e 
estudo literario de Laura Tato Fontaíña, A Coruña: Ediciós do Castro,  2005, 220 pp.  
(ISBN: 84-8485-213-X). 
 
A obra narrativa de Luís Manteiga (Compostela, 1903-1949) é recollida no volume Intres e 
analizada desde o punto de vista lingüístico e literario por dous especialistas de renome, 
Manuel Ferreiro e Laura Tato Fontaíña, respectivamente. Dentro desta obra atópanse dous 
títulos: Intres e Albiña. O primeiro adoita clasificarse como novela de iniciación e responde 
aos parámetros das vangardas galegas no tocante á liberación de formas e temas na procura 
da modernización. Ten certos tintes oterianos, xa que o protagonista experimenta unha 
evolución semellante á dalgún dos personaxes de Otero Pedrayo: descuberta do propio país 
e adquisición dun compromiso total coa terra. Algúns dos capítulos desta obra xa foran 
publicados na revista Nós. Albiña é un relato no que a protagonista é unha moza (Albiña) 
que vive envolta en si mesma e ignorada pola familia ata que coñece un rapaz que se 
converte no seu compañeiro inseparábel. O relato  viu a luz por primeira vez en Nós, igual 
que a obra anterior. 
 
 
 
 
Mella, Carlos, Luces de Fisterra, A Coruña: Espiral Maior,  2005, 100 pp.  (ISBN: 84-
96475-00-X). 
 
Reedición da novela Luces de Fisterra, publicada en 1995, que ten como subtítulo 
Esperpento Xacobeo, onde Carlos Mella (A Estrada, 1930) presenta unha disección crítica 
da sociedade galega, sobre todo da clase política, mediante o  emprego do esperpento. A 
historia, ambientada no 2075, relátase ao longo de sete capítulos, denominados "trancos", 
que se abren cunha introdución na que se informa do que se vai contar. Galicia converteuse 
na República Independente da Galicia Ceibe e ten como presidente vitalicio a Manuel 
Fraga, que conta con cento cincuenta e tres anos e que, xunto cos conselleiros que tivo na 
última lexislatura como presidente autonómico, e algúns máis, a finais da década dos 
noventa transformou a nación nunha das primeiras potencias mundiais. Un dos seus 
principais logros foi o de conseguir que Santiago fose a sede das Nacións Unidas, o que 
provocou que viñeran para a cidade un altísimo número de diplomáticos; isto dá lugar a 
unha serie de acontecementos en cadea que levaron á total desaparición do paro e a unha 



bonanza económica nunca antes vista, chagando ao extremo de ter que importar 
traballadores. O eido turístico foi un dos que máis se desenvolveu, chegando a ofertar 
actividades como a limpeza de montes, que era considerada como un deporte. O narrador 
omnisciente en moitas partes cede a súa voz a don Manuel, que relata os acontecementos 
pasados para que dous dos seus conselleiros tomen nota co obxectivo de que quede 
rexistrado para a posteridade. Na obra tamén se describe unha trama para dalo por tolo e 
cesalo así no cargo pero as ambicións dos distintos conselleiros para ocupar o seu posto fan 
que fracase o plan e que saia prexudicado o presidente do Parlamento.  
 
 
 
Recensións: 
 
- Vicente Araguas, 'Galicia Show', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Libros', 18 decembro 
2005, p. 20. 
 
Coméntase a obra de Carlos Mella, Luces de Fisterra,  na que se satirizan personaxes 
políticos, entre os que están Fraga e Paco Vázquez. Finalmente, recoméndase a novela 
como lectura navideña. 
 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., Amor de Artur, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. 
Narrativa, nº 55, 139 pp.  (ISBN: 84-9782-252-8). 
 
Conxunto de cinco narracións de Xosé Luís Méndez Ferrín (Ourense, 1938) publicadas por 
vez primeira en Vigo en 1982. Nelas, recréanse mitos artúricos ou bretóns. As narracións, 
nas que o amor e o desamor abranguen a totalidade dos contos co espazo de Tagen Ata e os 
azerratas como fondo e motivo do conxunto narrativo, son: "Amor de Artur", "Familia de 
agrimensores", "Calidade e dureza", "Extinción dos contactos" e "Fría Hortensia". No 
primeiro deles, que dá título ao libro, o amor está tratado a través da historia do rei bretón, 
un rei triste que nos seus soños mestura o seu amor por Merlín co da infiel Xenebra até que 
se efectúa o seu encontro con Liliana, froito do cal verá a luz Galaad.  En "Familia de 
agrimensores" unha mestra republicana inhabilitada polo réxime militar  vive ao servizo 
dunha señora, da que está namorada, nunha atmosfera de misterio. En "Calidade e dureza", 
Méndez Ferrín remite ao lectorado a mundos descoñecidos onde a protagonista se namora 
dun escritor sobre o que investiga.  No relato titulado "Extinción dos contactos" recréase a 
relación entre unha madura Arabella e un mociño chamado Bobby. Finalmente, en "Fría 
Hortensia", o narrador namórase dunha súa curmá, Maribel. Esta edición presenta 
lingüísticamente a adaptación á normativa vixente a partir de 2003. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Amor de Artur', El Correo Gallego, 'Musas', 3 abril 2005, p. 
53. 
 



Fala da obra de Xosé Luís Méndez Ferrín Amor de Artur editada por edicións Xerais de 
Galicia. Comeza referíndose á fotografía da obra a cargo de Villalobo e á capa de Miguel 
Vigo, ademais de incluír os relatos: "Amor de Artur", "Familia de agrimensores", "Calidade 
e dureza", "Extinción dos contactos" e "Fría hortensia". Remata reproducindo o comezo do 
primeiro relato. 
 
 
Mériméé, Prosper, A venus de Ille/As ánimas do purgatorio, trad. de Carlos Pedreira López 
e Raquel Villanueva, Vigo: Edicións do Cumio,  2005, A Coruña: La Voz de Galicia,  
2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos Universais, nº 14, 124 pp.  (ISBN: 84-8289-339-4) 
(ISBN: 84-9757-214-9). 
 
Neste volume recóllense dous relatos de Prosper Mériméé (París, 1803 - Cannes, 1870). No 
primeiro deles, "A Venus de Ille", un narrador-testemuño relata os fantásticos sucesos 
acontecidos no seo dunha familia tras a aparición, dentro dos seus terreos na vila pirenaica 
de Ille, da estatua dunha Venus grega. A voz narradora introdúcese na historia logo de 
coñecer o achádego da estatua e de saber que quen a atopou fora un vello amigo seu, 
Alphonse de Peyrehorade. Reestabelecida a relación entre eles, introdúcese na familia, 
baixo o argumento de axudar a Alphonse a desentrañar os misterios ao redor das orixes e a 
procedencia da Venus. Ao mesmo tempo, a familia prepara a voda do fillo do señor de 
Peyrehorade. Estes dous acontecementos, a investigación sobre a figura de bronce e o 
casamento, entrelazaranse de forma inexplicábel: na noite de vodas o anel da estatua 
reaparece na habitación da parella de casados, do lado do home, presuntamente asasinado. 
A estrutura da historia é a clásica de inicio, acontecemento e desenlace representados pola 
aparición da Venus, os preparativos do casamento e a morte do fillo, respectivamente. No 
uso da linguaxe intercala rexistos pasando do culto, contextualizado dentro da investigación 
sobre a presunta orixe clásica da figura, ao vulgar, no uso da lingua cotiá das distintas 
personaxes. O relato incorpora tamén numerosas referencias temporais, a episodios ou 
personaxes da época, que situan os acontecementos da historia. Resultan igualmente 
interesantes os usos das localización que, pola posición fronteiriza da vila na que te 
acontece a historia, abranguen tanto o lado francés como o español. O segundo relato, "As 
ánimas do purgatorio" , procede dun narrador-omnisciente. A historia relata as peripecias 
de Juan de Maraña, fillo do conde de Maraña, logo de trasladarse dende Sevilla, a súa vila 
natal, a Salamanca para estudar na universidade. O, de inicio, inocente e profundamente 
católico Juan de Maraña irá evolucionando cara a súa antítese da man doutro estudante 
salmantino, García Navarro, que o irá enfrontando a distintas situación críticas, diante das 
que o protagonista terá que elixir o que facer. Deste xeito, Juan de Maraña chegará a 
enganar, asasinar, mentir e estafar, contravindo as ensinanzas do seu pai e marcando unha 
longa distancia con respecto a quen era na súa Sevilla natal. Esta evolución culmina na súa 
lápida, na que o propio Juan de Maraña ordea inscribir "aquí xace o peor home que houbo 
no mundo". No tocante ao tema, igual ca no relato anterior, utilízase unha estrutura clásica: 
inicio, evolución e remate, representados pola viaxe a Salamanca, o transcorrer dos 
distintos episodios e a morte de Juan de Maraña, respectivamente. A linguaxe conserva 
unha mesma tonalidade culta ao longo de todo o relato. As exactas localizacións dos 
acontecementos acompáñanse con implícitas situacións temporais.  
 
 



 
 
 
Referencias varias: 
 
- Ramón Loureiro, 'A sedución nunha figura de bronce', La Voz de Galicia, 'Cultura', 14 
decembro 2005, p. 47. 
 
Enxálzase a figura de Prosper Mérimée, unha das grandes voces da literatura europea do 
séc. XIX. Menciónanse algunhas obras súas. Logo coméntase A venus de Ille, publicada 
conxuntamente con As ánimas do purgatorio e destácase que a obra relata o 'achádego 
arqueolóxico dunha rara peza de bronce'. 
 
 
 
Prol, Santiago, Á busca do tempo perdido. Pola banda de Swann, trad. de Xesús Riveiro 
Costa, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  outubro 2005, A Coruña: La Voz de Galicia,  
outubro 2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos Universais, nº 26, 483 pp.  (ISBN: 84-
9782-354-0) (ISBN: 84-9757-193-2). 
 
Tradución da obra do escritor francés Marcel Proust (1871-1922). Pola banda de Swan, 
primeira das sete partes da obra de Á busca do tempo perdido, describe minuciosamente a 
infancia dun raparigo nervioso na cidade de Combray, onde a familia de Marcel, o rapaz 
protagonista, pasa a maior parte do ano. O mundo de Marcel transcorre entre dous 
universos diferentes: a casa de Swan, que é un cabaleiro moi elegante que mantén relacións 
cunha cortesana chamada Odette de Crécy, e o outro mundo é a vida dos duques de 
Guermantes. Máis tarde, o protagonista coñecerá á filla de Swan e Odette, a cal se chama 
Gilberte, e namorase perdidamente dela. Ese amor infantil ocupará boa parte da trama 
narrativa. A novela comeza cun fragmento no que revive literalmente a súa infancia, 
mentres toma unha madalena mollada en té. A partir deste momento regresa á infancia e 
conta detalladamente os episodios máis destacados desta.  
 
 
Recensións: 
 
- Camilo Franco, 'Teño pensado facer a tradución da novela completa', La Voz de Galicia, 
'Cultura', 3 outubro 2005, p. 65. 
 
Preséntase unha entrevista feita ao tradutor da primeira parte da obra de Proust, Xesús 
Riveiro, onde se incide no erro de pensar nunha lectura complicada do autor e si, máis ben, 
da súa grande extensión alén da amplitude dos períodos sintácticos e da temática aristócrata 
e burguesa con moita introspección. Alúdese tamén ao complicado e lento que resulta a 
tradución ademais de referir o premio Plácido Castro gañado por Riveiro no 2003. 
 
 
- Antonio Fernández Buján, 'Arte para recobrar el tiempo', La Voz de Galicia, 'Cultura', 3 
outubro 2005, p. 64. 



 
Refírese ás sete partes que compoñen a obra de Marcel Proust, En busca del tiempo 
perdido, precedidas dunha breve biografía do autor así como da referencia ao parágrafo 
famoso da "magdalena", onde o protagonista recobrará as lembranzas da infancia a partir 
das diferentes sensacións que lle provoca introducir unha magdalena nun té. Alúdese 
tamén, á segunda e terceira parte da obra á vez que se recollen unhas palabras do propio 
autor referidas á importancia do pasado e da memoria para favorecer a vivencia do 
presente. 
 
 
 
Reigosa, Carlos G., Crime en Compostela, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. 
Narrativa, nº 1, 245 pp.  (ISBN: 84-9782-230-7). 
 
Novela de Carlos González Reigosa (Lagoa de Pastoriza-Lugo, 1948) que foi galardoada co 
I Premio Xerais de novela en 1984 e reeditada por última vez en 2001, dentro da colección 
"Biblioteca Galega 120" de La Voz de Galicia e Edicións Xerais de Galicia. Consíderase a 
obra inaugural da narrativa policíaca galega e nela o aventureiro Nivardo Castro e o 
xornalista Carlos Conde investigan un crime arrepiante que sacude á comunidade Santiago 
de Compostela. Amósase o rostro oculto dunha cidade aínda esotérica e misteriosa, á vez 
que se ofrece un amplo percorrido gastronómico, artístico e cultural pola cidade do 
Apóstolo. Estrutúrase en nove capítulos e nas páxinas finais do volume recóllense unas 
apuntamentos biográficos do autor. 
 
 
 
Reigosa, Carlos G., O misterio do barco perdido, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, 
col. Narrativa, nº 29, 241 pp.  (ISBN: 84-9782-238-2). 
 
Novela de Carlos González Reigosa (Lagoa de Pastoriza-Lugo, 1948) que apareceu por vez 
primeira en 1988 e que se abre cunhas citas de Maquiavelo e Bob Dylan. Aparentemente 
inspirada na realidade, ao longo dos cinco capítulos sen título que a compoñen, relátase 
cómo un barco galego desaparece nas augas do banco de pesca do Sahara e cómo, malia a 
exploración da zona por buques da Mariña e helicópteros do Servicio Aéreo de Rescate, 
non se descobre rastro nin del nin da súa tripulación. O dono do pesqueiro, un armador 
coruñés, ponse en contacto co detective Nivardo Castro e co xornalista Carlos Conde para 
que investiguen o caso, pois o fillo do armador era o segundo patrón do barco e quere saber 
que aconteceu coa súa vida. Castro e Conde teñen que aclarar o sucedido e para conseguilo 
teñen que enfrontarse a diferentes aventuras: enfrontaranse a un secuestro, ao tráfico de 
armas, ao transporte de mercenarios, ao narcotráfico, ao roubo, etc. Cunha ambientación 
oriental estase ante unha odisea internacional con moita acción que remata co 
esclarecemento do intrincado caso.  
 
 
 
Rivas, Manuel, O lápis do carpinteiro, ilust. X. L. De Dios, Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia/Fundación Caixa Galicia, 15 decembro 2005, col. Os Libros Xerais do XXV 



aniversario, 176 pp.  (ISBN: 84-9782-391-5/84-96494-46-2). 
 
Novela de Manuel Rivas (A Coruña, 1957) reeditada nesta ocasión por Edicións Xerais con 
motivo do vinte e cinco aniversario da súa creación. Logo de diversas dedicatorias, 
preséntanse os vinte capítulos nos que se divide a novela. O protagonista, Herbal é un 
galego do común que co alzamento fascista se apunta ao bando nacional, por inercia, máis 
que por convición, derivada da atracción vital por Daniel Da Barca, médico republicano, e 
a súa amada Marisa Mallo, filla dunha familia reaccionaria, aos que ten que vixiar, primeiro 
nos prolegómenos do ano 36 e logo xa no cárcere. No primeiro capítulo aparece o 
reporteiro Carlos Sousa disposto a facer unha entrevista rutineira a Daniel Da Barca, que 
retornado do exilio apura os últimos días da súa vida na Galicia actual na compaña da súa 
muller Marisa Mallo. Cando o lector se dispón a ler a historia do médico republicano 
contada por el mesmo, xorde con forza, imponente, a palabra de Herbal que ao longo de 
dezaoito capítulos retrospectivos nos que, baixo o pretexto de contarlle o ocorrido á 
prostituta Maria da Visitação, relata polo miúdo a historia de Da Barca, a súa historia de 
amor con Marisa Mallo, e mais a historia da dignidade dun home, que loitaba pola 
liberdade dos homes e mulleres coa pócima máxica da "realidade intelixente" que o doutor 
Nóvoa Santos ideara.Péchase o volume cunha "Nota do autor"  na que afirma que estamos 
ante "unha obra de ficción, en absoluto biográfica", pese a que haxa nomes de personaxes 
que pertencen a destacados galeguistas eliminados dun xeito ou doutro no ano 36. Esta 
edición presenta a adaptación lingüística á normativa vixente a partir de 2003. 
 
 
 
Sartre,  Jean Paul, As palabras, trad. Dulce María Fernández Graña e François Davó, A 
Coruña: La Voz de Galicia,  2005, 201 pp.  (ISBN: 84-9757-227-0). 
 
Esta obra é a tradución ao galego da autobiografía do filosófo, dramaturgo, novelista e 
xornalista francés Jean Paul Sartre (1905-1980), escritor de gran sona  considerado como o 
máis representativo da figura do intelectual comprometido, tanto nos seus escritos como na 
súa incansábel actividade política (por exemplo, en contra das guerras coloniais ou a favor 
das loitas do Maio do 68). O libro divídese en dúas partes -"Ler" e "Escribir"-, división que 
explicita a diferenciación de dúas vías de acceso ao tema fundamental do texto, as 
conexións entre a vida e os libros, entre a existencia e a cultura fixada a través das páxinas 
da filosofía e a literatura: "Comecei a miña vida sen dúbida igual que a rematarei: no medio 
dos libros". Centrado na influencia constante da letra e a linguaxe na súa vida, o texto 
autobiográfico elaborado por Sartre sitúase lonxe da narración de acontecementos para 
apostar pola exposición de lecturas e pensamentos, pola explicación da paixón, chea de 
alegría e dor, pola palabra. Máis preto da súa narrativa (A Náusea) que da súa obra 
filosófica (O ser e a nada, Crítica da razón dialéctica), este texto de Sartre ofrece, así pois, 
a posibilidade de descubrir o proceso de construción da subxectividade do escritor francés 
dende a perspectiva dos seus contactos coas voces e os libros que conformaron a súa propia 
tradición. 
 
 
 
 



Shelley, Mary, Frankenstein ou o moderno Prometeo, trad. de Fernando R. Tato Plaza, 
Vigo: Galaxia,  2005, A Coruña: La Voz de Galicia,  2005, col. Biblioteca Galega de 
Clásicos Universais, nº 11, 290 pp.  (ISBN: 84-8288-836-6) (ISBN: 84-9757-191-6). 
 
Tradución dun dos grandes clásicos da literatura universal que La Voz de Galicia ofrece en 
tradución de Fernando R. Tato Plaza, dentro da súa "Biblioteca Galega de Clásicos 
Universais". Aínda que está asociada normalmente ao xénero gótico de terror, é para moitos 
a primeira novela de ciencia-ficción, publicada por primeira vez no 1818. Trátase dunha 
novela onde o antagonista é un non-humano, o que conduce a unha reflexión sobre a 
condición humana e a súa corrupción coa sociedade, as orixes da vida, as capacidades e 
límites da ciencia na búsqueda de poder divino, o uso irresponsábel da tecnoloxía, sendo o 
mal só unha das consecuencias. A novela conta a historia  de Víctor Frankenstein, un 
estudante de medicina, obsesionado por coñecer os segredos da vida. Víctor crea un corpo a 
partir da unión de distintas partes de cadáveres diseccionados. Mais o monstro adquire vida 
e fuxe do laboratorio. Víctor Frankenstein comprende o horror da súa acción, pois o novo 
ser sente o rexeitamento da sociedade, que desperta nel odio e desexos de vinganza. Víctor 
regresa á súa Xinebra natal coa súa familia e prometida, sólo para volver a atoparse co 
monstro, que lle pide que complete a súa obra e cree unha compañeira para el. Pero os seus 
remorsos son  tan fortes que decide destruír a segunda creación antes de darlle a vida. 
Entón o monstro xura vingarse asasinando o seu mellor amigo e a súa prometida, Elisabeth, 
a noite de bodas. Víctor morre nun barco que o recolle no Ártico, na súa desesperada 
persecución para acabar coa súa creación. Pouco despois da morte de Víctor, no barco 
aparece a propia criatura que relata a súa triste historia ao capitán, e confesando que porá 
fin á súa existencia.   
 
 
 
Recensións: 
 
- Ramón Caride, 'Un lóstrego na escuridade', La Voz de Galicia, 'Cultura', 10 outubro 2005, 
p. 66. 
 
Aproximación á obra de Mary Shelley, Frankenstein ou o moderno Prometeo, unha historia 
"cativadora, dura, desacougante, aberta e fechada en si mesma como só poden estalo os bos 
relatos", pero que considera se chegou a malinterpretar e confundir por mor das sucesivas 
recreacións cinematográficas. Salienta a composición estrutural da obra así como a súa 
temática chea de "reflexións poéticas, ou patéticas, sobre a alma humana, o destino, a 
sociedade ou a natureza". Achéganos ademais cuestións esenciais non explícitas na novela 
que fan que trascenda o tempo no que foi escrita e faga posíbel alongar as súas 
interpretacións. Remata cualificándoa coma "unha crónica de aprendizaxes" non só para os 
personaxes senón tamén para o lector.  
 
 
 
Stendhal, Vermello e negro, trad. de Antonio Pichel, Vigo: Galaxia, A Coruña: La Voz de 
Galicia,  2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos Universais, nº 13, 674 pp.  (ISBN: 84-



8288-834-X) (ISBN: 84-9757-202-5). 
 
Tradución ao galego da obra Le Rouge et le Noir do autor francés Henri Beyle (Grenoble, 
1783-París, 1842), quen asinaba baixo o pseudónimo Stendhal. A obra foi traducida por 
Antonio Pichel e vén numerada co número trece dentro da colección "Biblioteca Galega de 
Clásicos Universais" editada por La Voz de Galicia. A historia divídese en dúas partes 
compostas á súa vez por trinta e corenta e cinco capítulos respectivamente e baséase nun 
feito real, así o personaxe central, Sorel, está inspirado en Antoine Berthet, quen aos vinte e 
cinco anos foi xulgado por asasinar á súa antiga amante Madame Michoud (representa o 
vermello). Berthet era fillo dun artesán, e foi preceptor dos fillos de Michoud. Tiña 
intención de facerse cura, pero non fora aceptado no seminario (representa o negro). Como 
pensou que a culpa disto era da familia Michoud, cometeu o asasinato. A partir deste feito 
real Stendhal fai unha análise da situación psicolóxica do personaxe principal e describe a 
situación sociopolítica da época. Esta edición conta co valor engadido de ofrecer unha 
pequena biografía do escritor ao final do libro. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Camilo Franco, 'En Stendhal a realidade e mais a ficción van en paralelo', La Voz de 
Galicia, 'Entrevista', 9 novembro 2005, p. 47. 
 
Entrevista a Antonio Pichel tradutor de Vermello e negro de Stendhal na que nos aclara a 
dobre perspectiva que existe na obra -por un lado a visión psicolóxica do personaxe e por 
outro a sociopolítica do momento-, fala das dificultades de traducir ao escritor, dá conta do 
traballo de documentación especial que o tradutor ten que facer para verquer este tipo de 
novela realista a outra lingua e recalca o peso que a partida do feito real ten para o 
desenvolvemento da historia. 
 
 
- Antón Riveiro Coello, 'Un verdadeiro canto á paixón inspirado nun proceso da época', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 9 novembro 2005, p. 46. 
 
Trátase dun pequeno estudo do libro Vermello e negro de Stendhal no que se dá conta das 
principais características e principais liñas argumentativas que enfían a historia de Julien 
Sorel. 
 
 
 
Stevenson, Robert Louis, Dr. Jekill e Mr. Hyde, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, A 
Coruña: La Voz de Galicia,  2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos Universais, nº 23, 
105 pp.  (ISBN: 84-9782-403-2) (ISBN: 84-9757-225-4). 
 
Esta obra de Robert L. Stevenson (Edimburgo,1850-Samoa, 1894), estruturada en 
episodios, entra a estudar a complexidade do ser humano. Faino, sobre todo, no que 
respecta ao seu aspecto psicolóxico e, máis en concreto, expoñendo o conflito entre o rol 



social ou a persoa pública, unívoca e unidimensional, e a psique íntima e individual. Así, o 
percibido polos demais como o tranquilo e o agradábel doutor Henry Jekill, e o sinistro ou 
desagradábel sr. Hyde, non son senón os extremos da personalidade humana. Por outra 
banda, a dor do doutor Jekill cara ó sr. Hyde, sobre a súa maldade e os feitos (como a 
agresión a unha rapaciña pola rúa ou o asasinato do deputado Carew) dela derivados, non é 
máis có horror pola descuberta da súa propia complexa personalidade, dunha parte do seu 
comportamento que, conscientemente, rexeita, e inconscientemente, posúe de forma 
inevitábel. En definitiva, Dr, Jekill e Mr. Hyde é unha obra que fala, como di o doutor 
Lanyon, outro dos personaxes do libro, da "natureza do home". 
Con respecto á trama, situada no Londres no século XIX, nun lugar e tempo imprecisos, 
arranca cun dos amigos do señor Jekill, o avogado Utterson, lembrando a historia de como 
o sr. Hyde asaltou a unha rapaciña na rúa, e a gran consternación que ese feito causou. Aquí 
comezan as referencias a un rexeitamento, unánime e instintivo, cara ao señor Hyde: "Hai 
algo anormal na súa aparencia, algo desagradable, manifestamente odioso. Nunca vin un 
home que provocara tal noxo, e aínda non sei por que" ou "Esa é a sensación que daba 
aínda que non podo dicir concretamente por que"; son expresións deste rexeitamento. A 
xeito de contrapunto, o doutor Henry Jekill preséntase como unha persoa cortés, bo 
anfitrión, tranquilo e educado. Presuntamente, mestre e alumno, a convivencia entre Jekill e 
Hyde vese como algo absolutamente inexplicábel, dadas as importantes diferenzas entre 
ambos. No entanto, logo do asasinato do deputado Carew por parte de Hyde, momento de 
ruptura da trama, comezan a agromar entre os coñecidos de ambos as dúbidas sobre se estas 
diferenzas son, efectivamente, tales. Primeiro, a análise caligráfica da rúbrica de Jekill e 
Hyde evidencian a súa similitude. Despois, visitando Utterson a Hyde na casa deste, 
recluído logo do asasinato, descóbreo a través da fiestra nunha actitude até daquela 
descoñecida de medo e de aversión. Máis tarde, froito da loita interna do señor Jekill por 
librarse do señor Hyde, dunha parte de si, sucédense unha serie de misivas do doutor 
Lanyon, amigo de Jekill e Utterson, e do propio doutor Jekill, cara ao avogado Utterson, 
onde se pon xa en claro quen era o señor Hyde , como xurdiu e como, finalmente, fixo co 
seu poder desaparecer, para sempre, ao doutor Jekill. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Óscar Iglesias, 'E Jekill, ¿quen vén sendo?', La Voz de Galicia, 'Cultura', 9 xaneiro 2005, 
p. 57. 
 
De inicio, faise un presto repaso á época e ás influencias que daquela se lle achegaron a 
Robert Louis Stevenson. Destácase, tamén, a debilidade física do autor e como o tratamento 
das súas doenzas, baseado polo común en drogas procedentes do centeo, puido influír na 
novela. A seguir, fálase do tema da obra, que se ve como o da loita entre o ben e o mal, e 
das preguntas abertas aparecidas no último episodio: sobre canto innatismo tolera a 
sociedade e canta insania se pode canalizar correctamente na loita particular polos desexos 
de cada un. Por último, dise que se ben se sabe que Mr. Hyde representa a peor parte do ser 
humano, en canto extraída a través dunha apócema, non se sabe con certeza quen é Jekill. 
 
 
 



Taylor, Kressmann, Enderezo descoñecido, trad. de Enma Lázare, Vigo: Edicións Xerais 
de Galicia,  2005, A Coruña: La Voz de Galicia,  2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos 
Universais, nº 32, 63 pp.  (ISBN: 84-9782-404-0) (ISBN: 84-9757-226-2). 
 
Relato curto de tipo epistolar de Kressman Taylor (Portland, Oregon, EUA, 1903). Os 
protagonistas, Herrn Martin Schulse e Mr. Max Eisestein, manteñen unha relación a través 
das cartas despois de que Martin voltara ao seu país de orixe, Alemaña, nos preámbulos da 
Segunda Guerra Mundial. O que en principio é unha profunda amizade entre o  alemán e o 
xudeu vaise deteriorando por mor dos cambios que sofre a personalidade de Martin 
paralelamente ao ascenso do partido nazi. A narración transcorre entre Alemaña e os 
Estados Unidos, onde vive Max Eisestein. A autora tomou como inspiración unha historia 
real aparecida en prensa como así se conta no prólogo. 
 
 
 
 
Verne, Jules, Vinte mil leguas baixo dos mares, trad. de Mercedes Pacheco Vázquez e 
Llerena Perozo Porteiro, Vigo: Ir Indo Edicións,  2005, A Coruña: La Voz de Galicia,  
2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos Universais, nº 19, 540 pp.  (ISBN: 84-7680-580-2) 
(ISBN: 84-9757-212-2). 
 
Nova edición desta tradución publicada por primeira vez no ano 2003 dunha das obras máis 
coñecidas de Jules Verne (Nantes, 1828-Amiens, 1905), considerado o pai da ficción 
científica literaria. Nesta obra, estruturada en dúas partes e posta en boca dun dos seus 
personaxes, resáltase o carácter verídico do que se relata, sobre todo na súa conclusión. 
Como indica o título, o argumento xira arredor dunha viaxe submarina que ten lugar na 
segunda metade do século XIX. O narrador é un estudoso francés, o profesor Aronnax, que 
é enviado como experto a un barco para perseguir unha masa móbil descoñecida que afunde 
as embarcacións. Tras sufrir un accidente marítimo, do que só salvaron o profesor, o seu 
axudante e un arpoador canadense, descobren que quen os salva é o que moitos crían que 
era un cetáceo xigantesco e que eles mesmos perseguiran. En realidade trátase dun artiluxio 
moi sofisticado, dirixido polo capitán Nemo e cunha tripulación que se comunica a través 
dunha lingua inventada. O profesor Aronnax e os seus compañeiros están retidos nesta 
máquina case dez meses nos que percorren vinte mil leguas por diferentes mares e lugares, 
entre eles a baía de Vigo, e nos que viven diversas peripecias. Neste tempo o capitán Nemo 
cóntalles o seu odio á humanidade, principal causa de vivir baixo os mares e sen querer 
mostrar o seu invento, aínda que nunca lles revela a causa dos seus sentimentos. Ante a 
imposibilidade de que os libere, os tres prisioneiros deciden fuxir; só o conseguen cando o 
submarino, chamado Nautilus, se dirixe ao remuíño mariño entre as illas Feroe e Loffoden, 
polo que o profesor deixa a dúbida de se este aparello e o seu capitán serán capaces de 
superar este atranco. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Camilo Franco, 'La Voz ofrece mañá o libro 'Vinte mil leguas baixo os mares'', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 19 decembro 2005, p. 64. 



 
Comeza destacando o cambio de "fronteiras nos imaxinarios lectores" que supuxo Vinte mil 
leguas baixo dos mares, de Jules Verne, no que a tecnoloxía se converteu na variña máxica 
dos desexos. Considera que na actualidade a sociedade está instalada plenamente na época 
que o autor francés imaxinaba, para a que inventou unha máquina prodixiosa que podería 
ser unha metáfora da civilización. Destácase a visión positiva que tiña Verne das 
posibilidades que a ciencia brindaba e do personaxe do capitán Nemo salientáse que foi 
"interpretado demasiado funcionalmente nas historias da literatura", sen chegar a percibir a 
súa verdadeira dimensión. 
 
- Alberto Bouza, 'O escritor da tecnoloxía e o éxito', La Voz de Galicia, 'Cultura', 19 
decembro 2005, p. 64. 
 
Breve repaso a algúns dos feitos máis salientábeis da vida de Jules Verne, dende o seu 
desexo de enrolarse na tripulación dun barco cando era un adolescente, pasando pola súa 
vocación literaria e o abandono de estudos de dereito, até o éxito acadado coa súa primeira 
novela, Cinco semanas en globo, comezo dunha das carreiras literarias de máis éxito da 
literatura universal. Remata aludindo aos problemas de Verne na súa vida persoal, lonxe do 
éxito profesional, especialmente polo enfrontamente co pai e co fillo, ou unha saúde moi 
feble. 
 
- C.F., ''Jules Verne engaiolou a lectores moi diferentes'', La Voz de Galicia, 'Cultura', 19 
decembro 2005, p. 65. 
 
Entrevista a Mercedes Pacheco e Llerena Perozo, tradutoras de Vinte mil leguas baixo dos 
mares, na que se refiren ao feito de que unha obra por ser moi coñecida non condiciona ao 
tradutor máis que outras, tamén explican que para poder levar a cabo un traballo a "catro 
mans" estabeleceron uns criterios de estilo e uns prazos de entrega, así como un constante 
diálogo. En canto á presenza de termos científicos, sinalan a dificultade de tradución 
dalgúns deles, especialmente pola falta de ferramentas no caso do galego. Sobre a 
consideración de Verne como autor de masas ou con obras dirixidas ao público xuvenil, 
consideran que non é un aspecto negativo, senón que este tipo de público é moi difícil de 
atraer, mérito que o autor francés ten acadado. Sobre a particularidade desta novela, 
destacan o universo submarino descrito e personaxes como o capitán Nemo, para rematar 
sinalando a fidelidade á obra orixinal, mesmo no episodio da batalla de Rande. 
 
 
Voltaire, Cándido ou o optimismo, trad. de Henrique Harguindey Banet, Vigo: Edicións 
Xerais de Galicia, 22 setembro 2005, A Coruña: La Voz de Galicia,  setembro 2005, col. 
Biblioteca Galega de Clásicos Universais, nº 9, 173 pp.  (ISBN: 84-9782-349-4) (ISBN: 84-
9757-184-3). 
 
Herminio Barreiro pon en primeiro termo a actualidade do autor galo, que se chamaba 
realmente François-Marie Arouet (París, 1694-1778), canto á defensa de valores como á 
liberdade e á tolerancia. Chega a definilo como "verdadeiro príncipe da Ilustración" e cita a 
súa importante actividade revolucionaria. Tras dar conta do amplo éxito editorial que esta 
obra obtivo inmediatamente, explica algunhas cuestións sobre a xénese da obra. Para iso, 



baséase principalmente nos estudios de Michel e Jeanne Charpentier, Claude Blum e Pol 
Gaillard. Voltaire cóntanos, valéndose do tópico do manuscrito achado, a historia de 
Cándido, un rapaz teutón que é expulsado da casa na que viviu toda a vida a causa dos seus 
amores cara a Cunegunda, quen o superaba amplamente en nobreza. A partir de aquí, 
comeza unha longa peregrinación que o leva arredor do mundo e na que lle acontecen unha 
chea de desgracias e penalidades. Pero, por baixo desta serie trepidante de aventuras, latexa 
unha novela filosófica que satiriza acedamente a filosofía de Leibniz, de carácter netamente 
conformista, encarnada en Pangloss, o mestre de Cándido. O rapaz irá cuestionándose 
conforme progresa o texto a validez da doutrina que lle ensinaron dende a súa infancia. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Herminio Barreiro, 'Unha obra viva e actual que inaugurou un novo xénero', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 21 setembro 2005, p. 48. 
 
Refírese á traxectoria de Voltaire no seu contexto histórico e afirma que a obra segue de 
actualidade desde a ironía e o sarcasmo, cualificándoa como "obra mestra". Considera que 
Cándido, que supón un novo modelo de contar, contén trazos que poderían achegala ao que 
se vén denominando "posmodernidade".  
 
Referencias varias: 
 
- Camilo Franco, 'A ironía de Voltaire ten que cadrar ben co humor galego', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 21 setembro 2005, p. 49. 
 
Entrevista ao tradutor da novela: Henrique Harguindey. O tradutor sitúa no seu contexto 
primeiro a Voltaire e logo a obra, destacando o próximo da dimensión literaria e o entorno 
social e cultural da época. Sobre a trama, subliña o uso do "remuíño de aventuras que 
arrastran ao protagonista" para desmontar o "cinismo dos que manexan o mundo e dos seus 
valedores ideolóxicos". Por último, amosa a existencia dun paralelismo entre o humor de 
Voltaire e a retranca do lector galego, un feito que, asegura Harguindey, "debería cadrar 
ben co humor galego". 
 
 
 
Wells, H.G., A guerra dos mundos, trad. Gonzalo Constenla Bergueiro, Esther Sánchez 
Rodríguez, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  novembro 2005, A courña: La Voz de 
Galicia,  novembro 2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos Universais, nº 25, 244 pp.  
(ISBN: 84-9782-368-0) (ISBN: 84-9757-199-1). 
 
Obra do escritor inglés H.G. Wells (Kent, 1866) traducida ao galego por Gonzalo Constenla 
Bergueiro e Esther Sánchez Rodríguez. Narra, nun estilo realista aínda que a través de 
situacións imaxinativas, a invasión da terra por un exército marciano, seres infinitamente 
superiores aos humanos que logran estendero terror no planeta. Dotados dunha enorme 
superioridade tecnolóxica intentan levar a cabo un proceso de conquista e converter aos 



humanos nos seus escravos no proceso das tres semanas que dura a guerra. Un narrador sen 
nome na historia relata a chegada dun meteorito a Horsell Common, unha localidade 
cercana a Londres. Nun primeiro momento intenta estabelecer a comunicación con estes 
novos seres, que teñen forma de polbo, aínda que axiña se dá conta de que é misión 
imposíbel,  posto que o principal cometido dos foráneos non é o entendemento senón o 
ataque masivo. A invasión esténdese progresivamente. O Londres victoriano, capital do 
maior imperio colonial, sucumbe á invasión sen poder facer nada por frear o ataque 
inimigo. Aínda que algúns seres son destruídos pola artillería, a tecnoloxía humana non 
poder face fronte a tal magnitude bélica. A cidade de Leatherhead, a onde o narrador manda 
a súa dona para refuxiarse do perigo, é completamente arrasada. A sociedade debe 
organizarse para impedir unha destrución masiva do planeta pero a poboación, presa do 
pánico, abandona os seus fogares en migración masiva xa que os marcianos calcinan todo o 
que atopan co efecto dos seus raios verdes. Cando todo parece perdido, cando Inglaterra e 
toda a terra se converte en colonia de Marte, os invasores son aniquilados non polas armas 
dos humanos, moi inferiores, senón por simples infeccións bacterianas, microorganismos 
contra os que non están inmunizados. Esta historia está narrada en dous libros. O primeiro 
deles, "A chegada dos marcianos", con dezasete capítulos, e o segundo, "A Terra en poder 
dos marcianos", con nove capítulos máis un epílogo. As notas a pé de páxina que se inclúen 
axudan ao lectorado a entender a narración. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Camilo Franco, 'A metáfora da guerra pode mostrar a fraxilidade humana', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 31 outubro 2005, p. 63. 
 
Dá conta da entrevista realizada a Gonzalo Constenla Bergueiro, tradutor ao galego da obra 
A guerra dos mundos do escritor británico H.G. Wells xunto con Esther Sánchez 
Rodríguez. Comeza destacando o condicionamento que sofre a obra polo contexto de 
recepción e as distintas recreacións da novela, recoñecendo o feito de que a figura do autor 
queda difuminada diante de todas as súas relecturas (dende drama radiofónico até 
adaptacións de Spielberg). Segue coa análise da súa temática, salientando o aspecto 
moralizante e filosófico que se mantivo na tradución ao galego, e referíndose ao contexto 
social no que se inscribe, entre a época victoriana e o imperialismo inglés. Comenta as 
distintas lecturas e enfoques críticos da obra, desde a denuncia do colonialismo ou a crítica 
a autosatisfacción até a denuncia dos grupos da igrexa ou o exército. Conclúe coa 
afirmación de que esta obra abre un subxénero, xunto con Xulio Verne, o da ciencia 
ficción, aínda que recoñece que o carácter filosófico aparece de forma máis marcada na 
tradición anglosaxona que na francesa: máis alá do mero futurismo a obra narra a 
fraxilidade e vulnerabilidade dos seres humanos. 
 
 
- Isidro Novo, 'A gran revelación', La Voz de Galicia, 'Cultura', 31 outubro 2005, p. 62. 
 
Comeza destacando a transcendencia literaria do escritor H. G. Wells, definíndoo como un 
innovador no xénero da ciencia ficción ademais dun ser especialmente comprometido coa 



defensa dos dereitos das mulleres e o capitalismo, compromiso que traslada á súa produción 
literaria. No entanto, manifesta que será o soporte cinematográfico, e incluso radiofónico, o 
posibilitador do achegamento da obra ao gran público, sobre todo despois das conversións 
fílmicas de Byron Haskin (1953) e Steven Spilberg. Recorda ademais o impacto producido 
no público cando, en Halloween, Orson Welles preparou a emisión dunha recreación 
ficticia na cidade de Nova Xersei cun resultado espectacular, reproducíndose a experiencia 
en cidades como Quito (1949) e Lisboa (1948). Remata aludindo á mella que a lectura da 
obra fai en Hutchings Goddard e a súa vocación pola astronáutica. 
 
 
 
 
Wilde, Óscar, De profundis, trad. de Fidelina Seco Villarino e Luz Cao Losada, Edicións 
Xerais de Galicia,  2005, A Coruña: La Voz de Galicia,  2005, col. Biblioteca Galega de 
Clásicos Universais, nº 24, 163 pp.  (ISBN: 84-9782-387-7) (ISBN: 84-9757-208-4). 
 
Oscar Wilde (Dublín, 1854-París, 1900) é o autor de De profundis, un texto escrito durante 
a súa estadía na cadea de Reading a partir de 1895 acusado de homosexualidade. Trátase 
dunha longa carta que Wilde lle dirixe ao seu amigo Bosie dende o cárcere despois de dous 
anos de permanencia alí. Nela lémbralle todas as súas infames accións ao longo da relación 
que ambos mantiveron, pragada de desencontros, enfados e sucesivas reconciliacións e 
interpretada pola sociedade inglesa que lle tocou vivir como a historia dun mozo tentado 
polo artista depravado e inmoral. Wilde expresa no comezo o seu estado de desesperación 
que progresivamente vai mudando en aceptación do acontecido na busca da felicidade até 
se converter "nun home máis profundo", o cal entende como "un privilexio dos que 
sufriron". Ao tempo vai recollendo na súa misiva os diferentes problemas que lle chegan 
desde o exterior da prisión como a perda dos seus fillos ou a súa ruína económica e 
reflexións sobre a figura de Cristo ou a relación entre a vida artística e a conduta, a través 
dun texto sincero e liberador das súas emocións e vivencias. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Francisco L. Rodríguez, 'O espectador do seu tempo', La Voz de Galicia, 'Cultura', 12 
decembro 2005, p. 58. 
 
Francisco L. Rodríguez sinala que as biografías de Óscar Wilde salientan o carácter agudo 
e ferinte da súa lingua e salienta o seu talento de escritor lúcido. Apunta que se dedicou ao 
teatro porque a escena lle permitía conectar co público e gañar cartos, ao tempo que 
debuxaba, baixo unha aparente frivolidade, retratos dramáticos. Conclúe sinalando que foi 
un home rebelde que soltou a súa lingua e que "practicou o humor como espello de 
combate". 
 
 
- C.F., 'O cárcere marcou un antes e un despois na vida de Wilde', La Voz de Galicia, 
'Cultura', 12 decembro 2005, p. 58. 



 
Entrevista coas tradutoras de De profundis, de Óscar Wilde, Fidelina Seco e Luz Cao, que 
salientan que se trata dunha obra de lectura difícil que non se pode encaixar nun xénero, xa 
que relata a traxedia persoal dun escritor que o perdeu todo por amar outro home que 
acabou traizoándoo. Comentan que na primeira parte se observa como Wilde cede ante as 
peticións de Bosie, deixando mesmo de escribir e acabando no cárcere, unha experiencia 
que o transforma nun home diferente. Apuntan tamén que se trata dun texto sincero e que 
pode servir para contrastar a situación dos homosexuais de hoxe en día. Cualifican a obra 
como unha carta dirixida a un só lector, Bosie, na que se tratan temas como o amor, a 
decepción, a beleza e a mágoa, e que supón unha toma de conciencia da existencia da dor, 
do desprezo e da inxustiza. 
 
 
- Camilo Franco, 'La Voz ofrece mañá <<De profundis>>, o texto máis personal de Óscar 
Wilde', La Voz de Galicia, 'Cultura', 12 decembro 2005, p. 58. 
 
Salienta Camilo Franco que a sociedade vitoriana reprimiu a Óscar Wilde e que este acabou 
topando co cinismo ao traspasar as cadeas do politicamente correcto. Apunta que sen estes 
condicionantes De profundis non existiría, xa que é o resultado da incomunicación de 
Wilde e da necesidade de manter o contacto co seu amante, Alfred Douglas. Comenta 
tamén que o libro é unha carta na que expón con lucidez a súa decisión de actuar conforme 
ás súas propias normas, á marxe da sociedade, e deixando a un lado o humor lúcido que 
verqueu no resto da súa obra. Conclúe salientando a capacidade provocadora do texto de 
Wilde a través do seu achegamento ás actitudes humanas e artísticas, desde a concepción da 
escrita como actividade liberadora.  
 
 
 
Yourcenar, Margarite, Ana, Soror, trad. Mª Xosé Queizán., Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia,  2005, A Coruña: La Voz de Galicia,  2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos 
Universais, nº 40, 94 pp.  (ISBN: 84-9782-368-0) (ISBN: 84-9757-198-3). 
 
María Xosé Queizán traduce a obra Ana Soror, narración de Marguerite Yourcenar (1903-
1987). A historia transcorre en Nápoles durante o ano 1575 e cóntanos a  historia de dous 
irmáns, Ana e Miguel, que perden a súa nai (Valentina) tras unha longa enfermidade e, que 
quedan unidos para sempre por unha relación incestuosa que levarán en secreto até a morte. 
Toda a obra transmite o ardor do desexo irrefreábel da parella protagonista, destacando o 
proceso de incubación do desexo até o seu total cumprimento. Don Miguel decide fuxir 
dese desexo imposíbel e alístase no exército, sen embargo, unha repentina tempestade evita 
a marcha deste e así faise posíbel a consumación do incesto. Logo deste suceso, don Miguel 
embarca, e un tempo despois o seu pai (Don Álvaro, marqués De la Cerna) recibe a noticia 
do naufraxio e morte do seu descendente. A historia continúa co posterior casamento por 
compromiso de doña Ana cun home importante dos Países Baixos (Egmont de Wirkin). 
Remata a obra co arrepentimento de don Álvaro pola súa vida chea de pecados e o refuxio 
como frade no mosteiro de San Martín. Ao final da tradución, María Xosé Queizán ofrece 
un estudo onde analiza o proceso de creación de Ana Soror por parte de Marguerite 
Yourcenar, así como os elementos temáticos e formais máis destacados da narración da 



primeira muller elixida para ingresar na Academia Francesa. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Antonio Sánchez, 'Novelar dende a historia', La Voz de Galicia, 'Cultura', 24 outubro 
2005, p. 58. 
 
Recóllese un resumo sobre a vida e a traxectoria literaria de Margarita Yourcenar; escritora 
belga que destacou principalmente na novela histórica, con obras como por exemplo Ana, 
Soror. 
 
- Camilo Franco, 'A obra literaria de Yourcenar é tan diversa como unitaria', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 24 outubro 2005, p. 59. 
 
Entrevista a María Xosé Queizán en relación ás súas traducións das obras da escritora 
Margarite Yourcenar, concretamente, da novela Ana, Soror. Queizán comenta certos 
aspectos importantes da novela e algúns dos problemas que se presentaron á hora de facer a 
tradución, así como, a relación da novela co conxunto da obra de Yourcenar. 
 
 
 
I.3. TRADUCIÓNS OU VERSIÓNS 
 
Agnello Hornby, Simonetta, A Mennulara, II Premio de Novela Europea "Casino de 
Santiago", Vigo: Galaxia �,  febreiro 2005, col. Literaria, nº 214, 311 pp.  (ISBN: 84-8288-
786-6). 
 
Primeira obra de Simonetta Agnello Hornby (Palermo, Italia) que chega ao mercado 
editorial galego, traducida grazas a gañar o Premio Novela Europea Casino de Santiago 
2004, narra a historia de María Rosalía Inzerillo, A Mennulara (chamada así por ir ás 
améndoas de pequena), na pequena vila siciliana de Roccacolomba. A historia comeza  coa 
morte da Mennulara e ten como episodio central o das peripecias da familia para a que 
traballara sempre de criada, os Alfallipe, na recepción da súa herdanza. Dende este fío 
condutor, os distintos personaxes da vila lembran os seus encontros e dan as súas opinións 
sobre a defunta. O resultado destes relatos é a construción da personaxe central da novela 
tanto mediante un exhaustivo retrato vital, como dun complexo cadro psicolóxico, que a 
definen, finalmente, como unha muller moi distinta do que cada quen pensa. Pois a súa 
verdadeira personalidade só agroma logo de que a lectura da novela suture os retrincos que 
achegan o conxunto dos personaxes. Xunto a este tema central, a descrición da muller que é 
María Rosalía Inzerillo, temos acceso ao bosquexo dunha sociedade rural italiana de 1963 
chea de  problemas froito do egoísmo, o rancor ou a envexa non resoltas. A estrutura da 
narración, diacrónica, diferenza cada un dos retallos, reunidos a través da voz dun narrador 
omnisciente. 
 
 



Recensións: 
 
- Laura Caveiro, 'A Mennulara', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 120, 'Libros', 14 abril 
2005, p. 5. 
 
Explícase a dedicatoria que Simonetta Agnello Hornby lle escribe á British Airways e, 
dende ela, faise un presto resume da historia principal da novela. Caracterízase logo o libro 
como "unha trama colectiva" dende a que se debuxa a decadencia da clase alta italiana na 
vila de Roccacolomba. Estabelece un paralelismo entre o costumismo da Mennulara e o do 
Gatopardo de Lampedusa. Destaca o protagonismo de Sicilia como o "arrecendo que o 
impregna todo". Cualifícase ao libro, finalmente, como unha "conmovedora historia trazada 
como nun xogo de infinitas pezas de material fráxil". 
 
- Francisco Martínez Bouzas, 'Regreso a Sicilia', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Libros', 
17 abril 2005, p. 12. 
 
Resúmese amplamente a trama da novela destacando a mala relación existente entre os 
fillos dos Alfallipe, donos da casa onde a protagonista servía, e a propia Mennulara. 
Defínese a novela como un "interesante relato de intriga e vivo fresco da Sicilia de 
posguerra". Lémbrase tamén que este libro representa o debut literario da autora italiana, á 
que se lle atribúe unha "sólida e madura capacidade de narrar" e da que se destaca a 
caracterización da personaxe principal: "perfectamente modulado". 
 
- Manuel Xestoso, 'A decadencia das clases altas sicilianas', A Nosa Terra, nº 1.172, 
'Cultura', 21 abril 2005, p. 28. 
 
Lémbrase o éxito recollido pola obra noutros países europeos así como en Galicia, tras ser 
gañadora do premio Novela Europea do Casino de Santiago, e faise un resume amplo, 
lembrando a vida da personaxe principal, a Mennulara. Establécese unha equivalencia entre 
as palabras coas que Umberto Eco define a novela de Lampedusa  Il gatopardo e a crítica 
desta novela. Lóase a capacidade da autora para ensamblar o relato costumista sobre a 
decadencia da clase alta italiana co misterio procedente da procura da herdanza de Maria 
Rosa Inzerillo. Cualifícase a novela como "digna" e  caracterízase como "insuficiente para 
aqueles que anden á busca de literatura con maiúsculas". 
 
- M.R., 'A Mennulara', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 111, 28 maio 2005, p. 13. 
 
Resúmese a obra escollendo como eixe explicativo a diverxente opinión que as personaxes 
secundarias da novela teñen sobre a protagonista, Maria Rosa Inzerillo, a Mennulara, tras a 
súa morte. Lembra a Carlos Acevedo e Eva Almazán como responsábeis da tradución. 
 
Referencias varias: 
 
- Maré, 'Agnello: "Galicia é rica en intelixencia"', Galicia Hoxe, 'Maré', 15 febreiro 2005, p. 
48. 
 
Dáse noticia da presentación, no Casino de Santiago, da tradución ao galego, editada por 



Galaxia, da obra A Mennulara. Recóllense as declaracións da autora nas que destaca o 
"importante e xenuíno" do valor dun premio concedido polos lectores. Na mesma liña, a 
autora confirma a próxima edición da súa segunda novela e o feito de estar a traballar xa na 
terceira. Por outra banda, a mesma Simonetta Agnello Hornby define o labor da escritura 
como "un traballo moi solitario e longo e que non ten seguridade: un escribe pero non 
coñece o lector". 
 
- Concha Pino, 'Editan en galego a novela europea premiada co 'Casino de Santiago'', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 15 febreiro 2005, p. 46. 
 
Faise unha semblanza do premio de Novela Europea Camiño de Santiago e destácase o 
feito de que A Mennulara fose a obra gañadora na edición de 2004. Dáse noticia, polo 
mesmo, da presentación da tradución ao galego do libro e que tivo lugar no propio casino 
compostelán. Destácase o feito de que a Concellaría de Cultura de Santiago de Compostela 
e a editorial Galaxia sexan as promotoras da tiraxe da novela. 
 
- Ana Iglesias, 'La historia de 'la Mennulara' ya puede leerse en lengua gallega', El Correo 
Gallego, 'Santiago', 15 febreiro 2005, p. 33. 
 
Faise unha semblanza do premio de Novela Europea Camiño de Santiago e destácase o 
feito de que A Mennulara fose a obra gañadora na edición de 2004. Dáse noticia, polo 
mesmo, da presentación da tradución ao galego do libro e que tivo lugar no propio casino 
compostelán. Destácase o feito de que a Concellaría de Cultura de Santiago de Compostela 
e a editorial Galaxia sexan as promotoras da tiraxe da novela. 
 
 
Austen, Jane, Orgullo e prexuízo (Pride and Prejudice, 1813), trad. de José Díaz Lage e 
introdución de Carlos J. Gómez Blanco, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións 
�♦,  2005, Xunta de Galicia,  2005, col. As letras das mulleres, nº 4, 527 pp.  (ISBN: 84-
7824-479-4) (ISBN: 84-453-3964-8). 
 
Novela de Jane Austen (Hampshire, 1775-Winchester, 1817) na que se debuxa a forma de 
vida das mulleres da clase media-alta da Inglaterra de comezos do XIX nas figuras dos 
personaxes principais desta novela: Jane e Elizabeth Bennet. Conta con notas a rodapé que 
explican aspectos culturais que axudan a comprender esta novela. Nela a familia Bennet -
composta polo pai, a nai e mais cinco fillas solteiras- ve alterada a súa vida coa chegada de 
Charles Bingley e mais do seu amigo, o señor Darcy. Desde ese momento, a señora Bennet 
toma como obxectivo fundamental casar a unha das súas fillas co señor Bingley, dono de 
Netherfield, a mellor propiedade do lugar. Bingley inmediatamente se ve atraído por Jane -
a máis vella das irmáns Bennet- mentres que Elizabeth comeza a sentir cada vez máis odio 
cara ao señor Darcy. A diferenza da amabilidade do señor Bingley, Darcy destacaba polo 
seu orgullo. Pero o destino fixo que o fachendoso señor Darcy se namore de Elizabeth 
mentres que Jane e Bingley se achegaban cada vez máis. Ora ben, todo mudou cando -sen 
aviso previo- a familia Bingley se traslada a Londres para non regresar máis, deixando a 
Jane completamente desfeita, e tamén á súa nai, que vía os seus obxectivos cumpridos. Pasa 
o tempo e Elizabeth vai visitar á súa amiga Charlotte, onde, por casualidades da vida, se 
atopa co señor Darcy. Alí tamén descobre que foi el o que lle aconsellou a Bingley 



afastarse de Jane. Todo un cúmulo de adversidades separan a Darcy de Elizabeth a pesar de 
que este último se namora profundamente da moza. Sen poder máis, Darcy declárase a 
Elizabeth e esta aproveita para botarlle en cara tanto a súa mala man coa relación da súa 
irmá e o señor Bingley, como o mal trato que tivera cun soldado coñecido da súa familia 
chamado Wickham. Darcy non atura os reproches de Elizabeth e marcha correndo despois 
de pedirlle a súa man. Ao día seguinte, Elizabeth atopa o señor Darcy e este, 
completamente pálido, faille entrega dunha carta na que lle explica que decidiu rematar coa 
relación do seu amigo coa señora Bennet, xa que pensaba que esta non estaba realmente 
namorada del. Así mesmo, faille saber que a historia que ela coñece acerca de Wickham 
non é certa, senón que o soldado era un home de má vida que só pensaba en se aproveitar 
da riqueza que posuía a familia Darcy. A longa carta demostraba que Darcy -sempre moi 
parco en palabras- era en realidade unha persoa con sentimentos. A partir da súa lectura, e 
despois de todo un cúmulo de feitos nos que Darcy demostra a súa honradez axudando a 
familia Bennet, Elizabeth muda o seu parecer cara ao cabaleiro e pouco a pouco namórase 
del. Darcy recoñece o erro cometido tratando de separar o seu amigo Charles Bingley de 
Jane e fai todo o posíbel por xuntalos até que o consegue. Tamén logra recuperar a 
confianza de Elizabeth e de toda a súa familia, casando finalmente e facendo así feliz á súa 
nai, que logra casar "ben" ás súas dúas fillas maiores. 
 
 
Recensións: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Orgullo e prexuízo', Atlántico Diario, 'Musas', 27 marzo 2005, 
p. 61. 
 
Despois de loar a colección na que aparece esta novela cualificándoa de "acertada iniciativa 
editorial" sinala que estamos perante unha obra cun ar didáctico e crítico sobre a situación 
da muller de clase media dentro do sistema patriarcal de comezos do século XIX. Tamén 
destaca que o seu fío narrativo é sempre irónico e intelixente e que conta con estupendos 
diálogos dentro dos seus sesenta e un capítulos. 
 
- Francisco Martínez Bouzas, 'Orgullo e prexuízo', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 122, 
'Libros', 28 abril 2005, p. V. 
 
Fai referencia á obra de Jane Austen, Orgullo e prexuízo, traducida ao galego por Sotelo 
Blanco dentro da súa colección "As Letras das Mulleres". Comenta o argumento da novela 
baseado na burguesía rural inglesa onde o obxectivo de calquera muller era atopar ao 
mellor consorte. Martínez Bouzas salienta que a autora denuncia esta situación cunha gran 
mestría e poderíase considerar a obra, como un piar da literatura feminista e progresista. 
 
- Francisco Martínez Bouzas, 'Espello máxico', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Libros', 
14 agosto 2005, p. 16. 
 
Afirma que nesta novela se opón o orgullo ao prexuízo, cun gran fondo moral, dentro 
dunha gran crítica sobre a situación da muller do século XIX nunha Inglaterra moi 
conservadora e tradicional. Así dentro deste ambiente o recencionista destaca que a meta 
das mulleres era casar ben e este será o eixo desta novela así como da "meirande parte da 



produción de ficción de Jane Austen.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Ana Conde, 'Obras de Virginia Woolf e Jane Austen foron editadas en galego', El 
Progreso, 'Cultura', 27 marzo 2005, p. 73. 
 
Detense no argumento das tradución Un cuarto de seu (1928) e mais Orgullo e prexuízo 
(1813) que aparecen dentro da colección "As letras das mulleres". Con referencia a esta 
obra sinálase que relata as relacións de cinco irmáns na procura dun marido axeitado. 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 118, 31 marzo 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa deste xornal na que, nesta ocasión, se inclúen breves comentarios de Orgullo e 
prexuízo, de Jane Austen; As galeras de Normandía, de Ramón Loureiro; Do Imperio 
Romano á Alta Idade Media, de Álvaro Rodríguez Resino; e O tempo vital de Manuel 
María, de Camilo Gómez Torres. Cómpre sinalar, con respecto á obra de Jane Austen, que 
foi publicada por primeira vez en 1813 e que é un clásico da literatura inglesa; defínea 
como 'unha comedia romántica con certa dose de melodrama' e destaca dela o recurso da 
ironía, a agudeza dos diálogos e a profundida das análises psicolóxicas dos personaxes, 
entre outras cousas. Sinala, finalmente, que o estudo introdutorio é de Carlos Gómez 
Blanco e a tradución de José Díaz Lage. 
 
 
Brown, Dan, Anxos e Demos, trad. de Carlos Azevedo, Barcelona: El Aleph Editores,  
2005, 524 pp.  (ISBN: 84-7669-695-7). 
 
Novela de Dan Brown (Nova York, 1964) que narra en cento trinta e sete capítulos unha 
aventura con trazos policiais na que se ve envolto Robert Langdon, un simboloxista 
chamado pola dirección do CERN, en Suíza, xa que están diante dun enigma que non 
poden resolver e ao mesmo tempo non poden chamar á policía polos traballos segredos que 
se realizan no centro. A resolución do problema levarao, xunto con Vittora Vetra, filla do 
asasinado, a percorrer o Vaticano na procura dun artefacto explosivo feito con antimateria e 
agochado nun antigo escondedoiro dunha orde chamada os Illuminati, que se supuñan 
desaparecidos. Unha rede de pistas ocultas lévaos a percorrer toda unha serie de igrexas, 
prazas, catacumbas e catedrais na procura de descifrar o enigma, encontrar a antimateria e 
comprender unha trama en contra da Igrexa que se resolverá nun inesperado final. A novela 
está redactada en capítulos de fácil lectura, con estrutura lineal e con grandes descricións 
dos escenarios nos que se desenvolve a acción. A exactitude das referencias espaciais dálle 
unha especial relevancia á relación entre a trama da novela e ao patrimonio artístico do 
Vaticano. 
 
 
 
 



Cervantes, Miguel de, Don Quixote da Mancha, trad. Valentín Arias López, Xela Arias 
Castaño, Mª Xesús Senín Fernández, Mª Xosefa S. Fernández, X. Antón Palacios Sánchez, 
Xavier Senín, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia ♦, 23 abril 2005, 894 pp.  (ISBN: 
978-84-453-4022-6/84-453-4022-0). 
 
Con motivo da conmemoración do cuarto centenario da saída do primeiro tomo de Don 
Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, a Xunta de Galicia publicou esta tradución 
que se inicia con dúas presentacións institucionais, nas que se fai referencia a unha edición 
anterior acompañada de lilustracións de pintores galegos e que agora se presenta só o texto 
actualizado  para achegala a un público máis amplo. Nelas fálase das relacións de 
Cervantes con Galicia, da recepción da obra nesta comunidade e da importancia da obra. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- C.F., 'Don Quixote da Mancha fala galego nunha edición da Xunta', La Voz de Galicia, 
'Cultura', 22 abril 2005, p. 54. 
 
Dáse conta da celebración dun acto de lectura e da presentación dunha reedición da versión 
publicada en 1988 en galego por Xuntanza-Boreal de O Quixote, que tivo lugar no Instituto 
Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. Tamén se fai alusión a que o presidente da 
Xunta, Manuel Fraga, presente no acto, fixo referencia á relación de Miguel de Cervantes 
con Galicia, lembrando tamén outros estudosos que se fixaron neste aspecto da vida de 
Cervantes como Filgueira Valverde ou Celestino Fernández. 
 
- Camilo Franco, ''Os refráns e os ditos foron un dos problemas da tradución'', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 7 setembro 2005, p. 40. 
 
Fáiselle unha enquisa a Valentín Arias, o coordinador da tradución de Don Quixote. Antes 
desta, explícase como Arias se encargou de traducir esta obra universal ao galego coa 
axuda do seu equipo tratando que se parecera no máximo á orixinal. Alude, á problemática 
que tiveron en relación á consecución de homoxeneidade entre as persoas que participaban 
na tradución das catro partes en que dividiron o libro, estabelecendo para iso criterios e 
unha posterior corrección, ademais da problemática da tradución dos refráns e ditos nos que 
acordaron buscar equivalentes en lingua galega que quixesen dicir o mesmo aínda que non 
se corresponderan literalmente. Outra cuestión tratada na enquisa versa sobre as obras que 
utilizaron de referencia. Tamén explica como se configurou o equipo de tradución, dinos 
que recibiu o encargo de parte de Raúl Seoane, e como el sendo o presidente da Asociación 
Galega de Tradutores, elixiu para o seu equipo a Antonio Palacios, Xabier Senín e á súa 
filla Xela Arias, repartindo o libro en catro partes e fixando uns criterios de tradución. 
Finalmente, fálase sobre a cuestión da linguaxe, na que tiveron que a adaptar para facer a 
lectura comprensíbel a todos os lectores de hoxe. 
 
 
 
Dos Passos, John, Manhattan Transfer, Santiago deCompostela: Sotelo Blanco Edicións,  



2005, 488 pp.  (ISBN: 84-7824-469-7). 
 
Tradución ao galego feita por Mercedes Pacheco Vázquez da obra do escritor 
norteamericano John Dos Passos (1896-1970), Manhattan Transfer publicada por primeira 
vez no ano 1925 e que supuxo a consagración deste autor. Esta tradución recibiu o premio 
Lois Tobío ao mellor libro traducido. A obra supón unha visión panorámica da vida 
neoiorquina entre os anos 1890 e 1925. Cunha cidade hostil, hipócrita e deshumanizada 
como cadro de fondo, xorde a travesía persoal, social e política do orfo Jimmy Herf como 
fío condutor dunha radiografía da utopía do gran soño americano, dos desexos de éxito, da 
loita pola supervivencia e por un porvir mellor, marcados, en último caso, pola corrupción e 
miseria que leva aos personaxes até a desesperación e o suicidio. Afonda na vida dos 
emigrantes que chegan cargados de ilusión, mais a apariencia non é realidade. Está 
elaborada seguindo a técnica fílmica con fragmentos de cancións populares, titulares de 
prensa, pasaxes de monólogo interior e retazos das vidas dunha multitude de personaxes 
sen relación entre si pero que teñen en común a cidade onde viven e que determinará o seu 
destino final.  
 
 
 
Recensións: 
 
- Manuel Xestoso, 'Manhattan Transfer en galego', A Nosa Terra, nº 1.198, 'Cultura', 17 
novembro 2005, p. 27. 
 
Anuncia a publicación pola editorial Sotelo Blanco, da primeira tradución ao galego da 
obra Manhattan Transfer, do autor norteamericano John Dos Passos. Comeza referíndose 
ao autor como integrante da chamada "xeración perdida" para incidir posteriormente no 
relativo esquecemento que a obra vén sufrindo nas últimas décadas. A seguir, salienta o 
carácter innovador da novela tanto dende o punto de vista estrutural, onde o autor desprega 
"un prodixioso conxunto de técnicas" que enfían a narración a modo de montaxe fílmica, 
como dende a creación dos diferentes personaxes que deambulan por Nova York, a 
verdadeira protagonista da novela, "emblema da modernidade", na que imperan o egoísmo, 
a hipocrisía e a cobiza. Remata este comentario valorando moi positivamente a edición en 
galego desta obra e recomendando a súa lectura.   
 
 
- Xosé Feixó, 'Manequíns animados', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', 'Libros', 22 
decembro 2005, p. 5. 
 
Faise eco da publicación en galego, da man da editorial Sotelo Blanco, dunha das obras 
mestras da literatura universal: Manhattan Transfer, do autor norteamericano John Dos 
Passos. Ademais salienta o traballo da tradutora Mercedes Pacheco Vázquez, que vén de 
recibir o premio Lois Tobío ao mellor libro traducido. Deseguido desenvolve os eixos que 
configuran esta novela: recursos cinematográficos, monólogos interiores, fragmentos de 
cancións, anuncios e recortes de prensa, que fan desta unha novela estruturalmente 
"orixinal e innovadora", na que discorren fragmentos de vidas e personaxes dunha 
amplísima gama humana e social pola Nova York dos anos vinte, que se converte na 



verdadeira protagonista, xa que a novela é, segundo Feixó, un "retrato monumental da máis 
dinámica das cidades do mundo." 
 
 
 
Drakulic, Slavenka, Como se non existise, trad. de Jairo Dorado Cadilla e prólogo de 
Tamara Kelava, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. As literatas, 203 pp.  (ISBN: 
84-9782-260-9). 
 
A obra comeza cun "Prólogo" de Tamara Kelava no que se realiza unha localización 
histórica e social da obra na que se mencionan as penurias da Guerra dos Balcáns, 
centrándose no duro papel que lles tocou ás mulleres. Tamén se realiza unha panorámica 
histórica e cronolóxica da situación das mulleres na ex-Iugoslavia. Tamara Kelava finaliza 
salientando que durante a guerra houbo, aproximadamente, dous millóns de presos e o 
número de violacións vai de cento cincuenta mil a seiscentas cincuenta mil mulleres. Os 
oito capítulos nos que se divide a obra van encabezados por unha referencia que os localiza 
espacial e cronoloxicamente: "Estocolmo, H. Carolinxio, 27 de marzo de 1993", "Bosnia, 
aldea de B., finais de maio de 1992", "Bosnia, o campo, maio 1992", "Cuarto das mulleres, 
Bosnia, xuño-xullo de 1992", "Bosnia, 'Cuarto das mulleres', xullo de 1992", "Zagreb, 
'Campo de refuxiados, outubro-novembro de 1992" e "Estocolmo, febreiro de 1993". O 
relato comeza cando S., personaxe principal, acaba de parir no Hospital Carolinxio de 
Estocolmo a unha criatura froito das violacións ás que foi sometida. Por un erro dunha 
enfermeira colócanlle na habitación do hospital ao recén nacido nun berce ao seu carón. De 
xeito instintivo decide darlle de mamar, logo de escoitalo chorar un anaco. Mirando para el 
lembra os distintos capítulos polos que pasou a súa vida durante a guerra. Os recordos 
comezan a finais de maio de 1992 cando S. é detida, xunto coas mulleres de toda a aldea 
bosníaca, na que traballaba como mestra, por uns soldados serbios que as levan a un campo 
de concentración. A maior parte dos homes son asasinados na mesma praza do pobo. No 
"campo de concentración" vivirá as maiores miserias e reflexionará sobre o baixo que pode 
caer o ser humano e lembrará tamén, (a modo de escape psicolóxico), o ben que vivía coa 
súa familia, que logo descubriría que foi asasinada. Os momentos máis dramáticos de S. 
comezaron cando foi seleccionada para o 'Cuarto das mulleres', que era unha estancia na 
que recluían a un grupo de mulleres que, en calquera momento do día, (pero sobre todo 
polas noites), obrigaban a satisfacer sexualmente aos militares. En moitas ocasións as 
mulleres eran vítimas de atroces malleiras e violacións, que na meirande parte dos casos 
lles provocaban a morte. A situación mudou lixeiramente para S. cando foi elixida por un 
dos xefes como a súa "compañeira" particular. Un tempo despois o "campo de 
concentración" foi liberado e as prisioneiras foron levadas a Zagreb, onde logo foron 
enviadas a diferentes países que as acolleron. S., logo de estar algúns días cunha parente 
decidiu afastarse o máis posíbel de Bosnia. Por iso rematou indo para Estocolmo (Suecia), 
onde o goberno lle concedeu unhas axudas económicas aos refuxiados para a adquisición 
de vivendas e manutención. Na cidade tamén pariu unha criatura que entregou en adopción, 
xa que era o froito das numerosas violacións das que fora vítima. O relato remata no 
Hospital Carolinxio cando S. conclúe as súas lembranzas e manifesta as súas esperanzas 
nun futuro mellor. Chama a atención que na obra, maioritariamente, non aparecen nomes 
propios, só iniciais.  
 



 
 
Recensións: 
 
- Moisés R. Barcia, 'Como se non existise', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 129, 
'Libros', 16 xuño 2005, p. IV. 
 
En primeiro lugar destaca que en Como se non existise rescátase o testemuño de todas 
aquelas mulleres que, inda que sobreviviron á guerra iugoslava, sufriron as consecuencias 
das violacións ás que foron sometidas. Comenta o argumento salientando que se narran 
"sen medias tintas" todos os acontecementos. Indica tamén que a obra supón o retorno da 
colección "As Literatas" de Xerais, dirixida por Mª Xosé Queizán. Menciona que, en 
principio, Como se non existise é a primeira obra traducida ao galego dende o serbocroata e 
sinala que posúe algúns castelanismos e algúns conflitos cos pronomes. Conclúe 
recomendando a novela para todos aqueles que desexen ter unha boa perspectiva sobre a 
contenda bélica iugoslava.  
 
 
- Francisco Martínez Bouzas, 'Moi, moi humana', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 
'Libros', 16 outubro 2005, p. 19. 
 
Comeza clasificando Como se non existise, de Slavenka Draculic, como unha novela de 
testemuño baseada en feitos reais. Analiza o argumento afirmando que describe cunha 
ollada realista como padecen a guerra de Bosnia un grupo de mulleres nun campo de 
concentración no 1992. O proceso de limpeza étnica que levaron a cabo os soldados 
serbios, executouse nelas mediante sucesivas violacións para que pariran nenos serbios. 
Precisamente o relato recolle a historia dunha desas mulleres filla de nai serbia e pai 
musulmán, que representa milleiros de mulleres que correron a mesma sorte. Loa a gran 
habilidade da autora que, entre outros aspectos, describe perfectamente a lóxica que rexe 
nos "campos de concentración". 
 
 
Referencias varias: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 127, 2 xuño 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa que nesta ocasión acolle os comentariosdas seguintes obras: Estatuto xurídico 
da lingua galega, de varios autores; Antoloxía poética Leliadoura (1985-1997), de varios 
autores; Como se non existise, de Slavenka Drakulic; e Era na selva de Esm, de Xosé Luís 
Méndez Ferrín. Polo que respecta a Como se non existise, indica que a súa autora é unha 
escritora e xornalista, nacida en Rijeda en 1942, que agora reside en Zagreb (Croacia); 
explica que na súa obra describe, con extraordinaria dureza, a vida dun grupo de catro 
mulleres nun campo de concentración durante a guerra de Bosnia. 
 
 
Flaubert, Gustave, Bouvard e Pécuchet, Noia: Toxosoutos,  2005, 310 pp.  (ISBN: 84-



96259-82-X). 
 
Tradución da obra Bouvard et Pécuchet, de Gustave Flaubert (Ruán, 1821-Croisset, 1880), 
publicada orixinaria e postumamente en 1881, inconclusa. A tradución reflicte o esforzo do 
autor por empregar tecnicismos que desen conta do sentido final da obra, na que dous 
personaxes se introducen en diferentes disciplinas do saber, demostrando a imposibilidade 
da aprehensión do coñecemento. A edición conta coas notas que o autor deixou escritas, 
tras das que pode deducirse o destino final dos personaxes. 
 
 
 
 
Futrelle, Jacques, A máquina pensadora, trad. Xosé Coira Nieto e Carlos Coira, Lugo: 
TrisTram,  2005, 169 pp.  (ISBN: 84-89377-58-8). 
 
O libro de Jackes Futrelle consta dunha serie de relatos que teñen un personaxe común o 
profesor Augustus S. F. X. Van Dusen, a quen chaman a Máquina Pensadora pola súa 
extraordinaria capacidade para pensar de forma lóxica.  É a lóxica e a capacidade mental a 
cualidade que distingue este personaxe e o eleva a unha posición superior na obra que é a 
de heroe.  Esta característica física permite ao protagonista facer fronte a distintos 
problemas e solucionalos, o que configura o tema das historias que se presentan no libro.  
Nos relatos vemos, por tanto o protagonista nunha situación complexa aparentemente 
irresolúbel que é resolta con éxito. A lóxica enfróntase nalgunha historia de forma bastante 
explícita a outras cualidades como a forza para sempre situarse por riba e desta forma 
demóstrase en moitos casos o feito de que a intelixencia é a virtude suprema. A forma que 
ten o narrador principal, un coñecido da Máquina Pensadora de evidenciar que a 
intelixencia é un trazo superior noutros casos faise a través da alusión directa a este feito.   
 
 
 
 
Jorge, Lidia, Marido e outros contos, trad. de Xavier Rodríguez Baixeras, Vigo: Edicións 
Xerais de Galicia,  2005, col. As literatas, 109 pp.  (ISBN: 84-9782-261-7). 
 
Este volume, publicado orixinalmente en portugués en 1997, recolle sete contos da autora 
portuguesa Lidia Jorge (Algarve, 1946). De inicio acompaña aos contos un estudo de Maria 
Lúcia Lepecki que, titulado "Nosso, para sempre", analiza, en dúas partes, a obra narrativa 
de Lidia Jorge e o contido específico dos contos recollidos no libro. O primeiro destes 
contos, "Marido", fálanos de Lucía, a porteira e residente dun edificio de dez plantas que 
recorre á oración á virxe e ao orgullo propio como fórmulas para afrontar a forma, 
presuntamente intimidatoria, na que os seus veciños lle mostran a presenza da figura do seu 
marido, que a maltrata. En "A proba dos paxaros" un profesor, de vacacións na praia, 
pretende coñecer o número exacto de paxaros que forman un bando calquera de aves dos 
que por alí pasan. Esta "proba", coa que procura confirmar que Deus existe, vese 
dificultada cando unha rapaza aparece co seu bebé pola praia. "Antonio" é o relato dunha 
muller que, sentada na cadeira do salón de perruquería, reflexiona sobre os motivos polos 
que sendo un negocio bisex só entran nel mulleres ou polos que o perruqueiro, Antonio, 



selecciona ás súas clientas. En "Escuma da tarde" tres rapaces, sentados nun bar da praia de 
Caparica e ante un recipiente de flocos de millo, debaten sobre por qué a vida é tan 
aburrida. Na conversa, que derivará en discusión, un deles argumentará dende a lembranza 
dun pasado violento que volverá, de forma inesperada, a facerse presente. "A 
instrumentalina" relata a especial unión que se estabelece entre sobriña (voz narradora, 
anónima) e tío (Fernando) a través da presenza da bicicleta na que este último vai pasear 
todas as tardes, a Instrumentalina. Esta relación consolidarase a través da competencia entre 
os sobriños polo agarimo do tío, ademais de querer gozar dun paseo na Instrumentina, e do 
avó de Fernando que, impedido nunha cadeira de rodas, quere evitar que o seu sobriño, 
como antes fixeron todos os demais, emigre. No sexto conto, "a testemuña", o motivo do 
reencontro entre dúas amigas permite que unha delas lembre o tempo compartido da 
infancia e destaque os cambios producidos na súa compañeira, Zuzete. Pecha o libro "O 
conto do nadador" no que o dono do Hotel Paraíso, Joao Desidério, lembra un episodio 
estival  que representa a chegada do novo tempo no que ás mulleres, segundo el mesmo di, 
"nada as distingue deles, a non ser por pequenas marcas que aínda quedaron, só para que se 
diga que por eses sinais súas nais foron seres xentís". O conxunto de contos que forman 
esta obra están atravesados polos temas que Lepecki sinala como recorrentes na obra de 
Lidia Jorge e que son o do tempo portugués, o do feminino e o da propia escrita. 
 
 
Recensións: 
 
- Moisés R. Barcia, 'Marido e outros contos', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura/Correo das 
Culturas', nº 130, 'Libros', 23 xuño 2005, p. V. 
 
Logo de reproducir a cita coa que Lidia Jorge abre o seu libro e na que comenta o seu libro, 
descríbese o primeiro dos relatos aquí contidos, "Marido", como o "monólogo interior 
dunha muller maltratada polo seu marido alcólico" e onde o feminismo e a muller son os 
temas protagonistas. Con respecto ao conxunto do libro, coméntase a intuición pola cal os 
relatos corresponden a unha realidade maior e que aquí se presenta  de forma fragmentada. 
Lémbrase a Virginia Woolf e a Carmen Laforet en canto influencias da autora e, a través 
disto, establécese unha relación da escritora portuguesa co compromiso do feminino. En 
canto á tradución, agradécese tanto o recorrer a seleccións lingüísticas próximas ao orixinal 
coma o uso, sempre que é posíbel, das formas presentes no portugués; se ben se critica 
como causa dunha "sensación de desconcerto e tamén de certo ridículo" a existencia dun 
estudo introdutorio escrito en portugués e uns contos traducidos ao galego. 
 
- Xosé M. Eyré, 'Condicións de muller en Lídia Jorge', A Nosa Terra, nº 1.184, 'Narrativa', 
14 xullo 2005, p. 26. 
 
Felicítase pola posibilidade de ver traducida ao galego a unha das "narradoras 
imprescindíbeis" da literatura portuguesa. Comenta o estudo introdutorio de Maria Lúcia 
Lepecki no que se destacan os tres eixes temáticos presentes nos relatos que conforman esta 
obra: a muller, o espazo vital portugués e o labor da escrita. Sobre o primeiro dos relatos, 
"Marido", saliéntase a súa linguaxe poética  e a súa naturalidade na transmisión de 
emocións. Critícase a tradución por recorrer a seleccións lingüísticas pouco imaxinativas e 
pouco inspiradas no orixinal portugués. 



 
- Francisco Martínez Bouzas, 'Flashes do mundo', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 
'Libros', 4 setembro 2005, p. 14. 
 
Celébrase a chegada ao mercado literario galego da narradora portuguesa Lidia Jorge a 
través dunha colectánea de relatos breves publicada orixinariamente en portugués en 1997. 
Descríbese o libro dicindo que son sete historias de "indubidable afouteza formal" que "ben 
poderían servir de base para pezas de ficción máis extensas". Faise logo un resume rápido 
de tres historias: de "Marido" dise que é a historia dunha muller resignada ante o seu home 
bébedo, "A proba dos paxaros" resúmese como un relato que cuestiona a natureza do 
coñecemento; e sobre "Escuma da tarde" dise que é a historia de tres mozos que discuten 
sobre a inutilidade da vida. Finalmente, dise que a desorde alienante do mundo é o centro 
simbólico que dá cohesión semántica ao libro. 
 
Referencias varias: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 128, 9 xuño 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa que inclúe breves comentarios de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury; 
Radiografía dos diarios galegos, de Xosé López García e Berta García Orosa; Marido e 
outros contos, de Lidia Jorge; e Os Bolechas van en ascensor. Polo que respecta a Marido e 
outros contos, explica que Lidia Jorge é unha das grandes escritoras portuguesas das 
últimas décadas que centra a súa obra en tres espazos: o feminismo, a memoria e a propia 
escrita; indica que o espazo feminino é o núcleo central desta obra, dá conta do seu 
argumento e sinala que a tradución ao galego é de Xavier Rodríguez Baixeras. 
 
 
Kafka, Franz, Un artista da fame: narracións completas II, Trad. de Luís Fernández 
Rodríguez, Vigo: Galaxia,  2005, col. Clásicos Universais. Biblioteca William Shakespeare, 
205 pp.  (ISBN: 84-96494-43-8). 
 
Con este volume complétase a publicación da tradución ao galego dos textos narrativos 
breves do escritor checo Franz Kafka (Praga, 1883- Kierling, Viena 1924), iniciada por 
Luís Fernández no ano 2004. En Un médico de aldea. Narracións completas I recollíanse 
os textos que escribiu o autor checo até 1917, ano en que se lle diagnosticou a tuberculose 
que ía acabar coa súa vida. O presente volume tamén toma como referencia esta data, e 
acolle, por orde cronolóxica, trinta e catro textos escritos por Kafka desde ese ano até a súa 
morte. Os seis primeiros escritos son breves pezas sacadas dos seus cadernos de notas, ás 
que seguen os textos cos que no verán de 1920 retomou o seu traballo literario (iníciase a 
serie con "Hospedado na casa dos mortos") e as narracións do seu diario contemporáneas á 
redacción da novela O castelo (como "Investigación dun can"). Nestes relatos, como no 
resto da súa obra, ofrece, a través dunha mestura de realismo e absurdo, unha visión 
pesimista da sociedade moderna, unha sociedade ambigua, alienante e deshumanizadora.  
 
 
 



 
Lampedusa, Giuseppe Tomasi di, O Gatopardo, trad. de Xavier Rodríguez Baixeras, 
Vigo: Galaxia,  2005, Fundación Caixa Galicia,  2005, 279 pp.  (ISBN: 84-8288-851-X ) 
(ISBN: 84-96494-42-X ). 
 
Tradución de Xavier Rodríguez Baixeras da única novela de Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa (Palermo, 1896-Roma, 1957), Il gatopardo, publicada por primeira vez en 
1958, un ano despois do pasamento do seu autor. A obra, que se desenvolve en Italia entre 
as últimas décadas do século XIX e os primeiros anos do XX, relata as vivencias de 
Fabrizio Salina e da súa familia e describe a través dun narrador en terceira persoa 
omnisciente a decadencia da aristocracia siciliana, representada na figura do protagonista, 
Fabrizio Salina (príncipe de Salina), e o ascenso da burguesía, personificada en don 
Calogero, alcalde de Donnafugata, vila na que veranea a familia Salina; reflicte, así mesmo, 
os costumes propios de ambos estamentos sociais e fai referencia aos cambios políticos que 
Italia vivía naquela época (desembarco de Garibaldi en Silicia e unificación do país). 
Estrutúrase en oito partes e, ademais dos personaxes de Fabrizio e don Calogero, destacan 
Tacredi (sobriño favorito do príncipe), Angélica (filla de Calogero, que casa con Tacredi e 
que axuda a Fabrizio nos seus peores momentos) e o padre Pirrone (representante do clero, 
fortemente vinculado á familia Salina).  
 
 
Referencias varias: 
 
- Marcos Valcárcel, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 24 decembro 2005, p. 57. 
 
Fai referencia á tradución ao galego, realizada por Xavier Rodríguez, que Galaxia acaba de 
publicar da novela O gatopardo, de Guissepe Tomasi di Lampedusa; alégrase de que, 
pouco a pouco, a literatura galega vaia gañando terreo no eido das traducións e afirma que, 
grazas a este esforzo editorial, vai ter a posibilidade de ler en galego as historias dos 
mortais da casa Salina. 
 
 
Maupassant, Guy de, Fantasía e realidade, trad. Mª Isabel García Fernández; prólogo de 
Mª Isabel Gómez Fernández , Vigo: Ir Indo Edicións,  maio 2005, col. Clásicos, 170 pp.  
(ISBN: 84-7680-516-0). 
 
Tradución ao galego dunha selección de relatos curtos de Guy de Maupassant (Tourville-
sur-Arques, 1850-París, 1893). O volume ábrese cun prólogo de Mª Isabel Gómez 
Fernández no que a autora dá conta dalgunhas incidencias biográficas do escritor, presenta 
a súa traxectoria literaria, sitúao no contexto histórico e social e analiza os relatos 
seleccionados. A continuación seguen doce textos, o primeiro dos cales é unha novela 
curta, "O Horla", e os nove seguintes son textos de extensión menor que pertencen ao 
xénero do relato. Os temas principais son o amor, o erotismo, o adulterio, os celos, a 
soidade, a morte, a vinganza, as patoloxías mentais, as alucinacións, a loucura, etc.  
 
 
 



Recensións: 
 
- M. Taboada, 'Contos de misterio para ler antes de durmir', A Nosa Terra, nº 1.191, 
'Cultura', 29 setembro 2005, p. 27. 
 
Recensión da obra Fantasía e realidade, publicada por Ir Indo, que recolle unha colección 
de contos da autoría de Guy de Maupassant. Taboada comeza enmarcando ao escritor 
francés no contexto da súa época e estabelecendo os seus vínculos e débedas literarias con 
autores coma Flaubert ou Edgar Allan Poe. A continuación, practica unha aproximación 
descritiva ao estilo de Maupassant, incidindo na súa capacidade para crear atmósferas 
inquedantes e na forza evocadora dos seus relatos, que superan o obxectivo de mero 
entretemento. Apúntase tamén que algúns deses relatos amosan un carácter antimilitarista e 
revelan a conciencia das desigualdades sociais que posuía o autor e que caracterizou a 
moitos dos escritores da súa época. Para rematar, menciónase á tradutora da obra para o 
galego, María Isabel García Fernández, lembrando que o prólogo que antecede á obra é 
tamén da súa autoría. 
 
 
 
 
VV. AA., Contos de medo, ilust. Quique Bordell, Lugo: TrisTram,  2005, col. Relatos, 168 
pp.  (ISBN: 84-89377-18-9). 
 
Esta obra preséntase como o número trece da colección "Relatos", da editorial TrisTram, 
sumándose a outros libros de contos como Contos de fantasmas, Contos celtas, Contos de 
Edgar Allan Poe, Contos do Oeste, Contos de detectives, Contos de Nova York ou A 
Máquina Pensadora. Pensada como unha antoloxía de relatos de terror, o libro inclúe oito 
contos, pertencentes a escritores dos séculos XVIII e XIX, seleccionados polo equipo 
TrisTram: "Cabo do morto", de Guy de Maupassant; "Té verde", de Sheridan Le Fanu; "A 
cousa maldita", de Ambrose G. Bierce; "A máscara da morte vermella", de Edgar Allan 
Poe; "A casa do Xuíz", de Bram Stoker; "O inmortal mortal", de Mary Shelley; "A muller 
do soño", de William Wilkie Collins; e "O relato da aparición da Sra. Veal", de Daniel 
Defoe. Dada a ausencia dun prólogo ou unha introdución, a explicación dos criterios 
utilizados para a elección dos textos limítase á constatación da inclusión de tales relatos 
dentro do xénero de terror: "Autores como Poe, Ambrose Bierce, Bram Stoker ou un 
pioneiro da literatura fantasmal coma Daniel Defoe, danse cita neste volume con historias 
ideadas para sentirnos sós no medio do escuro". Finalmente, todos os relatos están 
acompañados por ilustracións que representan  figuras descritas nas narracións, debuxos 
elaborados, ao igual que a ilustración inicial que repasa algúns dos tópicos vinculados á 
literatura de terror, por Quique Bordell. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- S.J., 'Tris Tram ofrece oito relatos de clásicos do terror ilustrados por Quique Bordell', El 
Progreso, 'Cultura', 4 decembro 2005, p. 81. 



 
Dá noticia da publicación do libro e, ao tempo que indica os títulos dos oito relatos 
incluídos no volume, incorpora diversos datos sobre os autores dos textos. 
 
 
 
Wells, H.G., A illa do Dr. Moreau, Santiago de Compostela: Edicións Positivas,  2005, 167 
pp.  (ISBN: 84-87783-86-4). 
 
Obra escrita polo autor británico Herbert G. Wells (1866-1946), adscrita, con frecuencia, ao 
xénero fantástico. En canto á historia que narra, a novela comeza cunha introdución na que 
Charles Edward Pendrick, sobriño de Edward Pendrick, dá conta de que a historia que lle 
segue é un diario manuscrito do seu tío que atopou entre os seus papeis tras a súa morte. 
Igualmente, contextualiza a narración afirmando que, do suposto período do diario, o seu 
tío nunca lembrou nada e que, dos poucos trazos físicos dos que hai constancia, non hai 
traza que certifique que algo do que se contén na narración foi real. Logo disto, de forma 
directa, comeza a novela, contada por un xa anunciado narrador-testemuña, Edward 
Pendrick. O punto de partida é o bote salvavidas do buque Lady Vain, no que Pendrick 
vaga perdido logo do naufraxio do barco. Da súa deriva, localización e posterior transporte 
até a illa transcorren os primeiros pasos da historia, incidindo o narrador na permanente 
situación de dura e difícil incerteza  a respecto da súa vida e do seu futuro. Co paso do 
tempo gaña en seguridade, máis ao coñecer que o capitán do buque, Montgomery, é o 
axudante dun biólogo retirado nunha apartada illa chamado Moreau, á que o barco se 
dirixía. A súa chegada causa en Pendrick un alivio pronto superado -cando, só, pretende 
inspeccionar a illa- polo terror, ao descubrir que esta estaba habitada por un conxunto 
indeterminado de seres descoñecidos, extraños e perigosos. O medo primeiro, e a 
incomprensión despois, pasan a apoderarse del ante o que considera son un conxunto de 
"monstros" creados polo doutor Moreau. A irracionalidade que para Edward Pendrick tiñan 
aqueles seres proxéctase, case inmediatamente, sobre o seu creador, o doutor, a quen ve 
como un home que xoga a querer ser Deus. A relación conflitiva estabelecida, case dende 
que se coñecen, esténdese até os seres da illa que, nun momento dado, en forma de 
vinganza contra Moreau, causan a súa morte. Este desenlace empurra a Pendrick e 
Montgomery a fuxir, momento no cal, para os seus familiares e para o que el considera o 
seu mundo, Pendrick reaparece como un ser amnésico, desorientado, incapaz de lembrar 
algo do que lle acontecera nos oito meses que está desaparecido. En canto á súa estrutura, é 
simple e clásica, cun inicio, unha progresión e un desenlace que coinciden, 
respectivamente, co rescate de Pendrick, a súa estancia na illa e o seu regreso á casa. O 
tema principal é unha exploración dos límites do ser humano, do que é capaz de facer, de 
até onde é capaz de chegar na súa exploración tanto de si mesmo como da realidade que o 
rodea. De forma secundaria, a novela trata a angustia que o coñecemento ou a intuición 
deses límites causa das persoas, representada na case que permanente embriaguez de 
Montgomery; o temor irracional ante as escuras e íntimas realidades ligadas ao ser humano, 
presentes no continuo desasosego de Pendrick; e a continua busca do ser humano dun 
espazo individual, solitario, íntimo no que construír unha seguridade propia que o afaste e o 
manteña oculto daquelas inquedanzas, como evidencia o monólogo interior de Pendrick no 
derradeiro capítulo. Os diálogos achegan fluidez ao relato, e as continuas conversas entre os 
personaxes perfilan máis as súas características e, con elas, a novela. Un exercicio 



exploratorio dos límites do ser humano en canto capaz de enfrontarse, ou non, á máis crúa 
das realidades posíbeis. 
 
 
 
 
 
I.4. ANTOLOXÍAS 
 
Bértolo, Constantino (coord.), Trece por docena. Una antología multilingüe, Barcelona: 
Caballo de Troya,  2005, 371 pp.  (ISBN: 84-934195-6-7). 
 
Recolle trece contos de autores/as que escriben en galego, catalán, castelán e bable 
acompañados dunha tradución ao castelán, precedidos por un prólogo e seguidos dunha 
referencia a cada un/ha dos/as autores/as e as obras que teñen publicado. Os dous autores 
galegos escollidos para participar na colectánea son Xurxo Borrazás (Carballo, 1963) con 
Barbie e Jaureguizar (Bilbo, 1965) con "Esquecinte dentro da lavadora". En "Barbie", un 
narrador omnisciente fúndese cun estilo indirecto libre para transmitirnos o pensar e sentir 
da personaxe que toma a voz para relatarnos nun decorrer de consciencia, case sen diálogo 
o transcorrer dun día difícil na biblioteca, na libraría e no bus nos que 'Barbie', que iso reza 
a súa camisola, é perseguida pola má sorte e as dificultades económicas. En "Ollos verdes", 
o espazo é o andar dun escritor que recibe a visita de Jade, prostituta a quen hai tempo que 
non ve e de quen descubrirá por medio de confesións e descobertas, unha vida que el non 
imaxinara. 
 
 
Recensións: 
 
- Xesús Fraga, 'Voces de la España plural', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 138, 'Letras', 3 
decembro 2005, p. 7. 
 
Preséntase a antoloxía Trece por docena coa que a editorial Caballo de Troia tenta reunir 
escritores en lingua galega, catalá, vasca e asturiana menos coñecidos entre o público, o que 
permite difundir a súa obra. 
 
- J. Ernesto Ayala-Dip, 'Los cuentos de la España plural', El País, 'Babelia', 'Narrativa', 17 
decembro 2005, p. 20. 
 
Comézase observando como proliferan en España antoloxías de contos para presentar Trece 
por docena, trece propostas que non pretenden agrupan ningunha escola ou tendencia senón 
agrupar textos de diferentes autores nas cinco linguas do estado coas súas respectivas 
traducións ao castelán. 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Trece autores, cinco linguas', Galicia Hoxe, 'Maré', 20 decembro 2005, p. 43. 



 
Anúnciase a iniciativa da editorial Caballo de Troya de recoller nunha antoloxía un 
conxunto de relatos da narrativa menos coñecida escrita en diferentes linguas do estado 
español; a compilación chamada Trece por docena, recolle a tres autores galegos, tres 
cataláns, tres en éuscaro e un en bable. 
 
- E.P., 'Idiomas que unen', El Progreso, 'Cultura', 22 decembro 2005, p. 91. 
 
Recóllense as opinións do director da Editorial Caballo de Troya, Constantino Bértolo e 
dos tres autores galegos que participan na antoloxía Trece por docena, que recolle relatos 
escritos en éuscaro, catalán, galego e asturiano, que coincidiron en destacar a importancia 
de ler na lingua orixinal. 
 
- MARÉ, 'Ler en versión orixinal', Galicia Hoxe, 'Maré', 22 decembro 2005, p. 37. 
 
Anúnciase a iniciativa da editorial Caballo de Troya que tenta compilar obras de autores 
que escriben en diferentes linguas do Estado. Dise que Trece por docena recolle a narrativa 
de trece autores inéditos ou emerxentes, persoas dedicadas á profesión mais non 
consagradas, o obxectivo é fomentar a lectura en versión orixinal. Os tres galegos que 
participan nel: Xurxo Borrazás,Santiago Jaureguizar e Xabier López López. 
 
 
 

II. POESÍA 
 
 
II.1. POETAS GALEGOS 
 
Aldao, Lucía, Muñoz, Luís, Unha ducia (máis un), A Coruña: Labirinto de Paixóns,  
xaneiro 2005, [25] pp.  (ISBN: 84-932280-3-6). 
 
Unha dúcia (mais un) é un pequeno volume con fotografías de Luís Muñoz e doce poemas 
compostos por Lucía Aldao (Coruña, 1982) a partir da suxestión que os distintos elementos 
presentes nesas fotografías lle foron achegando a esta poeta e artista coruñesa: "Vía rápida 
ao Peloponeso", "Porta para o Olimpo", "Traballando no paraíso", "Traballando no 
inferno", "Halil e Cupido con máscara", "En obras", "O timbre do Harem", 
"Orgánico/inorgánico", "Pasmo no Gran Bazar", "As cociñas do Imperio", "Oriente e 
Occidente"e "Azulexos" son os títulos destes poemas. A orixe de Unha ducia (máis un) 
remóntase a hai máis de tres anos, a unha viaxe que levou ao fotógrafo coruñés Luis Muñoz 
a Grecia e Estambul, fotografías realistas e humanas ás que Lucía Aldao lles dá palabra 
reflectindo unha realidade tráxica ao mesmo tempo que atraínte e misteriosa. Está 
construído en forma de álbum fotográfico no que cada poema está escrito no papel cebola 
que protexe cada fotografía.    
 
 
 



Referencias varias: 
 
- Eduardo Álvarez, 'Unha ducia (máis un)' imaxes con versos na Fundación Seoane', 
Galicia Hoxe, 'MARÉ', 26 xaneiro 2005, p. 47. 
 
Alude á presentación do libro Unha ducia (máis un), que tivo lugar na Fundación Luís 
Seoane. Comenta ademais que a obra supón un experimento artístico-literario ao combinar 
fotos de Luís Muñoz con versos de Lucía Aldao. Recolle finalmente as palabras da autora 
dos versos sobre a creación dos poemas partindo do que a ela lle suxerían as fotografías. 
 
 
 
Aleixandre, Marilar, Abecedario e árbores, Santiago de Compostela: Compostela/Grupo 
Correo Gallego �,  2005, col. Poeta en Compostela, nº 20, 53 pp.  (ISBN: 84-8064-170-3). 
 
Marilar Aleixandre (Madrid, 1957) presenta neste libro unha colección de árbores 
estruturado en catro partes que se corresponden con catro estacións do ano. Baixo o 
pretexto de taxonomía, a voz lírica combina a descrición das distintas especies con 
anécdotas e numerosas referencias ao mundo da literatura, a música, o cinema e as artes 
(Sylvia Plath, Novoneyra, Eduardo Manostesouras, Piero della Francesca, entre outros). Ao 
mesmo tempo, incorpora asociacións ás veces impensadas, derivadas da ortografía ou o 
nome de diferentes árbores. 
 
 
 
Alonso, Xurxo, Cidades de area, II Premio de Poesía Fermín Bouza Brey, A Coruña: 
Edicións Espiral Maior,  abril 2005, col. Poesía, nº 151, 57 pp.  (ISBN: 84-96475-02-6). 
 
O poemario Cidades de area de Xurxo Alonso (Bos Aires, 1956) foi galardoado co II 
Premio de Poesía Fermín Bouza Brey, cuxo xurado estivo formado por Fermín Bouza, 
Miguel Anxo Fernán Vello, Xosé María Álvarez Cáccamo, Camilo Franco e Gonzalo 
Bouza Brey. A obra está composta por trinta e sete poemas precedidos dun limiar do propio 
autor e de tres citas de Paul Celan, Rainer Maria Rilke e Novalis. Xurxo Alonso explica no 
limiar a orixe deste poemario e o desenvolvemento da composición do mesmo: comezou a 
escribir a obra o 20 de marzo de 2003, día no que Estados Unidos comezou o bombardeo de 
Iraq, e rematouno vintecinco días despois, cando concluíu a operación bélica. Cidades de 
area está marcada, pois, por un triste e evitábel acontecemento real: a invasión 
estadounidense de Iraq, conflito en torno ao que xiran e que unifican os poemas que 
conforman a obra. Xurxo Alonso relata poema a poema a evolución da fatal invasión. A 
voz poética describe a desolación da paisaxe invadida e das persoas feridas e, ás veces, 
cede a palabra aos propios iraquís que expón a súa anguria. Cunha linguaxe descarnada e 
alporizada na que abundan os termos "estoupido", "tormenta" , "sangue", "morte", 
"desfeita", "saqueo", etc., Xurxo Alonso refire un ataque que deixou a un país convertido 
"nun deserto devalado xa de toda esperanza". 
 
 
 



Recensións: 
 
- Xosé María Álvarez Cáccamo, 'Poesía contra o imperio', Grial, nº 168, 'O Espello das 
Letras', 2005, pp. 76-77. 
 
Comenta os trazos principais do poemario Cidades de area de Xurxo Alonso, obra pola que 
o autor recibiu o premio de poesía Bouza Brey. Elaborado ao fío do bombardeo de Bagdad, 
Cidades de area é, segundo Álvarez Cáccamo, "testemuño do horror e da beleza 
esnaquizada". Salienta que a través de versos lapidarios traza Xurxo Alonso a desfeita e o 
terror do ataque a Iraq. Porén, o poeta detense nunha minuciosa descrición da riqueza 
cultural das civilizacións orientais. Finalmente, apunta a singularidade de Cidades de area 
no panorama poético galego das últimas décadas. 
 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Cidades de area', Atlántico Diario, 'La Revista', nº 463, 'Musas', 
24 xullo 2005, p. 44. 
 
Anuncia a publicación en Espiral Maior da obra Cidades de area de Xurxo Alonso. 
Informa que a obra foi galardoada co II Premio de Poesía Fermín Bouza Brey e que o 
xurado estivo composto por Miguel Anxo Fernán Vello, Álvarez Cáccamo, Camilo Franco 
e Gonzalo Bouza Brey. Destaca a importancia e a valía de Xurxo como poeta e tamén como 
pintor. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Xurxo Fernández, 'Disparos desde el Universo', El Correo Gallego, 'La rosa de los 
vientos', 11 xullo 2005, p. 64. 
 
Entre outros asuntos, dá conta da publicación do poemario Cidades de area de Xurxo 
Alonso, poeta e pintor. Apunta que o poemario foi galardoado co premio Bouza Brey. 
 
 
- Vicente Araguas, 'Poesía de tendencia', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Opinión', 18 
decembro 2005, p. 21. 
 
Dá conta da edición do poemario Cidades de area de Xurxo Alonso. Sinala que a obra, 
galardoada co II Premio de Poesía Fermín Bouza Brey, relata o conflito de Iraq e foi escrita 
durante os vintecinco días que durou o ataque. Refírese tamén ao lucido prólogo do poeta 
que encabeza o poemario. 
 
 
 
Araguas, Vicente, Maneiras de querer, A Coruña: Edicións Espiral Maior,  2005, 271 pp.  
(ISBN: 84-96475-13-1). 
 
Trátase dun volume recompilatorio no que Vicente Araguas recolle case trinta anos da súa 



poesía (de 1978 a 2005, de Paisaxe de Glasgow a Vintecatro maneiras de querer a Brian). 
Despois do prólogo do propio autor no que nos fai un breve repaso sobre a súa experiencia 
escritora a través de anécdotas e nos conta o sentido que ten para el este volume recóllense 
todos os poemarios que escribiu Vicente Araguas. A través destes dez poemarios o lector 
pode percibir a evolución persoal e literaria do escritor, posuír todo a súa obra poética 
completa -algunha de difícil acceso- e comprender coa súa lectura distintas e novas 
maneiras de querer. Os "libros" que compoñen o libro son "Paisaxe de Glasgow", "Ás veces 
en domingo abonda coa tenrura", "Poemas pra Ana Andrea", "Xuvia", "Caleidoscopio", 
"Campo santo", "O gato branco", "Río matinal", "Esquecín esquecer" e "Cintecatro 
maneiras de querer a Brian". 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Nicolás Vidal, ''A literatura é para querer, pero tamén para odiar'', Diario de Ferrol, 
'Nordesía', nº 353, 4 decembro 2005, pp. 18-19. 
 
Entrevista a Vicente Araguas na que a partir do volume Maneiras de querer, no que Espiral 
Maior recolle toda a súa produción poética, o autor contesta unha serie de cuestións 
biográficas como o porqué de escribir poesía, o porqué de que o vai deixar de facer para 
dedicarse á narrativa, o condicionamento do tratamento e da difusión da súa obra en Galiza 
por estar en Madrid, o significado de Voces Ceibes na súa vida e o estado da súa tese de 
doutoramento sobre Bob Dylan. 
 
 
- R. Loureiro, 'Espiral Maior publica a poesía completa de Vicente Araguas', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 10 decembro 2005, p. 45. 
 
Anúnciase a publicación de Maneiras de querer  de Vicente Araguas no que se recompila a 
obra poética completa do autor, recóllese o testemuño do escritor conforme abandona a 
poesía mais non a literatura galega e menciónanse os seus poetas preferidos.  
 
 
- Xosé Carlos Caneiro, 'Oh, poetas', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 140, 17 decembro 
2005, p. 6. 
 
Artigo de opinión no que Xosé Carlos Caneiro nos fala da súa experiencia como lector de 
poesía, onde critica a moitos dos poetas actuais aos que chama "funcionarios do verso" e no 
que celebra a publicación e recomenda a lectura da escolma poética que sobre a obra de 
Vicente Araguas vén de publicar Espiral Maior co título de Maneiras de querer e que a 
califica como a "máis plural e ambiciosa da nosa historia literaria". 
 
 
- MARÉ, 'Versos ou maneiras de querer', Galicia Hoxe, 'Maré', 26 decembro 2005, p. 29. 
 
Dáse conta da publicación de Maneiras de querer  de Vicente Araguas no que se recolle a 



obra poética completa do autor, dende o seu primeiro libro Paisaxe de Glasgow a 
Vintecatro maneiras de querer a Brian. Ademais infórmase do peche da súa actividade 
poética e da falta de recoñecemento da súa obra en Galiza. Nun apartado distinto titulado 
"Un trebón sentimental rebaixado pola ironía, estimulado pola tenrura" faise un breve 
resumo de toda a súa biografía.  
 
 
 
Bernárdez Iñarrea, Sabela, A virtude e outras miserias, Vigo: Ediciones Cardeñoso,  
2005, 149 pp.  (ISBN: 84-8190-378-7). 
 
Poemario en catro partes con cadansúa ilustración abstracta-evocadora, que explora a 
temática do amor, da paixón, da ausencia, das virtudes e das miserias, a través de certos 
motivos condutores. En "Tracatrá tracatrá" explórase a dor da ausencia nas súas diversas 
manifestacións, a ausencia da persoa amada, a ausencia da terra e das xentes na emigración 
e na viaxe. Atópanse cando menos dúas perspectivas diferentes que se entrecruzan para 
enriquecer a visión da mesma vivencia, e se o elemento fundamental é a viaxe, o motivo 
condutor é o tren. En "A virtude e outras miserias" retómase o tema da ausencia pero 
incídese agora máis na sexualidade e na violencia, a sexualidade vista por un mesmo e 
polos demais, a propia e a allea, os seus olores, texturas e os espazos en que ten lugar o acto 
sexual. Faise a evocación de criaturas e crenzas do imaxinario social ou popular: os anxos, 
as bolboretas máxicas, o aire de brecho, e todas a enmarcar as vivencias e sensacións 
descritas. "Noites de fume" afonda na paixón, párase no orgasmo inacadábel dela que di 
"Non sei se o quero / por querer a alguén", reaparecen os anxos, a presenza da morte, e logo 
os fluídos propios do sexo e da natureza humana. Coclúe que a súa devoción por el vai máis 
alá de todo. "Detrás das fiestras" consiste nunha serie de cadros sobre a fin do mundo e 
seres raros ou perversos: un vampiro, un violador, alguén que mata a unha muller, alguén 
que asiste a unha violación e non intervén... e iso para concluír a exclamación que abre esta 
parte: "¡A normalidade non existe!". 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Ocorreu un soño', Atlántico Diario, 'La Revista', nº 475, 
'Musas', 16 outubro 2005, p. 45. 
 
Entrevista a Sabela Bernárdez co gallo da presentación do seu primeiro poemario A virtude 
e outras miserias, onde a autora di que trata da vida, do desamor, das mulleres e da xente 
rara. Anótase que o ilustrador é Mingos Teixeira e a próxima publicación de Os paradoxos 
da palabra. 
 
 
 
Blanco, Ramón, Orfeu en soños, Noia: Toxosoutos,  2005, col. Letra inversa, nº 5, 65 pp.  
(ISBN: 84-96259-80-3). 
 



Orfeu en soños é a primeira obra do poeta de Serra de Outes Ramón Blanco, membro do 
colectivo Sacou. O libro, que conta con ilustracións M. Mariño Reina, divídese en dous 
partes: unha primeira, "Rústicas flores", con quince composicións de temática diversa; e 
unha segunda, "A morte e a morte de Ofelia Gonçalves", con oito composicións 
organizadas como unha elexía. A voz dos poemas incorpora unha serie de achegas 
fragmentarias que a descentran e dispersan nun intento calidoscópico de captar imaxes, 
voces exteriores, superposición de coordenadas cronolóxicas e de afondar na introspección 
da expresión lírica. O poemario é, en síntese, unha mestura de xéneros, estilos e materiais 
nunha paisaxe culturalista e asemade cotiá. Así poden recorrerse referencias paródicas (e 
non) á lírica medieval, Pessoa, Cunqueiro, Elliot, Pound, e unha larga lista de fontes 
literarias tanto da tradición occidental como da galego-portuguesa. Pero tamén están 
presentes a expresión da angustia amorosa e as invitacións ao amor erótico ou a cidade 
como escenario da deshumanización moderna. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Xosé María Costa, 'Singular e inesperado Ramón Blanco', A Nosa Terra, nº 1.202, 
'Cultura', 15 decembro 2005, p. 27. 
 
Recensión do libro de poemas cun análise da voz acadada polo poeta que en palabras do 
texto é "solitaria e espida, sen apenas espasmos retóricos" e onde "o ton é sereno e lonzano, 
singular a memoria e íntima e sobria a palabra". 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.G., 'Ramón Blanco presenta en Outes su libro de poemas 'Orfeu en soños'', El Correo 
Gallego, 'Área de Compostela', 28 decembro 2005, p. 44. 
 
Breve sobre a presentación do libro de Blanco na casa de cultura do Concello de Outes. 
Indica a hora do acto e os asistentes. 
 
 
 
Brea, Ângelo, O país dos nevoeiros, A Coruña: Espiral Maior,  2005, 140 pp.  (ISBN: 84-
96475-12-3). 
 
Volume composto por un prólogo ou "prelúdio" realizado por Antonio Gil Hernández no 
que se destaca o labor levado a cabo polo autor neste poemario. A obra consta de noventa e 
unha composicións cargadas de lirismo e de trazos épicos mesturados coa realidade. Bótase 
man das paisaxes da Costa da Morte, dos Ancares e da cidade de Compostela. Ângelo Brea 
(Santiago de Compostela, 1968) trata de impregnar os seus poemas de emocións que 
cheguen ao lector. Ao final do libro engádese un amplo glosario que pretende dotar de 
claridade o libro. Nel recóllense topónimos, antropónimos e informacións sobre deidades 



das máis diferentes culturas, por exemplo da exipcia, da celta ou da grega que axuden ao 
lector a viaxar pola poesía. 
 
 
 
 
Cacheiro Varela, Maximino, Relampos do existir, Noia: Toxosoutos,  2005, 130 pp.  
(ISBN: 84-96259-59-5). 
 
Esta obra de Maximino Cacheiro Varela comeza cunhas verbas do autor nas que revela a 
existencia de pegadas do seu propio camiño vital no poemario, que está prologado pola 
ensaísta María Poumier. O libro está composto por sesenta e oito poemas definidos por 
unha simplificación formal e por estaren ordenados alfabeticamente. O autor tece os versos 
a través dun discurso existencial cheo de metáforas acerca do amor, das cores, das pedras 
preciosas, dos sentidos ou da dialéctica entre felicidade e dor. A edición caracterízase por 
conter ilustracións referentes ao contido dos poemas e por incluír as composicións en azul.  
 
 
Recensións: 
 
- Xosé María Costa, 'Maximino Cacheiro e a soidade', A Nosa Terra, nº 1.196, 'Poesía', 3 
novembro 2005, p. 27. 
 
Breve análise crítica que, tras sinalar elementos como o ritmo e a soidade, a monotonía e a 
frustración, a versificación estreita e retórica, o "son rancio" ou "a palabra obvia" e a 
efusión "estéril", conclúe que no libro de Cacheiro hai "sons que respiran emoción e 
sentimento e versos a miúdo sen febra e sen alento, dubidosamente evocadores". 
 
 
- Dora Vázquez, 'Relampos do existir', Galicia Hoxe, 'Opinión', 7 decembro 2005, p. 5. 
 
Analiza os dous primeiros poemas do libro, afirmando que o primeiro dos cales fala das 
palabras, mentres que o segundo glosa o sentido da amizade. A seguir, sinala a alternancia 
entre poemas longos e curtos que se dá na obra, concluíndo que esta acolle unha pluralidade 
de temas que estudan e cantan "múltiples relampos" da existencia vital e amorosa. Este 
artigo foi publicado baixo o mesmo título no xornal  La Región o 16 de novembro de 2005, 
p. 26. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Dora Vázquez, 'Relampos do existir', La Región, 'Opinión', 16 novembro 2005, p. 26. 
 
Analiza os dous primeiros poemas do libro, afirmando que o primeiro dos cales fala das 
palabras, mentres que o segundo glosa o sentido da amizade. A seguir, sinala a alternancia 
entre poemas longos e curtos que se dá na obra, concluíndo que esta acolle unha pluralidade 



de temas que estudan e cantan "múltiples relampos" da existencia vital e amorosa. Este 
artigo foi publicado baixo o mesmo título no xornal Galicia Hoxe o 7 de decembro de 
2005, p. 5. 
 
 
 
Castro, Claudia, Adagio para unha viaxe silente, Santiago de Compostela: Follas Novas 
Edicións,  2005, 62 pp.  (ISBN: 84-85385-91-8). 
 
Este poemario recolle vinte textos pertencentes á escritora Claudia Castro (Santiago de 
Compostela, 1972), colaboradora habitual da revista de poesía Andar 21, así como doutras 
publicacións en lingua galega e portuguesa, e gañadora do I Premio Duck Fin de Poesía 
(2003), con De cando os anxos aínda tiñan sexo, e do accésit do I Certame de Microrrelatos 
organizado pola Lonxa Literaria de Moaña, con Retrato dunha muda. O libro divídese  en 
tres seccións, cuxos títulos reinciden nas referencias musicais apuntadas dende o título da 
obra: "Preludio e guía de audición", "Sinfonía en min menor" e "Opus  inconclusum". A 
conformación do estilo que caracteriza os poemas defínese por un traballo poético centrado 
na reelaboración estética da linguaxe cotiá, formulando unha escritura que, ao tempo que 
remite a autores como Sylvia Plath, Emily Dickinson ou Fernando Pessoa, amosa o seu 
compromiso coas propostas literarias aparecidas dentro da poesía galega máis recente. 
Marcados pola centralidade da temática sentimental e a inclusión de múltiples elementos 
autobiográficos na construción da voz poética ("Souben o que quixen ata que comecei a 
querer./Amar foi a miña perdición./Fun feliz en París/ e desgraciada onde me 
pousaran./Afundín unha vez e naufraguei dúas"), os textos que forman parte do poemario 
non rexeitan, sen embargo, a representación de preocupacións de natureza social nin a 
incorporación de declaracións de contido ideolóxico ("Non ignores o meu berro de 
maioría/non utilices o meu nome en vano/non queimes o meu corpo de papel/NON 
QUEREMOS XOGAR A ISTO/(...)Palabra de pancarta. NON Á GUERRA"). Elexía 
amorosa e denuncia política, a obra expón, así pois, a configuración dunha práctica literaria 
que, partindo da afirmación duna identidade feminina consciente e reivindicativa, busca na 
palabra poética unha forma de comunicación tanto persoal como colectiva.     
 
 
 
 
Castro, Luísa, Amor mi señor, Barcelona: Tusquets,  2005, 140 pp.  (ISBN: 8483104377). 
 
Poemario híbrido no que converxen o galego e o castelán, o estilo culto e o popular, e o 
moderno e o antigo pola vía da homenaxe renovadora á lírica galego-portuguesa. Na "Nota 
preliminar" a autora afirma que a orixe da obra foron uns textos en galego pero que a 
estrutura final procura unha unidade de comprensión. Esta estrutura divide o volume nun 
texto castelán en sete apartados e un anexo dos poemas galegos dos que naceu a obra. A 
temática do poemario é unitaria e describe todo o proceso polo que unha muller se nega a 
acatar os designios do amor por ser esa unha batalla perdida de antemán que só conduce á 
autodestrución. Cada sección céntrase nunha imaxe: "La desertora", na rebelión dun 
soldado das fileiras do amor; "El caballo", no cabalo que a axuda a fuxir e ao que mata para 
que non sexa testemuña da súa dor; "Las águilas", nas águias que comeron os últimos ollos 



que a viron chorar e ás que non pode borrar do ceo; "El niño", no fillo dese amor; "La 
fortaleza", no lugar no que se protexe; "Tierra", na reconstrución da súa alma; e "Tiempo", 
no tempo que axuda a superar a dor. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Luís García Jambrina, 'Desertar del amor', ABC, 'ABCD', nº 719, 'Poesía', 12 novembro 
2005, p. 20. 
 
Fálase do novo poemario de Luísa Castro, Amor mi señor, como un texto híbrido en canto 
que bilingüe (galego e castelán); moderno e popular (elementos temáticos e formais da 
cantiga de amigo, de Rosalía de Castro, do romanceiro popular, deconstruídos); con 
versolibrismo e metros populares. Dise que o tema se desenvolve a partir de que o "soldado 
de amor" se rebela e deixa de acatar a súa vasalaxe, a metáfora corporeizada pola que se 
rexeita e denuncia as escravitudes e dores a que o amor conduce aos namorados. 
 
 
- Ramón Loureiro, 'Luisa Castro: versos nuevos', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 137, 
'Letras ', 26 novembro 2005, p. 6. 
 
Loubanza do novo libro de Luísa Castro, Amor mi señor, do que se di que xa desde o título 
homenaxea a tradición lírica galaico-portuguesa, e que consegue abrir portas novas nun 
tema cegado. Destácase a súa musicalidade e a intensa emoción que desprende. 
 
 
 
- Antonio Ortega, 'La rebelión del corazón', El País, 'Babelia', 'Poesía', 17 decembro 2005, 
p. 22. 
 
Fálase do novo libro de Luísa Castro, Amor mi señor, coma a inversión da tradición cortesá 
da lírica provenzal e popular. Dise que é a voz dunha muller, que significativamente fala de 
si mesma en masculino, a que renuncia ao amor por ser unha loita da que sempre se sae 
derrotado e por tanto unha procura da propia destrución. Alúdese tamén ao hibridismo 
lingüístico e formal da obra 
 
Referencias varias: 
 
- Jaureguizar, 'Luisa Castro ultima un poemario con pezas en galego e en español', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 4 outubro 2005, p. 81. 
 
Fálase da composición da obra que naceu en galego porque a autora pensa en galego, pero 
que se culminou en castelán porque as súas relacións sentimentais máis fondas foron con 
persoas coas que falaba en castelán.  Intercálanse palabras de Luísa Castro nas que afirma 
que a poesía non é secundaria para ela, e que neste poemario rexeita o amor coma 
sometemento e procura o amor coma diálogo entre iguais, á par que se homenaxea a lírica 



galego-portuguesa. 
 
 
 
- José Alonso, 'Amor mi señor' de la escritora Luisa Castro', El Progreso, 'Al paso', 7 
novembro 2005, p. 80. 
 
Dise que este novo libro de Luísa Castro homenaxea a tradición lírica galego-portuguesa, e 
que nel destacan os poemas en castelán, se ben tamén os hai en galego. 
 
 
 
- Jesús Ruíz Mantilla, ''En poesía, la mujer es objeto; yo la he convertido en sujeto'', El 
País, 'La Cultura', 28 decembro 2005, p. 28. 
 
Entre o discurso do xornalista e as palabras intercaladas da autora obtense unha visión de 
Amor mi señor, o novo poemario de Luísa Castro, coma unha ollada ao interior de si 
mesma, e outra á tradición das cantigas de amigo nas que a muller tiña voz. Ela incide na 
necesidade de desbotar o amor tirano para facer deste sentimento unha loita entre iguais. 
 
 
 
 
Cociña, Olalla, aquí (intemperies), Santiago de Compostela: Compostela/Grupo Correo 
Gallego,  2005, col. Poeta en Compostela, nº 17, 47 pp.  (ISBN: C-84-8064-161-4). 
 
Novo exemplar da colección de Poeta en Compostela, editada conxuntamente polo Grupo 
Correo, a Asociación de Escritores en Lingua Galega e o Concello de Santiago. Nesta 
ocasión presentase unha antoloxía poética de Olalla Cociña Lozano (Viveiro, Lugo, 1979) 
que recolle diversos poemas xa publicados xunto con algúns novos. A obra ábrese cun 
limiar de Anxos Sumai onde se empregan as metáforas dos acuarios e os peixes. Expresa 
como coñeceu a Olalla Cociña mediante un poema e afirma que se identifica coa 
composición "desexo", da que incorpora uns versos. Marica Campo abre, a seguir, o seu 
texto preliminar cuns versos da primeira composición da obra, "Teño unha cita comigo". 
Logo realiza un breve percorrido poético pola vida da autora. A obra recolle 
aproximadamente trinta poemas nos que se aprecia a influencia das vangardas, (por 
exemplo, non se empregan as maiúsculas). Destacan, entre outros, as pegadas de Vicente 
Huidobro e Nietzsche. Nas composición prodúcese a busca da conciencia do infinito, a 
evocación do pasado e a reflexión. 
 
 
 
 
Cociña, Olalla, As cervicais da memoria, A Estrada: Edicións Fervenza,  2005, 52 pp.  
(ISBN: 84-96368-26-2). 
 
Este poemario de Olalla Cociña (Viveiro, Lugo, 1979) está introducido por un prólogo de 



X. Mª Álvarez Cáccamo no cal se fai unha presentación da obra.  Neste prólogo Cáccamo 
fai referencias ao contido e á estrutura externa do libro de Cociña.  Considérase un 
poemario de amor composto por retallos que manteñen unha certa unidade. Considera que a 
singularidade desta autora débese a que a súa visión do amor é menos carnal que a doutras 
poetas contemporáneas.  A seguir encóntranse unha serie de composicións en verso que 
teñen unha relación moi íntima co discurso narrativo.  É unha única voz a do eu poético a 
que vai expresar os seus propios sentimentos e vivencias.  Moitas destas vivencias son 
producidas pola existencia dunha segunda persoa (tu) que poderiamos considerar 
responsábel das alteracións no seus estados de ánimo.  Hai na obra de Cociña unha especial 
predilección por expresar esas alteracións que poden ser vividas de forma positiva ou con 
máis ansiedade (insomnio).  Os motivos eróticos tamén están presentes nos retallos aínda 
que de forma sutil, encóntrase nas referencias ao corpo.  Son estas referencias, unidas aos 
sentimentos sempre produto do contacto co ti, ou simplemente da súa existencia. 
 
 
 
Recensións: 
 
- G.B., 'As cervicais da memoria', nova voz poética galega sobre amor e desamor', Diario 
de Pontevedra, 'Vivir aquí', 12 marzo 2005, p. 84. 
 
Neste artigo recóllese a noticia da presentación do libro de Olalla Cociña na Estrada, 
despois de gañar o premio que o concello convoca.  Este acontecemento serve para expor 
algúns dos comentarios feitos durante este acto, comentarios que aluden ao contido da obra, 
o amor e o desamor son os temas resaltados nesta noticia como sintetizadores da obra.  A 
súa obra é relacionada con outras contemporáneas en que tamén se trata este tema, pero de 
forma máis erótica. Finalmente faise unha pequena explicación da capa da obra na cal se ve 
o lombo dunha muller, zona onde residen as tensións. 
 
 
- X.G.G., 'Memoria doce de Olalla Cociña', A Nosa Terra, nº 1.177, 'Cultura', 26 maio 
2005, p. 27. 
 
Neste artigo préstase especial atención ao prólogo de Xosé María Álvarez Cáccamo que 
encabeza a obra, deste prólogo tómanse algunhas das ideas expostas no artigo sobre a obra 
de Cociña como o uso do irracionalismo, a crítica pola estrutura e ritmo nalguns poemas.  O 
resto do artigo consiste nunha descrición obxectiva atendendo aos planos formal e de 
contido.  No artigo destácase o feito de usar verso libre e unha temática intimista, o amor 
correspondido é o seu tema fundamental, segundo o artigo.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Jose Matamoros, 'Fiesta de arquitectos y literatos', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 9 
abril 2005, p. L15. 
 
Infórmase presentación do libro de As cervicais da memoria na Galería Sargadelos, 



Santiago. Ademais dise que a gañadora do premio foi Avelina Valladares e dáse conta do 
nome das persoas que interviñeron na presentación. 
 
 
- Lupe Gómez, 'Escribo para entenderme', Galicia Hoxe, 'Na luminosa sombra', 13 xuño 
2005, p. 48. 
 
Nesta entrevista de Lupe Gómez a Olalla Cociña faise un repaso pola vida da poeta desde a 
súa infancia en Viveiro até o momento actual tras estudar xornalismo en Santiago. Na 
entrevista pídese información á poeta sobre distintos asuntos relacionados coa súa biografía 
que se relacionan coa súa práctica poética segundo Olalla Cociña de forma evidente, 
actividades como o baile ou mesmo o feito de ter un blog.  Tamén se recolle na entrevista 
momentos biográficos que influíron na súa evolución e formación como poeta, a estancia 
en Santiago de estudante ou o seu nacemento en Viveiro. Aproveitase a entrevista para 
mostrar aquela opinión que a escritora ten sobre distintos conceptos como o  intimismo, 
poesía, internet ou sobre ideoloxías como galeguismo.  Tamén se  pide a súa visión de 
asuntos relacionados co sistema literario galego como premios ou a súa relación coa 
xeración anterior á súa.  Termínase o artigo cunha pequena reflexión sobre o que significou 
para ela o seu libro, Cervicais da memoria, libro de amor e o que significa para ela escribir, 
entenderse consigo mesma. 
 
 
 
Creus Andrade, Estevo, Areados, Santiago de Compostela: Editorial Compostela �, 6 
outubro 2005, col. Poeta en Compostela, nº 12, 78 pp.  (ISBN: C-84-8064-156-8). 
 
Premio de poesía Miguel González Garcés, a obra de Estevo Creus divídese en dúas partes, 
"Dos tigres" e "Areados". Esta última, á súa vez, consta de "Coma un animal de ollos 
grises", "Ulindo a landras" e "Areados. Cos bechos pola tarde". O poemario péchase cun 
pequeno grupo de versos unidos baixo o título de "Areados. Pequenas cartas a un tigre". 
Todo o libro aparece marcado pola simboloxía destes animais, o amor apaixonado e unha 
atmósfera que se volve abafante e se pecha psicoloxicamnente sobre o lector, en especial na 
última parte. Mostra do estilo surrealista e expresionista de Creus Andrade, a obra toma o 
espazo do cotiá para a partir de aí construir todo o universo persoal do poeta. O intimismo 
acádase a través do emprego de versos curtos, contudentes e ferintes, cun estilo próximo ó 
lector no que os elementos da vida diaria son unha constante. O amor e a morte preséntanse 
profundamente imbricados nunha historia na que se amosa que o abuso e a obsesión do 
primeiro poden traer consecuencias nefastas para os amantes. Unha obra de parella, porque 
os amores dos protagonistas centran os versos, xunto co tema recorrente do tigre, para dar 
forma a un imaxinario que inquieta e perturba a partes iguais ó receptor, que non sabe como 
respostar ante unha historia que ó mesmo tempo o arrepía e o atrae, con esa atracción 
maliciosa que se sinte cando se entra no terreo do prohibido. Un poemario angustioso, 
porque angustiosas son tamén as vivencias e o mundo no que se moven as persoas ás que 
nel se da voz.  
 
 
 



Referencias varias: 
 
- H. Neira, 'Creus: 'A multiculturalidade de Compostela é moi agradable', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 6 outubro 2005, p. 68. 
 
Anuncia a presentación do libro en Compostela, sinalando que esta colección se iniciou 
cunha obra de Manuel María e subliñando que a obra de Estevo Creus obtivo en 1996 o 
premio de poesía "Miguel González Garcés", da Deputación da Coruña. Seguidamente, 
recolle palabras do autor, nas que explica o proceso creativo de Areados, sinalando a 
importancia da metáfora e da imaxe. Este afirma, ademais, a imposibilidade de vivir da 
escrita en Galicia. 
 
 
- H.Neira, 'O combate da expresión', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 6 outubro 2005, p. 38. 
 
Anuncia a presentación do libro en Compostela, sinalando que esta colección se iniciou 
cunha obra de Manuel María e que os autores e autoras seleccionados son composteláns ou 
teñen unha relación especial coa capital galega. Subliña, ademais, que a obra de Estevo 
Creus obtivo en 1996 o premio de poesía "Miguel González Garcés", da Deputación da 
Coruña. Seguidamente, recolle palabras do autor, nas que explica o proceso creativo de 
Areados, sinalando a importancia da metáfora e da imaxe e reflexiona sobre a 
imposibilidade de vivir da escrita en Galicia. Na cerna da noticia anúnciase a próxima saída 
do novo poemario de Creus, definido como "unha reflexión sobre a linguaxe desde o punto 
de vista negativo". Reprodúcense tamén palabras do ceense, que entre outras cousas afirma 
non ter experimentado aínda coas posibilidades das novas tecnoloxías á hora de escribir. 
 
 
- Yolanda Castaño, 'Como está o patio!', Galicia Hoxe, 'Días (des)contados', 9 outubro 
2005, p. 44. 
 
Entre diversas cuestións alleas á literatura, refírese á presentación da obra de Estevo Creus 
en Santiago de Compostela, da que a autora asina o prólogo. Cualifica a obra como unha 
das máis fermosas da década dos noventa e como "un martirio desasistido, coma un ser 
aterecido e cos ollos ben abertos, enfermo, cheo de absoluta beleza e de sadismo". 
 
 
 
de Carlos, Helena, Aracne 3, Santiago de Compostela: Grupo Correo Gallego/Concello de 
Santiago/AELG,  2005, col. Poeta en Compostela, nº 19, 53 pp.  (ISBN: C-84-8064-1671-
3). 
 
Escolma de poemas publicados baixo o título de Aracné, tecedora lidia que tentou e ousou 
desafiar á deusa Minerva, o que incide na constante evocación mitolóxica que a súa autora, 
Helena de Carlos (Cenlle,1964), refire nos seus versos, debido á súa formación en Filoloxía 
Clásica. Recóllense aquí, despois dos prólogos asinados por Manuel Outeriño e Quico 
Cadaval, diferentes poemas publicados xa anteriormente nos poemarios Alta Casa (1996) e 
1999 (2001), así como tamén material publicado en revistas e un poema até o de agora 



inédito. 
 
 
 
 
Delgado Corral, Concepción (editor), Betanzos. Oficina literaria, Betanzos: Concello de 
Betanzos,  2005, 191 pp.  (ISBN: 84-923797-9-0). 
 
Esta publicación iníciase cun estudo sobre os diferentes autores nados en Betanzos que 
dende a Idade Media até hoxe escribiron, negando a falsa afirmación de que nesta vila se 
carece de escritores. A partir de aí, preséntase un traballo pedagóxico feito pola editora, 
xunto cos seus alumnos de Bacharelato, explicando as fases do experimento, dividido en 
tres partes. A primeira, consistiría na aprendizaxe dunha base teórico-científica; unha 
segunda, na estimulación para a creación de textos; e unha terceira, consistente na 
aplicación da primeira á creación de textos por parte do alumnado. A seguir, amósase un 
texto poético do alumno Simón Beceiro Cagiao e posteriormente, o seu comentario textual 
dividido en diferentes partes, a  saber: "localización", "estrutura", "linguaxe" e 
"valoración", para finalizar coa presentación dos textos creados polo alumnado de 
Bacharelato de Betanzos, divididos en textos poéticos e narrativos e cunha conclusión que 
afirma a posibilidade de novos creadores literarios nesta vila coruñesa. 
 
 
 
 
Dobao, X. Antón L., Materia, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  xuño 2005, col. Poesía, nº 
7, 84 pp.  (ISBN: 84-9782-321-4). 
 
Poemario de Antón Dobao (Lugo, 1963) dividido nas seccións "De tardiña baixa" e "De 
raiar o día". O poeta escolle unha estruturación bipartita que representa a fluencia do 
tempo, en sentido inverso ao determinado polos ciclos naturais. Xérase, deste xeito, unha 
analepse lírica que, dende o punto de vista simbólico, pode interpretarse como unha viaxe 
dende a sombra da noite cara ao abrente. En correspondencia con esta evolución, os poemas 
da primeira parte caracterízanse por un ton íntimo e melancólico, mentres que os da 
segunda parte apuntan cara á explicitación do compromiso social e político. O autor 
semella reivindicar unha filosofía materialista da poesía, como necesario complemento ás 
inxustizas do mundo contemporáneo.  
 
 
 
Recensións: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Materia', Atlántico Diario, 'La Revista', nº 472, 'Musas', 2005, 
p. 56. 
 
Comézase por lembrar a xa longa xeira poética de Antón Dobao nas letras galegas, e 
celébrase que esa traxectoria se vise reactivada pola publicación de Materia. Sinálase a 
tendencia do poeta ao distanciamento con respecto ao real, que constitúe unha ferramenta 



para a reflexión, sen chegar a caer nunca na ironía. Neste sentido, incídese na súa 
capacidade de producir emocións nos lectores, grazas ao contido profundamente humano 
dos poemas.  
 
- Xosé María Costa, 'Materia esquiva de Antón Dobao', A Nosa Terra, nº 1.195, 'Poesía', 27 
outubro 2005, p. 27. 
 
Crítica ao libro Materia de Antón Dobao, onde a selección dalgúns versos pretende ilustrar 
o que o autor da reseña considera puntos febles do poemario. Entre eles, a monotonía e a 
confusión. Malia recoñecer a eficacia dalgúns esbozos memorialísticos, Costa conclúe que 
"a escasa tensión e a voz deslucida só ilustran emocións limitadas ou ideais crispados, 
denuncias confusas e esquivas".  
 
 
- Román Raña, 'De Materia', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 144, 'Libros', 1 decembro 
2005, p. 4. 
 
Despois de facer un repaso pola actividade xornalística e literaria do autor, o crítico presta 
atención á subdvisión do libro en dúas partes: unha que considera máis intimista e outra de 
alento máis social. Ao seu xuízo, é na primeira ("De tardiña baixa") onde brilla máis 
nidiamente o talento poético de Dobao. Segundo Raña, o risco dos poemas ubicados no 
apartado "De raiar o día" é que poden chegar a raiar no panfletario.   
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Vicente Araguas, 'Belixerancia', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Opinión', 20 
novembro 2005, p. 18. 
 
Partindo do adagio "malos tempos para a lírica", o crítico examina se son malos ou bos 
tempos para a épica. Neste sentido, emprende un breve repaso pola poesía social galega 
dende Celso Emilio Ferreiro até Daniel Salgado, percorrido que lle serve de pórtico ás súas 
reflexións sobre o libro Materia, de Antón Dobao. Considera que neste autor se concilian a 
cualidade poética e a eficacia na escolla do léxico coa vontade efectiva de compromiso. 
Conclúe louvando o seu labor como tradutor do inglés ao galego.  
 
 
- MARÉ, 'Antón Dobao quere rachar coa incomunicación en 'Materia'', Galicia Hoxe, 
'Maré', 1 decembro 2005, p. 36. 
 
Infórmase da presentación do libro Materia, de Antón Dobao, na que estarán presentes 
Antón Figueroa, Chus Pato e Manuel Bragado. O autor declara que leva traballando sete 
anos no poemario, polo que non ten un sentido unitario, senón de compilación de materiais 
que, parcialmente, foran dados a coñecer en publicacións anteriores. Asemade, Dobao 
incide na posibilidade de que a poesía poida combater a incomunicación inherente á 
sociedade actual e amósase crítico coa lóxica imposta pola dinámica da globalización.  



 
 
Domínguez Alberte, Xoán Carlos, As horas luminosas, ilust. Soledad Pite, Santiago de 
Compostela: Follas Novas Edicións,  maio 2005, col. Libros da Frouma, nº 33, 60 pp.  
(ISBN: 84-85385-88-8). 
 
Poemario de Xoán Carlos Domínguez Alberte (Escudeiro, Terra de Celanova, 1966) 
estruturado en tres apartados titulados: "O mar e os soños", "Arte de amar" e "Os espellos". 
O volume ábrese cunha dedicatoria dirixida a Conchi, seguida dunha nota autorial na que se 
explica que os poemas que conforman a obra foron todos concibidos no verán do ano 2002 
durante unha viaxe ás illas Azores, momento no que aínda non tivera lugar o desastre do 
Prestige nin a guerra de Irak. En alusión a estes dous feitos reivindícase un mar limpo e o 
respecto á vida e aos soños. Na primeira parte reúnense sete poemas nos que o eu poético 
canta o amor que sente pola amada, describe a viaxe en avión, o aspecto das illas, os 
sentimentos colmados de amor e alegría e os momentos máis íntimos e intensos do tempo 
compartido. Son poemas nos que se describen trazos físicos da amante, actitudes e 
obxectos, todos eles conformando un universo de entrega e descubertas mutuas, con 
alusións constantes a Galicia, que funciona como lugar de referencia. A segunda parte, 
"Arte de amar", está composta por un único poema no que o ton intimista e de encontro dos 
amantes é o obxecto central. Finalmente, "Os espellos" está composta por outros sete 
poemas e neles adquire unha maior importancia o mar, que funciona a modo de caixa de 
resonancia da experiencia e dos sentimentos dos propios amantes. O poemario conta coas 
ilustracións de Soledad Pite, que presentan cor na cuberta e contracuberta, mentres que as 
interiores son en branco e negro e todas elas recrean motivos mariños. 
 
 
Recensións: 
 
- R. Loureiro, 'As horas luminosas', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 115, 'Letras en 
galego', 25 xuño 2005, p. 13. 
 
Faise eco da publicación dentro da colección "Libros da Frouma" do poemario de Xoán 
Carlos Domínguez Alberte titulado As horas luminosas, no que comeza destacando as 
ilustracións de Soledad Pite. Vincula a obra coas mellores tradicións líricas e considera que 
estamos ante un epitalamio, que é un "sólido traballo literario" cunha forte coherencia 
interna, no que "a vida se ve reafirmada e no que o amor recupera a verdadeira esencia do 
seu carácter". Reproduce algúns versos e lembra que o autor xa dera ao prelo Material de 
outono (2000), ademais de traducir Fábulas de Esopo e Arte de amar, de Ovidio. 
 
- Armando Requeixo, 'As horas luminosas', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Lecturas', 31 
xullo 2005, p. 23. 
 
Recoméndase a lectura deste poemario de Xoán Carlos Domínguez Alberte, As horas 
luminosas, do que se destaca a súa concepción a modo de epitalamio, a "decidida pulsión 
sentimental", o sensualismo, os xogos sinestésicos e a presenza do exótico, sen esquecer a 
homenaxe que o poeta fai ás súas voces queridas. Saliéntase tamén o dominio da forma, a 
vizosidade lingüística e sensualismo vitalista, aínda que se perciben "puntuais caídas no 



formulismo tópico e no melifluo adxectival". 
 
- Ramón Nicolás, 'As horas luminosas', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 136, 'Libros', 6 
outubro 2005, p. IV. 
 
Despois de reproducir algunhas das palabras coas que se abre As horas luminosas, de Xoán 
Carlos Domínguez Alberte, sinálase que esta obra está feita a xeito de caderno de bitácora, 
no que o eu poético redescobre un "mundo desemellante", no que o sentimento amoroso é 
transmitido a través de imaxes cromáticas, sensoriais e táctiles do mundo mariñeiro. Tamén 
se refire á homenaxe a Avilés de Taramancos a través do propio título do poemario, 
pertencente a Última fuxida a Harar, e a Manuel Antonio, especialmente pola presenza do 
mar. Remata salientando o éxito do poeta na busca da dimensión telúrica que vincule o 
material co transcendente, o que sitúa entre os novos con talento. 
 
Referencias varias: 
 
- Maré, 'O mar antes do 'Prestige', de Iraq e do Cumio dos Azores', Galicia Hoxe, 'Maré', 30 
xuño 2005, p. 42. 
 
Dáse conta da presentación de As horas luminosas, de Xoán Carlos Domínguez Alberte na 
libraría Follas Novas de Santiago. Dise que este poemario é froito da estadía do autor nas 
Illas Azores, antes de feitos como a catástrofe do Prestige ou da guerra de Iraq e que nel 
aparece como fío condutor a metáfora das mil e unha noites, que liga as tres partes das que 
consta a obra. Segundo o autor este poemario está artellado como un diario mariño, no que 
se mestura o vivencial co metafísico. Sinálase a influencia de autores como Kavafis, 
Manuel Antonio e Bernardino Graña, entre outros, ademais de recoller a concepción que da 
poesía ten Domínguez Alberte, que destaca a capacidade deste xénero para transmitir 
"emocións, iluminacións e expresións de sentimentos". Do título da obra sinálase que é un 
verso de Última fuxida a Harar, de Antón Avilés de Taramancos. 
 
- Salvador García-Bodaño, 'Son da palabra viva', El Correo Gallego, 'No pasar dos días', 18 
setembro 2005, p. 3. 
 
Dáse conta da inminente saída dunha nova obra literaria, Son de poesía, un volume 
colectivo que compendia composicións de autores galegos e portugueses, organizado por 
Xoán Carlos Domínguez Alberte. Aprovéitase para lembrar que neste ano tamén viu a luz o 
seu segundo poemario deste autor titulado As horas luminosas. Explícase o lugar e data de 
presentación de Son de poesía, así como os nomes dos poetas que forman parte desta 
selección. 
 
- A.N.T., 'Xoán Carlos Domínguez Alberte: 'Este poemario tamén é un canto de vodas', A 
Nosa Terra, nº 1.197, 'Fin de semana', 10 novembro 2005, p. 33. 
 
Entrevista a Xoán Carlos Domínguez Alberte arredor de As horas luminosas, na que 
comeza referíndose a algúns dos acontecementos posteriores que viñeron afectar aos 
elementos dos poemas: o mar (Prestige) ou a cidade das mil e unha noites (bombardeo de 
Iraq). Sinala que o libro foi escrito como canto de voda, unha novidade na literatura galega, 



e que nel se lle rende homenaxe a autores como Manuel Antonio, Bernardino Graña ou 
Avilés de Taramancos. Remata aludindo á súa faceta de tradutor e á situación da tradución 
en Galicia, que considera boa pero mellorábel. 
 
 
Domínguez Alberte, Xoán Carlos (editor), Traballos da cuarta e quinta edición do Premio 
Literario Manuel Luís Acuña, introdución do editor, Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia/Sociedade para o desenvolvemento comarcal de Galicia �♦,  2005, 350 pp.  
(ISBN: 84-934272-1-7). 
 
Volume que compila os traballos presentados para concursar na cuarta e quinta edición do 
Premio Literario "Manuel Luís Acuña". O premio está destinado a estudantes de ensino 
público de secundaria e bacharelato da provincia de Ourense e alumnos da facultade de 
Ciencias da Educación do campus ourensán. A convocatoria contempla dúas modalidades 
de participación, creación literaria, con poesía e relato curto, e investigación e nos traballos 
quedan reflectidos moitos dos temas que preocupan e interesan á mocidade galega hoxe en 
día. O volume comeza cunha introdución onde se explica que o premio, ademais de lembrar 
a figura deste escritor e intelectual galeguista cuxo libro de poemas Fírgoas é a súa obra 
máis representativa, tenta fomentar a creatividade literaria entre os estudantes, espertar o 
interese polas diversas manifestacións culturais propias de cada comarca, contribuír ao 
coñecemento do labor intelectual de Manuel Luís Acuña entre a mocidade, e divulgar a súa 
obra. Fai referencia á organización do certame pola Sociedade para o Desenvolvemento 
Comarcal de Galicia, a Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta, o Concello de 
Trives, a Fundación Comarcal da Terra de Trives e o Padroado Comarcal de Turismo das 
Terras de Trives. Fala tamén das orixes do premio sinalando que foi na cuarta edición, 
durante o curso escolar 2002-2003, cando o Concello de Trives acordou a súa 
institucionalización. Séguenlle outros apartados como a composición dos xurados para 
ambas as dúas edicións, a relación dos premiados segundo as categorías dispostas 
(categoría A, para os alumnos de 1º, 2º 3º e 4º de ESO, categoría B, para alumnos de 
Bacharelato, e categoría C para os alumnos de Ciencias da Educación), a exposición das 
bases do certame, os criterios de edición e remata cunha táboa de obras onde queda 
explícito o nome do participante, o título do seu traballo, o centro de ensino, a localidade, o 
nivel, a categoría do premio, a modalidade, que podía ser de relato curto, sen dúbida o máis 
numeroso, poesía ou investigación, e finalmente aqueles que recibiron o 1º, 2º ou 3º 
premio. Esta táboa de obras marca a orde de aparición no volume. En primeiro lugar 
aparecen os textos da cuarta edición e logo os da quinta ordeados por categorías: A, B, e C. 
En cada unha delas figuran primeiro as obras galardoadas e, a seguir, os restantes traballos 
por orde alfabética.    
 
 
 
 
Domínguez Alberte, Xoán Carlos (coord.), Son de poesía, Lisboa: Edicoes Fluviais,  2005, 
Santiago de Compostela: Libraría Couceiro, 69 pp.  (ISBN: 84-609-7637-8). 
 
Libro-homenaxe de creación colectiva dedicado a Antón Tovar, a Manuel María, a Xela 
Arias e a Luísa Villalta, todos eles poetas galegos desaparecidos nos últimos tempos. A 



selección dos autores, de orixe galega e portuguesa, e a edición correu a cargo de Xoán 
Carlos Domínguez Alberte. Antes do poemario atopamos un prólogo do editor no que nos 
conta como se xestou a idea de crear este libro, de quen foron as entidades patrocinadoras, 
do sentido que ten o título e as catro partes nas que se divide, e remata reproducindo uns 
versos de cada un dos catro escritores que lle dan título a cada unha das seccións. As 
seccións nas que se divide o poemario son "arredores", "terra chá", "denuncia do equilibrio" 
e "en concreto". Na primeira o autor homenaxeado é Antón Tovar e os poemas que a 
compoñen son da autoría de Estíbaliz Espinosa, Xulio L. Varcárcel, Miro Villar, Manuel 
Forcadela, Alberto Augusto Miranda e José Viale Moutinho. A segunda parte está dedicada 
a Manuel María e Ana Romaní, Salvador García-Bodaño, Manuel Álvarez Torneiro, Xavier 
Rodríguez Baixeras, Luísa Mota e Aurelino Costa os autores dos poemas que figuran nela. 
Na terceira Luz Pozo Garza, Gonzalo Navaza, Fran Alonso, Anxo Angueira, Alexandre 
Teixeira Mendes e José Carlos Soares son os responsábeis dos poemas e a poeta Xela Arias 
a homenaxeada. E, a cuarta e última parte dedicada a Luísa Villalta compóñena os poemas 
de Pilar Pallarés, Manuel Vidal Villaverde, Bernardino Graña, Rafa Villar, Fernando 
Martinho Guimarães e Vergílio Alberto Vieira. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Son de poesía', La Opinión, 'La Revista', 'Musas', 20 novembro 
2005, p. 48. 
 
Trátase dunha descrición do libro-homenaxe Son de poesía que vén de editar a editorial 
lisboeta Edicoes Fluviais e a Libraría Couceiro e baixo a dirección de Xoán Carlos 
Domínguez Alberte. Dáse conta dos escritores homenaxeados, dos escritores colaboradores 
e da súa estrutura a través do nome das catro partes que compoñen o poemario. 
 
 
- Armando Requeixo, 'Metaliteratura transcendente', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Libros', 
24 decembro 2005, p. 21. 
 
A partir dos meses tan vizosos, con algunha sombra que outra, que vén pasando a literatura 
galega dáse conta, a través dunha descrición e dunha pequena crítica, do contido do libro-
homenaxe Son de poesía, obra que xunta poemas de escritores galegos e portugueses que 
eran amigos de Antón Tovar, Manuel María, Xela Arias e Luísa Villalta. Ademais recálcase 
o fascinante traballo do encargado de coordinar e editar o poemario, amais de poñerlle un 
prólogo, Xoán Carlos Domínguez Alberte, e do debuxante das caricaturas Baldo Ramos. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Salvador García-Bodaño, 'Literatura no outono', El Correo Gallego, 'Opinión', 20 outubro 
2005, p. 3. 
 
A partir do anuncio e da descrición da presentación que se vai facer do libro colectivo Son 



de poesía no Casino en Santiago de Compostela detense a falar do escritor portugués José 
Viale Moutinho e da súa obra, incluído no volume. E, no remate menciona unha serie de 
actos literarios que se van desenvolver durante o outono de 2005. 
 
 
- Salvador García-Bodaño, 'María Lado', El Correo Gallego, 'Opinión', 18 decembro 2005, 
p. 3. 
 
Fálase da poeta María Lado a partir dunha anécdota que ao autor lle aconteceu coa escritora 
cando cadraron nun mesmo coloquio a comentar o libro colectivo Son de poesía e el non a 
recoñeceu no momento. 
 
 
 
Domínguez Rey, Antonio, O segredo do monte, A Coruña: Espiral Maior,  2005, 79 pp.  
(ISBN: 84-96475-10-7). 
 
A obra consta de cincuenta poemas cunha extensión media que oscila ao redor dos quince 
versos, malia a existenza de dúas excepcións claras: "A fervura do aire", peza que abre o 
poema, e "Xubileo" situado preto do peche. O primeiro deles constitúe un perfecto adianto 
do que serán as constantes temáticas do volume: o profundo sentimento da natureza por 
parte dun suxeito lírico que ve reflectidos nela os grandes interrogantes da condición 
humana e a verdadeira esencia da realidade. De tal xeito, non só os catro elementos, aire, 
auga, terra e fogo, xa codificados polos presocráticos, senón tamén a serpe, a noite ou os 
paxaros aparecen como referentes de diversos estados anímicos e mesmo das cuestións 
máis trascendentes: os "buracos negros" son o xerme da vida, e o poeta falará tamén das 
"branquias da escritura" ou da "chuvia da existencia". A reflexión sobre a linguaxe é outra 
idea que aparece de xeito recurrente: a necesidade desta e a xenerosidade que implica 
compartila non impiden a conciencia por parte de quen escribe das súas deficienzas, da 
incapacidade de abranguer aquilo que queda ás súas marxes, "alén dos nomes", como reza o 
título dun poema. Por iso, se proclama a supervivencia da natureza tras a morte das 
palabras. Por último, o amor á dona, o compromiso político á raíz do Prestige, e a vivencia 
religiosa tócanse na última sección do libro. O espazo poemático da enunciación está na 
maioría das pezas a cargo dun eu lírico, intimista, pero que de cando en cando se agacha 
tras a impersonalidade das meditacións, a forza das preguntas retóricas sobre o motor do 
universo, e as interpelacións a un ti identificado coa natureza ou coa amada. No que toca á 
rima, predomina a asonancia e o versolibrismo, así como os versos de arte menor, con 
algunha excepción cara ao final do libro. A sintaxe caracterízase por unha certa 
complexidade, derivada do emprego de subordinadas, dalgúns hipérbatos e de sucesións de 
estruturas nominais, dando protagonismo a un vocabulario con forte poder descritivo do 
concreto da referencia directa, a natureza, e do abstracto do imaxinario, a trascendencia.  
 
 
 
 
Fernández Abella, Xoán Xosé, Poemas estradenses e catorce poemas máis, A Estrada: 
Fervenza,  2005, 50 pp.  (ISBN: 84-96368-25-4). 



 
Este poemario de Xoán Xosé Abella está estruturado en  vintedous poemas divididos en 
dúas partes, na primeira atopamos oito "poemas estradenses", nos que lembra a persoeiros 
coma Avelino Pousa Antelo, Marcial e Avelina Valladares ou a Antón Losada Diéguez, 
entre outros, dos cales rememora o seu gran labor en distintos eidos da Galiza; neste 
apartado tamén hai un oco para arremeter contra o desastre do Prestige. Na segunda parte 
do libro titulada "e catorce poemas máis" abarca máis temáticas aínda que segue a escribir 
sobre personaxes tales coma Rosalía de Castro ou Rafael Dieste por exemplo; tamén fai un 
canto á Terra dende a doce voz dun fillo namorado e magoado, pasando logo por unha tenra 
aproximación á figura materna, facendo unha elexía por un paxariño morto e máis tarde 
deténdose para pedirlle a todo o pobo que fale en galego. 
 
 
 
 
Fernández Naval, Francisco X., Mar de Lira, A Nosa Terra,  2005, 117 pp.  (ISBN: 84-
96403-59-9). 
 
O poemario  de Francisco X. Fernández Naval (Ourense, 1956) está dedicado á Luísa 
Villalta e a Maribel Longueira. O primeiro poema 'Mar de Lira' sitúa o contexto espacial 
evocado que constitúe o marco de todos os poemas: Lira, o seu mar, o solpor, as rochas. A 
este poema seguen  outros diferentes en extensión e formas mais sempre con esa evocación 
mariña de fondo. A paisaxe recréase como elemento que ao ser observado esperta os 
sentimentos do vivido evocados desde a lembranza e a nostalxia ou como imaxe que en si 
mesma suscita o lirismo, toda a representación proxéctase desde a subxectividade, os 
sentimentos e o vivir diario á beira do mar ou os recantos da vila. Os poemas achéganse a 
unha poesía narrativa que flúe con lirismo mais tamén coa liberdade de non estar suxeito a 
constricións formais. Acompaña á linguaxe escrita a linguaxe visual de fotografías, imaxes 
mariñas desdebuxadas, como as lembranzas, que acompañan a cada poema.  
 
 
 
Recensións: 
 
- Rodri García, 'Un barco de versos navega polo mar de Lira', La Voz de Galicia, 'Culturas', 
nº 122, 'A entrevista', 13 agosto 2005, p. 10. 
 
Considérase a obra Mar de Lira como a lírica que recolle a realidade e a vida das xentes do 
mar convertidas en sentimento. 
 
- Armando Requeixo, 'Mar de Lira', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 138, 'Libros', 20 
outubro 2005, p. 5. 
 
Sinala  o coidado na edición do libro refírese á traxectoria de Fernández Naval, facendo 
alusión á narrativa e as obras infanto-xuvenís deste, así como á literatura de viaxes e a guía 
turística, xéneros nos que o autor ten incorrido. A seguir, realiza unha análise de Mar de 
Lira, salientando a súa rítmica "lene, a un tempo liviá e decidida", ou narratividade dalgúns 



dos poemas e mencionando os tipos que nestes desfilan, vinculando os elementos sinalados 
coa terra homenaxeada na obra. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Camilo Franco, 'En ocasións a tradición pode ser revolucionaria', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 122, 'A entrevista', 13 agosto 2005, p. 10. 
 
Entrevístase ao autor do poemario Mar de Lira e da novela O bosque das antas, Francisco 
Fernández Naval, quen nos achega á creación e temática desta obra na que tenta facer unha 
interpretación poética dunha colectividade e 'recuperar a relación coa paisaxe entendéndoa 
na súa integridade'. 
 
 
Fernández Seoane, Antonio, Martínez Delgado, Verónica , Cara a un solpor de gatos, III 
Premio de Poesía "Afonso Eanes do Cotón", A Coruña: 3C3 Editores,  2005, col. 
Varilongo/Poesía, nº 8, 85 pp.  (ISBN: 84-934335). 
 
Poemario conxunto de Verónica Martínez Delgado (Valdoviño, 1976) e Antonio Fernández 
Seoane (Ourense, 1970), que se estrea como poeta con esta publicación. A obra iníciase cun 
prólogo de Jorge Varela, "Palabras ciliares",  onde xa se anuncian algúns dos leit-motiv  
que articularán o libro. Os autores desenvolven en sesenta e oito composicións breves en 
primeira persoa unha miscelánea de temas como a melancolía, a soidade, a sensualidade ou 
a morte, sempre desde unha perspectiva intimista. Estes elementos xiran en torno a dous 
conceptos marco: por unha banda a idea da casa como transposición e prolongación do 
corpo; e por outra a do solpor como luz esmorecente capaz de borrar lembranzas e facer 
posíbel o desterro do "eu". Este volume resultou gañador da III edición do "Premio de 
poesía de Afonso Eanes Cotón", organizado pola Asociación Cultural de Negreira "Afonso 
Eanes" en colaboración co Concello de Negreira, 3C3 Editores e Eurográficas.  
 
 
 
 
Fonte, Ramiro, Adeus Norte, Pontevedra: Deputación Provincial de Pontevedra,  2005, col. 
Tambo, 94 pp.  (ISBN: 84-8457-236-6). 
 
Este poemario de Ramiro Fonte (Pontedeume, 1957) co que gañou o Premio Esquío en 
1991 estaba esgotado dende había anos, polo que esta versión sae á luz para encher ese 
baleiro. Elabora un discurso poético interrogativo e reflexivo a través de tres seccións 
diferenciadas. Comeza cun poema solto titulado "O inimigo", que funciona a maneira de 
prólogo e no que se dirixe ao lector para que se somerxa na poesía aínda non estando no seu 
mellor momento. A primeira parte do libro, "A sombra do artista adolescente",  contén once 
poemas nos que recorda o pasado cheo de sombras, é unha volta ao pasado dende a derrota. 
A segunda parte, "Adeus Norte", componse de trece poemas nos que hai unha continua 
partida, pero a sombra de Galicia sempre está presente, aínda que viva lonxe con el van as 
lembranzas e sempre hai un regreso á terra aínda que non sexa físico. A última sección, 



"Interior medianoite", recolle dezanove poemas nos que se pregunta pola vida, pola morte e 
as referencias son ás persoas e ás cousas perdidas no camiño da vida. Achégase ao longo 
dos diversos poemas á nostalxia, busca o calor doutras horas que viviron nel e finalmente 
métese na casa que representa o lugar de protección. A habilidade técnica queda manifesta 
na obra, nela manexa con recorrencia diversos motivos como as rosas, o xardín, o mar ou a 
chuvia. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Román Raña, 'Do Norte', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 142, 'Libros', 17 novembro 
2005, p. 5. 
 
Sinala que esta publicación constitúe a versión definitiva da obra gañadora do Premio 
Esquío de Poesía 1991. Salienta a liña melódica do poemario, no que se combinan 
hendecasílabos, alexandrinos, heptasílabos e pentasílabos. En canto á temática, vincula o 
intimismo coa melancolía e a nostalxia, realizando unha pequena análise da obra, á que 
cualifica como "poesía navegábel". 
 
 
- Vicente Araguas, 'Máis ao norte', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Libros', 27 novembro 
2005, p. 20. 
 
Refírese á obra gañadora do Premio Esquío de Poesía 1991, afirmando que esta é  
considerada pola crítica como a máis importante da produción poética de Ramiro Fonte. Di 
que, malia non ser esta unha obra de lírica narrada nin prosa poética, a súa trama admite 
unha lectura na procura da historia. Loa a reedición e sinala a disposición culta do autor, 
que pode apreciarse na obra a través das referencias implícitas ou explícitas, como aquelas 
que dun xeito metapoético a vinculan a Luis Cernuda ou Jaime Gil de Biedma; así mesmo, 
subliña a intelixencia do artificio de Ramiro Fonte e conclúe que Adeus Norte _(agora 
susceptíbel de ser lido como "despedida" a vellos procedementos e "ubicacións 
cronolóxicas") deixou un certo fito na poesía galega moderna. 
 
 
- Vicente Araguas, 'Adeus norte', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Opinión', 27 novembro 
2005, p. 18. 
 
Refírese á obra gañadora do Premio Esquío de Poesía 1991, afirmando que esta é  
considerada pola crítica como a máis importante da produción poética de Ramiro Fonte. 
Citando algúns dos poemas máis valorados do libro, apunta tamén a liña gildebiedmiana da 
obra, concluíndo que, polas razóns enumeradas, Adeus Norte é unha obra de obrigada 
lectura. 
 
 
- Martiño Suárez, 'Revisión poética de fonte', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 138, 'Letras 
en Galego', 3 decembro 2005, p. 11. 



 
Sinala a edición e reedición da obra de Ramiro Fonte nestes días,  mencionando tanto 
Adeus Norte como A rocha dos proscritos. Con respecto da primeira, cualifica a Fonte 
como "consumado compositor de ritmos" e sinala o amplo abano de símiles portuarios que 
esta contén, así como a reflexión sobre o tempo que deles resulta. 
 
 
 
García Mato, Xosé Luis, Dando novas túas, Sada: Ediciós do Castro,  2005, 69 pp.  
(ISBN: 84-8485-196-6). 
 
Xosé Luís García Ferreiro preséntanos esta escolma de poesía do seu pai escrita no periodo 
1956-1980. A colección vén precedida dun prólogo de Manuel María que nos achega á vida 
e na obra de García Mato, situándoo dentro da "Escola poética vilalbesa". Este poemario 
vén dividido en cinco libros ou capítulos ordeados cronoloxicamente e que recollen cada un 
entre catro e doce poemas. A lingua vehicular é a galega, a pesar do bilingüismo do autor, 
por achegárennos máis ao home, e á terra, segundo declara o seu propio fillo. Os poemas 
preséntannos á Terra Cha, o amor, o mar, o vento e supoñen unha viaxe pola paisaxe 
interna da voz lírica, ligada á Terra Cha, ao mar e ao sentimento amoroso desde a ausencia 
e a distancia. Hai que destacar o estilo neotrobadoresco, entre o que ten especial luz a 
cantiga de amigo e o uso do refrán. 
 
 
 
 
García, Xoán, Ronsel de lúa espida, ilust. de María Dolores, Corín Diego, Dulce Anca, 
Jaime Jané, Manuel López, Noel López e Diego Vázquez, Neda: Edicións de Autor,  2005, 
150 pp.  (ISBN: 930622-6-X). 
 
O poemario, precedido dun prólogo de Elia Rico Lagarón, está estruturado en tres partes: 
Nun claroscuro de soños, Os aloumiños da fala e Rodeiras que nos achegan. A obra 
comeza cunha cita de Manuel María e unha dedicatoria. Ao longo da obra atopamos 
debuxos onde destaca a presenza de mulleres espidas e da lúa, agás no debuxo que precede 
a cada caderno onde as ilustracións están relacionadas co título destes. En canto ao contido, 
estes poemas falan de sentimentos, da memoria, da vida e da morte, do amor, da amizade, 
de Galiza, das inxustizas, etc. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Xoán A. García López, 'Ronsel de poesía e música', Diario de Ferrol, 'La ventana', 14 
xullo 2005, p. 12. 
 
Fala da presentación do seu novo poemario, Ronsel de lúa espida, que tivo lugar o 24 de 
xuño. Logo explica o significado do título e comenta que nos imos atopar nos seus poemas.  
 



 
 
García, Xosé Lois, Kalendas, estudo preliminar de Andityas Soares de Mouraº, Vigo: 
Edicións Xerais de Galicia,  setembro 2005, col. Poesía, nº 9, 404 pp.  (ISBN: 84-9782-
337-0). 
 
Este poemario de Xosé Lois García (Lugo, 1945), como xa o seu título suxire, estrutúrase a 
xeito dun diario poético: desde o 26 de xaneiro até o 31 de decembro do 2003. O autor vai 
deixando constancia de cada unha das xornadas do calendario cun poema. Deste xeito, a 
temática non pode senón reflectir a variedade dos asuntos que atinxen á vida cotiá dos seres 
humanos: polas súas páxinas pasan as pequenas traxedias íntimas do individuo, sexan estas 
amorosas, familiares ou éticas. Pero certas datas convidan ao suxeito a converter os versos 
de cada día en  poemas de efemérides que acollen o compromiso político e a inquedanza 
social: é o que sucede co vintetrés de febreiro ou o vinte de novembro. O mesmo acontece 
con certos lugares polos que vai transcorrendo a existencia do eu, entre os que ten lugar 
destacado La Habana, pero tamén Cataluña, Portugal e Galicia. A métrica é asonante, e 
goza da seguinte particularidade: se ben os poemas correspondentes aos días laborábeis 
constan de vinte versos, os da fin de semana redúcense a tan só sete ou oito, nun xeito de 
adaptarse ao limitado espazo que os dietarios dedican á fin de semana. No que toca ao 
estilo, o autor foxe de alardes retóricos e os seus versos caracterízanse pola sinxeleza 
expresiva e conceptual e por un ton afectivo equilibrado na transmisión da intimidade.  
 
 
 
Recensións: 
 
- Xosé M. Eyré, 'Algunhas consideracións acerca da última poesía de Xosé Lois García', A 
Nosa Terra, nº 1.195, 'Poesía', 27 outubro 2005, p. 26. 
 
Co gallo da homenaxe recibida por García en Chantada, laméntase o descoñecemento do 
seu perfil poético en Galicia. Repásase a súa andaina poética, que conta con títulos como 
Do Faro ao Miño, que contén poesía localista de amor á terra, ou Poemas pornofálicos, que 
enlazan coa tradición trobadoresca. Coméntanse brevemente as principais características do 
último proxecto do autor, Kalendas. 
 
 
- Xesús Fraga, 'Apreixar o tempo dende a poesía', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 133, 
'Letras en galego', 29 outubro 2005, p. 11. 
 
Sublíñase a relación do feito temporal coa lírica para falar da condición de tránsito presente 
en Kalendas. Destácase a importancia do feito cotiá, da emigración e o carácter infrecuente 
do volume de Xosé Lois García. 
 
 
- Xosé M. Eyré, 'Un descomunal proxecto poético de Xosé Lois García', A Nosa Terra, nº 
1.202, 'Cultura', 15 decembro 2005, p. 26. 
 



Eyré aprecia a difícil empresa abordada en Kalendas, na que o autor soubo fuxir de 
solucións doadas como poemas de circunstancias, detecta a presenza de presupostos da 
filosofía zen e destaca a forte pegada descritivista no estilo. 
 
 
- Vicente Araguas, 'Poesía decotío', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Libros', 24 decembro 
2005, p. 20. 
 
Fálase do compromiso de esforzo e da autenticidade que emanan de Kalendas, así como 
das adscricións ideolóxicas que os versos deixan ver. Araguas manifesta a súa preferencia 
polos poemas máis breves e de temas eróticos. 
 
 
Referencias varias: 
 
- S.J., 'Xosé Lois García repasa o 2003 nun dietario poético', El Progreso, 'Cultura', 23 
outubro 2005, p. 79. 
 
Dáse noticia da recente publicación de Kalendas, e alúdese ao reto formal que supuxo para 
o autor o compromiso de escribir un poema por día. Anótase a multiplicidade dos asuntos 
tratados e cítase entre eles o acontecer político, sobre todo a referencia á guerra de Irak. 
 
 
- Xosé Neira Vilas, 'Pezas dun xornal lírico', Galicia Hoxe, 'Maré', 29 novembro 2005, p. 
44. 
 
Coméntase a tensión creadora e o traballo que supón a elaboración de Kalendas, repásanse 
algúns dos múltiples escenarios deste peculiar diario que Neira Vilas considera a 
"culminación dunha sostida traxectoria poética". 
 
 
- Elena Castelao, 'Xosé Lois García presenta 'Kalendas' en Monforte', El Progreso, 8 
decembro 2005, p. 88. 
 
Informa do acto de presentación da obra Kalendas, que terá lugar na galería Sargadelos de 
Monforte ás sete da tarde do día seguinte.  
 
 
- Xosé Carlos Caneiro, 'Oh, poetas', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 140, 17 decembro 
2005. 
 
Entre outras propostas, recoméndase a lectura de Kalendas, que se describe como a 
proposta máis orixinal da temporada poética. 
 
 
- Ramón Caride, 'Un poemario inusual', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 142, 'O Mellor en 
Galego', 31 decembro 2005, p. 11. 



 
Coméntase a orixinalidade de Kalendas, diario poético escrito por Xosé Lois García, na 
historia da literatura galega e se destaca a ausencia de imposturas nun proxecto que toma o 
concreto da experiencia vital como materia lírica.  
 
 
 
Gómez Alfaro, X.C., Confíteor, prólogo de Ramón Nicolás, Poio-Pontevedra: Litoral das 
Rías,  2005, col. Hipocampo Amigo Poesía, nº 16, 70 pp.  (ISBN: 84-9333908-4-7). 
 
Décimo poemario deste autor, noveno en galego, composto a maioría por sonetos libres, 
que comeza cun prólogo de Ramón Nicolás, titulado "A voz de X. C. Gómez Alfaro" e 
dividido en dúas partes: "unha biografía para un poeta", no que, ademais de referirse a 
algúns aspectos biográficos fundamentais para entender a este escritor, sinala tamén a súa 
ausencia nos manuais críticos como un feito incontestábel; e "Confíteor, un poemario 
singular", no que chama a atención sobre o peso da tradición da poesía relixiosa na 
literatura galega. A través da súa poética Gómez Alfaro amósase crítico coa época que lle 
tocou vivir, coas inxustizas e as miserias, todas elas denunciábeis nos seus poemas; mais 
tamén afonda no eido máis íntimo e persoal, en poemas con certo aire autobiográfico, e 
tamén a modo de confesión reflexiva da vida dos humanos e da súa propia vida, a veces 
nun enfrontamento con Deus, pois a linguaxe relixiosa é unha constante nestes versos 
nacidos dunha fe atormentada.   
 
 
 
Recensións: 
 
- Manuel Regal Ledo, 'X.C. Gómez Alfaro, Confíteor ; Ofertorio de solpores', 
Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián, nº 145, 'Recensións', 2005, pp. 107-
109. 
 
Recensión das obras poéticas de Gómez Alfaro Confíteor e Ofertorio de solpores. O autor 
da crítica comeza manifestando a súa escasa experiencia na elaboración de recensións sobre 
poesía, sendo máis próximo ao tema da teoloxía. A continuación explica cal é o tipo de 
poesía que máis lle interesa, a que expresa a fondura da experiencia humana, que trasluce o 
desconcerto ante o misterio e que busca a Deus. Laméntase pola escasa produción deste 
tipo de poesía en galego e repasa sucintamente os nomes dalgúns persoeiros literarios que 
nalgún momento a cultivaron. Pasa logo a centrarse nos dous libros obxecto da recensión, 
valorando moi positivamente a sorte de telos atopado, dado que reflicten ese tipo de poesía 
que el vén de gabar. Reproduce un número importante de versos de cada unha das obras 
para explicar distintos aspectos que lle interesa resaltar nas mesmas. Incide en que ambas 
recollen a temática da busca rebelde e acusadora de Deus, sobre todo Confíteor, onde con 
dureza se increpa a esa divinidade polo morte do fillo. Finaliza a recensión o seu autor 
cunha puntualización que cuestiona a postura do poeta, ao lembrar que Deus é compañeiro 
e camarada no sufrimento, e non responsábel do mesmo. 
 
 



- Clodio González Pérez, 'Gómez Alfaro: 'Confíteor', Galicia Hoxe, 'O rodicio do tempo', 
15 outubro 2005, p. 5. 
 
Comeza falando de Eladio Rodríguez González, poeta que finou en 1949, o mesmo ano no 
que naceu Gómez Alfaro, circunstancia á que fai referencia este último nunhas notas 
autobiográficas. A seguir repasa o contexto bibliográfico do autor do Ribeiro que conta xa 
cunha sólida e recoñecida obra poética recollida en varios volumes, para centrarse 
finalmente na obra que acaba de publicar, Confíteor, e que cualifica coma unha obra de 
denuncia, de enfrontamento con Deus polo mal que facemos no seu nome, da miseria, da 
guerra, da fame, da morte... pero tamén como un canto de fe e de esperanza. Fala dun poeta 
maduro, pleno e como mostra remata recollendo os versos dun dos poemas desta última 
obra.   
 
 
- Xesús Alonso Montero, 'Un poeta que se arrepón a Deus', La Voz de Galicia, 'Culturas', 
nº 131, 'Letras en galego', 15 outubro 2005, p. 13. 
 
Céntrase no novo traballo do poeta galego Gómez Alfaro, Confíteor, que foi presentado en 
A Guarda e en cuxo acto de presentación estiveron, entre outros, Ramón Nicolás, Sabino 
Torres Ferrer, e o mesmo Xesús Alonso Montero. A continuación pon de manifesto as liñas 
arredor das cales xira este poemario, entre as que salienta unha liña elexíaca, presente xa en 
poemarios anteriores, na que evoca un tesouro perdido: a figura do fillo morto, e interpela a 
Deus, que debería coidar dos nenos; e unha liña máis social: a do poeta civil que lle esixe a 
Deus explicacións sobre as miserias e angustias do mundo actual. Recolle ademais 
fragmentos de dous poemas que reflicten ambas temáticas.  
 
 
- Ricardo Rodríguez Vicente, 'Confíteor, de Xosé Carlos Gómez Alfaro, un poemario 
indómito', Faro de Vigo, 'Especial Baixo Miño/Louriña', 29 outubro 2005, p. 14. 
 
Faise eco do acto de presentación da nova achega poética do escritor Xosé Carlos Gómez 
Alfaro, Confíteor,  que tivo lugar en A Guarda e na que participaron personalidades da 
cultura e da política galegas. Séguelle unha achega ao poemario, noveno libro en galego do 
escritor e décimo da súa bibliografía poética, do que se salienta, a modo de confesión e en 
clave de monólogo, a presenza dunha considerábel carga de denuncia e rebeldía fronte á 
problemática social a través de poemas que falan sobre as miserias do mundo actual; pero 
tamén teñen cabida poemas autobiográficos, sobre a dor pola perda do seu fillo. Remata 
loubando a calidade deste poemario dentro da creación poética en Galicia e a importancia 
de situar a este autor no lugar que lle corresponde no ámbito da poesía galega. 
 
 
- Xosé Lois García, 'As transcendencias de 'Confíteor', Galicia Hoxe, 'Ecos da Berenguela', 
8 novembro 2005, p. 4. 
 
Aproximación ao contido do décimo poemario de Gómez Alfaro, Confíteor, conformado no 
seu conxunto por varias "transcendencias" que xorden do que ocultamos, tal e como di Lois 
García. Salienta neste libro, por un lado, o título, referido ao acto confesional dun poeta que 



deixa de ser un "finxidor" e confesa o que moitos consideran unha imprudencia; por outro, 
a queixa do autor sobre os agravios humanos rescatando ao longo dos seus poemas "o facho 
do humanismo". Recolle ademais para exemplificar esta temática un dos poemas presentes 
no libro, 'Se foras máis humano' e ramata cualificando Confíteor como "un poemario de 
enorme calado ético en tons e ritmos non exaltados".  
 
 
- Román Raña, 'Con Confíteor', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', 'Libros', 22 decembro 
2005, p. 4. 
 
Comentario sobre Confíteor, o novo poemario en galego de Gómez Alfaro. Logo de sinalar 
que este último traballo que se acaba de editar o confirma como un dos autores máis sólidos 
do noso panorama literario, salienta o "ton confesional" da súa lírica ademais da crítica que 
verten os poemas sobre a situación do século que lle tocou vivir e ás inxustizas. Remata o 
comentario facendo referencia ao tipo de rima empregada polo autor así como ao prólogo 
de Ramón Nicolás co que comeza o libro  
 
 
Referencias varias: 
 
- Marcos Valcárcel, 'Confíteor', voz agoniada dun pecador', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 28 
outubro 2005, p. 47. 
 
Esta referencia é practicamente na súa totalidade a mesma que aparece en La Región do 
mesmo día e que se describe a seguir: 
 
- Marcos Valcárcel, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 28 outubro 2005, p. 75. 
 
Faise eco da publicación do último libro do poeta ribeirao Xosé Carlos Gómez Alfaro: 
Confíteor, publicado na colección Hipocampo Amigo. Saliéntase a calidade deste poeta 
como sonetista ao mesmo tempo que se alude á "coidada factura formal" duns versos que 
presentan unha linguaxe relixiosa vertida dende un sentimento confesional provocado polo 
desespero da morte dun fillo. 
 
 
- Marcos Valcárcel, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 29 outubro 2005, p. 59. 
 
Alude á tradición da poesía relixiosa nas letras galegas sobre a que chama a atención o 
crítico Ramón Nicolás no limiar de Confíteor, o novo poemario de Gómez Alfaro, 
sinalando nomes ben relevantes: Samuel Eixán, Crecente Vega, Díaz Castro, Faustino Rey 
Romero, Avelino Gómez Lego...aos que Valcárcel engade os nomes de Eladio Rodríguez 
López, Manuel Casado Nieto e ao crego Manuel Espiña, entre moitos outros. 
 
 
 
Gómez, Lupe, Azul e estranxeira, Sada: Ediciós do Castro,  2005, 108 pp.  (ISBN: 84-
8485-196-6). 



 
Nas noventa e dúas composicións deste poemario de Lupe Gómez (Fisteus,1972) atópase 
unha poesía breve e clara. O eu lírico fala do caótico da vida cotiá, do amor, do desamor, do 
sexo, do paso do tempo, da morte, da rebeldía, etc. A introdución de Fran P. Lorenzo trata 
de resaltar a figura da autora á que lle atribúe un grande poder innovador. Ademais tenta 
descubrir e salientar o carácter crítico da obra e os temas que esta abrangue: as 
convencións, o "capitalismo emotivo", os modos sociais de relación, a política actual ou a 
fugacidade da vida.  
 
 
 
 
Gómez, Lupe, O útero dos cabalos, VIII Premio de Poesía Johán Carballeira, Prólogo de 
Xohana Torres, A Coruña: Edicións Espiral Maior, 26 abril 2005, col. Poesía, nº 153, 117 
pp.  (ISBN: 84-96475-04-2). 
 
Xohana Torres comeza no seu prólogo por destacar o título, ao seu modo de ver 
desconcertante, do poemario, que considera "explica ben" o carácter da obra da autora. A 
prologuista destaca que Lupe Gómez emprega unha temática entresacada da súa vida diaria 
e do mundo que a rodea. A autora emprega a rima libre, nuns poemas escritos en versos de 
arte menor. A lingua é directa e sencilla, empregando un vocabulario de uso xeral. O eu 
poético, protagonista do poemario, relata os seus sentimentos sobre unha temática 
entresacada do día a día.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- R.E., 'Soneto para Carlos', El Progreso, 27 febreiro 2005, pp. 10-11. 
 
Nunha nota de sociedad dun párrafo, dáse conta da presentación no Centro Galego de Arte 
Contemporáneo (CGAC) de Santiago de Compostela, do poemario O útero dos cabalos, de 
Lupe Gómez, por parte do poeta e narrador Antón Lopo.  
 
 
- Maré, 'En xogo de contrarios', Galicia Hoxe, 'Maré', 10 xuño 2005, p. 43. 
 
En referencia á presentación do poemario O útero dos cabalos, que anuncia, faise un breve 
resumo da obra e da súa temática, que está marcada, segundo sinala, pola influencia da 
actualidade.  
 
 
- Jose Matamoros, 'Creadores que sueñan historias', La Voz de Galicia, 'Patio de Vecinos', 
11 xuño 2005, p. L11. 
 
Nunha nota de sociedad dun párrafo, dáse conta da presentación no Centro Galego de Arte 



Contemporáneo (CGAC) de Santiago de Compostela, do poemario O útero dos cabalos, de 
Lupe Gómez, por parte do poeta e narrador Antón Lopo.  
 
 
- M.B., 'Lupe Gómez: 'Xa non sinto a necesidade de provocar', A Nosa Terra, nº 1.186, 'Fin 
de semana', 27 xullo 2005, p. 33. 
 
Breve entrevista a Lupe Gómez a propósito da publicación do poemario. Nela, a poeta, 
ademais de dar conta dos novos proxectos nos que está a traballar, sinala que con este libro 
gañou o seu primeiro premio, o Johan Carballeira 2003. Indica, ademais, que esta obra 
supón un cambio con respecto das anteriores, xa que as imaxes (que proveñen de cartas 
escritas aos amigos) son máis vitalistas e felices. Así mesmo, sinala que o título é un xogo 
de contrastes entre o feminino e o masculino. 
 
 
- Carmen M.V. Valiña, 'As vacas bailan nunha tarde de xullo', Galicia Hoxe, 'Verán', 26 
agosto 2005, p. 18. 
 
Entrevista a Lupe Gómez a propósito da publicación do poemario. A autora responde a 
varias preguntas referentes ao seu modo de concibir a vida e a poesía, entre as cales afirma 
non facer distinción ningunha. Entre outras cousas, afírmase que o seu traballo literario ten 
como eixes o sexo e a aldea. 
 
 
 
Iglesia, Antonio de la, Poesías, edición, limiar e notas de M.R. Saurin de la Iglesia, A 
Coruña: RAG �♦,  2005, col. Letras da Academia, nº 2, 342 pp.  (ISBN: 84-87987-59-1). 
 
Este volume inicia, xunto aos libros Os Eoas, de Eduardo Pondal, e Cartas, de Manuel 
Curros Enríquez, a colección literaria "Letras da Academia", fundada pola Real Academia 
Galega co obxectivo fundamental de editar textos e documentos que obran nos arquivos da 
institución e ofrecerlles a investigadores e estudosos textos inéditos ou de moi exigua 
circulación que poidan esclarecer capítulos importantes da historia literaria de Galicia. A 
edición dos poemas de Antonio de la Iglesia (Santiago, 1819- A Coruña 1872) preséntase, 
polo tanto, como un intento de facer accesíbel aos lectores a obra poética, até agora case 
descoñecida, dun intelectual cuxo prestixio, como apunta o editor da obra, procede na 
actualidade sobre todo a elaboración do Idioma gallego (1886), libro devolto á atención do 
público grazas a unha reedición moderna. A explicación das circunstancias e condicións 
nas que xurdiron as creacións de Antonio de la Iglesia ten lugar a través tanto do limiar a 
cargo do editor como do prólogo escrito por Xesús Alonso Montero, titulado "Sobre o 
escritor e a súa editora",  textos que expoñen, asimesmo, as múltiples dificultades que debe 
afrontar o labor de edición dos escritos do intelectual. Para facilitar a lectura das 
composicións incluídas e completar a información sobre elas, o libro contén, ademais, un 
índice alfabético de primeiros versos e un apéndice que ofrece variantes textuais e 
aclaracións. Finalmente, as setenta e sete poesías que conforman o volume están ordenadas 
con criterio cronolóxico e conservan a grafía e a puntuación orixinais. 
 



 
Recensións: 
 
- Ramón Nicolás, 'Obra poética', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 141, 'Libros', 10 
novembro 2005, p. IV. 
 
Informa da creación da colección "Letras da Academia". Comenta a estrutura do libro e 
presenta os elementos fundamentais dos proxectos culturais levados a cabo por Antonio de 
la Iglesia. En canto ao volume de poemas, sinala que este confirma as opinións que 
insistían no discreto labor creativo do poeta, se ben pode resultar de gran utilidade por 
permitir aos especialistas e interesados o coñecemento  dun conxunto de textos ata agora 
case inaccesíbeis.    
 
 
Iglesias, Mero, Na lonxitude do tempo, III Premio de Poesía "Antonio Prados Ledesma", A 
Coruña: Edicións Espiral Maior, 31 xaneiro 2005, col. Espiral Maior Poesía, nº 149, 45 pp.  
(ISBN: 84-89814-72-4). 
 
Libro de poemas de Mero Iglesias (Vilalba, 1951) galardoado co III Premio de Poesía 
"Antonio Prados Lédesma". Tras o prólogo de David Otero, "Que a memoria tamén fai as 
súas viaxes" seguen quince poemas dende o que dá título á obra "Na lonxitude do tempo" 
até "Pasadoiros" para concluír cun índice que dá conta dos títulos e as súas correspondentes 
páxinas a modo de guía de referencia para o lectorado. O prólogo de Otero presenta, nunha 
prosa cargada de lirismo, a temática da obra, definida como "poemario matricial", onde 
adianta a importancia da estación outonal na obra tanto como medida do tempo como 
identificación coa terra galega. Conclúe o prólogo cunha invocación de agradecemento ao 
autor por tan fermosa poesía que axuda a redimir tantos pesimismos. O primeiro poema 
conta con catro versos dedicados ao outono, presentándoo xa como fío conductor e foco 
temático do poemario. A simboloxía da estación desenvólvese nos distintos poemas que 
seguen, como "Outonías", "Magosto de Pigmentos" "Arrecendo da mazá de outono", 
"Lambe as feridas o outono", "Tempos idos son pasados", entre outros, atrapando ensoños 
para combater medos, medindo a vida, as penas, as alegrías a través dos seus marabillosos 
matices de cores e festas tradicionais como o magosto. O pasado reaparece no poder 
evocador da memoria, desafiante ao paso do tempo, deténdose no outono, no que fican as 
memorias e onde un apaña forzas para cavar outro rego, como recollen os versos da última 
composición do poemario "Pasadoiros". 
 
 
 
Recensións: 
 
- A.S., 'Na lonxitude do tempo', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 103, 'Letras en galego', 2 
abril 2005, p. 9. 
 
Comentario sobre a obra de Mero Iglesias Na Lonxitude do tempo que mereceu o premio 
Prados Lédesma. Comeza aludindo á faceta musical do autor ademais da publicación de 
libros en colaboración con Xosé Luís Rivas. A continuación describe a obra como unha 



obra curta, de cincuenta páxinas, que propón unha reflexión sobre o paso do tempo a través 
dun motivo poético clásico, o outono; ademais dos temas da infancia como patria e os 
arrecendos da nenez. Remata manifestando que hai un certo pouso de lírica tradicional e 
popular nos seus versos. 
 
 
- X.G.G., 'Mero Iglesias, tempo e outono', A Nosa Terra, nº 1.176, 'Poesía', 19 maio 2005, 
p. 28. 
 
Percorrido pola obra de Mero Iglesias Na Lonxitude do tempo, galardoada co terceiro 
premio de poesía Antonio Prados Ledesma. Nun primeiro momento céntrase na cuarteta 
inicial para manifestar que anuncia os distintos temas dos dezaseis poemas das obra con ela 
incluída. Fai mención tamén á "Dedicatoria" e á introducción de David Otero. A 
continuación, presenta unha análise formal da composición, sostendo que os versos son 
pouco elaborados, de arte menor e cunha técnica sintáctico-semántica depuradísima. 
Agradece esta non excesiva lonxitude do verso e inclúe algúns para xustificar as ideas 
expostas. Finalmente, manifesta que se aparta das tendencias da poesía actual galega, de 
hermetismos e culturalismos complicados para encandilarnos co seu encanto naïve. 
 
 
- Vicente Araguas, 'Equilibrio outonal', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Poesía en 
galego', 5 xuño 2005, p. 12. 
 
Aproximación á obra poética de Mero Iglesias Na Lonxitude do Tempo, gañadora do 
terceiro premio de poesía Antonio Prados Lédesma. Examina a temática da obra, 
vencellada á estación do outono, para definir a poesía de Mero como unha poesía que foxe 
de complicacións e hermetismos para recoller o saber popular. Por iso recoñece o valor da 
versificación sinxela, a veces "naïve", aínda que en ocasións con certa dificultade. Remata 
cunha referencia á palabra tan usada na obra, "maiterra", manifestando que fai bo uso dela 
tamén no prólogo David Otero. 
 
 
- Xosé Lois García, 'Na lonxitude do tempo', Galicia Hoxe, 'Ecos de Berenguela', 2 agosto 
2005, p. 4. 
 
Ofrece unha reflexión sobre o tema do outono na obra Na lonxitude do tempo, de Mero 
Iglesias. Comeza lembrando que a obra constitúe o primeiro libro de poemas do autor, e 
indica que está formado por quince  poemas. Céntrase logo na importancia do outono na 
obra, analizándoo como elemento catalizador da acción, imaxe e símbolo do paso e medida 
do tempo sobre o que todos xiramos. Considera o elemento outonal como característico dos 
poetas da Terra Cha e lembra a Manuel María e un dos seus poemarios, As lúcidas lúas do 
outono (1988). Manifesta que a presenza do outono é fundamental na obra e cita versos nos 
que o poeta experimenta a realidade a través desta estación. Deste xeito, di que presencia 
decadente do outono simboliza no discurso poético non só o declive ou a ofrenda dos 
froitos maduros senón tamén a esperanza dunha mantenza que nos dá a terra para pasar os 
infortunios do inverno. A continuación, fai mención á voz poética, que observa e absorbe 
outonos para construír un memorando sobre o destino do home, presentándose na poesía 



para ser memoria. Remata definindo a estación outonal como parámetro de medida do 
tempo, marcando un espazo para o noso destino, definición que di se ve apoiada polo 
prólogo de David Otero. 
 
 
- Román Raña, 'Lonxitudes do tempo', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 134, 'Libros', 22 
setembro 2005, p. IV. 
 
Dá conta da presentación do libro Na lonxitude do tempo, de Mero Iglesias, galardoada co 
premio Prados Ledesma do concello de Viveiro. Subliña o recoñecemento do escritor no 
ámbito da música popular galega, na actualidade membro de  "A Quenlla". Refírese ao seu 
labor como narrador e destaca as obras Contos de vellos para nenos e Somos lenda viva 
para logo catalogar o presente traballo como o primeiro no que aborda o autor o xénero 
poético. No tocante á súa poesía manifesta que o seu carácter é fortemente musical, cheo de 
paralelismos e anáforas, tomando como fonte a poesía tradicional e popular na elaboración 
das súas rimas. Compara neste punto a similitude do autor con Rosalía de Castro, sobre 
todo polo uso da rima asonante combinada coa consonante. Logo de referirse á forma, 
segue a análise da obra desde o punto de vista temático e enfatiza a paixón do autor pola 
natureza, a predilección polo outono, símbolo do paso do tempo e melancolía, e o desexo 
dun vivir gozoso narrado nunha linguaxe agraria que recorda a esencia da nosa terra, 
misturada con elementos cultos que amplían o marco rústico. Remata cunha breve 
referencia ao prólogo de David Otero. 
 
 
Referencias varias: 
 
- José Alonso, 'A lonxitude de Mero Iglesias', El Progreso, 'Notas de un reportero', 27 abril 
2005, p. 6. 
 
Dá conta da  publicación da obra Na lonxitude no tempo, gañadora do terceiro premio de 
poesía Antonio Prado Lédesma (2002) do concello Viveiro editada por Espiral Maior.  
Lembra que o autor é o ex-integrante de "Fuxan os Ventos" e que actúa na actualidade no 
grupo "A Quenlla". Remata aludindo ao prologuista do libro, David Otero, para agradecer a 
calidade literaria da poesía de Mero. 
 
 
- R.G., 'Na lonxitude do tempo', La Voz de Galicia, 'Culturas', 'Letras en galego', 7 maio 
2005, p. 18. 
 
Informa da publicación da obra Na lonxitude do tempo galardoada co premio de poesía 
Prados Lédesma do concello de Viveiro. Comeza referíndose á importante faceta de 
músico galego do autor, membro do grupo "Fuxan os ventos" ou "A Quenlla" para logo dar 
conta da grande calidade lírica da obra. Remata cuns versos que reflicten a aposta do autor 
polo outono como tempo que mide a vida. 
 
 
 



Ínsua, Emílio Xosé, Acontece ás veces a tenrura, IVº Premio de Poesía "Antonio Prados 
Ledesma", A Coruña: Edicións Espiral Maior, 31 xaneiro 2005, col. Espiral Maior Poesía, 
nº 148, 87 pp.  (ISBN: 84-89814-31-7). 
 
O poemario de Emilio Xosé Ínsua (Viveiro, 1967) divídese en catro partes de temática ben 
diferenciada: "Cántico roto", "Termemos dos soños", "Palabras ao vento contra o olvido" e 
"Acontece ás veces a ternura". A primeira está marcada pola melancolía polo que se perde, 
especialmente o amor fracasado, ao que se di adeus no último poema da serie, "Despedida". 
En "Termemos dos soños", Ínsua presenta un mundo falto de esperanza e marcado pola dor. 
Critícase o poder ou a publicidade, que tentan convencernos de que vivimos no mellor dos 
mundos posíbeis, cando en realidade se trata dun mundo marcado polas desigualdades. 
Preséntanse tamén composicións antimilitaristas e abondan as referencias á guerra civil. 
Non obstante, o final é de cariz esperanzador, especialmente polo que se refire a Galicia. A 
terceira parte do libro supón unha reflexión sobre a propia escrita e sobre as sensacións e 
vivencias do poeta, dominadas polo desacougo ante o mundo. Os poemas finais en 
contraste marcan optimismo cara á vida. Para rematar, a parte que dá título á obra supón un 
final ledo e risoño, mesmo incluíndo dous poemas que Ínsua dedica á súa filla, "Aloia" e 
"Aloia (II)" 
 
 
 
Recensións: 
 
- X.G.G., 'Emilio Ínsua, tenrura e racionalidade', A Nosa Terra, nº 1.174, 'Poesía', 5 abril 
2005, p. 27. 
 
Crítica da obra Acontece ás veces a ternura, indicando as súas partes, a temática de cada 
unha delas, e mesmo reproducindo algúns dos versos que o compoñen. A obra de Ínsua é, 
para o crítico e globalmente analizada, "desigual" 
 
 
- Vicente Araguas, 'As boas intencións', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Poesía en 
galego', 3 xullo 2005, p. 19. 
 
Distingue dentro da obra unha vertente nostálxica e outra reivindicativa. Así mesmo, 
subliña o acerto de determinadas composicións por oposición á escasa calidade doutras.  
 
 
Lado, María, berlín, texto introdutorio de Suso Bahamonde, Santiago: Grupo Correo 
Gallego/Concello de Santiago/AELG,  2005, col. Poeta en Compostela, nº 6, 37 pp.  (ISBN: 
C-84-8064-142-8). 
 
Poemario concibido como un itinerario por unha cidade poética, cuxo correlato real sería 
Santiago de Compostela. María Lado (Cee, 1979) proponlle ao lector unha viaxe na que, 
implicitamente, se lle ofrece a posibilidade de escoller o seu propio percorrido literario. Ao 
modo dunha Rayuela lírica, a autora vai marcando en negriña as referencias topográficas en 
torno ás que se constrúe cada un dos fragmentos que compoñen o mosaico. Ao tempo que 



traza un paseo literario, o eu poético presenta, nun ton minimalista e próximo, unha historia 
de amor e un canto á fermosura da vida cotiá.  
 
 
 
 
Recensións: 
 
- María Xesús Nogueira Pereira, 'Coa cidade nos petos', Grial, nº 167, 'O espello das letras', 
2005, pp. 91-92. 
 
Dá conta da publicación de Berlín, poemario de María Lago, unha das xoves escritoras 
vinculadas á cidade do Obradoiro. 
 
 
- David Rubín, 'Cartografía dun corazón con patas', El Correo Gallego, 'Hoy', 2 marzo 
2005, p. 67. 
 
Limiar no que o autor destaca o carácter intimista e amoroso de berlín, libro de María Lado. 
Rubín debuxa un retrato da autora onde se mesturan as referencias vitais e as literarias. 
Destácase o poder de Lado para dotar de contidos profundamente emocionais os seus 
poemas. 
 
 
- Suso Bahamonde, 'Pequeno Itinerario de Verdades', El Correo Gallego, 'Hoy', 2 marzo 
2005, p. 67. 
 
Semblanza de María Lado, da que se destaca a sinceridade coa que se enfronta ao oficio de 
poeta, que o autor considera infrecuente no "noventa por cento dos chamados Poetas Do 
País". A continuación, analízase a relación da poesía de Lado co imaxinario urbano.   
 
 
- Henrique Neira, 'Á luminosa calor da pedra', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 3 marzo 2005, p. 37. 
 
Infórmase da publicación de Berlín, que constitúe a sexta achega da colección 'Poeta en 
Compostela'. A seguir, recóllense algunhas palabras de María Lado, que fala sobre a súa 
relación con Compostela, cidade de adopción, e mais con Cee, vila de nacencia, que vincula 
co espazo mariñeiro e co afundimento do petroleiro Prestige. A autora achega algúns datos, 
asemade, sobre o proceso de creación dos seus poemarios. Ademais de berlín, Lado 
escribiu A primeira visión e casa atlántica casa cabaret. A poeta remata declarando o seu 
entusiasmo polas posibilidades que ofertan as novas tecnoloxías. Ao seu ver, o actual 
estoupido dos blogs demostraría que a literatura galega ten moito futuro.  
 
- H.N., 'A pedra dálle calor á cidade', El Correo Gallego, 'Hoy', 3 marzo 2005, p. 75. 
 
Referíndose ao poemario berlín, publicado na colección literaria "Poeta en Compostela", 
María Lado salienta o seu contido amoroso. Con respecto ás súas achegas poéticas previas, 



este sería un libro máis vitalista e mesmo optimista. A autora refírese tamén á súa dobre 
vinculación urbana e mariñeira, aos procesos da escrita e á súa participación como autora 
en internet, onde está dando a coñecer o blog casatlantica.  
 
 
- Xosé María Costa, 'Sobriedade e beleza de María Lado', A Nosa Terra, nº 1.169, 'Poesía', 
31 marzo 2005, p. 27. 
 
O crítico considera que determinados valores literarios, considerados de capital importancia 
no momento de produción da obra, se revelan como caducos pasado o tempo. Por iso xulga 
dun xeito moi positivo a achega de María Lado en berlín. Entre os acertos poéticos do libro 
sobrancean, segundo Costa, a tenrura, a sinxeleza, a habilidade para a construción da imaxe 
e o poder de evocar liricamente as sensacións.  
 
- Vicente Araguas, 'Santiago e Berlín', El Correo Gallego, 'Opinión', 4 decembro 2005, p. 
21. 
 
A recensión comeza por se referir á ambigüidade do título, topónimo alemán que semella ir 
referido ao espazo compostelano, pero que tamén podería ser o nome dunha persoa, ou 
mesmo dun animal. O crítico salienta a capacidade de María Lado, e dalgúns dos seus 
compañeiros e compañeiras de xeración, para transitar libremente polo eido poético, tanto 
no plano temático como no formal. Asemade, fai referencia aos dous limiares, de David 
Rubín e mais de Suso Bahamonde. O primeiro ofrecería unha imaxe risoña da poética de 
Lado, coa que Araguas non remata de concordar. Parécelle máis acaída a interpretación de 
Suso Bahamonde, para o cal "en cada verso sabemos da nosa dor como se fora única".  
 
 
 
Lamas, María Xosé, Datando lembranzas, prólogo de Marica Campo e ilust. Paulo 
Naseiro, Vilalba: Fundación Manuel María ♦,  2005, col. As foulas do Rañego, 65 pp.  
(ISBN: 84-609-4085-3). 
 
Este poemario de María Xosé Lamas (Vilalba, 1961) comeza con "Un prólogo que non 
quere selo", de Marica Campo, onde afirma que este volume é o resultado da poesía da 
experiencia -vital e da poesía- da súa autora dentro da tradición da poesía chairega de 
Manuel María. Estamos perante un conxunto de tres poemarios: o primeiro Datando 
lembranzas -consta de quince poemas e que ademais dá nome a esta obra-, a seguir vén 
Cartafol de nostalxias -dez poemas con numeración romana- e como peche temos Tempos 
verbais, que consta de dez poemas nos que xoga cos tempos verbais. 
 
 
Referencias varias: 
 
- María Roca, 'Marica Campo y Alfonso Blanco presentarán el 21 el nuevo poemario de 
María Xosé Lamas', El Progreso, 'Terra Chá', 18 xaneiro 2005, p. 16. 
 
Anúnciase a presentación deste volume no Centro Cultural Vilalbés e sinálase que a súa 



autora é a directora do Centro Dramático Vilalbés e que este volume esta formado por tres 
poemarios: Datando lembranzas, Cartafol de nostalxias -accésit no certame literario do 
Concello de Vilalba en 2002- e Tempos verbais, co que obtivo o primeiro premio neste 
mesmo certame en Vilalba en 2003. 
 
 
López Ardeiro, Xosé Manuel, Versos de ausencia e desagravio, A Coruña: Espiral Maior,  
2005, 80 pp.  (ISBN: 84-96475-12-3). 
 
O poemario de Xosé Manuel López Ardeiro (Logrosa, Negreira, 1944) ábrese cun prólogo 
de Xulio L. Valcárcel que anuncia o contido da obra na que Ardeiro oficia de "argonauta" 
que leva "por ensoñacións suxerentes, por ambientes cálidos e balsámicos nos que sen 
embargo é doado apreciar a marca dourida da couza". Son un total de trinta e sete poemas, 
todos eles sen título, distribuídos en tres seccións de extensión heteroxénea: "Versos de 
ausencia e desagravio", "Logrosa" e "De desamores e ausencias". A obra ten unha estrutura 
circular, ao principio e ao final, Iria no pensamento, sinónimo de ledicia e esperanza.; polo 
medio, Logrosa, a terra natal do autor. Formalmente, os poemas son longos, con 
predominio do anisosilabismo e do versolibrismo, aínda que con algunhas concesións ás 
estrofas clásicas. A voz poética adquire un ton confesional e testemuñal que busca o 
achegamento do lector. 
 
 
 
 
López, Yolanda, Verdugos impolutos, Ilustración da autora, Pontevedra: Deputación 
Provincial de Pontevedra,  2005, 84 pp.  (DL: 1062). 
 
Yolanda López López (Ourense, 1976) publica Verdugos impolutos, co que acada a XI 
edición do Premio de poesía Suso Vaamonde. A obra comeza coa introdución do xornalista 
Xosé Alonso, que deixa patente as ideas e a estrutura dun poemario onde a literatura entra 
en confluencia con outras manifestacións artísticas, a influencia de movementos como o 
realismo máxico e o simbolismo, e o predomino do dialógo entre o ego poético e diferentes 
personaxes mitolóxicos, pictóricos ou cinematográficos, caracterizan un libro onde a 
fantasía, a metáfora bañada coa cor e a imaxinación desbordan a un entramado cheo de 
inocencia e brancura, mais tamén de labirintos e de escuridade macabra; en palabras de 
Lupe Gómez, no seu personalísimo prólogo titulado "Co seu fulgor impoluto", "Renace 
Yolanda nos seus poemas, coma unha meniña aterradora. Coma una anxo que empeza a ser 
demo. Coma un puñal que se me crava". O libro divídese en catro partes onde o misterio e 
o uso dunha linguaxe hermética e culta reflicten un mundo onírico e alleo, infernal e 
celestial, máxico e telúrico, onde o amor e o desamor, a infancia, a loita interior, o desafío 
contra as adversidades, sen esquecer a crítica contra o carácter indelébel, débil e hipócrita 
do ser humano, definen a todos os verdugos (im)polutos dun universo enmeigado en tinta 
truculenta que na súa viaxe ensoñadora fan que "as bestas descabeladas" soen como 
"axóuxeres que descenden salvaxes polos breixos do río da vida". 
 
 
Recensións: 



 
- Vicente Araguas, 'Poesía tremenda', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Versos en galego', 
19 xuño 2005, p. 19. 
 
Presentación do poemario Verdugos impolutos de Yolanda López López do que se anotan 
algunhas ideas sobre temática e estilo e se destaca un certo realismo máxico e enxebrismo 
tremendista. 
 
 
- Román Raña, 'Impolutos verdugos', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 146, 'Libros', 15 
decembro 2005, p. 4. 
 
Dá conta da publicación da primeira obra de Yolanda López, galardoada co I Premio Suso 
Vaamonde, e fai referencia á emoción que debe sentir a súa autora ao ver o seu libro de 
poemas publicado. Tras indicar que o volume inclúe un entusiasta prólogo de Xosé Alonso 
Sánchez e un impetuoso prefacio de Lupe Gómez, analiza os trazos da súa poesía. 
 
Referencias varias: 
 
- Mayte Corbelle, 'El centro cultural acoge la presentación de tres libros el Día das Letras 
Galegas', El Progreso, 'Comarca de Lugo', 8 maio 2005, p. 13. 
 
Anuncia a presentación de tres libros no centro cultural do Concello de Rábade a cargo da 
fundación "Amigos de Galicia": Verdugos Impolutos, de Yolanda López, Escolanía de 
Meiro, de Faustino Rey e Muíños de Río Montes, de Maximino Viaño. 
 
 
- María Roca, 'Antón Grande es el encargado de abrir hoy los actos del Día das Letras', El 
Progreso, 'Comarca de Lugo', 17 maio 2005, p. 13. 
 
Indica que Antón Grande vai ser o encargado de inaugurar os actos organizados pola 
Fundación Amigos de Galicia e o Concello de Rábade para celebrar o Día das Letras 
Galegas, que inclúen a presentación de Verdugos impolutos, de Yolanda Castaña, que é a 
gañadora do IX Premio de Poesía Suso Vaamonde. Sinala, ademais, que Xesús Busto 
Peteiro presentará Escolanía de melros, de Faustino Rey Romero, e que José Alonso 
Sánchez fará o propio con Os muíños de Riamontes, de Maximino Viaño. 
 
- M.C., 'A Fundación 'Amigos de Galicia' presentou en Rábade o seu himno', El Progreso, 
'Cultura', 18 maio 2005, p. 73. 
 
Fai referencia ás actividades organizadas pola Fundación Amigos de Galicia O Grelo, en 
Rábade, para celebrar o Día das Letras Galegas, que incluíron, entre outras, un xantar, a 
presentación do himno da fundación (composto por Carlos Otero) e a presentación de tres 
volumes: Verdugos impolutos, de Yolanda López, Escolanía de melros, de Faustino Rey, e 
Muíños de Riamontes, de Maximino Viaño. 
 
- Sonia Torre, 'Yolanda López: 'A poesía require reflexión', La Región, 'Cultura', 31 maio 



2005, p. 67. 
 
Crónica dunha entrevista a Yolanda López na que a parte principal son as citas directas da 
poetisa. Todo xira en torno á publicación de Verdugos impolutos, gañador do Premio de 
Poesía Suso Vaamonde, e na súa traxectoria. Hai que destacar tamén as reflexións sobre o 
panorama actual da poesía en  Galicia e da escrita, das fontes das que bebeu e da súa 
experiencia persoal coa poesía. 
 
 
- Luís González Tosar, 'Voz impoluta', El Correo Gallego, 'Opinión', 14 xuño 2005, p. 2. 
 
Dálle a benvida a Yolanda López ao mundo da poesía por Verdugos impolutos, que define 
como unha obra vital e transparente, complexa e con grande autenticidade emotiva, paixón, 
ansia liberadora... Fai referencia, ademais, ao seu contido e os trazos presentes nos seus 
versos. 
 
- Lupe Gómez, 'Inspíranme a música e o silencio', Galicia Hoxe, 'Na luminosa sombra', 28 
novembro 2005, p. 48. 
 
Entrevista a Yolanda López, gañadora do Premio Suso Vaamonde. Fala, entre outras 
cousas, da súa necesidade de escribir para limparse emocional e interiormente e do 
emprego da imaxinación para crear realidades novas; explica que significado tivo para ela 
obter o galardón sinalado e dá conta das súas afeccións; e, ademais de dar conta dos seus 
sentimentos cara a Compostela, Ourense e Galicia, confesa que lle gusta a poesía de Luísa 
Villalta, Pilar Pallarés, María do Cebreiro, Enma Pedreira e Olga Novo. 
 
 
Matalobos, Manuel Celso, A voz da terra. Retratos literarios, debuxos de Macía, Lugo: 
IES Lucus Augusti �,  2005 (DL: C-825-2005). 
 
Esta obra de Manuel Celso Matalobos (Cerceda, 1959) ten como obxectivo recoñecer o 
labor dos persoeiros das letras galegas que, ben como profesores ben como alumnos, 
pasaron polas aulas do actualmente denominado IES Lucus Augusti ao longo da historia do 
centro. Así pois, o libro réndelle unha homenaxe a todos eles personificándoo en catro dos 
seus ex-alumnos, os lucenses Luís Pimentel e Ánxel Fole, o mindoniense Álvaro Cunqueiro 
e o chairego Manuel María, autores xa desaparecidos. Xunto aos catro poemas de Manuel 
Celso Matalobos adicados aos escritores, inclúe catro debuxos de Macía nos que se retrata 
aos homenaxeados. 
 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., Contra Maquieiro, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, 72 pp.  
(ISBN: 84-9782-399-0). 
 
Neste libro a voz poética de Xosé Luis Méndez Ferrín (Ourense, 1938), unha das figuras 
fundamentais da cultura galega contemporánea, leva a cabo unha revisión do século XX, 
desde a Guerra de Cuba até o seu esmorecemento, e érguese nunha bandeira contra o 



capitalismo, invocando a Razón e o valor para o verso. Dende a 14th Street á Pena de 
Anamán, a palabra do poeta percorre espazos de todo o mundo para rastrexar as 
circunstancias da entronización de Maquieiro, personaxe simbólico que condensa os trazos 
de todos aqueles que, a partir da utilización das diversas formas do poder, contribúen a 
impoñer unha situación de inxustiza e violencia: "Este é Maquieiro que nas aldeas vellas de 
Galicia/representa aquel que rouba a suor das mamás/prostitúe orxo centeo e tales 
solpores/de espranza entrevista en luscofusco" (p. 36). O poemario estrutúrase en catro 
partes, "Contra Maquieiro", "Cuarteto con Alemaña", "Senecto corpore" e "Profecía de 
Taramundi", as cales non só achegan diferentes matices e puntos de vista dentro da 
denuncia das condicións de existencia do individuo contemporáneo senón que tamén 
ofrecen múltiples acercamentos distintos á conformación do texto poético, de tal xeito que 
o lector enfróntase en todo momento ás sorpresas provocadas pola experimentación tanto 
coa linguaxe como  co espazo da páxina. Exemplo de poesía de contido marcadamente 
social e expresión innovadora, este volume de poemas aparece, así, como unha nova 
representación do labor intelectual emprendido por Méndez Ferrín en ámbitos como a 
narrativa, a crítica, a investigación, o pensamento e a acción política e social.   
 
 
 
 
Méndez Fonte, Rosa, O raio verde, A Coruña: Espiral Maior,  2005, 94 pp.  (ISBN: 84-
96475-14-X). 
 
Neste poemario de Rosa Méndez (Ferrol, 1957) atopámonos cun discurso poético 
fundamentalmente amoroso expresado mediante unha voz lírica feminina atormentada que 
vai rexuvenecendo así como que avanzamos na lectura. Os poemas son o reflexo das 
perturbacións e ilusións que se alternan e confunden ao longo da vida dunha muller.  A 
lírica deste libro é pura poesía, arte de entrenzar as palabras, poesía lírica.  
O poemario consta de catro partes que seguen melancolicamente a evolución do sentimento 
amoroso: desde o desconsolo da ruptura amorosa, a coita de amor, pasando pola 
reformulación do mundo e pola reconstrución do propio ser, pola ilusión dun novo 
sentimento amoroso ate chegar ao desolador ermamento. A lectura resulta fluída e ten como 
pano de fondo as paisaxes e a natureza da Terra de Trasancos. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'O raio verde', La Opinión, 'La Revista', 'Musas', 18 decembro 
2005, p. 51. 
 
Salienta o carácter lírico e intimista repleto de "palabras elocuentes non sempre 
pronunciadas". Despois de destacar algúns dos versos que alicerzan o seu discurso, termina 
o seu xuízo literario destacando a boa conxugación do sentimentalismo da obra coa 
harmonía da natureza ártabra. 
 
 



 
Miranda, Xosé, Capitán dos teus ollos, A Coruña: Edicións Espiral Maior,  2005, 47 pp.  
(ISBN: 84-96475-11-5). 
 
Poemario de Xosé Miranda (Lugo, 1955) no que a voz poética presenta un percorrido polos 
dous polos, diametralmente opostos pero cun eixo común, da alma do creador: a tristura e a 
alegría e faino a través da contemplación do cosmos, o horizonte e o universo mariñeiro, 
que actúan como elementos contextualizadores polos que vaga a voz poética. Comeza 
cunha dedicatoria ao poeta lugués Aquilino Iglesias Alvariño (Abadín 1909), reproducindo 
o verso "capitán dos teus ollos veleiros" do seu libro Cómaros Verdes, verso que se toma 
para dar título a esta obra de Miranda. Neste percorrido que a voz poética fai polo cosmos 
mariñeiro retrata distintas especies mariñas e personaxes estreitamente relacionados co mar, 
con ecos intertextuales ao "poeta  do mar", Manuel Antonio. Aparecen tamén significativas 
referencias ao envolvente poder do amor, que emerxe na metade do poema, verdadeiro 
elemento catalizador dos dous estados de ánimo. A obra constitúe un único poema (trinta e 
sete páxinas) de versos longos, con presenza de subordinacións e adxectivacións que en 
certos puntos ralentizan o ritmo e o dinamismo do poema aínda que sen diminuír 
 a forza e a intensidade da composición. Unha linguaxe simbólica e suxestiva, chea de 
resonancias poéticas, introduce ao lectorado nun mundo onde a realidade e a maxia 
fluctúan, onde o pasado nostálxico e a presencia de familiares mortos envolven ao 
protagonista en esquemas repetitivos de exaltación da mágoa e vivir que dan a cada verso 
unha profunda emoción.  
 
 
 
Recensións: 
 
- Román Raña, 'Como un luscofusco', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 145, 'Libros', 8 
decembro 2005, p. 4. 
 
Comeza aludindo ao descoñecemento público do Xosé Miranda poeta, eclipsado en certa 
medida, polo seu recoñecemento como prosador. A continuación ofrece unha análise da 
obra Capitán dos teus ollos. Resalta que se trata  dun único poema que versa sobre os dous 
polos que atravesan a alma da voz poética: a tristura e a alegría, tinguida de imaxes e 
simboloxía mariñeira con ecos intertextuais ao poeta Manuel Antonio. O poema está 
contextualizado nunha natureza definida como exuberante e pletórica, feito que constata 
recuperando uns versos do poema. Alude ademais ao tratamento do amor, que aparece pola 
metade do poema, visto como una espectro alicerce do discurso pero como verdadeiro afán 
da voz narrativa, presentado a través de nostalxias, sombras e divagación no pasado. Critica 
as numeracións excesivas que levan  ao discurso poético a perder lirismo e ser certamente 
prosaico, inda que conclúe cunha loubanza á calidade da poesía, definida como altamente 
emotiva, e o poeta. 
 
 
 
Mosteiro Raído, Jesús, Nosas poesías, Melide: Edicións de Autor,  2005, 108 pp. . 
 



Poemario que presenta noventa e seis poesías de Jesús Mosteiro Raído, ao redor de temas 
do cotián  que recollen sentimentos de todo tipo, entre os que destaca o do amor. Ao final 
do poemario, engádese un índice de todas as poesías,  acompañadas de información 
estilística, como o tipo de estrofas empregadas, o número de versos, as sílabas de cada un 
deles e o tipo de rima. O autor, así mesmo, avisa da recolla do tipo de estrofas en lingua 
castelá por ignorar a súa denominación en galego: cuartetas, quintillas, letrillas, octavillas e 
tercerillas. En relación á lingua que emprega, cabe dicir que é moi simple e próxima ao 
lector o que facilita a comprensión e lectura do texto. 
 
 
 
 
Neves, Kiko, (Centoonce), Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  xuño 2005, col. Poesía, nº 8, 
118 pp.  (ISBN: 84-9782-322-2). 
 
Kiko Neves (Ponteareas, 1969), a través de cento once poemas describe a vida monótona e 
cotiá dun home calquera. A historia dese home é a historia dunha vida covarde, dunha 
existencia sen sentido: as rutinas diarias do traballo, unha relación sentimental pasiva, o 
refuxio nos bares as fins de semana. Non obstante, segundo avanzan os poemas, o 
protagonista descobre a unha muller loura, case irreal, etérea, a cal resume todos os seus 
desexos vitais. Pódese dicir que esa rapaza convértese na cousa máis importante da súa 
vida, quizais a única escusa para seguir vivindo. Desta maneira, un poema tras outro, o 
escritor vai avanzando cara á súa perdición, pero tamén cara á súa salvación; a clave do 
final da súa historia está nesa rapaza loura que o fai sentir covarde e miserábel, pero que 
tamén o empuxa a seguir vivindo, a seguir cara adiante. 
 
 
Recensións: 
 
- A.S., 'Viaxe polo universo cotiá', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 127, 'Letras en galego', 
17 setembro 2005, p. 10. 
 
Dá conta da publicación do poemario de Kiko Neves, no que a voz lírica  expresa un 
ambiente cotiá cheo de monotonía até que, cara ao final, aparece unha muller nova que fai 
cambiar a un ton máis optimista. 
 
- Vicente Araguas, 'Kiko Neves', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 16 outubro 2005, p. 19. 
 
Araguas salienta que o poemario ten "argumento ou estratexia eróticos". Así mesmo, tamén 
elabora unha crítica e apunta os aspectos que non lle gustan do libro como, por exemplo, o 
remate e o título xa que indica que podería ser máis poético. 
 
- Marga Romero, 'Centoonce', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 143, 'Libros', 24 
novembro 2005, p. IV. 
 
Considera que neste poemario se atrapa a existencia dun home-poeta sumido na súa 
soidade. Recolle algúns versos e loa o labor do escritor. 



 
 
Outeiriño, Manuel, É, Vigo: Galaxia,  2005, col. Dombate, nº 43, 121 pp.  (ISBN: 84-
8288-808-0). 
 
Libro de poemas co que Manuel Outeiriño (Ourense, 1962) lle dá continuidade á xeira 
comezada con Depósito de espantos (1994) e Letras vencidas (1999). En consoancia coa 
poética do autor, o poemario é profuso en recursos expresivos como a paronomasia e outros 
xogos de palabras que contribúen a erguer unha poética ao tempo lúdica e reflexiva. O 
poeta entende a lírica como un procedemento para se achegar ao mundo dun xeito crítico e 
irónico. Deste xeito, É consegue conciliar liñas estéticas tan afastadas como o intimismo e o 
obxectivismo, nunha aproximación tenra e paródica á cultura de todos os tempos e lugares.  
  
 
 
 
Recensións: 
 
- María do Cebreiro Rábade Villar, 'A foula do falar', Grial, nº 167, 'O espello das letras', 
2005, pp. 89-90. 
 
Informa da publicación por parte da editorial Galaxia do poemario E, de Manuel Outeiriño. 
María do Cebreiro salienta a importancia que ten o pasado histórico nos poemas de Manuel 
Outeiriño, sobre todo a Ditadura e a Guerra Civil. Tamén analiza, brevemente, os temas 
vertebradores do poemario. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Diego Ameixeiras, 'Un poeta máis convencido da ironía que da lírica', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 142, 'O Mellor en Galego ', 31 decembro 2005, p. 12. 
 
Afirma que a presenza de Outeiriño é singular na poesía galega e salienta que a arma 
principal do poemario é a ironía, apreciábel nos xogos de palabras, infrecuentes na lírica 
galega. Subliña o sentido profundo da realidade que pode extraerse dos poemas, lonxe de 
seren considerados como unha forma menor polo humor con que están construídos. 
Sinalando a coherencia desta obra con respecto da traxectoria do autor, afirma que esta é 
unha proposta subversiva, contraria aos "loureiros da provincia e a facer academia con 
calquera cousa que, sexa como sexa, teña que ser forzosamente seria". 
 
 
 
Paz, Xabier, No canto do mar, prólogo de Chus Rodríguez Fernández, A Coruña: Edicións 
Espiral Maior, 26 abril 2005, col. Espiral Maior Poesía, 82 pp.  (ISBN: 84-96475-05-0). 
 
Como o seu título anticipa, o mar é a matriz xeradora desta colección de poemas de Xabier 
Paz (A Coruña, 1949). Chus Rodríguez Fernández xa destaca no prólogo que o autor tenta 



atopar "unha nova maneira de dizer" o mar ensanchando as súas dimensións e 
converténdoo no centro do que se di e do xeito de dicilo. A rima é, sobre todo, asonante, e o 
número de sílabas dos versos oscilan entre catro e once, combinada de xeito libre a arte 
maior coa menor. No que toca á temática, esta é esencialmente marítima, pero a realidade 
formulada polo mar terá múltiples connotacións que enriquecen claramente o seu 
significado. Nun primeiro senso, a figura do mar permite definir a condición humana coma 
unha de "navegantes" que emprenden unha ruta na que o verdadeiramente importante é "o 
rumo", co que iso implica de loita contra as adversidades. Identificado co dinamismo e o 
movemento, o mar se opón á terra da quietude e ás illas da paz e o acougo existencial. Pero 
alén destas significacións metafísicas xerais, ao redor das ondas tamén se integran mesmo 
facetas sociais e políticas para que a poboación galega apareza como última protagonista do 
poemario, como cando se fala dos mariños e do seu saber ancestral, dos pobos mariñeiros 
do sur de Galicia ou da tentación do contrabando. Este movemento localizador é 
especialmente visíbel no Epílogo negro, con tres poemas que citan inequivocamente o 
desastre do Prestige. Xabier Paz ensaia diversas modalidades de enunciación lírica ao longo 
da colección. Emprega a primeira persoa do plural con frecuencia, e utiliza tamén o "eu" 
para darlle a palabra ao mesmo mar. Noutras ocasións opta pola impersonalidade e o ton 
enigmático das preguntas retóricas. O estilo é sinxelo, o autor foxe de barroquismos e só de 
cando en cando deixa escapar algún termo especializado que revela a súa condición de 
biólogo e investigador do Centro Oceanográfico vigués. A sintaxe non adoita ter 
complicacións e as imaxes son facilmente descifrábeis.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Jose Matamoros, 'Espacio y tiempo para el arte', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 23 
setembro 2005, p. L15. 
 
Entre outras cuestións alleas á literatura galega, dáse noticia da presentación da colección 
de poemas No canto do mar, e coméntase que é o segundo título que Xabier Paz saca á luz 
no mesmo ano. 
 
 
 
Pedreira, Emma, Casa de orfas, Vº Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño, A Coruña: 
Edicións Espiral Maior �,  abril 2005, col. Poesía, 60 pp.  (ISBN: 84-96475-03-4). 
 
Novo traballo poético de Emma Pedreira no que segue os motivos poéticos que 
singularizan a súa escrita: a identidade feminina, o corpo da muller, os paratextos a ruptura 
de xéneros, e o mito. O poemario conta con dúas partes estruturais: "as orfas", na que, ao 
longo de quince poemas, moitos deles poderían considerarse microrrelatos, se vai facendo 
un inventario de orfas como representación e recuperación do feminino no imaxinario e na 
actualidade, dende o mito con Penélope, Morgana, Ofelia Carapuchiña, Xoana a Tola ou 
Alice ata a actualidade coas mulleres con burka, as mulleres lapidadas ou o feminicidio de 
Chihuahua. Son poemas que supoñen unha dura e crítica mirada á morte real ou simbólica 
da muller no mundo actual, non tan diferente do que acontecía coa muller no pasado. Na 



segunda parte, "a casa e corpo", ao longo de vinte e tres poemas, vai artellando distintas 
variacións da imaxe do corpo feminino como casa a través dunha voz poética que se 
presenta as máis das veces atrapada dentro dun corpo dorido, inerte, morto. Remata o libro 
cun índice de títulos dos poemas.    
 
 
 
Recensións: 
 
- Helena González Fernández, 'Poética da variación e do corpo', Grial, nº 168, 'O Espello 
das Letras', 2005, pp. 75-76. 
 
Reseña do novo traballo de Emma Pedreira que comeza facendo un repaso polos distintos 
certames poéticos que foi gañando ao longo da súa carreira literaria, ao mesmo tempo que 
aproveita para facer unha crítica á inoperatividade do minifundismo nos certames literarios. 
A continuación desenvolve moi brevemente os eixos que configuran a súa escrita e que 
tamén están presentes nesta obra: unha reflexión sobre a identidade e o corpo feminino, os 
ritos, o gusto polos paratextos e romper os límites dos xéneros. De seguido achega datos do 
contido das dúas partes do poemario: "as orfas e "a casa e corpo", salientando a presenza do 
íntimo feminino, mais tamén da muller obxetivizada, denigrada e ultraxada. Finalmente, 
valora positivamente a obra aínda que recoñece que non é a mellor desta escritora. 
 
 
 
Pensado, Suso, A tarde, III Premio de Poesía Uxío Novoneyra, A Coruña: Espiral Maior,  
2005, 64 pp.  (ISBN: 84-96475-19-0). 
 
Confórmase unha escolma de dezaseis poemas separados en catro partes: "A piscina", 
"Grilos e árbores", "O amor"e "As abellas". A pesar desta distinción todas as composicións 
se caracterizan por teren un ritmo común grazas á abundancia do ese, creando así unha 
atmosfera envolvente. Suso Pensado (Pastoriza - Arteixo, 1971) acude a temas como o paso 
do tempo, a morte, a beleza, a xuventude, etc. Recorrendo definitivamente ao Carpe Diem. 
O poemario conta tamén cun prólogo a cargo de Xulio López Valcárcel titulado: 
"Sensualidade efémera", no que se loan as numerosas antíteses así como a excelente 
expresividade da que dota o poeta as súas creacións. 
 
 
 
Pillado, Ana, Fabula mater: Poema en doce actos. 
 
A través dunha poesía visual, a autora transmítenos como a muller é víctima de malos 
tratos, chegando incluso até a morte. É, por tanto, un libro de denuncia e protesta contra a 
violencia de xénero. Na portada vemos unha gota de sangue expandíndose en cor vermello, 
a mesma que aparece na contraportada pero sen cor. O libro está dividido en doce actos, 
que se corresponden coas imaxes, cada imaxe é un acto. Entre o acto un e doce aparece a 
quen está adicado o libro : 'A Manuela, miña nai  / A Luísa, bela ida / A Iria, esperanza'; e o 
único poema verbal que se atopa no libro, onde nos di que ela representa 'todas as mulleres 



mutiladas, mortas e sepultadas'. Ao longo dos actos atopamos unha serie de elementos 
recorrentes: o peixe, o esquelete, a escadeira, o pé, e o máis importante, a gota de sangue, 
que é o único elemento cromático que aparece nun fondo de grises. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Xulio Valcárcel, 'Fábula mater', El Ideal Gallego, 'Páxina Literaria', 17 abril 2005, p. 4. 
 
Primeiro menciona a presentación do libro de Ana Pillado, Fábula mater. Do que só se 
publicaron catrocentos exemplares. Logo coméntase o libro. Explícase a simboloxía da 
portada e contraportada, que reflicten a mensaxe da autora 'a muller, portadora da vida, está 
sendo víctima de malos tratos e recibindo a morte. O libro é unha denuncia contra a 
violencia de xénero. Tamén se menciona cal é a simboloxía que utiliza ao longo da obra. 
Finalmente, coméntase que só hai un único poema verbal, precedendo 'á variación 
iconográfica en 12 actos' que compoñen o libro. 
 
 
 
Pintos Méndez, Rafael, Os ollos de acibeche, Sada: Ediciós do Castro,  2005, 78 pp.  
(ISBN: 84-8485-197-4). 
 
Primeiro poemario en galego do pontevedrés Rafael Pintos, tamén coñecido polo 
seudónimo Wladimir Dragossán, prologado por X. Antón Castro, director do Instituro 
Cervantes en Milán. O libro componse de setenta e sete poemas de métrica variada nos 
cales os versos de arte menor se combinan cos de arte maior. Os elementos góticos son os 
que lle confiren continuidade á obra. A noite, a morte, o mundo onírico, a amizade, o amor 
e o exilio son algúns dos temas sobre os que trata a obra. Ollos de acibeche tamén ten 
cabida para homenaxear a Rosalía de Castro, a Manuel Quiroga ou a Laxeiro. Pontevedra e 
os seus arredores desenvolven un papel fundamental nunha obra cargada de linguaxe 
simbólica.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Cristina Michelena, 'Rafael Pintos, el 'primer gótico gallego en alma y expresión'', Diario 
de Pontevedra, 'Vivir aquí', 20 novembro 2005, p. 85. 
 
Entrevista ao autor, a quen se cualifica como home "polifacético".  Afírmase que, por ser 
escrito integramente en galego, o libro ten unha temática "muy de la tierra". Segundo o 
autor, trátase dun poemario ecléctico con tres influencias claras: costumismo popular, 
simbolismo e surrealismo e que se inscribe dentro dos parámetros "regionales que evocan 
nuestro mar, sus gentes, y también escenas de faenas campesinas", ademais de conter trazos 
prerrafaelistas ou referencias a John Balan, de quen afirma que quixera escribir unha 
biografía. 
 



 
- A.S., 'Rafael Pintos homenajea a Rosalía de Castro en su primer poemario', Faro de Vigo, 
'Vigo', 2 decembro 2005, p. 7. 
 
Dá conta da presentación do libro na Galería Sargadelos e recolle brevemente as palabras 
do autor, quen sinala que este libro, cheo de goticismo inglés e con "toques" de 
costumismo, reúne setenta e sete poemas que falan sobre o amor, a noite, a amizade, o mito 
de Narciso, a Santa Compaña e o Prestige. 
 
 
 
Pita, Emilio, Vieiros de brétema, A Coruña: Edicións Espiral Maior, 26 abril 2005, col. 
Poesía, nº 155, 82 pp.  (ISBN: 84-96475-06-9). 
 
Neste volume Xosé Manuel Maceira Fernández publica dous poemarios ata o momento 
inéditos do poeta Emilio Pita (A Coruña, 1909-Bos Aires, 1981), a saber, Poemas e 
cantigas e Retesía, que o filólogo atopou na Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago. 
O libro vén encabezado por un limiar no que Xosé Manuel Maceira fai un repaso da 
personalidade, a vida cultural e a obra de Emilio Pita. Esta introdución conta co valor 
engadido de reproducir a primeira versión do primeiro poema do libro Serán (1974) editado 
en Opinión Gallega. En Poemas e cantigas a saudade aparece desde a primeira 
composición, a densidade afectiva e a tenrura. A infancia é nostalxia, placidez materna e 
música da natureza, mais tamén tristura silenciosa, indefinida. O mar é un símbolo total, 
pode ser dondo, tenro, grandioso, fúnebre ou eterno: está por riba de todo. Por outra banda, 
a súa vocación galeguista lévao a poetizar os escritores cos que sintonizaba. En Retesía o 
amor loita contra a soidade, as terras porteñas ou da Pampa fronte á Galiza, as pantasmas 
celestiais fronte ao dramatismo real dos emigrantes e o sublime porfía co cotiá, até os 
poemas densos disputan a presenza dos versos máis narrativos.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Vieiros de brétema', Atlántico Diario, 'La Revista', nº 462, 
'Musas', 17 xullo 2005, p. 45. 
 
Infórmase da publicación da man de Espiral Maior do libro Vieiros de brétema de Emilio 
Pita, que conta cun limiar "brillante e aclarador" do seu editor Xosé Manuel Maceira 
Fernández. Para rematar fala da louvanza que Francisco Fernández del Riego e Xosé Luís 
Méndez Ferrín fixeron da obra do autor e dá conta de dous poemas que Vidal Villaverde 
considera importantes para nós: "Castelao" e "Diante da campa de Ramón Cabanillas". 
 
 
 
Pozo Garza, Luz, As arpas de Iwerddon, Santiago de Compostela: Linteo,  2005, 141 pp.  
(ISBN: 84-96067-08-4). 
 
Poemario que tenta amosar as ligazóns que a cultura galega ten coa irlandesa, a partir do 



canto que se lle fai a Irlanda seguindo unha forma poética, mitolóxica e real. A voz poética 
amosa en todo momento unha actitude de celebración pola fusión que emprende nestas 
dúas culturas. O libro amosa, en primeiro lugar, un estudo estrutural, temático e simbólico 
da última obra de Luz Pozo (Ribadeo, 1922) e a modo de limiar, pola profesora da 
Universidade da Coruña, Olivia Rodríguez González, destacando que cada poema que 
forma o libro garda relación entre si facendo parte dun todo temático que alén disto, ten un 
diálogo coa totalidade da obra da autora. A seguir, éntrase de cheo no poemario da poeta de 
Ribadeo, iniciándoo cunha cita procedente do libro de folclore galés, Mabigonion, e dunha 
dedicatoria á súa filla Mónica. O libro estrutúrase en oito bloques, cada un cun número 
variábel de poemas, que se poden colocar, e segundo Olivia Rodríguez, dentro dunha 
estrutura temática interna. Así, farían parte dun 'preámbulo', onde se amosan as relacións 
entre Galicia e Irlanda, os bloques "Os palacios de Inverno", "San Felicísimo" e o "Xardín 
de Bínn Eadar"; dunha 'invocación', co bloque "Onde vai o meu amigo?"; unha 'preparación 
para a viaxe mística', por medio dos poemarios "Mar por medio" e "Aurora Boreal", e unha 
'viaxe' por medio da cultura oral, cos bloques "Algún cisne" e "Novo Leablar Gabhala". É 
destacábel, alén disto, o diálogo entre o profundo e o cotiá, entre o culto e o popular, e entre 
a intimidade autobiográfica e o mundo exterior.                                                                                                    
 
 
 
Recensións: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 116, 17 marzo 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa que acolle as recensión de Elementos de crítica literaria, de Arturo Casas; As 
arpas de Iwerddon, de Luz Pozo Garza; Lorenzo Varela. Vida e obra, de Carlos L. 
Bernárdez; e Derrota e singraduras de Joaquín Vieta, de Xosé Agrelo Hermo. Sinala, polo 
que respecta á obra de Luz Pozo Garza, que a autora fai neste poemario un irmanamento 
entre Irlanda e Galiza, buscando unha ligazón entre unha Eiré poética, mitolóxica e real e 
mais unha Galiza propia e universal. Destaca, desta obra, o intelixente diálogo entre o 
profundo e o cotiá, o culto e o popular e mais entre a intimidade de Luz Pozo e o mundo 
exterior. 
 
- X.G.G., 'A harpa de Luz Pozo', A Nosa Terra, nº 1.170, 'Poesía', 7 abril 2005, p. 27. 
 
En primeiro lugar, critica a lonxitude do prólogo, así como o seu carácter de "texto 
publicitario", malia conter interesantes proposicións de lectura. A seguir, realiza unha 
análise do poemario a través do motivo da viaxe, que vincula á emotividade non contida, á 
significación mística e simbólica e ao existencialismo dos poemas, considerando excesiva a 
énfase destes. 
 
 
- Tomás Ruibal, 'A plenitude de Luz Pozo', Diario de Pontevedra, 'Revista! Letras', 
'Anaquel dos Libros', 22 abril 2005, p. 8. 
 
Logo de felicitar a Editorial Linteo polo coidado das súas edicións, loa o deseño da obra e 



analízaa destacando a dialéctica entre pasado e presente, a natureza e a cultura, a realidade 
e a ficción e mais a emoción e a reflexión, o que, na súa opinión, ten como resultado unha 
"obra pechada". Sinala, ademais, intertextualidade do poemario, para o que brinda un 
exemplo. Finaliza reproducindo un fragmento dun dos poemas do libro. Este mesmo artigo 
foi publicado baixo o mesmo título no xornal El Progreso o 28 de maio, p. 6. 
 
 
- Tomás Ruibal, 'A plenitude de Luz Pozo', El Progreso, 'Fin de semana', 'Libros', 28 maio 
2005, p. 6. 
 
Logo de felicitar a Editorial Linteo polo coidado das súas edicións, loa o deseño da obra e 
analízaa destacando a dialéctica entre pasado e presente, a natureza e a cultura, a realidade 
e a ficción e mais a emoción e a reflexión, o que, na súa opinión, ten como resultado unha 
"obra pechada". Sinala, ademais, intertextualidade do poemario, para o que brinda un 
exemplo. Finaliza reproducindo un fragmento dun dos poemas do libro. Este mesmo artigo 
foi publicado baixo o mesmo título no xornal Diario de Pontevedra o 22 de abril, p. 8. 
 
 
Referencias varias: 
 
- R.G., 'Vida e música na lírica de Luz Pozo', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 106, 'Libros 
para agasallar', 23 abril 2005, p. 8. 
 
Fai referencia ao poemario de Luz Pozo Garza As arpas de Iwerddon, para o que comeza 
cuns versos da poeta. Destaca a  musicalidade coa que se tecen as composicións. 
 
 
- Román Raña, 'As arpas de Iwerddon', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 123, 'Libros', 5 
maio 2005, p. V. 
 
Para comezar co tratamento da obra As arpas de Iwerddon, lóase a capacidade creativa de 
Luz Pozo Garza. Continúa revelando a estrutura do libro de poemas e destacando a 
singularidade e a orixinalidade das composicións. Enuméranse un conxunto de caracteres 
antagónicos que se atopan no poemario. Tamén ofrece o argumento de cada unha das 
seccións nas que se pode dividir a obra. Ademais, sinala como uns dos alicerces 
substanciais a ligazón entre Galicia e Irlanda e a reflexión poética sobre a vida e a morte. 
Desvélase que o amor é o elemento que sustenta cada un dos versos de Luz Pozo Garza.  
 
 
- Elena Castelao, 'Luz Pozo tañó sus preciosas arpas', El Progreso, 'A la última', 20 outubro 
2005, p. 90. 
 
Entre outras cuestións alleas á literatura, inclúese unha referencia á presentación do 
poemario de Luz Pozo, na que a profesora Carmen Blanco realizou unha introdución 
aclaratoria, sinalando que este é un libro íntimo e inspirado na filla da autora. 
 
 



 
Queipo, Xavier, Pegadas, Santiago de Compostela: Compostela/Grupo Correo Gallego,  
2005, 51 pp.  (ISBN: C-84-8064-166-5). 
 
Introducido por dous prólogos literarios de Camilo Franco e Fran Pérez Lorenzo, 
preséntase o número 18 da colección "Poeta en Compostela", onde se reúnen poetas 
composteláns ou que están ligados de certa forma con esta cidade. Neste caso, Xavier 
Queipo (Santiago de Compostela, 1957) ofrécenos 27 poemas sobre diferentes temas, 
encabezados por un paratexto inicial de catro versos, onde a imaxe se torna fío 
imprescindíbel do discorrer do cerne do libro. 
 
 
 
 
Quiroga, Carlos, Regreso a arder, Santiago de Compostela: Asociación Galega da Lingua,  
abril 2005, col. Viagem ao Cabo Nom, nº 3, 183 pp.  (ISBN: 989-552-097-2). 
 
Este poemario é a terceira parte da serie titulada Viagem ao Cabo Nom e repite, por tanto, 
as esixencias formais mostradas xa dende a primeira entrega, A espera crepuscular, é dicir, 
a aposta por unha escritura surrealista e experimental baseada na hibridación artística e no 
uso de recursos expresivos de moi diferentes características. Os textos poéticos, construídos 
en múltiples ocasións mediante xogos visuais a partir do espazo tipográfico ou a cor, son 
complementados, deste xeito, por  a utilización recorrente de fotografías, as cales, grazas á 
manipulación da angulación da perspectiva, fixan obxectos e naturezas capaces de achegar 
novas significacións. A estrutura da obra está marcada pola diferenciación de dez bloques, 
cada un deles formado por dez poemas, e un discurso final, "Surrealistas nós! -exercícios de 
olhar do lusismo galego", ao tempo que pola transformación do libro en espello a través da 
inversión final dos elementos que integran o inicio do texto. A medio camiño entre o 
poético e o narrativo, as composicións de Carlos Quiroga (Escairón, O Saviñao, 1962) 
exploran un universo temático que oscila entre a manifestación da dor por unha sensación 
de alienación e desencanto a nivel colectivo e individual  e a procura dunha utopía racional 
e política que poida outorgar sentido ao caos da realidade. Neste sentido, os poemas do 
libro xiran en torno tanto á amargura que determina a visión do "eu" lírico como a conflitos 
sociopolíticos ou lingüísticos, asuntos nos que se denuncia a pasividade e o conformismo 
observados na sociedade actual.  En canto á opción lingüística elixida, a obra está escrita na 
normativa ortográfica reintegracionista  elaborada pola "Associaçom Galega da Língua" 
para Galicia. 
 
 
Recensións: 
 
- Urbano Tavares Rodrigues, 'O 'Regreso a Arder' de Carlos Quiroga', Agália, nº 81/82, 
'Recensons', 2005, pp. 265-266. 
 
Considera os poemas como unha viaxe ao máis remoto e esencial da materia do mundo, 
"exprimindo a insatisfaçao de quem busca o absoluto". Indica, ademais, a influencia  de 
autores como Almada Negreiros, Fernando Assis Pacheco e Camilo Pessanha na escritura 



do poeta galego. 
 
- Xosé M. Eyré, 'Experimentalismo literario e patria perdida', A Nosa Terra, nº 1.186, 
'Narrativa', 27 xullo 2005, p. 26. 
 
Analiza as características principais do libro, salientando tanto a utilización de múltiples 
recursos visuais (tintas de diversas cores, mestura de maiúsculas e minúsculas, fotografías 
etc.) como a construción dunha escritura integradora e experimental. Resalta, así mesmo, a 
brevidade e o valor narrativo dos textos, trazos que converten os poemas, segundo a 
opinión do crítico, en "relatos-crónica", composicións de "percurso semántico quebrado no 
que caben moitos temas dos cales o tratamento ten que ser, por forza, sintético". No relativo 
aos temas do poemario, afirma que, a pesar da heteroxeneidade do libro, os textos 
comparten como eixo común a expresión da amargura, a constatación da ausencia de 
horizontes diferentes, de esperanzas de transformación vital. 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Negación surrealista', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 9 xuño 2005, p. 45. 
 
Anuncia o acto de presentación do libro. En canto á obra, salienta que o autor optou por 
unha ortografía reintegracionista que provocou múltiples problemas editoriais ao libro, 
unha circunstancia solucionada a través dunha publicación conxunta pola Asociación 
Galega da Lingua e o selo portugués "Quasi". Asimesmo, presta atención á combinación de 
xéneros (narración, poesía, fotografía, etc.) e á utilización da parodia dentro do libro. 
 
 
 
Rábade Villar, María do Cebreiro, O barrio das chinesas, Santiago de Compostela: 
Editorial Compostela �,  maio 2005, col. Poeta en Compostela, nº 8, 119 pp.  (ISBN: C- 
84-8064-148-7). 
 
Neste poemario, María do Cebreiro (Santiago, 1976) constrúe un percorrido imaxinario por 
diversos espazos literarios e vitais. O plano poético do libro toma por centro un "barrio das 
chinesas" que é posíbel identificar co Raval barcelonés. A través doutros lugares, 
prioritariamente urbanos, empréndese unha reflexión poética sobre a identificación entre as 
viaxes interiores e as exteriores. Asemade, no libro abundan as referencias á cidade de 
Compostela. Moitos dos poemas van precedidos de dedicatorias que dan lugar a unha 
reflexión sobre o acto de dedicar pezas literarias, incluída no texto final "Nota da autora".  
 
 
Referencias varias: 
 
- Xabier Cordal, 'Limiar', El Correo Gallego, 'Hoy', 11 maio 2005, p. 75. 
 
Repaso pola traxectoria poética da autora, dende o seu primeiro libro, O estadio do espello, 
até O barrio das chinesas. Considérase que dende Non queres que o poema te coñeza, 
María do Cebreiro tentou converter o afecto nun programa político. A figura das chinesas, 



central no poemario, identifícase coa alegoría dos cíborg.  
 
 
- H.N., 'Compostela é unha cidade que nunca se acaba de descubrir', El Correo Gallego, 
'Hoy', 12 maio 2005, p. 76. 
 
Entrevista a María do Cebreiro con ocasión da publicación do poemario O barrio das 
chinesas. Saliéntase o papel da lectura no proceso de creación da obra poética. A autora 
fala das súas relacións familiares, da diferenza entre escrita e publicación, do futuro do 
sistema literario galego, da importancia da cidade de Santiago na súa vida. Tamén é 
preguntada pola súa tese de doutoramento sobre as antoloxías de poemas en Galicia e 
Cataluña.  
 
- X.G.G., 'María do Cebreiro e o barrio das chinesas', A Nosa Terra, nº 1.180, 'Poesía', 16 
xuño 2005, p. 27. 
 
O crítico considera que o libro constitúe unha ratificación do xiro poético iniciado no 
poemario Non queres que o poema te coñeza. Considera que por veces ese xiro, sobre todo 
cando aflora o sentido do humor, "non acada o proceso de metaforización axeitado". Deste 
xeito, considera que o libro é desigual, e que gañaría coa eliminación ou revisión dalgunhas 
pasaxes. Con todo, salienta algunhas cualidades poéticas da autora, como o sentido rítmico, 
a vivacidade, ou o convite á reflexión.    
 
 
 
Ramos, Baldo, Escura e transparente, limiar de Arcadio López-Casanova, Santa Comba-A 
Coruña: tresCtres Editores,  2005, col. Varilongo/Poesía, nº 7, 77 pp.  (ISBN: 84-934335-1-
9). 
 
Poemario onde Baldo Ramos (Celanova, 1971) presenta unha conxunción de poemas e 
ilustracións que dan lugar a unha nova orde significativa onde o imaxinario e o verbal se 
complementan. Precedido dun limiar de Arcadio López-Casanova onde se subliña a 
conexión da obra cunha "poética do esencial", Ramos parte de metáforas tiradas do 
espectro da color (baseadas na polaridade luz/tebras) para dar razón de nocións abstractas 
como a eternidade, a dor de existir, a fugacidade temporal ou a procura da beleza. Deste 
xeito, consegue que a linguaxe, de acordo co ideal clásico  "ut pictura poesis" pinte con 
palabras a realidade. Do mesmo xeito, a presenza de signos gráficos nos seus traballos 
plásticos conecta tamén os planos lingüístico e pictórico da súa creación.  
 
 
 
Recensións: 
 
- Ramón Nicolás, 'Escura e transparente', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 143, 'Libros', 
24 novembro 2005, p. 4. 
 
A recensión comeza por recoñecer o progresivo protagonismo de Baldo Ramos tanto no 



eido da plástica como no da poesía. A continuación, incide na íntima relación que as dúas 
actividades contraen na obra do autor. Tamén se extracta parte do limiar de Arcadio López 
Casanova, que recoñecera a pegada de autores como Uxío Novoneyra na poética de Ramos. 
Nicolás distingue, por último, entre un minimalismo doado e o verdadeiro esencialismo 
lírico, e adscribe a poética de Ramos á segunda posibilidade. 
 
 
- Arcadio López Casanova, ''Escura e transparente'', Auria (Revista mensual de Caixanova), 
nº 104, 'Leer', decembro 2005, p. 5. 
 
Comenta que Escura e transparente de Baldo Ramos presenta unha poética esencial dentro 
dun orixinal "esencialismo" caracterizado por unha condensada palabra poética moderna. 
Indica que estamos perante un poemario que representa un obxecto poético complexo que 
incluso presenta ilustracións do propio poeta. 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, '150 exemplares únicos', Galicia Hoxe, 'Maré', 23 novembro 2005, p. 36. 
 
Ao fío da presentación, en Santiago de Compostela, do poemario Escura e transparente, 
ofrécese unha recensión da obra, da que se salienta o seu carácter único, debido á súa 
condición de libro de artista. Ademais, estabelécese un percorrido polas anteriores achegas 
poéticas de Ramos, que compartirían con Escura e transparente o interese pola metapoesía 
e pola evocación da infancia. 
 
 
 
 
Raña Lama, Román, Zen invernos, Pontevedra: Servizo de Publicacións da Deputación 
Provincial de Pontevedra �♦,  2005, col. Tambo, 131 pp.  (ISBN: 84-8457-247-1). 
 
A obra de Román Raña Lama (Vigo, 1960) respira culturalismo, hermetismo e formalismo 
posto ao servizo dunha profunda reflexión sobre a vida. Os temas que se poden encontrar 
como máis recorrentes son o amor, a vida nocturna, os sentimentos, os sentidos e a 
nostalxia. O poemario divídese en catro seccións que conteñen entre todas os cen sonetos 
dos que se compón o libro. Comeza por "Primeira voz", onde recolle composicións da 
existencia inocente, da vida na cidade de Vigo, da comuñón dos corpos, dos sentidos do 
amor ou da soidade do que se deixa atrás. A segunda parte, "Aos que amo", fala dos artistas 
que produciron a súa obra "no reino da verdade" e hai referencias a Miguel Anxo Murado, 
Amado Carballo, Aquilino Iglesia Alvariño, Pilar Pallarés, Fernando Pessoa, Xavier Seoane 
ou Luísa Villalta entre outros; recórdaos tanto no título como nas dedicatorias. Na terceira 
sección, "Un longo acróstico", experimenta unha maneira de facer poesía na que recolle o 
último verso de cada soneto desta serie para unilos finalmente nunha composición e forma 
un soneto final, "Estraño acróstico". Para rematar, "Algúns invernos", representa a 
necesidade de sufrir para saír fortalecido das experiencias. A vida preséntase con 
optimismo, o que non quere dicir que non estea chea de atrancos, pero sempre poden ser 



vencidos, sempre hai unha luz de esperanza aínda que estea tinxida de nostalxia.  
 
 
 
 
Raña, Román, As metamorfoses do túnel, III Premio Caixanova 2004, Santiago de 
Compostela: PEN Clube de Galicia �,  2005, col. Arte de Trobar, nº 6, 136 pp.  (ISBN: 84-
933404-4-8). 
 

Román Raña (Vigo, 1960) publica este poemario dentro da colección "Arte de 
Trobar" como gañador do III Premio de Poesía Caixanova, o correspondente ao ano 2004, e 
que contou coa iniciativa do PEN Clube de Galicia e co patrocinio de Caixanova. Este 
volume conta cun prólogo de Gonzalo Navaza titulado "Espiral Crecente" . Nel 
contextualízase a obra de Román Raña desde o seu primeiro poemario Retrato de sombra 
en outono (1981) ata As metamorfoses do túnel (2005) do que fai unha análise máis polo 
miúdo. O poemario As metamorfoses do túnel conta con corenta e oito poemas con título 
máis un "Epílogo" en prosa. Os diferentes poemas deste libro teñen unha extensión 
variábel, desde os tres versos de "Rectificación" ou de "Deus" ata os de preto de cincuenta 
versos como "Falsos amigos". No "Epílogo" Román Raña reflexiona sobre a condición de 
poeta, fai unha longa relación de agradecementos e conclúe sinalando que a esta edición lle 
foron agregados dez poemas aos que o seu autor lles dá unha nova oportunidade. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Vicente Araguas, 'Culturalista con cultura', Diario de Ferrol, 'Nordesía', nº 333, 17 xullo 
2005, p. 20. 
 

Sinala que Román Raña é un home sincero e que neste volume emprega unha 
linguaxe vigorosa e fonda como resultado dunha ampla reflexión lírica. Asemade indica 
que estamos perante un libro hermenéutico no que o lector "deberá afondar con ollada 
esperta". 
 
 
- Manuel Forcadela, 'Crónica dun tránsito', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 133, 
'Libros', 15 setembro 2005, p. V. 
 
Comézase sinalando que Román Raña é un dos poetas galegos de hoxe en día máis 
valorados e reflexiona sobre a simboloxía do túnel. Detense no formalismo de As 
metamorfoses do túnel, do que se subliña a súa pulcritude na linguaxe e a súa métrica 
depurada, e indica que é un poemario nutrido de lecturas que xorden da súa madureza e 
experiencia. 
 
 
- Teresa Seara, 'A vida en fuga', Tempos Novos, nº 103, 'Voces e Culturas', decembro 2005, 
p. 74. 



 
Reflexiónase sobre a poética deste libro de poemas e afírmase que o seu tema central son as 
múltiples metamorfoses que sofren o eu poético e mais o símbolo do túnel. Sublíñase a 
importancia da pegada dos soños e desexos e indícase que nesta metamorfose o "ser 
deslinda interiormente todo o que é importante na súa vida" e resúmeo en tres elementos -
amor, natureza e palabras- que son analizados máis polo miúdo. Conclúese indicando que a 
forza vitalista do eu se alimenta destes tres elementos. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Vicente Araguas, 'O tempo pasará', El Correo Gallego, 10 xullo 2005, p. 18. 
 
Loa a figura do poeta Román Raña, que co seu novo libro As metamorfoses do túnel acaba 
de gañar o III Premio Caixanova. Entende que a súa poesía evolucionou dende o 
barroquismo e o culturalismo dos anos oitenta ata este poemario no que hai unha comuñón 
de forma e fondo que dá sentido á poesía como medio de comunicación. Considera que os 
premios deben servir para o descubrimento de novos valores das letras, pero neste caso 
entende que aínda sendo Román Raña un dos integrantes da "mal chamada Xeración dos 
80" virou a súa creación nesta obra polo que se premia a un poeta diferente no tratamento 
da creación.   
 
 
- Natalia Álvarez, 'O esforzo de encher a páxina en branco é fascinante, pero tamén 
doloroso', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 132, 'Entrevista', 8 setembro 2005, p. III. 
 
Conversa na que Román Raña reflexiona sobre a poesía en xeral e sobre a súa última 
publicación As metamorfoses do túnel. Afirma que este poemario é o resultado do seu 
optimismo e tamén unha forma de madureza. Asemade indica que vén ser unha o resultado 
dunha experiencia persoal na que tivo que "morrer e resucitar varias veces". Con respecto 
ao premio Caixanova bota en falta unha meirande distribución dos libros premiados e 
remata afirmando que "a literatura é un ben marabilloso". 
 
 
 
Rivas, Antonio G., Ondas do Baixo Miño, ilust. de Susana G. Feijoó, Tui: Edición do autor,  
2005, 110 pp.  (ISBN: 84-609-7486-3). 
 
Esta obra constitúe a segunda achega de Antonio G. Rivas ao eido da creación poética. Está 
integrada por un conxunto de corenta e seis composicións, precedidas dunha dedicatoria e 
un "Limiar" do propio autor. Un dos eixos centrais vertebradores dos poemas é a cidade de 
Tui, que se erixe en obxecto do enxalzamento traslucido polos versos, ou en escenario de 
vivencias evocadas noutros poemas de ton máis intimista. A paisaxe do Miño comparece 
tamén de forma recorrente nas composicións. Non falta nesta colectánea algún poema de 
fasquía popular, deseñando o perfil de personaxes tipo con carácter costumista ou 
folclórico. Tamén figuran poemas dedicados a persoeiros literarios coma Celso Emilio ou o 
frade Martín Sarmiento.    



 
 
 
 
Riveiro Coello, Antón, Limaiaé, pról. de Delfín Caseiro, gravados de Manolo Figueiras, 
Xinzo da Limia, Ourense: Centro de Cultura Popular do Limia,  maio 2005, 75 pp.  (ISBN: 
84-931816-5-X). 
 
Libro de poemas de Antón Riveiro Coello (Xinzo de Limia, 1964), que comeza co prólogo 
de Delfín Caseiro, titulado "O prodixio da palabra", de forte pegada lírica e no que realiza 
un amplo achegamento á realidade galega, en xeral, e á comarca de Limia, en particular, ao 
describir a súa paisaxe, as súas festas, os seus costumes, etc. O volume está composto por 
vinte e catro poemas narrativos e compleméntase con outros tantos gravados de Manolo 
Figueiras, relacionados co contido dos textos; trátase dun percorrido histórico a través da 
comarca natal do autor, que chega ao seu fin no último poema, titulado "Morte", e no que o 
río Limia ocupa un lugar destacado. Destaca o sentimentalismo dos versos, que conforman 
unha especia e homenaxe á propia terra e nos que o autor dá conta do que esta significa 
para el. Sobresae, así mesmo, o emprego das repeticións ao comezo de cada estrofa, 
presentes en practicamente todos os poemas, ou a existencia de numerosas composicións 
nas que aparece a fórmula "Limaia é" como comezo estrófico. 
 
 
 
 
Riveiro Tobío, Elvira, Andar ao Leu, Pontevedra: Deputación Provincial de Pontevedra,  
2005, col. Tambo, 59 pp.  (ISBN: 84-8457-238-2). 
 
Este é o primeiro poemario individual da autora (Cerponzóns, Pontevedra, 1971). En Andar 
ao leu súmanse diferentes temáticas nunha miscelánea de trinta e dúas composicións que se 
agrupan externamente en cinco partes: "Tribo de palabras mutiladas" pertence á musa 
intimista; "O zume exquisito da biqueira" está composto por sonetos clásicos; "Mulleres as 
que me habitan" son composicións onde a muller é o centro; "Rebelións" está formado por 
poemas de liña cívica e "Fecho" funciona como epílogo para as reflexións sobre a xénese 
do poemario. A obra está artellada por motivos que se repiten en cada unha das partes e non 
son independentes: a sensualidade, a protesta, o medo, a lingua ou o amor. Estes leit-motivs 
poden evidenciarse mediante estratexias intertextuais coma no poema "Digo Prestige e 
basta", por exemplo, ou mediante citas explícitas a outros autores e obras: Apollinaire, 
Ferrín, Camões, Avilés de Taramancos, Octavio Paz, "Lisístrata", o que impregna o libro 
dun marcado ton culturalista. 
 
 
 
 
Recensións: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Andar ao leu', Atlántico Diario, 'La Revista', nº 471, 'Musas', 
18 setembro 2005, p. 55. 



 
Sinala as cinco partes que compoñen o libro e destaca as claves do intimismo deste, así 
como o dominio da linguaxe por parte da autora, afirmando, non obstante, que no que 
respecta aos poemas "sociais", esta non consegue trasladar a emoción da poesía. Remata 
afirmando agardar os "novos vieiros desta ilustrada e sentimental poeta". 
 
 
- Armando Requeixo, 'Espida voz', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 144, 'Libros', 1 
decembro 2005, p. 4. 
 
Fai referencia á traxectoria da autora, sinalando algunhas das obras individuais ou 
colectivas nas que ten participado. A propósito do libro, sinala a disparidade das cinco 
seccións que o compoñen, centradas na temática amatoria, a reivindicación feminista ou o 
compromiso social; salienta as referencias poéticas, como a influencia de Darío Xohán 
Cabana ou Méndez Ferrín e o neosocialrealismo e afirma decantarse polas composicións de 
ton amatorio e metapoético. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Andar ao leu', Atlántico Diario, 'La Revista', nº 473, 'Musas', 9 
outubro 2005, p. 45. 
 
Entrevista a Elvira Riveiro con respecto da publicación do libro. A autora responde a 
diversas preguntas, por veces retóricas; entre outras cousas, afirma que a unidade temática 
(algo que considera "unha obsesión dos burocrátas de oficios") é a mesma no libro ca na 
vida e que a poesía "debe ser un invento coma outro calquera". 
 
 
 
Riveiro Tobío, Elvira, Arxilosa, Poio-Pontevedra: Litoral das Rías,  2005, col. Hipocampo 
Amigo Poesía, nº 17, 78 pp.  (ISBN: 84-933408-5-5). 
 
Poemario de Elvira Riveiro (Cerponzóns, 1971) onde a materia se constitúe, dende o título, 
en cerne da palabra poética. A alegoría da arxila é empregada pola autora como 
fundamento temático e estrutural do libro, de acordo cunha poética autorreflexiva debedora 
das achegas da denominada lírica do silencio. A dirección meditativa desta poesía vese, 
con todo, contrapesada por un pouso mítico, e mesmo onírico, notábel. Deste xeito, os 
poemas de Arxilosa conectan co existencialismo filosófico e co surrealismo. A autora chega 
a conformar unha caste de animalario poético, onde cobran especial protagonismo figuras 
como a do bisonte ou a do dragón. Asemade, Riveiro constrúe un suxeito poético en 
feminino que problematiza a súa condición e se rebela contra os papeis sociais herdados, 
lonxe de toda compracencia na concepción do amor e distante da posición pasiva que o 
discurso poético occidental lles deparara ás mulleres. 
 
 
 



Recensións: 
 
- Carlos Solla, 'Elvira Riveiro Tobío: Arxilosa', A Trabe de Ouro, nº 64, 'Publicacións', 
2005, pp. 561-563. 
 
Reseña na que o autor, facendo uso dunha prosa simultaneamente crítica e poética, 
emprende un percorrido polos símbolos que atravesan o poemario Arxilosa, de Elvira 
Riveiro Tobío. Partindo da imaxe que lle dá título ao libro, Solla compara o labor da poeta 
coa dunha alfareira das palabras. O crítico fai notar o trasfondo mítico, e mesmo sacro, da 
proposta da autora, que crearía nos seus versos unha liturxia moi persoal e subversiva con 
respecto aos valores sociais e poéticos vixentes. Para rematar, destácase o carácter 
meditativo do libro, que se deixa ver na constante dialéctica entre palabra e silencio.  
 
 
- Belén López, 'A colección Hipocampo Amigo edita o poemario 'Arxilosa' de Elvira 
Riveiro', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 28 setembro 2005, p. 77. 
 
Achegamento á poética de Elvira Riveiro, ao fío da publicación de Arxilosa e mais de 
Andar ao leu.  Con respecto ao primeiro dos poemarios, repárase no protagonismo do 
símbolo material da arxila, e nas súas conexións co imaxinario erótico. A continuación, 
recóllense declaracións da autora verbo da colección Hipocampo Amigo, dos seus traballos 
en soporte electrónico encol da poesía visual (chegou a ter un blog dedicado 
monograficamente ao tema) e das súas opinións sobre a poesía galega contemporánea. 
 
- Ramón Nicolás, 'Oleira das horas', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', 'Libros', 22 decembro 
2005, p. 4. 
 
A recensión comeza recoñecendo o papel de Sabino Torres, que fora editor da histórica 
"Benito Soto" e hoxe dirixe "Hipocampo Amigo". O autor fai un percorrido polo fondo 
editorial da colección, con nomes tan salientábeis como o de Antonio Tovar, Manuel María 
ou Pura Vázquez. A eles súmase Elvira Riveiro, con Arxilosa. Nicolás repara na estrutura 
cuadripartita do poemario, e amosa a súa preferencia crítica polas dúas primeiras partes, 
que considera mellor trabadas tematicamente que a terceira e a cuarta. Conclúe chamando a 
atención sobre a orixinalidade da achega poética da autora.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Xan Carballa, 'Elvira Riveiro Tobío 'Non creo na poesía de mulleres'', A Nosa Terra, nº 
1.199, 'Cultura', 24 novembro 2005, p. 29. 
 
A noticia dá conta da vinculación profesional de Elvira Riveiro co cárcere da Lama, onde 
imparte cursos de arxila. É desta experiencia de onde xorde en boa medida o transfondo 
simbólico do seu poemario Arxilosa, que fora recoñecido co Premio Rosalía de Castro de 
Cornellá no ano 2003. A autora declara o seu interese por determinadas formas de 
experimentalismo lírico tales como a poesía visual, e deixa testemuño do seu aprezo pola 
obra de Carlos Quiroga ou Manuel Outeiriño.  



 
- MARÉ, 'Identidade 'Arxilosa'', Galicia Hoxe, 'Maré', 24 novembro 2005, p. 36. 
 
Sinala que no seu segundo libro, Elvira Riveiro recolle boa parte dos poemas galardoados 
en 2003 co Premio Rosalía de Castro de Cornellá, o que afirma que supuxo un 
recoñecemento á simbiose entre a linguaxe da cerámica e a creación poética máis os 
sentimentos. Anúnciase, ademais, a presentación do libro en Vigo e, recollendo palabras da 
autora, afírmase que o libro xurdiu da experiencia docente da poeta con presos do cárcere 
da Lama. Finalmente, dise que o poemario se divide en catro partes dedicadas a temas 
como a creación poética, os espazos protexidos, a reflexión sobre o amor, a incomunicación 
e a liberdade. A autora, para rematar, destaca entre as obras que ultimamente a 
sorprenderon A espera crepuscular de Carlos Quiroga e É de Manuel Outeiriño. 
 
 
 
Rodríguez Oxea, Sabela, Versos do silencio roto, Mos (Pontevedra): Edicións de Autor,  
2005, 61 pp.  (DL: VG. 295-2005). 
 
Contén vinte e cinco poemas precedidos duns epígrafes explicativos nos que se dá conta de 
como e por que naceron as composicións. Os textos van precedidos dun prólogo de Marica 
Campo, no que advirte que "o libro é unha confesión a media voz, nada retórica, moi 
transparente, moi en carne viva, malia non exhibir con morbo a crueldade das feridas. Unha 
exploración da dor, a anguria e o medo, quizais para exorcizalos dándolles nome".  
 
 
 
 
Recensións: 
 
- X.G.G., 'Sabela R. Oxea e a confesión da dor', A Nosa Terra, nº 1.173, 'Cultura', 28 abril 
2005, p. 27. 
 
Dá conta da estrutura de Contra o silencio roto e cita o prólogo do volume, obra de Marica 
Campo, e a "Nota aclaratoria" de Sabela R. Oxea, así como os vinte e cinco poemas que 
inclúe o poemario. A seguir, sinala que a obra presenta varios problemas, tales como a 
identificación do eu lírico, do eu manifesto e do eu latente. Valora a falta de retórica e a 
sinceridade, "que se manifesta nestes poemas, case sempre faltos de ritmo e de débil 
metaforización, polo que a anécdota (terríbel) nunca se universaliza, e por tanto a privada e 
respectábel emoción da autora, así como os seus sentimentos, non acadan obxectivarse no 
texto". Aínda así repara en que nalgúns textos Sabela R. Oxea consegue "universalizar" o 
obxecto e o eu lírico transmite a dor, o sentimento e a alegría que agocha a súa mágoa. 
Conclúe afirmando que cun amplo traballo de metaforización, a autora pode converterse 
nunha poeta interesante. 
 
 
 
Romaní, Ana, Love me tender. 24 pezas mínimas para unha caixa de música, intr. de 



María do Cebreiro e Anxo Quintela, Santiago de Compostela: Grupo Correo 
Gallego/Concello de Santiago/AELG,  2005, col. Poeta en Compostela, nº 13, 39 pp.  
(ISBN: C-84-8064-157-6). 
 
Poemario de Ana Romaní (Noia, 1962), integrado por 24 poemas (denominados "pezas 
mínimas") e unha fuga final. Por unha banda, o epílogo en verso rompe a orde dos textos 
anteriores na súa factura de poema longo e na cadencia ampla do verso. Por outra banda, 
opera como síntese da obra e reforza a dimensión intencional da obra,  unha meditación 
sobre a violencia á luz das políticas do xénero. A estratexia da autora é evitar o rexistro 
identificado comunmente coas poéticas "comprometidas", artellando a denuncia lonxe das 
pegadas denotativas da linguaxe realista. A esta fin, tece unha trama simbólica, con figuras 
e imaxes que apuntan cara aos territorios do abismal, da anguria e da opresión. Romaní 
emprende deste xeito un diálogo coa tradición poética que, dende Rilke, viu na beleza 
"apenas o comezo do terríbel". Trátase, en suma, dunha lírica consciente que intervén no 
real amosando as trampas de certos discursos, como aqueles que impoñen unha visión 
tópica e normativa da experiencia amorosa.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Ana Romaní regresa ás letras con 'Love me tender', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 16 
novembro 2005, p. 37. 
 
Anuncia a presentación no salón do Casino de Santiago de Love me tender de Ana Romaní. 
A seguir repasa as actividades culturais nas que participa e salientando que dirixe o Diario 
Cultural da Radio Galega, que recibiu varios galardóns e que é a autora dos libros de 
poemas Palabra de Mar, Das últimas XXX, arden e o conto XXX, .Tamén destaca que é a 
responsábel da Antoloxía de Avilés de Taramancos e a coordinadora do volume de relatos 
Narradio 56 historia no ar. Conclúe sinalando que participou en diferentes proxectos 
artísticos.  
 
- H. Neira, 'Ana Romaní: 'A poesía é o meu ámbito de liberdade persoal'', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 17 novembro 2005, p. 67. 
 
Dá conta da presentación no Casino de Santiago da última obra de A. Romaní, Love me 
tender, que se repartirá con El Correo Gallego de balde. Indica que a obra foi creada para a 
colección "Poeta en Compostela". Sinala que o poemario tivo a súa orixe nunha noticia do 
2000 que falaba de que entre un trinta e un cincuenta por cento das mulleres do planeta son 
golpeadas e humilladas. Segundo a autora a obra é un libro sobre "as relacións de poder e 
opresión a través da relación amorosa" e que recolle textos que xa apareceron en Internet. 
 
- H. Neira, 'Rebelión contra a tiranía do amor', Galicia Hoxe, 'Maré', 17 novembro 2005, p. 
34. 
 
Dá conta da presentación no Casino de Santiago da última obra de A. Romaní, Love me 
tender, que se repartirá con El Correo Gallego de balde. Indica que a obra foi creada para a 



colección "Poeta en Compostela". Sinala que o poemario tivo a súa orixe nunha noticia do 
2000 que falaba de que entre un trinta e un cincuenta por cento das mulleres do planeta son 
golpeadas e humilladas. Segundo a autora a obra é un libro sobre "as relacións de poder e 
opresión a través da relación amorosa" e que recolle textos que xa apareceron en Internet.  
 
 
Sánchez Iglesias, Cesáreo, O rumor do distante, Santiago de Compostela: Editorial 
Compostela �,  setembro 2005, col. Poeta en Compostela, nº 11, 153 pp.  (ISBN: 84-8064-
153-3). 
 
O poemario de Cesáreo Sánchez Iglesias (Dadín-Irixo, 1951) iníciase cun "Retrato" do 
autor asinado por Xulio López Valcárcel. Segue un "Limiar" de Pilar Pallarés. A 
continuación preséntanse os poemas, estruturados en corenta xornadas do Camiño a 
Santiago e a Fisterra, ao longo de doce etapas. A etapa inicial comeza un vintesete de 
xaneiro no Porto do Acevo, a última finaliza en Fisterra no xaneiro seguinte. O poeta vai 
sinalando os topónimos,  as paisaxes, os monumentos, as emocións... até completar unha  
viaxe física que se combina cun itinerario espiritual marcado polo lento transcorrer do 
calendario, das lúas e das estacións. 
 
 
Referencias varias: 
 
- H. Neira, 'Sánchez: 'Santiago é unha suma de cidades ó longo da historia', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 8 setembro 2005, p. 76. 
 
Anúnciase a publicación no número once da colección Poeta en Compostela do libro O 
rumor do distante de Cesáreo Sánchez Iglesias. Recóllense as palabras do escritor que 
explica que o libro xurdiu nun tempo no que el andaba a traballar na delimitación dos 
Camiños de Santiago. Tamén sinala que se inspirou na obra Sendas de Oku de Matsuo 
Basho, poeta xaponés do século XVII. Igualmente opina sobre a situación actual do 
Camiño e as súas necesidades. 
 
- F.R., 'Co rumor distante de Cesáreo Sánchez', Galicia Hoxe, 'Maré', 9 setembro 2005, p. 
36. 
 
Faise eco da presentación do libro en Santiago de Compostela, na que o concelleiro de 
Cultura da cidade afirmou que o autor é sobre todo un activista a favor da cultura galega. 
Afírmase que o libro é unha antoloxía do poeta de Escrita da terra.  Recóllense as palabras 
de Pilar Pallarés, quen afirma que o libro é unha "viaxe textual na que as palabras fan a 
realidade, na que existe a montaña porque o poeta a nomea". 
 
 
Torres, Xohana, Olas atlánticas, Málaga: Deputación Provincial de Málaga ♦,  2005, 88 
pp.  (ISBN: 84-7785-683-4). 
 
Libro de poemas de Xohana Torres (Santiago de Compostela, 1931), en edición biblingüe, 



galego e castelán, da man de Luciano Rodríguez e publicadas pola Deputacións Provincial 
de Málaga. O poemario conta cunha introdución asinada polo tradutor, que no inicio recolle 
dous versos da autora, e na que se fai unha pequena biografía desta para alén de facer un 
estudo literario dos tres poemarios publicados até o momento: Do sulco (1957), Estacións 
ao mar (1980) e Tempo de Ría (1992). No libro atópanse vinte e dúas composicións 
poéticas escolmadas, tanto da obra poética editada pola autora (citada máis arriba) como da 
súa produción aínda non saída á luz, como os tres últimos poemas pertencentes á futura 
publicación, Liña divisoria. Algúns dos poemas presentados aquí amosan paratextos, como 
a recolla de versos de outros poetas como Celso Emilio Ferreiro ou José Luís Borges e 
dedicatorias como a de Carmen Blanco e Xosé Manuel Beiras. Tematicamente, os poemas 
amosan diferentes temas, procedentes dos poemarios aos que fan parte. Así, o diálogo co 
materno, a soidade, o paso do tempo ou a utilización dos mitos de Ulises e Penélope, serán 
uns dos temas que sobresaen neste libro, onde o mar ten tamén un lugar importante como o 
amosan os títulos de varios dos poemas que o conforman.                                                                                    
 
 
 
Recensións: 
 
- X.F., 'A visión do mar de Xohana Torres, en versión bilingüe', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 128, 24 setembro 2005, p. 12. 
 
Recíbese positivamente a nova da saída á luz da antoloxía de Xohana Torres en edición 
bilingüe e se destaca a presenza do océano e da voz poética da autora na escolma.  
 
 
- Armando Requeixo, 'Ondas atlánticas', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 142, 'Libros', 
17 novembro 2005, p. 4. 
 
Celébrase a publicación dunha edición bilingüe da obra de Xohana Torres baixo o auspicio 
da Deputación de Málaga, así como o feito de que o encargado da escolma e do estudo 
introdutorio sexa Luciano Rodríguez. Enténdese que o volume servirá para difundir a 
poesía galega no ámbito exterior. 
 
 
 
Veiga, Eva, A luz e as súas cicatrices, Ferrol: Sociedade de Cultura Valle-Inclán,  2005, 
col. Esquío de Poesía, nº CV, 91 pp.  (ISBN: 84-95289-66-0). 
 
No seu terceiro libro de poesía, Eva Veiga (Ombre- Pontedeume, 1961) ofrécenos unha 
reflexión sobre a vida e a experiencia. Prologada pola poeta Luz Pozo Garza, a obra 
presenta unha claridade comunicativa, libre de todo elemento ornamental, que logra 
transportar o lector nunha viaxe a través da existencia. Cunha sinxeleza moi característica, 
a poesía de Veiga contén cunha composición visual moi creativa, xa que os versos e as 
estrofas combinan a extensión ampla coa mínima expresión. A forma que adoptan os 
poemas mestura a horizontalidade coa verticalidade, imprimíndolle un ritmo intenso á obra. 
As metáforas, comparacións, descricións e preguntas retóricas son os recursos máis 



empregados pola autora, que se serve de palabras cheas de significado como o mar, o 
sangue, o río ou a luz. A temática ao redor da que xira A luz e as súas cicatrices céntrase na 
vida, na infancia, no paso do tempo, nas nais e na memoria.   
 
 
 
 
Veiga, Martín, Ollos de ámbar, XXV Premio Fundación Caixa Galicia Esquío de Poesía, 
Ferrol: Sociedade de Cultura Valle-Inclán,  2005, col. Esquío de Poesía, 76 pp.  (ISBN: 84-
95289-70-9). 
 
Libro de poemas de Martín Veiga (Noia, 1970), premiado no XXV Premio Fundación 
Caixa Galicia Esquío de Poesía no apartado de lingua galega. O volume ábrese cun limiar 
de David Pérez Iglesias, no que sinala que este é un libro de viaxe ao pasado e aos recordos, 
no que o autor se libera e no que se perciben os ecos de Paulino Vázquez, Ferrín, Ezra 
Pound, Antón Avilés, Eusebio Lorenzo ou Rosalía, entre outros. A obra estrutúrase en tres 
partes, "Homenaxe a Ezra Pound" (composta por nove poemas intitulados e numerados), 
"Ollos de ámbar" (con seis poemas titulados) e "Azuis e lonxe" (que acolle dez poemas 
titulados e cinco máis numerados), composta por textos de fonda pegada sentimental, de 
contido maioritariamente amoroso e cunha métrica clasicista. 
 
 
 
Vilela, Branca, A faciana das augas, Noia: Toxosoutos,  2005, 114 pp.  (ISBN: 84-96259-
57-9). 
 
Poemario con prólogo de Basilio Rodríguez Cañada, amigo de Branca Vilela (Fisterra, 
1964), flamante autora destes emotivos poemas. A auga é un elemento omnipresente nesta 
obra, sobre todo a auga en forma de mar, do mar de Fisterra. O libro divídese en catro 
seccións de distinta extensión. A primeira é "Choros enloitados", a segunda é " Último 
alento", a terceira é "Facianas de sereas" e a cuarta e última é "Epílogo", a máis breve de 
todas onde un único poema pecha o libro co verso que dá título á obra "son a faciana das 
augas". 
O contido dos poemas xira ao redor dunha temática mariña, de perdas vitais, de pesadelos, 
de afogamentos, de traxedias marítimas, etc. É o relato en feminino da soidade da muller do 
mariñeiro galego de hoxe, e de todos os tempos, asombrado pola negra sombra do Prestige. 
Por iso tamén Fisterra, terra natal da autora, é o espazo das vivencias do eu lírico. 
 
 
 
Recensións: 
 
- X.G.G., 'Emoción pouco contida en Branca Vilela', A Nosa Terra, nº 1.184, 'Poesía', 14 
xullo 2005, p. 27. 
 
Análise da obra na que se cualifica o prólogo de Basilio Rodríguez Cañada de "parafernalia 
da quincallaría". Logo de expor as partes que  a compoñen, destácase o sentimentalismo e 



"simplismo" da obra, afirmando que esta está elaborada cunha "adxectivación discutíbel" e 
expondo diferentes exemplos disto. Finalmente, afírmase que a emoción pouco contida do 
libro desvía a atención e non logra emocionar nin facer reflexionar ao lector. 
 
 
 
VV. AA., Premio 2005 de relato, poesía e tradución da Universidade de Vigo, Vigo: 
Edicións Xerais de Galicia �♦,  2005, Universidade de Vigo,  2005, 165 pp.  (ISBN: 84-
9782-382-6). 
 
Ábrese este volume cun "Limiar" no que se anuncia que se recollen os traballos 
galardoados na novena convocatoria do Premio de relato, poesía e tradución que convoca a 
Universidade de Vigo desde 1997 para conmemorar o Día das Letras Galegas, o que o 
converte nun dos premios de maior lonxevidade no ámbito universitario de Galicia. 
Achéganse, así mesmo, algúns datos referidos a Lorenzo Varela, homenaxeado co Día das 
Letras Galegas 2005. A seguir inclúense os textos premiados, divididos en tres apartados, 
"Relato curto", "Poesía" e "Tradución". Os textos poéticos son os seguintes: 
 
- Silvia Penas Estévez, "Neste bosque", pp. 61-71. Premio de Poesía. 
Poema en cinco partes onde o bosque é cadro e símbolo, acubillo, tumba e sobre todo 
memoria. 
 
- Pablo Vázquez Pereira, "En dezasete sílabas". pp. 73-85. 1º Accésit de Poesía. 
Cincuenta haikus que entretecen o cotián, o amor, os xogos de lingua e as imaxes poéticas 
ata acadar un novo xeito de ver o mundo. 
 
- Cándido Domínguez Ordóñez, "8 d 14 (arredor da miña vida)", pp. 87-96. 2º Accésit de 
Poesía. 
Oito sonetos en versos alexandrinos que constrúen un mundo de erotismo en torno aos 
corpos. 
 
- Liliana Valado, "Consentidos", pp. 97-107. 3º Accésit de Poesía. 
Textos que exploran a visualidade do poema para tecer un repertorio de imaxes 
desordenadas coma pensamentos. 
 
 
 
 
 
VV. AA., VIII Certame Francisco Añón de Poesía, Outes: Concello de Outes, 17 maio 
2005, 140 pp.  (DL: C/1034/05). 
 
Este volume recolle de forma colectiva as obras gañadoras  e os accesits do VIII Certame 
Francisco Añón de Poesía, organizado polo Concello de Serra de Outes. Ademais, 
incluense as bases do certame e a acta do xurado.  
 
-Alvite González, Jennifer. Poemas. Con este poemario, a autora fíxose co primeiro premio 



da categoría A (6-10 anos). As poesías son curtas, empregando versos de arte menor e rima 
libre. Un dos poemas está inscrito no interior do debuxo dunha mazá. 
 
-Añón Nine, Nerea. Poesías soltas. Esta antoloxía fíxose cun dos accésits da categoría A. A 
súa xoven autora escribe poemas curtos, cunha temática entresacada da vida cotiá. 
Ademais, cultiva poemas nos que a letra inicial de cada verso forma unha palabra.  
 
-Brea Rodríguez, Andrea. Meus poemas. Con este poemario, a autora alzaouse co segundo 
accésit da categoría A.  Brea Rodríguez emprega unha temática entresacada da vida cotiá e, 
sorprendemente, outra de tipo moral (n'"O laberinto" fala da "xente mala" atrapada no 
inferno e n' "O fin" trata a morte dunha arbore, "o mal empezou de mortes e desastres") 
 
-López Teijeiro, Zita. Arañas de mar. López Teijeiro conseguiu con este conxunto de 
poemas o primeiro premio da categoría B (11-14 anos). Os protagonistas das diferentes 
poesías son arañas e medusas, que denotan unha certa angustia vital. 
 
-Fernández Rodríguez, Alicia. Miaumización entre primeiras, segundas e terceiras 
persoas. Galardoada co primeiro premio da categoría C (15 a 17 anos), Fernández 
Rodríguez estabelece un diálogo entre o eu poético e o amado, centrándose na necesidade 
de ser amado. 
 
-Nieto Nogueiras, Cristina. Conxúgase un verbo. Este conxunto de poemas conseguiu un 
accésit na categoría C. O nexo de unión entre todas as poesías é un certo aire de angustia 
existencial propia da idade da autora. 
 
-Moman Noval, Alberte. Erótica. Con esta antoloxía de poemas breves, nos que as palabras 
lonxanía, paixón e desexo repítense de forma recorrente, o autor fíxose co primeiro premio 
da categoría D (18 anos en adiante). O tema central deste poemario é o encontro erótico. 
 
 
 
VV. AA., Voces da casa (2), Fene: Concello de Fene,  2005, (11) pp.  (DL: C-1276-04). 
 
Volume editado en formato revista no que se recollen os textos, de narrativa e poesía, 
creados polos participantes do obradoiro literario, celebrado no Concello de Fene en maio 
de 2005. Os autores de poesía en lingua galega acollidos neste traballo son Mariola 
Hermida Romero, Xaime Pereira Maroto, Aurora Varela Caabeiro, Maruxa, Xesús López, 
Pilar Pita Sánchez, Diana Rodríguez Cendán, Arsenio Iglesias Pazos, Luísa Feal Rodríguez, 
Matilde Castro García e Dulce López Rivera.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Vicente Araguas, 'Obradoiro', Diario de Ferrol, 'Miudiño', 7 xuño 2005, p. 72. 
 
Dá conta da súa participación no Obradoiro Literario do Concello de Narón, que dirixen 
Rosa Aneiros e Eduardo Estévez, e sinala que o froito do devandito obradoiro é unha 



publicación, Voces na casa (2), na que se recollen parte dos traballos dos alumnos 
participantes. 
 
 
VV. AA., No ocaso dos poemas, XXXII Premios Literarios Minerva, limiar de X.L. 
Méndez Ferrín, Santiago de Compostela: Colexio Peleteiro/Revista Vamos,  2005, [117] 
pp.  (ISBN: 84-609-4096-9). 
 
Reúnense os gañadores e accésits deste certame literario organizado polo colexio Manuel 
Peleteiro de Santiago. A obra acompáñase dun "Limiar" do escritor Xosé Luís Méndez 
Ferrín, quen gaba o concurso como "incitador do cultivo xuvenil das letras propias". Tamén 
fai unha traxectoria pola literatura galega incidindo no fondo trauma que para esta supuxo a 
guerra civil. Ferrín considera que os Premios Minerva son boa mostra de como pese ás 
dificultades a escrita en galega se mantivo, e con boa saúde, até a actualidade. Finalmente, 
ofrece un balanzo dos distintos traballos presentados, destacando as virtudes de cada un 
deles. Tras o prólogo, preséntanse os premiados no certame incluíndo primeiro a parte de 
poesía e logo a de narrativa. Son tres primeiros premios por cada unha das modalidades e 
tres accésits no caso da poesía e dous no da narrativa. En todos os casos indícase, antes de 
reproducírense os poemas, os seus nomes, idade, instituto no que estudian e, nalgúns casos, 
datos adicionais como por exemplo premios obtidos en anteriores certames ou gustos 
literarios. A obra complétase cunha serie de fotos do certame. Os poemas incluídos no 
volume pertencen aos seguintes autores: 
 
 -Lorena Coto Ferreira 
 -Lidia López Teijeiro 
 -Berta Dávila Fernández 
 -Lorena Abuín Lorenzo 
 -Alexandra Eiras Rodríguez 
 -Mónica Fernández Armesto 
 
 
 
Recensións: 
 
- Román Raña, 'Premios Minerva', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 132, 'Libros', 8 
setembro 2005, p. IV. 
 
Fálase de No ocaso dos poemas, volume onde se presentan os traballos gañadores dos 
XXXII Premios Literarios "Minerva" que organiza o Colexio Manuel Peleteiro. Destácase a 
calidade literaria, a madureza e o talento de novos escritores galegos. Explícase que esta 
obra, estruturada en dous apartados (poesía e prosa), resulta amena e cunha gran variedade 
de rexistros e técnicas expresivas, á vez que se percorren os temas tratados en cada un dos 
traballos gañadores e se relacionan os nomes dos premiados. 
 
 
VV. AA., Espazo para un signo, ilust. Lázaro Enríquez; presentación de Manuel Bragado; 
limiar de Lázaro Enríquez, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  xuño 2005, Fundación Caixa 



Galicia �,  2005, [58] pp.  (ISBN: 84-9782-314-1) (ISBN: 84-96494-23-3). 
 
Libro de conxunto que reúne poemas de doce coñecidos autores galegos e ilustracións do 
cubano Lázaro Enríquez arredor da letra x. Na presentación, que corre a cargo de Manuel 
Bragado, alúdese ao carácter singular desta letra e afírmase que a con esa obra "Xerais 
quixo celebrar os primeiros vinte e cinco anos do seu traballo". Así mesmo, Bragado 
considera que no volume se dá un diálogo entre os poemas e os debuxos, tamén arredor do 
x, que os acompañan. Lázaro Enríquez é o autor do "Limiar" que segue a esta presentación. 
O cubano volve insistir no obxectivo da obra, ofrece unha pequena disertación sobre os 
valores da letra e, como Bragado, recalca as súas peculiaridades. A continuación ofrécense 
os poemas, que por ser de autores moi dispares unicamente teñen en común o centrárense 
ou, ao menos, partir do x para a súa composición. Nin as temáticas nin sequera a extensión 
permiten facer unha clasificación unitaria. Os autores que integran este volume son: 
 
-MarilarAleixandre (Madrid, 1947= 
-Fran Alonso (Vigo, 1963) 
-Xosé María Álvarez Cáccamo (Vigo, 1950) 
-Anxo Angueira (Dodro, 1961) 
-Xela Arias (Lugo, 1962-Vigo, 2003) 
-María do Cebreiro (Santiago, 1976) 
-Ramiro Fonte (Pontedeume, 1957) 
-Antonio García Teijeiro (Vigo, 1952) 
-Xosé Miranda (Lugo, 1955) 
-Chus Pato (Ourense, 1955) 
-Ana Romaní (Noia, 1962) 
-Xavier Seoane (A Coruña, 1954) 
 
De todos eles ofrécense unha vez rematados todos os poemas o lugar e data de nacemento e 
unha breve reseña das súas obras. 
 
 
Recensións: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Espazo para un signo', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 3 
xullo 2005, p. 51. 
 
Ademais de dar conta da presentación do poemario na Illa de San Simón, no transcurso da 
Cea dos Premios Xerais, lembra especialmente a Xela Arias de entre os seus autores, 
citando algúns dos seus versos. Indica o nome do ilustrador, Lázaro Enríquez Reyes, e 
nomea os trece poetas que integran o libro, destacando a Anxo Angueira e Chus Pato. 
 
 
- T.S., 'Lingua cruzada', Tempos Novos, nº 102, 'Voces e Culturas', novembro 2005, p. 74. 
 
Fai referencia á lenda do rei grego Palamedes, inventor do signo x, e enumera os autores 
que integran o libro. Destaca o ludismo deste, así como o desexo de orixinalidade, a paisaxe 
do humano, ou as palabras na marxe como elementos comúns a todos os poemas. 



 
 
- Ramón Nicolás, 'Espazo para un signo', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 146, 'Libros', 
15 decembro 2005, p. 5. 
 
Crítica moi positiva desta obra que reúne poemas de trece autores. Cítanse os nomes de 
todos eles con especial atención á calidade dos versos da falecida Xela Arias e 
reproducindo tamén un fragmento de Chus Pato 
 
 
 
 
II.2. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES 
 
Alonso, Fran, Balada Solitaria, Fotografías de Renato Roque., Porto: Ediçoes 
Eterogémeas,  2005, 34 pp. . 
 
O poemario de Fran Alonso Balada solitaria perfílase como un poema longo sobre a 
soidade. Dende o punto de vista estrutural, Alonso bota man de procedementos como a 
fragmentación lírica, por medio dos cales consegue ofrecer a impresión de instantáneas 
verbais, acompañadas de cadansúa fotografía. Alonso aprofunda en temas que lle son 
propios tamén á súa narrativa, entre os que sobrancean o illamento do ser humano nas 
sociedades modernas. A presenza da cidade na materia literaria, outro risco distintivo do 
autor, érguese tamén como protagonista desta entrega. O autor das fotografías é Renato 
Roque.  
 
 
 
Recensións: 
 
- Xosé Freire, 'Galegos chegados da outra beira do miño', A Nosa Terra, nº 1.174, 'Cultura', 
5 maio 2005, p. 27. 
 
Despois de se referir á miscelánea galego-portuguesa Zap (Um livro de histórias e poemas 
sobre a paz), onde participan autores como Manuel Lourenzo e Antonio García Teixeiro, e 
de incidir na importancia de que os sistemas literarios galego e portugués tendan máis 
pontes, Freire fai unha reseña da obra Balada solitaria de Fran Alonso. Salienta o seu 
carácter interdisciplinar, onde as fotografías e os poemas se iluminan mutuamente. A 
presenza de temas como a soidade, a incomunicación e o alleamento do ser humano 
conectan este poemario con outras obras de Alonso como Tortillas para os obreiros (1996) 
ou Males de cabeza (2001).   
 
 
- Ramón Nicolás, 'Balada solitaria', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 125, 'Libros', 19 
maio 2005, p. IV. 
 



Anuncia a chegada do último libro de Fran Alonso, Balada solitaria. Subliña a ampla 
concepción do 'literario' que pode apreciarse no libro, no que o autor conforma un 
progresivo macrotexto "navegando" por diferentes xéneros e soportes. Compara esta obra 
con outras do autor, como Subversións, Males de cabeza ou Silencio, sinalando temas 
recorrentes como a soidade e as relacións do ser humano no noso tempo, o asentamento da 
individualidade ou a incomunicación. Finalmente, anuncia a presentación do libro na 
libraría "Libros para Soñar" de Vigo no día posterior á publicación desta recensión, 
incidindo no carácter interdisciplinario do evento, no que converxerán as linguaxes poética, 
fotográfica e musical. 
 
 
- Xesús Fraga, 'A soidade como patoloxía', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 111, 'Letras en 
galego', 28 maio 2005, p. 12. 
 
Ao comezo, destácase unha secuencia do poemario polo seu valor como epítome do 
conxunto. En efecto, o sintagma "Eu, individuo" constituiría para o crítico un resumo xa 
non só do poemario Balada solitaria, senón mesmo da totalidade da obra de Fran Alonso. 
Xesús Fraga salienta así o carácter transxenérico da traxectoria do novelista e poeta, 
estabelecendo vencellos entre Balada solitaria e Males de cabeza. De feito, considera 
mesmo que os micropoemas que artellan o conxunto dan lugar a un proxecto de natureza 
narrativa. Fraga remata facendo unha reflexión sobre o xeito no que ese narrador poético 
entende a soidade, que identifica como unha patoloxía social e individual. Tamén se 
pondera a decisiva achega das fotografías de Renato Roque.  
 
 
- Armando Requeixo, 'Ruídos entre as sombras', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 
'Edicións', 29 maio 2005, p. 23. 
 
Incídese na capacidade da obra Balada solitaria para artellar poeticamente o sentimento de 
anonimia que asolaga ás persoas nas sociedades urbanas. Saliéntase, asemade, o importante 
papel da Colección Cortocircuíto, na que se insire o proxecto, debido á súa capacidade para 
vertebrar libros que combinan as dimensións plástica e literaria. Neste sentido, recoñece 
tamén a importancia de que o autor galego contase coa colaboración do prestixioso 
fotógrafo Renato Roque.  
 
 
- Xosé M. Eyré, 'Poesía galega editada en Portugal', A Nosa Terra, nº 1.183, 'Poesía', 7 
xullo 2005, p. 26. 
 
Ademais de facer referencia ao libro Botar o mar polos ollos, da autora novel Alicia 
Fernández, Eyré reseña o poemario Balada solitaria. Comeza por repasar a traxectoria de 
Alonso no eido da novelística, incidindo no pouso temático común á súa poesía e á súa 
narrativa. Do libro de poemas destaca a habelencia do fotógrafo Renato Roque e mais de 
Fran Alonso para acompasar os versos e as imaxes, de modo que "fotografía e texto non fan 
senón reforzárense mutuamente, quebrar a soidade do texto único mediante a reafirmación, 
coincidente, de cada unha das interpretacións ofrecidas".  
 



Referencias varias: 
 
- E.P., 'Fran Alonso presenta en Vigo 'Balada Solitaria', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 14 maio 
2005, p. 40. 
 
Dáse noticia da próxima presentación do libro de Fran Alonso Balada solitaria. Destácase a 
colaboración fotográfica de Renato Roque e mais o limiar de Teresa Moure. Anticípase o 
contido da presentación, consistente nun espectáculo literario no que o autor lerá 
integramente o poemario acompañado das diapositivas de Roque e coa música de fondo do 
compositor portugués Joao Lóio. O editor do libro, Luis Mendonça, tamén asistirá ao acto.   

 
 
 
 
Álvarez Blázquez, Emilio, Poesía galega completa e textos en prosa, ed. de Miro Villar e 
limiar de Xesús Alonso Montero, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. Biblioteca 
das Letras Galegas, nº 62, 210 pp.  (ISBN: 84-9782-304-4). 
 
A presente edición, que recolle toda a produción poética, incluíndo inéditos, de Emilio 
Álvarez Blázquez (Tui, 1919-Vigo, 1988), comeza cun limiar -"Da vida e da obra de 
Emilio Álvarez Blázquez"- obra de X. Alonso Montero, onde repasa a súa nacencia tudense 
do poeta e a súa produción literaria até a guerra civil. A seguir temos cinco bloques que 
conforma o núcleo desta edición. O primeiro "A obra poética de Emilio Álvarez Blázquez" 
é un amplo estudo das súas obras Poemas de ti e de min (1949) e O tempo desancorado 
(1988), deténdose na estrutura, liñas temáticas, rima, intertextualidade e recepción. Aquí 
tamén se fai unha análise lingüística dos textos e péchase cos criterios de edición e mais 
coas bibliografía. No segundo bloque -"Obra poética en galego"- reprodúcense os 
poemarios antes citados así como vinte e sete poemas inéditos e dispersos. En "Escolma da 
obra galega en prosa" temos cinco textos de Emilio Álvarez Blázquez datados entre 1949 e 
1980. O penúltimo bloque - "Apéndice"- recolle catro textos vencellados coa figura de 
Emilio Álvarez Blázquez mentres que o "Glosario" pecha este volume.  
 
 
Recensións: 
 
- T.S., 'Revisión', Tempos Novos, nº 101, 'Voces e Culturas', 2005, p. 72. 
 
Pequena aproximación a Poesía galega completa e textos en prosa. Emilio Álvarez 
Blázquez (2005) na que se dan algúns datos biográficos de Álvarez Blázquez e onde se 
subliña a importancia da súa estirpe con nomes como Darío Álvarez Limeses ou os Álvarez 
Cáccamo.   
 
 
- Xesús Alonso Montero, 'Emilio Álvarez Blázquez: 'opera omnia', La Voz de Galicia, 
'Culturas', 9 xullo 2005, p. 15. 
 
Neste artigo Alonso Montero achégase a este volume, que cualifica de "luminosas páxinas", 



salientando que se achega a el "en clave emocional" dado que o poemario O tempo 
desancorado -que aparece reproducido- é unha singular elexía ao pasamento da nai do 
poeta. Asemade constata que contén un extenso e excelente estudo introdutorio e destaca 
que o lector se vai sorprender ao achegarse á prosa de Emilio Álvarez Blázquez. 
 
Referencias varias: 
 
- Dorinda Castro Soliño, 'Con E. Álvarez Blázquez', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 
136, 'Libros', 6 outubro 2005, p. 4. 
 
Trátase dun descritor do libro Poesía galega completa e textos en prosa (2005), editado 
polo poeta Miro Villar na colección "Biblioteca da letras galegas" da Editorial Xerais e que 
recolle a obra de Emilio Álvarez Blázquez. 
 
 
Antelo Suárez, Asunción, Páxinas da Rexubeira de Bergantiños, A Coruña: Deputación 
Provincial da Coruña ♦,  2005, 96 pp.  (ISBN: 84-9812-006-3). 
 
Estamos perante a segunda edición de Páxinas da Rexubeira de Bergantiños (1995) que 
fora publicada pola A. C. Monte Branco e que agora xorde baixo o patrocinio da 
Deputación da Coruña. Esta edición conta cun prólogo institucional no que se indica que 
este volume é un "poemario de esencias populares". Este poemario está composto por máis 
de corenta poemas, os da súa primeira edición, onde está presente a emigración, a fala, as 
festas, as regueifas, a súa aldea de Sergude, etc. Asemade reprodúcese o "Prólogo á 
primeira edición" e o "Prólogo á segunda edición" -ambos obra de Xosé Manuel Varela- e 
neste último prólogo reprodúcense uns versos inéditos de Asunción Antelo Suárez 
(Coristanco, 1919), tamén coñecida como a Rexubeira de Bergantiños. Esta segunda 
edición conta cos dous textos de Cristina Abelleira como "Anexos": o poema "Semblanza 
de Asunción Antelo Suárez" e a recensión "A Rexubeira de Bergantiños", publicada 
orixinariamente en La Voz de Galicia, así como con abondoso apoio fotográfico centrado 
na Rexubeira de Bergantiños. 
 
 
 
 
Casas, Álvaro de las, Cancioneiro Popular Galego, intr. de Armando Requeixo, Santiago 
de Compostela: Follas Novas Edicións,  2005, col. Libros da Frouma, nº 34, 93 pp.  (ISBN: 
84-85385-90-X). 
 
Edición fascimilar do Cancioneiro Popular Galego de Alvaro de las Casas (Ourense, 1901-
Barcelona, 1950) publicado en 1939 en Santiago de Chile. Precedendo á edición fascimilar 
hai unha introdución de Armando Requeixo, onde primeiro contextualiza a literatura galega 
de tradición oral entre 1900 e 1939, destacando os monográficos sobre a tradición oral da 
Xeración Nós, que se viron interrompidos pola guerra civil, xa que despois da guerra era 
difícil publicar en galego. Neste contexto xorde o cancioneiro. Despois coméntasenos a 
orixe do cancioneiro e a súa estrutura. Tamén nos informa doutras obras súas. A 
continuación vén a reedición do cancioneiro. O cancioneiro vai precedido dun estudo 



introdutorio do autor, en castelán, no que informa do caráter lírico do pobo galego. A 
escolma aparece dividida en catro seccións: Romances, Varios, Cantares de danza e 
Desafío. O libro péchase cun glosario bilingüe galego-castelá dalgunhas palabras de difícil 
entendemento. 
 
 
 
 
Castaño, Yolanda, Delicia, Limiares de Xabier Cordal e Enma Couceiro, Santiago de 
Compostela: Grupo Correo Gallego/Concello de Santiago/AELG,  2005, 63 pp.  (ISBN: 84-
8064-160-6). 
 
A presente edición de Delicia é una reedición na serie Poeta en Compostela do libro de 
Yolanda Castaño (Santiago de Compostela 1977) xa publicado en 1998 en Espiral Mayor; é 
nese marco da colección ten sentido a recuperación da obra. A obra está dividida en cinco 
seccións: "Sensitiva" (6 poemas), "As historias" (12 poemas), "A felonía" (12 poemas), Se 
penso nas cousas que fixemos (4 poemas), "O governo das vontades" (4 poemas) e unha 
derradeira sección titulada "poética das incertidumes", que está composta por unha única e 
breve composición a modo de poética. O poemario aparece como un esforzo da voz poética 
para dar saída a unha experiencia marcada pola atención á súa sensibilidade (cunha forte 
presenza do corpo e dos seus praceres), a percura de sensacións (cores, estímulos, 
referencias plásticas) e a captura da intensidade das vivencias tratando de ampliar a 
capacidade da conciencia estética e lingüística. É de destacar a apelación continua a outras 
voces que estabelecen un contrapunto co suxeito lírico e serven para recriminar, clamar, 
reivindicar o seu propio lugar. Poderíase pensar que a obra é unha invitación á transgresión 
do material verbal, pero formalmente tende á barroquización con procedementos estilísticos 
da vangarda esteticista, presentando con todo achegas metafóricas interesantes. 
 
 
 
 
Castro, Rosalía de, Obra poética, introd. Mauro Armiño, Madrid: El País,  2005, col. 
Clásicos españoles, nº 26, 237 pp.  (ISBN: 84-9815-034-5). 
 
Esta é unha publicación bilingüe, en castelán e galego, a modo de antoloxía de poemas de 
Cantares Gallegos e Follas Novas de Rosalía de Castro, na que a tradución ao castelán foi 
feita por Mauro Armiño aínda que recolle a que o poeta Juan Ramón Jiménez fixo de 
"Negra sombra", poema pertencente a Follas Novas. Aparecen tamén algúns poemas da 
autora galega de En las orillas del Sar, escrita en castelán. Armiño fai tamén unha 
presentación ao inicio do libro onde se explica a repercusión da poeta galega e da súa 
peculiar biografía. 
 
 
 
 
Ferreiro, Manuel (editor), Poesía Galega Completa IV. Os Eoas, Santiago de Compostela: 
Sotelo Blanco Edicións,  2005, col. Clásicos Galegos, 660 pp.  (ISBN: 84-7824-477-8). 



 
É unha nova edición do poema épico Os Eoas de Eduardo Pondal que vén de facer Manuel 
Ferreiro dentro da colección Clásicos Galegos da editorial Sotelo Blanco. Este volume 
comeza cun estudo introdutorio no que se fala da relación que Eduardo Pondal mantivo co 
seu libro, da historia da elaboración e edición do poema, e da derradeira versión do poema, 
ademais de dar conta, en última instancia, dos criterios de edición e do valor que ten ou 
debería ter esta obra tanto para a lingua e a literatura como para o pobo galego no seu 
conxunto. Este estudo introdutorio ten como valor engadido unha Bibliografía Citada moi 
completa sobre Eduardo Pondal e Os Eoas. A continuación, recolle a edición que Manuel 
Ferreiro fai deste poema pondaliano que conta cunha "Nota" de Pondal, cun pequeno 
prólogo "Al lector" e con vinte e oito seccións nas que o poema vai tomando corpo. E, 
remata coa exposición dunha serie de materiais complementarios que conteñen outras 
versións de todo ou de partes do poema que se estuda, e coa engádega dun índice de 
palabras e formas comentadas. 
 
 
 
 
Fonte, Ramiro, A rocha dos proscritos (Poemas complementarios, 1994-2004), Vigo: 
Edicións Xerais de Galicia,  setembro 2005, 309 pp.  (ISBN: 84-9782-338-9). 
 
Edición comentada e anotada das obras e dos escritos máis importantes e significativos de 
Xosé Baña Pose (Barilongo, 1872- La Habana, 1945), algúns dos cales aínda permanecía 
inéditos. Xosé María Rei Lema afirma no prólogo que o obxectivo da obra é honrar a figura 
de Xan Baña, figura de gran importancia para a cultura galega que amosou unha gran 
preocupación pola terra na que naceu. Tamén manifesta a gran dificultade de recoller toda a 
obra de Xan Baña debido a que se transmitiu fundamentalmente por vía oral. A 
continuación na "Introdución", achega, en primeiro lugar, unha panorámica social e política 
de Cuba e de Galicia na época e, a seguir, realiza un percorrido pola súa biografía e despois 
pola súa obra. Neste apartado comenta Vindicación, vida e milagros de Pepe de Xan Baña 
(1921), Suspiros na terriña, (1922) e, no apartado "Outros Textos", diferentes creacións 
que viron a luz en xornais e revistas cubanas. No seguinte apartado analiza os eixes 
temáticos afirmando que a maior parte da súa produción é autobiográfica xa que el viviu 
nas súas propias carnes o problema da emigración. Trata, ademais da emigración, temas 
como o atraso de Galicia, a necesidade de instrución da poboación, o agrarismo, os abusos 
de poder da Igrexa, etc. Xosé Mª. Rei Lema tamén analiza os pseudónimos que empregou, 
a repercusión das súa sobras na época e a crítica. Logo realiza un comentario lingüístico 
partindo dunhas palabras que Baña Pose escribiu na introdución de Vida e milagros.... 
Deseguido, logo do epígrafe que recolle a bibliografía que existe sobre o tema, explica os 
criterios de edición.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Xan Carballa, 'Ramiro Fonte 'Os mellores escritores en prosa son os poetas'', A Nosa 
Terra, nº 1.198, 'Cultura', 17 novembro 2005, p. 29. 



 
Entrevista a Ramiro Fonte que acaba de publicar A Rocha dos proscritos, que é unha 
ampliación da obra do mesmo título que publicara en 2001. O escritor describe a xénese da 
obra sinalando que, dende o punto de vista do patriotismo literario galego, interesoulle 
elaborar un libro extremadamente formal, inda que iso, nalgúns círculos, se defina como 
algo tradicional. Afirma a seguir que descubriu que a forma lle deu liberdade conceptual 
para o sarcasmo e a parodia. Sinala tamén que a obra ten un forte compoñente 
autobiográfico, que se manifesta por exemplo nos nomes propios, reais ou literarios, e que 
nela se aprecia unha das súas constantes, a homenaxe aos poetas europeos e a relectura das 
nosas orixes poéticas, estéticas e ideolóxicas no XIX. A seguir reflexiona sobre o prestixio 
da poesía con rima e con medida, a situación da poesía actual galega e sobre os poetas dos 
80. 
 
- X.L. Franco Grande, 'Novos poemas de Ramiro Fonte', A Nosa Terra, nº 1.199, 'Galiza', 
24 novembro 2005, p. 7. 
 
Comeza destacando a gran produtividade de Ramiro Fonte nos últimos dez anos e repasa as 
súas obras. Indica que para o escritor a literatura e a poesía son a súa vida. Describe a obra 
afirmando que nel se renovan as formas clásicas dándolle "contido moderno" e que contén 
pegadas das súas peripecias vitais e tamén das súas "devocións líricas". Finaliza definindo a 
Ramiro Fonte como "un dos poetas máis cultos deste país".  
 
 
Gómez, Lupe, Pornografía, Santiago de Compostela: Grupo Correo Gallego/Concello de 
Santiago/AELG �♦,  2005, col. Poeta en Compostela, nº 10, 109 pp.  (ISBN: C-84-8064-
152-5). 
 
Reedición do primeiro poemario da autora que vira a luz en 1995 e que se abre cos textos 
'Lupiverdeazul', de Soedade Noia e 'Poemas intactos', de Antón Lopo, un retrato 
literaturizado da autora e unha ollada laudatoria á obra, respectivamente, tamén publicados 
en El Correo Gallego. O volume consta ademais dunha introdución da autora que constitúe 
toda unha declaración de intencións "quero descubrir a parte humana da sociedade que non 
morreu, que está aí, na hipocresía" e unha autopoética. Canto aos poemas, formalmente 
cómpre reparar na súa non suxeción a esquemas métricos ou rítmicos prefixados, na súa 
sinxeleza e brevidade minimalistas e no uso dun léxico cotián. No plano do contido vense a 
forza do imaxinario rural e labrego, a pegada da infancia e a presenza do sexo, a liberdade e 
o propio compromiso, elementos temáticos que se funden en instantáneas que baten nas 
retinas. Como trazo "singularizador" cómpre sinalar o contraste deliberado entre os títulos 
dos poemas e os versos que os compoñen de tal xeito que o título, máis marcadamente 
técnico, abstracto e antipoético, matiza o significado do texto ou descúbreo se era escuro, 
ou trócao mesmo violentamente. Péchase a obra cun epílogo "Dez anos despois" no que a 
autora afirma a vixencia dos seus versos. 
 
 
 
Referencias varias: 
 



- Antón Lopo, 'Poemas intactos', El Correo Gallego, 'Hoy', 6 xullo 2005, p. 68. 
 
Loubanza da poesía de Lupe Gómez que lembra cando se deu a coñecer e as palabras de 
Uxío Novoneyra que a calificaran de "a nova Rosalía". Dise que o máis revolucionario de 
Pornografía é que con palabras trilladas e esculcando no previsíbel consegue a forza do 
inédito. 
 
 
- Soedade Noia, 'Lupiverdeazul', El Correo Gallego, 'Hoy', 6 xullo 2005, p. 68. 
 
Retrato literaturizado de Lupe Gómez no que se mesturan as referencias biográficas reais 
coa recreación da súa maneira de ser e estar no mundo, dous planos que se ven converxer 
na súa actividade poética que coexiste coa de outros coma Zambrano, Luz Fandiño, Anxos 
Sumai, Xohana Torres, Pexegueiro. 
 
 
- H.N., 'Revolución persoal dende Compostela/Lupe Gómez: 'En Compostela fixen a miña 
revolución persoal', Galicia Hoxe/El Correo Gallego, 'MARÉ', 7 xullo 2005, p. 42. 
 
Anúnciase a presentación de Pornografía, de Lupe Gómez e a distribución do libro con El 
Correo Gallego dentro da colección 'Poeta en Compostela', unha iniciativa conxunta do 
Concello, o xornal e a Asociación de Escritores en Lingua Galega. Dise que a autora 
reivindica a vixencia da obra se ben recoñece unha certa evolución cara a poemas máis 
longos e a unha maior serenidade como se ve n'O útero dos cabalos. Fálase tamén do seu 
gusto pola prosa poética e polo recital e da súa devoción por Compostela. 
 
 
- Fran P. Lorenzo, 'Lupe Gómez, danza eterna dun astro', Galicia Hoxe, 'Vai de blog', 3 
novembro 2005, p. 48. 
 
Lémbrase a primeira entrevista á poetisa que se publicou na prensa, cando non se sabía o 
que Pornografía suporía para a poesía galega de fin do século. Fálase logo das constantes 
da súa obra, de Fisteus, das putas, da súa relación coa palabra. Finalmente alúdese a Azul e 
estranxeira coma un novo tesouro de poesía libre. 
 
 
 
González Garcés, Miguel, Porta de aire, escolma poética, selección e estudo introdutorio 
de Xulio Valcárcel, Vigo: A Nosa Terra,  2005, 117 pp.  (ISBN: 84-96403-50-5). 
 
Porta de aire é unha escolma poética realizada por Xulio Valcárcel sobre a produción lírica 
de Miguel González Garcés (1916-1989). Esta escolma presenta un estudo no seu inicio. 
Nesta introducción Xulio Valcárcel fai un breve repaso polos momentos máis interesantes 
da biografía e a obra deste autor coruñés, centrándose principalmente na análise 
pormenorizada das principais características da poética deste autor: visión existencialista, 
claridade formal, temática vitalista... A escolma poética consta de corenta e oito poemas 
coa súas respectivas ilustracións (a maioría das ocasións motivos florais). A temática 



poética da escolma é variada, aínda que predominan os poemas de ton intimista, sobre todo 
aqueles relacionados coa natureza e o eu poético. A presenza de elementos naturais: 
diferentes tipos de flores, fenómenos meteorolóxicos (a choiva por exemplo), animais 
(destaca principalmente a recorrencia do merlo), vertebran o corpus desta selección. Na 
poesía de Garcés achamos as vivencias dun home cosmopolita, pero tamén os sentimentos 
dun home moi achegado ao rural, a paisaxe galega. Nestas composicións tamén atopamos 
algunhas referencias a persoas e personaxes históricos, a maioría das ocasións nun sentido 
elexíaco. 
 
 
Recensións: 
 
- Teresa Seara, 'Vellos camiños', Tempos Novos, nº 98, 'Voces e Culturas', 2005, p. 72. 
 
Faise unha loanza á publicación de Porta de aire, escolma de Xulio López Valcárcel, como 
relectura da obra do poeta Miguel González Garcés, amigo do autor deste poemario. 
 
 
- Ramón Loureiro, 'Porta de aire, escolma poética', La Voz de Galicia, 'Culturas', 'Letras en 
galego', 21 maio 2005, p. 14. 
 
Ramón Loureiro informa da publicación por parte de A Nosa Terra da escolma poética 
Porta de aire de Miguel González Garcés. Destaca tamén o estudo introdutorio levado a 
cabo por Xulio Valcárcel. 
 
- Román Raña, 'Porta de aire', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 127, 'Libros', 2 xuño 
2005, p. IV. 
 
Destaca a publicación por parte da Asociación de Escritores en Lingua Galega e a 
Deputación da Coruña da escolma poética de Miguel González Garcés, que leva como 
título: Porta de aire. Tamén se salienta o estudo introdutorio elaborado por Xulio 
Valcárcel, ademais de reivindicar a figura de González Garcés como un futuríbel escritor ao 
que se lle dedique o Día das Letras Galegas. 
 
- M. Blanco Rivas, 'Escolma poética de González Garcés', Faro de Vigo, 'El Sábado', 
'Librería galega', 9 xullo 2005, p. 2. 
 
Dáse conta da publicación dunha escolma poética seleccionada por Xulio Valcárcel sobre a 
obra lírica de González Garcés. Tamén se fai un percorrido pola vida de González Garcés, 
destacando a súa ampla produción literaria, tanto en castelán como en galego. 
 
- X.G.G., 'A obra galega de M. González Garcés', A Nosa Terra, nº 1.185, 'Poesía', 21 xullo 
2005, p. 27. 
 
Coméntase que Miguel González Garcés publicou polos anos setenta unha serie de artigos 
en La Voz de Galicia nos que facía un percorrido polos poetas galegos desde Iglesia 
Alvariño até Méndez Ferrín, pero chamou a atención que non incluíse a Xohana Torres e a 



López Casanova. Así mesmo, dáse conta da publicación doutras obras de Garcés e 
saliéntase o seu libro Porta do aire. Escolma poética, no que aparece un estudo de Xulio 
Valcárcel e no que se observa unha evolución na poesía de Garcés, desde o inicio, cunha 
poesía case telegráfica, até chegar a unha poesía chea de imaxes audaces e con convencións 
poéticas. 
 
 
Graña, Bernardino, Se o noso amor e os peixes..., Santiago de Compostela: Editorial 
Compostela �,  2005, col. Poeta en Compostela, nº 9, 85 pp.  (ISBN: 84-8064-149-5). 
 
Esta é unha nova publicación do poemario de Bernardino Graña  (Cangas do Morrazo, 
1932) Se o noso amor e os peixes Sar arriba andasen, saído do prelo en 1980, desta vez 
cun limiar do escritor, seu alumno neses anos, Anxo Angueira, onde se fai referencia á 
Compostela do ano 1975 e da época de profesor de Secundaria no instituto de Padrón 
vivido polo autor de Cangas, ademais dunhas verbas de Xosé M. Millán Otero. A seguir 
aparece recollida a presentación do libro tal e como aparecía na primeira edición, cun limiar 
de Xavier Carro e o conxunto de poemas de Graña organizados en tres grupos: "Miña 
ventura en loucura", "Un cantar novo de amigo" e "Os que non aman e saben de amor".  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- H.N., 'Páxinas do Sar e Compostela', El Correo Gallego, 'Hoy', 9 xuño 2005, p. 76. 
 
Anúnciase a presentación o día 9 de xuño no Casino de Compostela do noveno volume da 
colección "Poeta en Compostela": Se o noso amor e os peixes Sar arriba andasen da 
autoría de Bernardino Graña que saíra do prelo no ano 1980 e que apareceu como producto 
da convivencia en Santiago, e en Padrón onde Graña impartía clases. Incídese tamén no 
variada da súa obra, xa que escribiu poesía, teatro e narrativa, sobre todo destinada cara ao 
público infantil, e na opinión que o autor ten sobre o bo momento que está atravesando a 
literatura galega. Como nota de interese alúdese a alumnos que na época en que Graña 
escribiu o libro que se presenta, son hoxe escritores, como é o caso de Anxo Angueira que 
no acto literario será o encargado de facer unha introdución. Esta mesma noticia foi 
publicada no mesmo día no xornal Galicia Hoxe, p. 41. 
 
 
- H.N., 'O poeta que fixo do Sar un mar', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 9 xuño 2005, p. 41. 
 
Anúnciase a presentación o día 9 de xuño no Casino de Compostela do noveno volume da 
colección "Poeta en Compostela": Se o noso amor e os peixes Sar arriba andasen da 
autoría de Bernardino Graña que saíra do prelo no ano 1980 e que apareceu como producto 
da convivencia en Santiago, e en Padrón onde Graña impartía clases. Incídese tamén na 
variedade da súa obra, xa que escribiu poesía, teatro e narrativa, sobre todo destinada cara 
ao público infantil, e na opinión que o autor ten sobre o bo momento que está atravesando a 
literatura galega. Como nota de interese alúdese a alumnos que na época en que Graña 
escribiu o libro que se presenta, son hoxe escritores, como é o caso de Anxo Angueira que 



no acto literario será o encargado de facer unha introdución. Esta mesma noticia foi 
publicada no mesmo día no xornal El  Correo Gallego, p. 76. 
 
 
 
Lopo, Antón, Libro dos amados, textos preliminares de Chus Pato e Xabier Cordal, 
Santiago de Compostela: Grupo Correo Gallego/Concello de Santiago/AELG ♦,  2005, col. 
Poeta en Compostela, nº 7, 70 pp.  (ISBN: C-84-8064-146-0). 
 
Nova publicación da Colección "Poeta en Compostela" promovida polo Concello de 
Santiago, o Grupo Correo e a Asociación de Escritores en Lingua Galega. Nesta ocasión ve 
a luz o Libro dos amados de Antón Lopo (Monforte de Lemos-Lugo, 1961), editado por 
primeira vez en 1996 cunha tiraxe de trinta exemplares. Nesta edición incorporáronse 
varios poemas xa publicados noutros libros ou inéditos. A obra conta cuns textos a modo de 
introdución de Chus Pato e Xabier Cordal titulados, respectivamente, "Si, si, lotiformes, 
palmeriformes: un tigre de Bengala" e "Limiar". O libro está formado por un total de trinta 
e catro poemas, elaborados entre 1979 e 2005. Todos eles móvense nos eixes do tempo, do 
espazo e das emocións. En case todos se aprecia a ironía, a sensualidade e a intuición 
misturada coa soidade da paixón. As composicións están profundamente marcadas polos 
sentimentos. Hai que destacar que na antoloxía aparecen algunhas páxinas en branco entre 
algúns poemas, como por exemplo, logo de "bisturí"  (p. 30). 
 
 
 
 
Recensións: 
 
- H.N, 'Tempo, espazo e emoción', El Correo Gallego, 'Hoy', 7 abril 2005, p. 67. 
 
Descríbese o novo libro da Colección "Poeta en Compostela" do Concello e o Grupo 
Correo, Libro dos Amados, de Antón Lopo, logo de informar da súa presentación no Casino 
de Compostela. Logo comeza coas palabras do autor, Antón Lopo, onde define a súa 
creación como "sentimental" xa que os textos que se recollenEsta mesma recensión foi 
publicada baixo o título "Emoción, espazo, tempo" no xornal Galicia Hoxe do mesmo día, 
p. 44. 
 
 
- Henrique Neira, 'Emoción, espazo, tempo', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 7 abril 2005, p. 44. 
 
Descríbese o novo libro da Colección "Poeta en Compostela" do Concello e o Grupo 
Correo, Libro dos Amados, de Antón Lopo, logo de informar da súa presentación no Casino 
de Compostela. Logo comeza coas palabras do autor, Antón Lopo, onde define a súa 
creación como "sentimental" xa que os textos que se recollen, elaborados entre 1979 e 
2005, desenvolvense ao redor dos eixes do espazo, do tempo e da emoción. Tamén, citando 
as palabras do autor, sinala que a obra é "sinxela na forma" e "complexa no contido". 
Define os seus versos como versos de "transición emocional" e defende a transmisión oral 
ao afirmar que a poesía non é só unha manifestación escrita. Esta mesma recensión foi 



publicada baixo o título "Tempo, espazo emoción" no xornal El Correo Gallego do mesmo 
día, p. 67. 
 
 
- Xosé María Costa, 'Antón Lopo, o rumor dos corpos e a soidade da paixón', A Nosa 
Terra, nº 1.172, 'Cultura', 21 abril 2005, p. 27. 
 
Informa da aparición do Libro dos amados de Antón Lopo que conta cuns "suxerentes 
brincos verbais de Chus Pato e un limiar de Xabier Cordal. Afirma que na obra Antón Lopo 
tenta ofrecer o rumor dos corpos e a soidade da paixón unida a sensualidade, a ironía e a 
intuición pero, en moitas ocasións, non depura as sensacións. Cita como exemplos uns 
versos.  
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Libro dos amados' preséntase mañá', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 6 abril 2005, p. 43. 
 
Dá conta da aparición dun novo título da colección "Poetas en Compostela" do Grupo 
Correo e o Concello de Santiago, trátase do Libro dos amados de Antón Lopo, que xa vira a 
luz hai dez anos, pero cunha tiraxe de tan so trinta exemplares. Sinala que se entregará 
gratuitamente con El Correo Gallego e que se presentará no Casino de Santiago. 
 
 
Negro, Carlos, As laranxas de alí babá, Santiago de Compostela: Editorial Compostela,  
2005, col. Poeta en Compostela, nº 16, 54 pp.  (ISBN: C-84-8064-161-4) (DL: C-3141-
2005). 
 
Carlos Negro (Lalín, 1970) escribe esta serie de versos co único fio condutor das naranxas e 
de Alí Babá. En principio, a temática duns e outros non ten ningunha relación, trata o amor, 
o sexo, a muller, pero parece que non subxace ningunha idea global a todo o relato. O libro 
comeza e finaliza cuns parágrafos en prosa. Utilízanse recursos vangardistas como a 
carencia de signos de puntuación, a peculiar distribución do texto nas páxinas e a rima 
totalmente asoante entre os versos.  
 
 
 
 
Otero Pedrayo, Ramón, Bocarribeira, Edición de Anxo Angueira. Ilustr. Reimundo 
Patiño, Vigo: Galaxia, 20 xuño 2005, col. Dombate, nº 44, 69 pp.  (ISBN: 84-8288-811-0). 
 
Bocarribeira consta dun limiar asinado por Anxo Angueira e de sesenta e seis pequenos 
poemas. O poemario caracterízase pola descrición paisaxística das terras de Trasalba. A 
través dos camiños, das corredoiras, dos vieiros esquecidos, Otero Pedrayo realiza unha 
viaxe cósmica e interior polo tempo e o espazo da súa bisbarra natal. Neste aspecto  
Bocarribeira é un libro que pretende homenaxear unha terra, uns lugares concretos 
(Trasalba, Chaos de Amoeiro, Martiño...) ao mesmo tempo que afonda nos misterios 



inefábeis da natureza: o vento, a auga dos regatos e dos ríos e, en xeral, todos os fenómenos 
meteorolóxicos (a xeada, a choiva...). No limiar, Anxo Angueira realiza unha breve análise 
e estudo deste poemario. Nestas páxinas sinala as posíbeis fontes e as concomitancias 
temáticas da poesía oteriana con diferentes poetas galegos (Novoneyra, Manuel María, 
Eduardo Pondal, Manuel Antonio...). 
 
 
Recensións: 
 
- Anxo Angueira, 'Presentación de Bocarribeira', A Trabe de Ouro, nº 63, 2005, pp. 125-
128. 
 
Recóllense as verbas de Angueira na presentación da nova edición de Bocarribeira. 
Poemas pra ler e queimar, libro de poemas de Otero Pedrayo. Angueira lamenta o 
descoñecemento desta colección e vindica a calidade do mesmo, no que o autor adoptou 
como modelo aos integrantes da xeración poética máis nova. Sinala que Otero converte as 
terras miñenses en materia poética e considera a presenza constante do vento e dos camiños 
como símbolos do devalar humano.  
 
 
- Xurxo Souto, 'Un poeta chamado Don Ramón', La Opinión, 'El Domingo', nº 247, 10 
xullo 2005, p. 16. 
 
Xurxo Souto dá conta da publicación por parte da editorial Galaxia da única obra poética de 
Ramón Otero Pedrayo: Bocarribeira, poemas para ler e queimar. Sinala que este poemario 
non visitou o prelo desde a súa primeira edición en 1958. Tamén fai un percorrido sobre a 
figura de Otero Pedrayo con relación a poesía, destacando a manifesta influencia deste en 
poetas como Manuel María e Uxío Novoneyra. 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Bocarribeira', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 11 
setembro 2005, p. 65. 
 
Villaverde fai referencia á reedición feita por Galaxia do libro de Otero Pedrayo, 
Bocarribeira, que aparece prologado por Anxo Angueira a quen loa e de quen achega algún 
comentario. Así mesmo, refire a primeira publicación da obra realizada en 1958 polo grupo 
Brais Pinto e dá conta dos fundadores do mesmo. 
 
- Camilo Franco, 'O espazo sentimental de Pedrayo', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 128, 
24 setembro 2005, p. 12. 
 
Coméntase que o libro Bocarribeira de Otero Pedrayo, foi o único libro de poemas que o 
autor quixo publicar como tal, sacado do prelo por primeira vez en 1958 por Brais Pinto e 
indícase que agora Galaxia acaba de facer a súa reedición incluíndo un limiar de Anxo 
Angueira. En canto aos poemas, indícase que o núcleo da obra é "a creación do territorio 
sentimental" do autor no que a paisaxe expresa o ser de Galicia. Ademais, tamén se salienta 
o feito de que o poeta buscou refuxio nos elementos rítmicos. 
 



- Xosé María Costa, 'O poder evocador de Otero', A Nosa Terra, nº 1.197, 'Poesía', 10 
novembro 2005, p. 27. 
 
Saliéntase o poder evocador da poesía que Otero Pedrayo presenta en Bocarribeira, un 
"alento da paisaxe" onde se observa a soidade, o gozo da paisaxe, a emoción, a tenrura, etc. 
Achéganse algúns versos do poemario. 
 
- Marga Romero, 'Da Bocarribeira', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 146, 'Libros', 15 
decembro 2005, p. 4. 
 
Dá conta da reedición do poemario concibido como tal por Otero Pedrayo, Bocarribeira, 
publicado agora por Galaxia e anteriormente por Brais Pinto. Indícase que a obra vai 
precedida dun limiar asinado por Anxo Angueira quen achega a historia e intrahistoria do 
libro, así como o ambiente literario da Galicia dos anos cincuenta. 
 
Referencias varias: 
 
- Fina Ulloa, 'Bocarribeira', de Pedrayo, resurge medio siglo después', La Voz de Galicia, 
'Cultura', 27 xuño 2005, p. 55. 
 
Fina Ulloa dá conta da publicación por parte da editorial Galaxia da reedición do poemario 
de Ramón Otero Pedrayo. Bocarribeira, poemas para ler e queimar. Esta presentación 
levouse a cabo na festa literaria do Premio Trasalba.  
 
- Marcos Valcárcel, 'O milagre da Bocarribeira oteriana', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 29 xuño 
2005, p. 56. 
 
Informa da publicación da reedición do único poemario de Ramon Otero Pedrayo: 
Bocarribeira, poemas para ler e queimar. Sinala tamén o estudo de Anxo Angueira que 
precede a edición citada anteriormente. 
 
- Marcos Valcárcel, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 29 xuño 2005, p. 75. 
 
Informa da publicación da reedición do único poemario de Ramon Otero Pedrayo: 
Bocarribeira, poemas para ler e queimar. Sinala tamén o estudo de Anxo Angueira que 
precede a edición citada anteriormente. 
 
 
Pexegueiro, Alfonso, A illa das mulleres loucas, Vigo: Galaxia,  2005, col. Dombate, nº 
39, Libro e CD-Rom, 82 pp.  (ISBN: 84-8288-664-9). 
 
Reedición do poemario de Alfonso Pexegueiro, publicado por primeira vez en 1984 en 
versión  bilingüe galego-castelán e reeditado integramente en galego en 2004. Esta nova 
reedición de 2005 conta coa novidade de saír á venda cun CD no que os poemas están 
musicados. 
 
 



Recensións: 
 
- Rodri García, 'A illa das mulleres loucas', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 121, 'Letras en 
galego', 6 agosto 2005, p. 12. 
 
Comeza citando a apertura do libro de poemas para despois logo que, dúas décadas despois 
de ver a luz, este segue vivo, xa que nel, "pasado, presente e futuro teñen outros 
significados". Remata afirmando que resulta emotivo escoitar o CD que acompaña o libro, 
no que o propio poeta recita os seus versos. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Jorge Lamas, 'A illa das mulleres loucas' volve 20 anos despois con banda sonora', La Voz 
de Galicia, 'Cultura', 16 abril 2005, p. 53. 
 
Dáse conta da presentación do espectáculo poético-musical presentado en Vigo, que tamén 
poderá ser visto noutros lugares como Ponteareas, Santiago de Compostela e A Coruña, no 
que A illa das mulleres loucas, de Alfonso Pexegueiro, é o eixo fundamental xa que o 
volume foi levado a formato disco compacto da man do autor e de Anxo Pintos e Quico 
Comesaña, músicos de Berrogüeto. Indícase que supuxo a primeira edición do volume para 
o libro galego no momento da súa aparición e dáse conta de cómo xurdiu a idea de 
relacionalo coa música. 
 
- MARÉ, 'As voces femininas da memoria mítica', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 16 abril 2005, p. 
43. 
 
Infórmase da presentación en Vigo da reedición d'A illa das mulleres loucas, de Alfonso 
Pexegueiro (Angoares, 1948), mediante un espectáculo poético e musical a cargo o autor e 
de Quico Comesaña e Anxo Pinto. Ofrécense algúns datos sobre o traballo de Pexegueiro e 
algunhas explicacións do autor a respecto desta reedición do poemario. Destácase tamén 
deste o predominio de voces femininas e indícanse os restantes lugares nos que a reedicións 
se presenta.  
 
- Xosé Carlos Caneiro, 'Oh, poetas', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 140, 17 decembro 
2005, p. 6. 
 
Reflexión melancólica sobra a lectura de poesía. Comeza referíndose a Thomas Pynchon 
para logo centrarse na poesía de Vicente Araguas, Fernán Vello ou o poeta Pexegueiro. 
Remata cunha alusión a Xosé Lois García e Charles Manson. 
 
 
Sánchez García, Francisco Antonio, 'Antón de Pepiño'. Obra escollida, Fundación 
Horrêum Fundazioa,  2005, 197 pp.  (DL: C-2745/2005). 
 
Trátase da recopilación póstuma da poesía escrita en galego por Francisco Antonio Sánchez 
García (Modillós, 1874-Santiago de Compostela, 1939), coñecido popularmente na súa 



zona como "Antón de Pepiño". Abre o volume unha presentación a cargo do seu neto 
Aurelio Villa Sánchez, quen explica os criterios seguidos na edición: reproduciríanse 
aqueles poemas máis logrados e deixaríanse fora os de índole máis familiar e íntima. 
Sucédelle unha introducción na que Concepción Delgado Corral subliña a participación do 
poeta nos Xogos Florais de 1901 e repasa os fitos máis destacados da súa vida: a 
emigración a Arxentina, o seu progresismo, e a relación coas figuras destacadas da cultura 
galega da época. Por último, considera que Antón de Pepiño é un dos epígonos que 
desenvolveron, tras o Rexurdimento, unha literatura tradicional romántica e realista ao 
tempo. A obra poética antologada estrutúrase en torno a tres apartados: "Parnaso Gallego"; 
"Craros Homes de Galicia" e, finalmente, "O berce d-ouro". A primeira sección consta de 
varios sonetos que seguen escrupulosamente as normas no que toca á rima pero con 
algunhas concesións á irregularidade na medida dos versos. Todos eles, como é de súpor 
tendo en conta o título, son poemas adicados a figuras senlleiras da cultura, sendo os 
primeiros os tres iniciadores do Rexurdimento: Rosalía, Curros e Pondal. O contido foxe do 
meramente anecdótico para tratar de atrapar trazos esenciais deses suxeitos: a valentía ou as 
dores, aínda que sempre queda espazo para facer referencia ás circunstancias da morte dos 
personaxes. O seguinte apartado ten características similares, pero esta vez son homes os 
que reciben a homenaxe do poeta: Murguía, Sanz López, Dávila, Oviedo e Arce e Riquera 
Montero son obxecto dos seus correspondentes sonetos. O resto das composicións semellan 
segregados en dúas tendencias métricas, e é que Antón de Pepiño combina a rixidez formal 
do soneto co molde lixeiro e sinxelo do romance e mesmo do versolibrismo. No que toca 
aos contidos, estes son do máis variado pero sempre co denominador común da 
cotidianeidade: as súas dedicatorias teñen como destinatarios coñecidos seus, e os poemas 
descritivos falan das xentes da vila, da aldea, das catro provincias galegas, e de sentimentos 
como a fe, as lembranzas ou o amor. Cara ao final do volume atópanse unhas composicións 
escritas a modo de diálogos, con rimas irregulares e estilo coloquial, nos que se narran 
episodios protagonizados por tipos da época como o curandeiro e as festeiras. De carácter 
simbólico é a última composición, na que os personaxes alegóricos de o Amante, o 
Filósofo, o Poeta, a Musa e o Campo son protagonistas dun extenso diálogo. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos (editor), Poesía en galego I (1980-2001), Santiago de Compostela: PEN 
Clube de Galicia,  2005, 314 pp.  (ISBN: 84-933404-4-8). 
 
Primeiro volume dos dous nos que se contén a poesía completa en galego de Antón Tovar 
(Rairiz de Veiga, 1921 - Ourense, 2004). O volume contén, a xeito de prólogo, un estudo 
introdutorio do editor sobre a vida e as obras de Tovar. Marcos Valcárcel elabora a súa 
análise destacando, dentro do seu distinto contexto de elaboración, a contribución das 
persoas que axudaron a impulsar a vontade autorial de Tovar tanto dende un punto de vista 
indirecto, formando a voz poética mediante a súa incursión vital, como directo, 
convencendo ao poeta para que editase e publicase os seus traballos. Afonda, por outra 
banda, nos temas que reivindica con máis afán o autor ourensán: a lingua, a relixión ou o 
amor, entre outros. 
En canto aos libros de Tovar compilados neste primeiro tomo, son, por orde cronolóxico de 
publicación: Arredores (1962), Non (1967), O vento no teu colo (1975) e Catro poemas 
(1975). O primeiro destes libros, Arredores (1962), escrito ao pouco de abandonar Tovar a 



súa vida relixiosa, afonda na lembraza da súa vida pasada na casa da familia, dedicándolle 
caseque todos os poemas aos personaxes ("O Emilio", "A Susa da vella casa"), os feitos 
("Hoxe", "Esperte" ou "Cando chove") ou os elementos ("Pico de Mediodía", "Casa da 
Pedreira" ou "Xa chegou o maio") que enchen os seus recordos. Todos os poemas están 
rodeados dunha clara melancolía e, por momentos, dunha profunda morriña e sensación de 
perda. En Non (1967) continúase cos temas xa tratados en Arredores. A eles engádeselle 
unha sensación de desarraigamento, a perda do pasado evolucionou cara a unha 
desorientación da voz poética, que procura un sentido para a súa vida. Deste sentimento dan 
conta poemas como "Perguntas" ou "Terán razón". O amor por unha muller aparece en "Sei 
de tí", "Chámame" ou "Así eu te quero". Polos mesmos camiños temáticos e estilísticos 
discorren os seus dous seguintes libros: O vento no teu colo (1975) e Catro poemas (1975). 
A respecto deste último libro, tres poemas: "Ollos", "Sol o sol" e "pan" apareceron 
orixinalmente no libro en castelán La Lanzada (1964) e, por tanto, están temporal e 
tematicamente conectados coa súa obra anterior. Este primeiro volume recolle, entón, un 
conxunto de libros tematicamente uniformes, localizados no tempo, de corte intimista, nos 
que a voz poética está á procura de elementos de ancoraxe que lle permitan superar o 
desarraigamento vital, reflectido nos sentimentos de perda e de morriña. A voz poética 
mantén unha continuidade ao longo de toda a obra deste volume, estabelecendo, de libro en 
libro, un seu devir vital. En canto ao aspecto estilístico, os poemas teñen unha forma moi 
variada. Aínda que abunda a rima libre, existen numerosos exemplos tanto de rima vocálica 
como consonántica. No manexo do léxico, hai un uso regular de dialectalismos e 
hiperenxebrismos. A localizacion da voz poética fai que abunden termos relacionados co 
agro e o traballo no campo, así como os elementos da natureza.  
 
 
 
 
Valcárcel, Marcos (editor), Poesía en galego II (1980-2001), Santiago de Compostela: 
PEN Clube de Galicia,  2005, 315 pp.  (ISBN: 84-933404-5-6). 
 
Segundo volume da obra poética completa en galego do poeta ourensán Antón Tovar 
(Rairiz de Veiga, 1921 - Ourense, 2004). Neste libro compílanse as obras poéticas Calados 
esconxuros (1980), Berros en voz baixa (1990), A nada destemida (1991), Cadáver adiado 
(2001) e un conxunto de poemas soltos e inéditos, o último, e derradeiro do autor, datado 
en 2002. Como peche, Xesús Alonso Montero dedícalle un "Epílogo para un gran poeta, un 
amigo, un camarada" no que reivindica a súa contribución á poesía galega, entre os grandes 
poetas galegos do século XX, así como o uso da poesía, por parte de Tovar, como elemento 
de reivindicación política. Con Calados esconxuros (1980) o poeta pretende inaugurar unha 
nova etapa na súa vida e na súa poesía, fala, entón, nun fragmento do poema "Balance" dos 
"poemas que asegún rezan os libros/escrebín un día cos lonxanos dedos cos que agora 
escrebo,/e xa non me pertencen e son de propiedade fantasmal/daquil antepasado que fun 
eu e que morrín/afogado polos outonos rápidos.". Así, se ben os temas da súa obra anterior 
seguen a aparecer, fano dunha forma máis tímida, substituídos por outros, novidosos na súa 
obra, como a reflexión metapoética ("Difícil palabra"), a reivindicación da lingua galega 
("Lingua campesiña", "Desde a illa dos naufraxios" ou "Lingua ferida"), a reivindicación 
política marxista ("E resulta que son revolucionario; perdoen"), a crítica social ("O pobre 
ladrón"), mesmo a reflexión íntima sobre o pasado relixioso e o presente afastado daquel 



("Carta a un crego difunto que era bo poeta e bo amigo e bo home e riseiro, riseiro"). Este 
libro iniciático, comezo da segunda e derradeira etapa do poeta, marca a liña que seguirá no 
resto da súa obra e, por tanto, os demais títulos e poemas que compoñen o presente volume. 
Non houbo, por outra banda, cambios na forma da súa poesía. Os poemas seguen a carecer 
dun estilo estábela e, igualmente, aparece unha heteroxénea e non sistemática forma dos 
versos e usos das rimas. A continuidade de temas como a lembranza do pasado na casa 
familiar ou a melancolía daquel pasado, causan a presenza de léxico característico da 
natureza, a vida no campo e o traballo do agro. A aparición intensa do tema relixioso ou da 
defensa da lingua, por outra banda, incorpora novo léxico asociado con estes campos 
semánticos. Por último, e en termos paratextuais, resulta interesante a intensa aparición de 
poemas dedicados, entre outros, a Xoel Gómez, Félix Vergara Vilariño, Eduardo Blanco 
Amor, Xesús Alonso Montero, Xosé Luís Pensado, Basilio Losada, Anxo Tarrío, Carlos 
Casares ou Luís Pimentel. Unha ampla lista de nomes construída, sobre todo, entre as 
persoas que constituíron o seu círculo próximo vital e literario, que impulsaron a súa obra e 
a súa carreira literaria, e ás que rendeu agradecemento dende aquí até, así consta, o 
derradeiro dos seus días, o 16 de xuño de 2004, no que a súa vida lle marchou do corpo 
para sempre. 
 
 
 
 
 
II.3. TRADUCIÓNS OU VERSIÓNS 
 
Celan, Paul, A rosa de ninguén, Trad., Catuxa López Pato, Vigo: Galaxia, 20 maio 2005, 
col. Dombate, nº 42, 105 pp.  (ISBN: 84-8288-751-5). 
 
Versión galega do orixinal Die Niemandrose (1963), do autor rumano Paul Celan 
(Czernowitz, 1920), que escolleu o alemán como lingua literaria. A poesía de Celan, tal e 
como se reflicte neste libro, supón ao mesmo tempo un resumo e unha culminación do que 
o filósofo Alain Badiou denominara a idade dos poetas. Influído pola filosofía alemana, e 
pola orientación reflexiva da lírica centroeuropea, Celan parte n'A rosa de ninguén da idea 
poética da inmanencia. Como quixera o místico Ángelus Silesius, "A rosa non ten por que". 
Celan semella retomar este adagio para suxerir, por medio dunha linguaxe elaborada e 
densa, que a palabra poética se sitúa no mesmo límite da significación. A expresión da 
inefabilidade, consubstancial á lírica moderna, realízase en Celan en boa medida por medio 
da creación léxica. Neste contexto, cómpre salientar o labor da tradutora, Catuxa López 
Pato, que idea solucións morfolóxicas acaídas para verquer ao galego  as complexas 
construcións do orixinal, por veces literalmente intraducíbeis.   
 
 
 
Recensións: 
 
- Marga Romero, 'A rosa de Paul Celan florece en galego', Galicien Magazin, nº 17, 
'Besprechungen', 2005, p. 68. 



 
Marga Romero fala da versión galega da obra de Paul Celan A rosa de ninguén, de Catuxa 
López Pato, publicada conxuntamente co texto orixinal Die Niemandrose. Di que esta 
tradución enche especialmente de ledicia ao ámbito do Galicien por seren o galego e o 
alemán as linguas protagonistas. Destaca o valor dialogal da obra, pois Celán fala neste 
libro con Osip Mandelstam, a quen dedica o libro, Nelly Sachs, Marina Tsvetaieva ou 
Hölderlin. Despois fai un breve percorrido polas composicións do libro e os motivos como 
o símbolo da rosa e termina por gabar a tradución por saber achar boas solucións fieis á 
lingua orixinal. 
 
- Marga Romero, 'Desde Paul Celan', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 137, 'Libros', 13 
outubro 2005, p. V. 
 
Citando algúns dos versos do libro, afirma que nel a fronteira trázase entre o absoluto e a 
nada, a descomposición da palabra e a súa reconstrución e a morte e a resurreción, 
salientando o que hai de "bíblico" nestes versos. 
 
 
 
Heaney, Seamus, Traballo de campo, trad. de Vicente Araguas, Edicións Xerais de Galicia,  
2005, Sabón-A Coruña: La Voz de Galicia,  2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos 
Universais, nº 39, 91 pp.  (ISBN: 84-9757-180-0) (ISBN: 84-9782-348-6). 
 
É a tradución ao galego da obra de Seamus Heaney Field Work. A obra foi traducida polo 
escritor, tradutor e profesor Vicente Araguas e o libro está marcado co número trinta e nove 
dentro da colección Biblioteca Galega de Clásicos Universais que edita La Voz de Galicia. 
É un intento do autor por unificar poemas de procedencias dispares nun libro. O poemario 
está composto por vinte e sete poemas e vai precedido dunha sorte de prólogo do tradutor 
no que dá conta da súa experiencia e motivo de traducir esta obra de Seamus Heaney, 
critica as traducións que conteñen notas a rodapé considerándoas pobres e distorsionadoras, 
e ofrece as claves da súa poética: paixón telúrica e culturalimo. Do telurismo emerxe a súa 
terra natal e a flora e a fauna que fan que os poemas de Heaney sexan tremendamente 
sensoriais e que activen todos os nosos sentidos á hora de lelo. Mais fóra desta sinxeleza 
compositiva non faltan as referencias culturais, os xiros e locucións irlandesas e unha 
manchea de datos políticos e antropolóxicos que fan que estes poemas teñan moito de 
esixencia e de hermetismo. Esta edición conta co valor engadido de ofrecer unha pequena 
biografía do escritor ao final do libro. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- R.L., 'A poesía de Seamus eleva a lírica ata o ceo da épica', La Voz de Galicia, 'Cultura', 5 
setembro 2005, p. 60. 
 
Entrevista a Vicente Araguas, tradutor ao galego de Traballo de campo de Seamus Heany, 
na que se fala da súa aproximación ao escritor Nobel irlandés, de como o descubriu, da 



experiencia de traducir Traballo de campo e das instrucións que hai que seguir para ler o 
libro. 
 
 
- Ramón Loureiro, 'La Voz saca á luz mañá o poemario de Heany 'Traballo de campo', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 5 setembro 2005, p. 60. 
 
Anuncia a próxima entrega do libro e destaca que o seu autor, premio Nobel,  é un dos que 
recibiriron o maior número de galardóns das letras; afirma, ademais, que Heaney defendeu 
ao longo da súa traxectoria que a obriga do poeta é encher a vida de beleza.  Remata 
referíndose á dimensión atlántica, que achega o lector galego á obra. 
 
 
 
Heinze, Ursula, Nadir. Gedichte/Poemas, trad. Ramón Lorenzo, Sada: Edicións do Castro,  
maio 2005, col. Poesía, 103 pp.  (ISBN: 84-8485-182-6). 
 
Esta obra de Úrsula Heinze (Colonia, Alemaña, 1941) está composta por corenta e un 
poemas en versión alemana e galega. As composicións caracterízanse formalmente por 
posuíren versos moi curtos que incluso chegan a estaren creados por unha soa verba. Ao 
seren poemas de pequenas dimensións, o ritmo global é dinamico. Todas as palabras do 
libro están escritas con minúscula e adoptan diferentes posturas. A temática tratada nesta 
obra é variada. O amor, as lembranzas, o pasado, os fracasos, os desexos, a melancolía, a 
liberdade, a nostalxia, a ledicia e o tempo son os eixos principais a través dos que xira a 
recompilación. Un dos poemas está composto por elementos da vida cotiá. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Nadir', Atlántico Diario, 'La Revista', nº 473, 'Musas', 9 
outubro 2005, p. 45. 
 
Fai alusión a Úrsula Heinze e comenta que é unha poeta que non está suficientemente 
recoñecida. Tamén fai referencia aos trazos principais da obra e inclúe uns versos. 
 
Referencias varias: 
 
- Helena Villar Janeiro, 'Nadir' ou a expresión lírica', El Correo Gallego, 'Notas de 
actualidade', 2 setembro 2005, p. 3. 
 
En primeiro lugar, dá conta da figura de Úrsula Heinze e da súa relación co PEN Clube de 
Galicia. Ofrece a súa impresión sobre o poemario Nadir e destaca a capacidade da obra 
para conmover aos lectores. Por último, achega uns versos da obra. 
 
 
Lautréamont, Conde de, Cantos de Maldoror, Santiago de Compostela: Laiovento,  2005, 



240 pp.  (ISBN: 84-8487-087-1). 
 
Isidore Ducasse (Montevideo 1846- París 1870) publicou, baixo o seudónimo de Conde de 
Lautréamont, en 1874 Os Cantos de Maldoror. En 1870 aparecen dous fascículos do que el 
chamou Poesías, que posteriormente publicou André Breton na revista Littérature en 1919. 
A tradución e notas destas obras publicadas pola editorial Laiovento son de Xesús 
González Gómez. Cantos de Maldoror é unha obra que non ten un fío argumental. En cada 
estrofa, en cada verso, o autor dá renda solta aos seus pensamentos máis íntimos. Maldoror 
preséntasenos como un ser sobrehumano, arcánxel do mal, que loita de diferentes maneiras 
contra o Creador, chegando incluso a ridiculizalo (Deus aparece nun burdel). O arcánxel do 
mal comete numerosos asasinatos e actos que mostran o seu sadismo e a máis que posíbel 
homosexualidade. A acción continúa, e aparece en escena o mozo Mervyn, o cal é seducido 
por Maldoror, e a pesar de que Deus intenta por todos os medios (sobre todo a través dos 
seus emisarios animais) protéxelo, non o logra. Atopamos nos seis cantos que compoñen a 
obra, a figura sinistra de Maldoror, o cal parece ser a rencarnación do maligno. A segunda 
obra, Poesías, non responde á concepción tradicional do xénero poético. Atopamos varios 
textos en prosa onde o autor expresa diferentes opinións: reflexión sobre a poesía da súa 
época, sobre autores pasados e do presente, frases proverbiais, etc.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Fran P. Lorenzo, 'Laiovento publica a tradución ao galego dos 'Cantos de Maldoror'', El 
Correo Gallego, 'Hoy', 4 xaneiro 2005, p. 66. 
 
Dáse conta da tradución realizada por Xesús González Gómez da obra Cantos de Maldoror, 
de Isidoro Ducase, constituíndo o número douscentos tres da colección principal de 
Laiovento. Coméntase que a obra é un cumio do decadentismo e o surrealismo de 
entreguerras e que estivo censurada en numerosas ocasións. Sobre a edición publicada por 
Laiovento, indícase que lle falta unha contextualización, unha biografía do autor e comenta 
que no volume tamén se achegan dous fascículos de Poesías con notas a pé de páxina. 
 
 
Rilke, Rainer Maria, Os sonetos a Orfeu, Trad. de Lois Tobío, Ediciós do Castro,  2005, La 
Voz de Galicia,  2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos Universais, nº 31, 79 pp.  (ISBN: 
84-7492-031-0) (ISBN: 84-9757-221-1). 
 
Edicións do Castro edita a obra Sonetos a Orfeu (1923) de Rainer María Rilke (Praga, 
1875- Valmont, 1926) traducida e prologada por Lois Tobío para a colección Biblioteca 
Galega de Clásicos Universais, do xornal La Voz de Galicia. No limiar do poemario, Lois 
Tobío fai un breve recorrido pola existencia vital e literaria do poeta checo Rainer María 
Rilke, centrándose principalmente no proceso de creación do libro Sonetos a Orfeu. Tamén 
fai un breve repaso por outras obras do poeta como as Elexías de Duíno (1911-1923), obra 
que inflúe poderosamente no poemario anterior. Sonetos a Orfeu consta de dúas partes, 
compostas por trinta e seis e trinta e nove sonetos respectivamente. Este poemario foi 
escrito como epitafio para Wera Ouckama Knoop, filla dun matrimonio muniqués, moi 
amigo do poeta, e que morreu moi xoven en 1919. A temática dos sonetos é variada, aínda 



que todos están relacionados con diferentes universos ou motivos simbólicos: o sagrado, a 
morte, a dor, a eternidade. As preocupacións existenciais do poeta quedan patentes ao longo 
dos setenta e cinco sonetos que conforman a obra de Rainer María Rilke. 
 
 
 
Víctor Hugo, O reiciño de Galicia, trad. de Henrique Hardinguey Banet, Edicións Xerais 
de Galicia,  2005, Santiago de Compostela: La Voz de Galicia,  2005, col. Biblioteca 
Galega de Clásicos Universais, nº 6, 140 pp.  (ISBN: 84-9782-374-5) (ISBN: 84-9757-203-
3). 
 
Tradución ao galego da obra de Víctor Hugo Le Petit Roi de Galice, incluída dentro de La 
légende des siècles. O texto acompáñase ademais dunha introdución estruturada en catro 
partes: a introdución propiamente dita, escrita polo mesmo tradutor, Henrique Harguindey 
Banet; un breve pero exhaustivo repaso pola súa vida e a súa obra para comprender mellor 
a época na que viviu e a intensidade da súa producción literaria, pola que se fai un pequeno 
percorrido no teatro, na sátira, na lírica, na epopea e na novela. Séguelle unha pequena 
referencia a La légende des siècles, facendo unha análise da súa elaboración e contido. Na 
presente edición aparece, xunto á tradución, o orixinal en francés tal e como o escribiu o 
propio autor. Este drama conta o intento de usurpación do reino de Galicia a un imaxinario 
fillo do rei García: Nuno. Remata a edición cuns comentarios sobre a obra, centrándose 
fundamentalmente na construción do drama, nos trazos estilísticos, na métrica, nas 
personaxes principais, nas fontes do drama, na paisaxe, na importancia desta obra dentro da 
súa producción literaria, na presenza de Galicia na obra de Víctor Hugo e, finalmente, na 
propia tradución.     
 
 
 
Referencias varias: 
 
- C.F., 'Víctor Hugo quixo facer unha epopea da humanidade', La Voz de Galicia, 'Cultura', 
16 novembro 2005, p. 47. 
 
Entrevista a Henrique Harguindey, tradutor de "O reiciño de Galicia". Ademais de falar 
sobre a fama de Víctor Hugo coma un dos grandes xenios da literatura, comenta algunhas 
cuestións sobre A lenda dos séculos, na que está incorporada esta obra traducida ao galego. 
Fala sobre o proxecto do autor francés de escribir unha grande epopea da historia da 
humanidade na que puidese ofrecer unha visión poética da historia. Concretiza de seguido 
no poema "o reiciño de Galicia", describíndoo coma unha das pequenas epopeas do 
volume. Remata ratificando a vixencia e popularidade desta obra tanto dentro do conxunto 
de A lenda coma autonomamente e alude ao carácter escénico e representativo da 
composición.  
 
 
- Ramón Loureiro, 'Para a eternidade, a obra dun xenio', La Voz de Galicia, 'Cultura', 16 
novembro 2005, p. 46. 
 



Co gallo da publicación, dentro da Biblioteca Galega de Clásicos Universais de La Voz, da 
edición bilingüe de O reiciño de Galicia, unha obra no marco de A lenda dos séculos, o 
autor comeza facendo unha breve alusión á calidade literaria das obras de Víctor Hugo 
salientando a súa categoría de xenio. A continuación, volta a mirada non tanto ao escritor 
como ao home e repasa a biografía deste personaxe que, como xenio que foi, tiña unha 
personalidade contradictoria.  
 
 
 
 
II.4. ANTOLOXÍAS 
 
Estévez, Eduardo, Itinerarios, intr. de Marta Dacosta e Antía Otero, Santiago de 
Compostela: Grupo Correo Gallego/Concello de Santiago/AELG ♦,  2005, col. Poeta en 
Compostela, nº 14, 123 pp.  (ISBN: C-84-8064-159-2). 
 
Eduardo Estévez (Bos Aires, 1969) publica na editorial Compostela (Colección Poeta en 
Compostela, 14) o poemario: Itinerarios. Neste libro, que conta con dous prólogos de 
Marta Dacosta (Destino de palabras) e Antía Otero (itinerarios: a perfección do desexo), 
preséntasenos unha escolma poética de Eduardo Estévez de noventa e sete poemas. Un 
aspecto a destacar é que esta selección foi realizada por oito poetas  e polo propio Eduardo 
Estévez. Estes oito poetas: Antía Otero, Baldo Ramos, Celso Fernández Sanmartín, Estevo 
Creus, María do Cebreiro, Marta Dacosta, María Lado, Rafa Villar, xunto co propio autor, 
propoñen itinerarios individuais, subxectivos a hora de ler o poemario. Dito doutra maneira, 
propóñennos unha lectura guiada ao estilo de Xulio Cortázar en Rayuela. Deste modo, o 
libro ten múltiples e variadas lecturas, aínda que significado último da maioría dos poemas 
non mude. Atendendo á temática do libro, obsérvase unha variedade de temas: reflexión 
sobre a poesía, experiencias íntimas, descricións de paisaxes e cidades, poemas cheos de 
humor, etc. 
 
 
Referencias varias: 
 
- H. Neira, 'Os novos 'itinerarios' de Eduardo Estévez', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 decembro 
2005, p. 36. 
 
Infórmase da publicación do volume número catorce da colección "Poeta en Compostela" 
que corresponde a unha escolma de poemarios de Eduardo Estevez, titulado Itinerarios. A 
selección foi realizada por nove persoas, ás cales se nomea e, de seguido, achégase un 
resumo da traxectoria literaria de Estevez. 
 
- H. Neira, 'Estévez: 'A poesía que me interesa é a que reflexiona sobre as cousas'', El 
Correo Gallego, 'Hoy', 15 decembro 2005, p. 67. 
 
Infórmase da presentación no Casino de Santiago de Compostela do volume número 
catorce da colección "Poeta en Compostela", titulado Itinerarios cuxo autor é Eduardo 



Estevez. A obra, segundo indica o propio autor, é unha selección feita por el mesmo e oito 
escritores máis. Tamén comenta cómo é para el o acto creativo e indica que ademais 
publicou escritos en internet. 
 
 
González Gómez, Xesús, Losada, Basilio, Antoloxía Leliadoura Poética (1985-1997), 
Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións,  2005, 206 pp.  (ISBN: 84-7824-464-6). 
 
Obra que recolle a "Antoloxía Poética Leiladoura" con motivo da celebración do vinte 
aniversario da publicación do seu primeiro volume no 1985. Logo de recuperar os versos de 
Pedr'enares Solaz (século XIII) que dan nome á colección (Leiladoura  é unha palabra que 
ninguén puido traducir nin explicar que expresa o misterio da creación lírica), preséntase a 
dedicatoria a todos "os que fixeron posible a colección de poesía Leliadoura". Ábrese o 
volume cun prólogo de Basilio Losada Castro onde se explica o nacemento e vida da 
colección. Alude ás condicións difíciles dos anos oitenta para encontrar canles editoriais 
para os poetas novos e a decisión da creación da colección de poesía para dar saída a novos 
escritos. Louva a labor e apoio xeneroso de Sotelo Blanco, emigrante galego disposto a 
investir o seu diñeiro nesa empresa. Cita o consello de redacción elixido, algúns membros 
ilustres da poesía en catalán ou da crítica literaria ademáis do impulso que os leva a editar a 
presente obra, recordando o que supuxo para a lírica  galega. Tras a descriptiva introdución, 
a obra presenta as composicións dos autores dos trinta e oito volumes da colección, 
abarcando distintas temáticas e sensibilidades. Temas da morte, Galiza, a emigración, entre 
outros transcorren en títulos como Seixo de Desfacer entre os dedos, de Paulino Vázquez 
Váquez, co que se abre a antoloxía ou en Momentum, de Arturo Casas, composición de 
peche, ademáis de pemas de Luz Pozo Garza, Manuel Rivas, Fermín Bouza, ou Xavier 
Seoane, todos eles autores recollidos na obra. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Teresa Seara, 'Memoria poética', Tempos Novos, nº 99, 'Libros', 2005, p. 70. 
 
Fálase da publicación de Antoloxía poética. Leliadoura (1985-1887), coincidindo coa 
celebración dos vintecinco anos de creación da colección poética Leliadoura, vinculada á 
editorial Sotelo Blanco, coa recolla de poemas dos trinta e cinco libros publicados dende o 
inicio até hoxe, pertencentes aos poetas Fernán-Vello, Álvarez Torneiro, Manuel Rivas, 
Forcadela, Sánchez Iglesias e Antón Tovar, entre outros. 
 
 
- Xesús Fraga, 'Unha celebración poética', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 122, 'Letras 
Galegas', 13 agosto 2005, p. 11. 
 
Informa sobre a publicación do volume de Antoloxía poética Leliadoura. 1985-1997 
definida como "unha celebración poética" que non debe ser xulgada con propósitos 
académicos ou canónicos senón como unha panorámica lírica para o ensino. A 
continuación, menciona os 38 títulos da colección referíndose a clásicos da recente lírica 



galega como Luz Pozo Garza, Manuel Rivas, Xavier Rodríguez Baixeras, entre outros. 
Destaca o feito de reunir a distintos escritores de distintas xeracións e sensibilidades como 
un gran acerto do volume. Lembra as verbas escritas por Basilio Losada no prólogo deste 
para anunciar que na segunda metade dos oitenta as aventuras poéticas eran illadas, polo 
que a historia de Leliadoura estivo sempre condicionada polo aspecto económico. Neste 
punto, subliña a xenerosidade de Sotelo Blanco, grazas a quen figuras de gran calidade 
literaria como Luz Pozo Garza con Códice Calixtino ou o Manuel Rivas poeta (Balada nas 
praias do oeste e Ningún cisne) ven a luz en Leliadoura. Continúa citando o exposto por 
Basilio Losada no prólogo para manifestar que, aínda que moitos non volveron a publicar, 
outros continúan en activo grazas dalgún xeito a esta iniciativa. Despois de referirse  ao 
consello de redacción formado por autores alleos ao noso ámbito literario (Manuel Vázquez 
Montalbán, Ángel Crespo ou Pere Gimferrer), remata aludindo á dimensión  nova e nesaria 
do presente libro. 
 
 
- Román Raña, 'Leliadoura', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 133, 'Libros', 15 setembro 
2005, p. IV. 
 
Dá noticia da publicación do volume de Antoloxía Poética Leliadoura (1985-1997). 
Comeza coa referencia ao prólogo da obra, escrito por Basilio Losada, que percorre a 
historia da colección Leliadoura, os avatares que fixeron posíbel a súa publicación e as 
causas da súa desaparición. Explica que, logo de rematar o fascismo, lectores de poesía 
residentes en Barcelona deciden crear unha colección que dea cabida a  novos poetas con 
dificultades para publicar, coa impagábel axuda de Sotelo Blanco na edición do ano 1985. 
Trinta e oito volumes son os que conta dende aquel entón, cumprindo, no ano da presente 
publicación, 20 anos da súa aparición. Alude a figuras como Manuel Rivas, Alfonso 
Armada ou Lino Braxe, entre outros, cuxos poemas transitan polo volume. Remata 
enfatizando a pluralidade temática da obra, ademáis da variedade de voces que acolle, tanto 
escritores xoves como outros que alcanzan a súa rotunda madureza. Conclúe de forma 
poética recuperando unha cita de Farruco Sesto "para desfrute de todo amante da poesía". 
 
 
Referencias varias: 
 
- Armando Requeixo, 'Escolmas poéticas', Diario de Ferrol, 'Nordesía', nº 332, 10 xullo 
2005, p. 21. 
 
Fai referencia a tres antoloxías. A primeira, Poetas galegos do século XX (2004), de 
Luciano Rodríguez, recolle a obra de autores dende a Preguerra até tempos máis recentes e 
inclúe unha ficha de cada poeta. A segunda, Leliadoura, inclúe obras de autores que viron 
editados poemarios seus na Colección Leliadoura da Editorial Sotelo Blanco. Por último, 
alude á páxina web <http://www.enfocarte.com/poesíagallega>, onde se atopan poemas de 
autores galegos. Tamén fala da polémica que supón a elección de obras para elaborar unha 
escolma. 
 
 
 



Guillén, Xosé María, Antología. Poemas en castellano y gallego, Edicións de Autor,  xuño 
2005, 159 pp.  (ISBN: 84-609-5573-7). 
 
A escolma de Xosé María Guillén (Lugo, 1934) está composta por sesenta e dous poemas 
en lingua castelá divididos cronolóxica e tematicamente. O apartado de poemas en galego 
consta de doce composicións caracterizadas por posuíren estrofas nas que se combinan 
versos de arte maior con versos de arte menor. O poeta cántalle á natureza na maior parte 
dos poemas, sen esquecerse do tempo, da nostalxia e dos intres evasivos, cunha linguaxe 
accesíbel á maior parte da poboación.  Mondoñedo e Pedrafita tamén teñen un lugar nas 
súas composicións. A obra tamén inclúe unha autobiografía do autor.  
 
 
 
 
Recensións: 
 
- Tucho Calvo, 'Antología. Poemas en castellano y gallego', La Voz de Galicia, 'Culturas', 
nº 117, 'Letras en galego', 9 xullo 2005, p. 11. 
 
Infórmase acerca do contido da obra e da traxectoria do autor. Neste último aspecto faise 
referencia á introdución do libro, escrita "a modo de biografía". Fai alusión a carencia 
dunha edición "mimada".  
 
 
 
Loureiro Rodríguez, Carlos (editor), Poesía contemporánea Tabeirós-Terra de Montes, 
Edicións Fervenza,  2005, col. O Cartafol de Vilancosta. 
 
Antoloxía poética que recolle textos dos autores Ana Baliñas, Juan Luís Blanco Valdés, 
Xosé Luís Bouzas Millán, Pepe Carballude, Xosé Couceiro Bugallo, Xesús A. Gulías 
Lamas, Xosé Lueiro Lemos, Xosé Luna Sanmartín, María Xesús Nogueira Pereira, David 
Otero Fernández, Fátima Antía Otero Rodríguez, Manuel Pereira Valcárcel, Anxos Romeo, 
Francisco Rozados Rivas ("Rochi"), Maximino Sanmartín Sobrino, Calros Solla, María 
Neves Soutelo e Óscar Valladares Ocampo, iniciados por unha breve  introdución feita polo 
coordinador Loureiro Rodríguez, onde se incide, e de forma moi lírica e literaria, ao facer 
referencia ao medievo e a símbolos xeográficos galegos, na necesidade de ampliar a poética 
galega coa adhesión de novas voces. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- G.B., 'Dezaoito poetas de Tabeirós e Montes centran unha escolma', Diario de 
Pontevedra, 'Cultura', 3 decembro 2005, p. 85. 
 
Anúnciase a presentación da antoloxía poética Poesía Contemporánea de Tabeirós-Terra 
de Montes, o día 9 de decembro no Recreo Cultural da Estrada, que contará ademais cun 



recital poético dalgún dos autores que participaron na obra. Alén disto, o coordinador, 
Carlos Loureiro, incide nas diferentes ópticas de pensamento, de estética e de temática dos 
autores que comparten espazo neste libro, sendo todos contemporáneos malia algún xa ter 
publicado outros anteriormente. 
 
 
 
Rodríguez González, Olivia (editor), Das sonorosas cordas: 15 poetas desde Galicia, Ed., 
Olivia Rodríguez González., Madrid: Ediciones Eneida,  2005, col. Poesía para el tercer 
milenio, nº 3, 409 pp.  (ISBN: 84-95427-35-4). 
 
Esta antoloxía cataloga e contextualiza a obra de quince poetas nacidos en Galicia: Lucía 
Fraga, Yolanda Castaño, Emma Couceiro, Estíbaliz Espinosa, María Lado, Olga Novo, 
María do Cebreiro, Lucía Novás, Elvira Riveiro, Emma Pedreira, Brais González, Xavier 
Vásques Freire, Olalla Cociña, Calros Solla e Modesto Fraga. A antóloga opta por trazar un 
panorama da xeración máis nova da poesía galega para presentala aos lectores de fóra de 
Galicia. Os textos, precedidos de cadansúa nota biobibliográfica, comparecen en versión 
bilingüe galego-castelán, agás no caso da poeta Lucía Fraga, escritora nacida en Galicia que 
non usa o galego como lingua literaria. A antologación dunha poeta galega de expresión 
lingüística castelá constitúese nunha das principais novidades deste volume con respecto a 
outras propostas antolóxicas. Ademais, Olivia Rodríguez tenta atender tamén á produción 
literaria galega escrita na normativa non oficial. A autora dedica parte do limiar a 
argumentar en favor da pertinencia destes dous criterios. 
 
 
 
 
Recensións: 
 
- María Xesús Nogueira Pereira, 'Novas voces desde Galicia', Grial, nº 168, 'O Espello das 
Letras', 2005, pp. 77-78. 
 
A recensión comeza por situar a achega antolóxica de Rodríguez González no contexto das 
escolmas de poesía galega recente editadas nos últimos dez anos. A continuación, María 
Xesús Nogueira sinala as diferenzas desta antoloxía con respecto aos seus precedentes. Ao 
tempo que salienta certas características dos poetas antologados, a autora obxecta un dos 
criterios da antóloga: a consideración da poesía galega como un campo literario bilingüe. 
Na opinión de Nogueira, a inclusión da poeta Lucía Fraga, escritora en lingua castelá, 
comporta desatender o criterio filolóxico de caracterización da literatura galega. A crítica 
conclúe chamando a atención sobre o carácter construído, e polo tanto obxectábel, do canon 
literario que as antoloxías contribúen a instaurar.  
 
 
- X. Fraga, 'Quince poetas novos de Galicia', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 127, 'Letras 
en galego', 17 setembro 2005, p. 10. 
 
O autor comeza por recoñecer o papel das antoloxías na divulgación da poesía galega fóra 



de Galicia. Salienta que algúns criterios da escolma a afastan doutros traballos recentes. 
Refírese, sobre todo, ao respecto pola liberdade normativa e á antologación dunha poeta 
galega de expresión castelá. Resume o contido temático e os recursos expresivos 
maioritarios nos poetas antologados e conclúe encarecendo a valentía de antologar non só 
as voces máis consagradas, senón tamén propostas poéticas máis minoritarias.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Miguel Anxo Fernán Vello, 'Das sonorosas cordas': unha antoloxía poética', Galicia Hoxe, 
'Caderno aberto', 28 xullo 2005, p. 3. 
 
Faise referencia aos ecos pondalianos do título da escolma Das sonorosas cordas, antoloxía 
de poetas "que non sobrepasan os 35 anos de idade". Partindo de diversas reflexións en 
torno ao labor antolóxico, Fernán Vello conclúe que as mostras poéticas son calidoscopios 
onde non todo o que aparece ten por que ser bo. Asemade, recoñece a intelixencia crítica da 
antóloga Oliva Rodríguez.  
 
 
 
Rodríguez, Luciano (editor), En voz baixa. Obra poética escollida (1979-2005), Ferrol: 
Sociedade de Cultura Valle-Inclán,  2005, col. Esquío de Poesía, 163 pp.  (ISBN: 84-
86046-79-3). 
 
Esta obra consiste nunha antoloxía poética que recolle poemas dos cinco poemarios 
anteriores e un novo do escritor Xulio Valcárcel.  A selección de poemas elaborada por 
Luciano Rodríguez ten como fin a de mostrar a liña do escritor durante os anos que se 
escribiron os poemas. Vemos neste libro unha temática que se vai diversificar dependendo 
dos poemarios en que estean incluídas as composicións.  A temática existencialista domina 
nos tres primeiros poemarios ("Véspera do día", "Alba de auga sonámbula", "Solaina da 
ausencia"), pero sempre vai predominar a visión angustiosa pola incapacidade de recuperar 
o tempo perdido.  "o sol entre os dedos" reflexiona sobre a paternidade como un feito 
gozoso.  ""Memoria de agosto" presenta  un cambio respecto da temática angustiosa das 
primeiras obras do libro, recóllese aquí unha voz positiva capaz de vivir a realidade e 
enfrontarse a ela, aínda que neste poemario está presente tamén a angustia e outros motivos 
como o amor. 
 
 
 
 
VV. AA., Sendeiro de estrelas, Vigo: Ediciones Cardeñoso,  2005, 132 pp.  (ISBN: 84-
8190-375-2). 
 
Abren o libro un poema de Serxio López Corona adicado ao grupo poético "Brétema" e 
unhas palabras do seu presidente, Amante Romero, que lembran a longa traxectoria do 
grupo e recollen a satisfacción de ver os seus poemas publicados nesta segunda antoloxía. 
A seguir, os distintos integrantes de Brétema que publican neste volume trazan unhas liñas 



sobre a súa vida, obra, proxectos e inquedanzas. Antológase a obra de vinte e oito dos 
corenta e cinco compoñentes de Brétema, entre eles Amante Romero, Carmen Darriba 
Amoedo e o propio Serxio López Corona, autor do poema inicial, por exemplo. O número 
de composicións por autor é variable, algúns escriben só en galego, outros en castelán, e 
outros usan ambas linguas. Entre os temas que tratan hai algúns que se repiten: Galicia (e 
algúns lugares concretos), a natureza, a poesía, os peregrinos, os emigrantes, o amor e a 
familia. Pechan o libro un índice e a ficha legal do grupo poético co seu NIF, dirección e 
teléfonos de contacto.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Ana Rodríguez, 'El grupo poético Brétema edita su segunda antología', Faro de Vigo, 
'Vigo 4 costados', 7 xuño 2005, p. 5. 
 
Dá noticia da próxima presentación da antoloxía Sendeiro de estrelas do grupo poético 
Brétema, no curso do recital anual que ofrecen no Centro Social Rivera Atienza. Fálase das 
intervencións que haberá nese acto e da heteroxeneidade do grupo do punto de vista da 
idade, nivel cultural, procedencia e tendencias creativas. Anúnciase tamén a presentación 
do número dous da súa revista trimestral e remátase cunhas liñas sobre o grupo, a súa 
historia e evolución, do que se citan algúns membros coma Amante Romero ou Josefa 
Álvarez. 
 
 
 
VV. AA., Manuel María. Antoloxía homenaxe. 32 poemas galegos coa súa tradución ao 
éuscaro, limiar de Xosé Estévez, traducións ao éuscaro de Koldo Izagirre, Donosti: Fato 
Cultural Daniel Castelao/Casa de Galicia de Gipuzkoa,  novembro 2005, 101 pp.  (ISBN: 
84-609-7931-8). 
 
Edición bilingüe en galego e éuscaro de trinta e dous poemas de Manuel María (Outeiro de 
Rei, 1928-A Coruña, 2004), que conta cun limiar de Xosé Estévez. Neste texto preliminar, 
Estévez evoca a amizade que o unía a Manuel María dende a súa xuventude, os encontros 
en Galicia e as visitas que o autor da Terra Cha fixo en diferentes ocasións á comunidade 
galega asentada no País Vasco, entre a que contou cunha gran simpatía e admiración. Os 
textos, presentados nas dúas linguas en páxinas consecutivas, pertencen aos poemarios: 
Muiñeiro de brétemas (1950), Morrendo a cada intre (1952), Terra Chá (1954), Libro de 
cantigas (1955), Documentos personais (1958), Mar maior (1963), Versos florecidos en 
loubanza da Foz (1967), Os soños na gaiola (1968), Proba documental (1968), Versos 
para un país de minifundios (1969), Versos para cantar en feiras e roaxes (1969), Remol 
(1970), Odas nun tempo de paz e de alegría (1972), Poemas para construír unha patria 
(1977), Cataventos de neutrós domesticados (1979), As rúas do vento ceibe (1979), 
Poemas de labarada estremecida (1981), Versos do lume e o vagalume (1982), Cantigueiro 
de Orcellón (1984), A luz ressucitada (1984), O camiño é unha nostalxia (1985), As lúcidas 
lúas do outono (1988), Sonetos ao Val de Quiroga (1988), Cancioneiro de Monforte de 
Lemos (1991), Compendio de orballos e incertezas (1991), Poemas a Compostela (1993), 



O Miño canle de luz e néboa (1996), Sonetos á casa de Hortas (1997) e Camiños de luz e 
sombra (2000). Péchase o volume coa bibliografía poética de Manuel María e a relación de 
poemas antologados.  
 
 
 
 
 
Zernova, Elena (editor), Rosalía de Castro. Poesía. Antoloxía da Literatura Galega. Tomo 
X, edic. bilingüe galego-ruso, San Petersburgo: Centro de Estudios Galegos da 
Universidade de San Petersburgo ♦,  2005, 185 pp.  (ISBN: 5-288-03882-1). 
 
Este volume corresponde ao décimo tomo da Antoloxía da Literatura Galega editado polo 
Centro de Estudios Galegos da Universidade de San Petersburgo; trátase dunha edición 
bilingüe en galego e ruso; esta publicación está adicada a Rosalía de Castro; nela inclúense 
unha selección de corenta poemas, entre dúas das obras máis recoñecidas da autora de 
Padrón: Cantares Gallegos e Follas Novas. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Para falarmos no mundo', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 1 marzo 2005, p. 49. 
 
Dáse noticia da publicación do noveno tomo da Antoloxía da literatura galega dirixida a 
lectores rusos de man de Elena Zernova. Din que nesta vez trátase a poesía feminina galega 
no século XX, tamén se citan as diferentes autoras que figuran na compilación facendo 
fincapé nas autoras de máis recente aparición. Dise que, coma nos anteriores volumes é 
unha edición bilingüe, tanto en galego coma en ruso. Remata tratando o tema do recambio 
xeracional e da renovación da poesía galega. 
 
 
 
 
 

III. TEATRO 
 
 
III.1. DRAMATURGOS GALEGOS 
 
António, Inma, A ciencia dos anxos, XI Premio de Teatro Rafael Dieste, A Coruña: 
Deputación Provincial da Coruña ♦,  2005, 72 pp.  (ISBN: 84-9812-009-8). 
 
Inma Antonio (A Coruña, 1968) preséntanos un drama nun só acto dividido en dúas 
escenas para dous personaxes, Luz e Gabriel. O espazo é único, un laboratorio biolóxico 



dunha fundación sen ánimo de lucro, e o tempo transcorre en dous días distintos, un na 
primeira escena e outro na segunda. Luz e Gabriel, que levan traballando xuntos tres anos 
sen apenas coñecerse, comezan a falar un día cando están a punto de publicar os resultados 
do traballo dos últimos anos. Esta conversa lévaos a espirse psiquicamente, a mostrarse o 
un ao outro descubrindo que se desexan e enfróntaos ao pasado, aos seus medos e a esa 
parte agochada no interior. Este proceso de coñecemento e revelación lévaos a descubriren 
a verdadeira actividade da fundación e o obxectivo final dos seus campos de estudo con 
bacterias. Ao final, os dous se encontran co dilema de pechar os ollos e seguir adiante ou 
revelarse ante o fracaso das súas aspiracións. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Albino Mallo, 'Edítase 'A ciencia dos anxos' de Inma António', El Correo Gallego, 'Hoy', 
9 xullo 2005, p. 67. 
 
Crónica do acto de presentación do volume A ciencia dos anxos, peza gañadora do Premio 
de Teatro Rafael Dieste da Deputación da Coruña 2003, e que foi estreada noo Rosalía de 
Castro por Librescena no mes de xaneiro. Reprodúcense declaracións da autora, do 
director, Miguel Pernas e do presidente da Deputación da Coruña. 
 
 
- D.V., 'La Diputación coruñesa edita 'A ciencia dos anxos' y publicará una obra sobre 
Dieste', La Voz de Galicia, 'Cultura', 9 xullo 2005, p. 51. 
 
Presentación da publicación da obra de Inma Antonio A ciencia dos anxos, gañadora do 
Premio Rafael Dieste de teatro. O responsable de Cultura da Deputación anuncia un ciclo 
de conferencias sobre Dieste: Arredor de Dieste, a posibilidade de editar un libro e a 
concesión do premio desta edición a Gustavo Pernas. 
 
 
- Marta G.M., 'El premio 'Rafael Dieste' está ya en manos de Gustavo Pernas', El Ideal 
Gallego, 'A Coruña', 9 xullo 2005, p. 16. 
 
Noticia do acto de entrega do XII Premio de Teatro Rafael Dieste, da Deputación da 
Coruña, a Gustavo Pernas. Preséntase a publicación da obra gañadora do certame anterior: 
A ciencia dos anxos, de Inma Antonio. Os participantes no acto expresan a necesidade de 
compromiso para que o mundo do teatro non sexa devastado. 
 
 
 
Fra Molinero, Eduardo, Venus na lareira. Comedia para Esmelle, Ferrol: Edicións 
Embora,  2005, 78 pp. . 
 
Peza dramática de Eduardo Fra Molinero (Ponferrada, 1946) que desenvolve a historia duns 
personaxes procedentes de Roma que chegan á vila ferrolá de Esmelle, onde interactúan 



coas xentes do lugar nun rexistro que oscila entre a ironía amábel, o ton satírico e os deixes 
cómicos. Posteriormente regresarán a Roma, pero, logo duns anos, a morriña da terra 
visitada determinará, en último termo, o seu retorno a Galicia. A obra xoga aos equívocos e 
a contrapoñer un tecido de referencias ao mundo clásico coas inquedanzas das xentes do 
lugar de Esmelle. Por outra parte, introdúcese a aparición dun personaxe mitolóxico, o deus 
Lar, que proporcionará no seu discurso un dos motivos que actúan como eixos 
dinamizadores e vertebradores da acción: as destrezas das mulleres para "saber levar" os 
seus homes. A historia aparece estruturada dun xeito pouco convencional, sucedéndose as 
partes referidas a seguir: "I. Escena Prólogo", "II. No Castro de Esmelle", "III. Intermedio", 
"Acto II. Rúa de Roma" e "I. Epílogo". Este conxunto de cinco partes vai, á súa vez, 
precedido dunha "Dedicatoria" en que o autor declara dedicarlles a obra ás xentes da 
parroquia de Esmelle. Obra e dedicatoria están recollidas logo dunha presentación e dun 
breve prólogo, este último asinado por Inés Sánchez Pereiro e Ana Vizoso Benavente. 
 
 
 
 
Lopo, Antón, Os homes só contan até tres, Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais 
2004, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Xunta de Galicia �,  2005, 107 pp.  (ISBN: 84-
9782-421-0). 
 
Obra dramática de Antón Lopo (Monforte de Lemos, 1961), merecedora do XIII Premio 
Álvaro Cunqueiro para textos teatrais 2004 e estreada en decembro de 2005 pola compañía 
A Factoría Teatro, baixo a dirección de Cristina Domínguez, como se mostra na última 
páxina do libro, na que se achegan o elenco e datos técnicos da montaxe. Estruturada en 
vinte e oito actos, mostra a evolución dramática de catro personaxes, dous femininos e dous 
masculinos, que funcionan respectivamente a modo de alter ego, de xeito que o conflito 
dramático se materializa na confusión de identidades. Trátase de dúas irmás que se 
precipitan nun triángulo amoroso no interior dun espazo pechado. A progresión dramática 
conduce, necesariamente, cara ao clímax no inquedante final. 
 
 
 
 
Lourenzo, Manuel, Nocturnos, Noia - A Coruña: Edicións Laiovento �♦,  2005, Xunta de 
Galicia,  2005, Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais,  2005, col. Teatro, nº 194, 
132 pp.  (ISBN: 84-8487-068-5). 
 
O presente volume reúne tres pezas teatrais do autor lugués Manuel Lourenzo, as dúas 
primeiras semellantes polos asuntos que abordan e a última, de corte moi diferente.  
Xoana é unha historia de desesperación, paixón e morte protagonizada -case en monólogo- 
por Xoana a Tola, raíña propietaria de Castela. Comeza co periplo da raíña por terras 
castelás, embarazada e portando o féretro do seu amado esposo, Filipe o Fermoso. A viaxe 
remata en Tordesillas, onde é confinada e afastada para sempre do mundo, así como 
apartada de Catarina, a filla que parira durante a súa longa camiñata. Con todo, o narrativo 
non é aquí máis que unha escusa para presentar unha personalidade profundamente 
atormentada pola morte do seu amado. Os monólogos de Xoana son  mostra de cómo a 



paixón está só a un paso da loucura. A lúa pon o ovo en Verona é unha particular revisión 
da historia de Romeo e Xulieta, na que como no caso anterior, a paixón volve ser o vector 
básico para a construción da peza. Unha paixón que embarga de alegrías nun primeiro intre 
pero que, finalmente, igual que en Xoana, conduce ó desastre, neste caso, evidenciado na 
morte dos dous namorados. Finalmente, Aquela historia de Bly toma elementos do filme de 
Jack Clayton The innocents para construír, a base diálogos curtísimos e vivaces, unha 
historia na que a sopresa é un elemento permanentemente presente: un grupo de actores e o 
seu director acuden a unha antiga casa para ensaiar a súa próxima produción. O que se 
presentaba como un período de traballo máis ou menos monótono convértese aos poucos 
nun pesadelo para o director, Simón, e unha das actrices, Lidia, que comezan a ver cómo os 
outros dous intérpretes, Ros e Sara, irmáns, toman aquela casa pola da súa infancia e a eles 
mesmos por unha institutriz á que de nenos odiaban e polo seu amante. Lidia tenta nun 
principio seguirlles o xogo, pero non poderá evitar o tráxico final: como fixeran xa, cando 
rapaces, coa súa profesora, rematan por asasinala sen que Simón poida facer nada por 
evitalo. As tres historias caracterízanse por presentar perante os ollos do receptor fortes 
personalidades, que se deixan guiar polos seus sentimentos aínda que estes conduzan, 
tamén nos tres casos, á traxedia. O estilo é vivaz e concreto e a acción avanza con rapidez e 
con continuos saltos temporais e espaciais que, ás veces, polo carácter de obra para 
representar que, non obstante, se presenta escrita, poden chegar a dificultar a comprensión 
do lector.  
 
 
 
Recensións: 
 
- M. Quintáns, 'Teatro de Manuel Lourenzo', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Opinión', 3 
abril 2005, p. 23. 
 
Partindo da obra Insomnes, que reúne tres textos teatrais de Manuel Lourenzo, Quintáns vai 
moito máis alá e reflexiona sobre a situación actual da dramaturxia en Galicia. Gaba a 
calidade das obras de Lourenzo, ao que cualifica como "o noso dramaturgo máis premiado 
e universal" e afirma que se Galicia consente que un autor da súa categoría teña aínda obras 
sen estrear, seguramente será porque e as cousas non van ben no teatro da comunidade.  
 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 120, 14 abril 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa que nesta ocasión acolle as recensións de A Chancelaría de Braga, de Maria 
Cristina Almeida e Cunha; Nocturnos, de Manuel Lourenzo; Cárcere de Ventas, de 
Mercedes Núñez; e Caixa de mistos, de Patricia A. Janeiro. Explica que a obra de Manuel 
Lourenzo está composta por tres pezas breves: Xoana, A lúa pon o ovo en Verona e Aquela 
historia de Bly, das que achega o seu argumento. 
 
- Héitor Mero, 'Nocturnas', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 127, 'Libros', 2 xuño 2005, 
p. IV. 
 



Crítica sobre este volume teatral de Manuel Lourenzo, que se divide á súa vez en tres 
pequenas obriñas: Xoana, A lúa pon un ovo en Verona e Aquela historia de Bly. Comeza 
Mera por sinalar as débedas das dúas primeiras coa obra de Cunqueiro na presenza 
recorrente dun certo alo mítico propio do mindoniense. Nestas dúas primeiras pezas, 
engade, o que se presenta é sobre todo unha metáfora extremadamente descarnada dos 
personaxes, xa se trate de Xoana Tola e Filipe o Fermoso ou de Romeo e Xulieta. A forza 
dos sentimentos e o seu carácter de vítimas destes é o que os une a todos. A última obra 
abandona as anteriores liñas temáticas e presenta concomitancias co teatro do absurdo. A 
valoración do crítico sobre a obra criticada resúmese na última frase: "sen seren un alarde 
de mestría, tres textos ben apetecibles". 
 
 
Referencias varias: 
 
- Francisco Pillado, 'Manuel Lourenzo. Toda unha mítica teatral', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 142, 31 decembro 2005. 
 
Análise da influencia do teatro occidental na obra dramática de Manuel Lourenzo e, 
concretamente, en Nocturnos. Céntrase a análise na relevancia dos clásicos gregos e, sobre 
todo, de Shakespeare e Álvaro Cunqueiro, na obra do autor. 
 
 
Lourenzo, Manuel, Camiñar polo arame cunha lata de cervexa, Santiago de Compostela: 
Edicións Laiovento �,  2005, col. Cadernos Teatro, nº 1, 20 pp.  (ISBN: 84-8487-074-X). 
 
Peza de teatro de Manuel Lourenzo, protagonizada por Labarta e Gloria, unha parella de 
artistas que, nunha única escena, dan mostra da súa desesperación. A través dos diálogos 
entre eles e das breves acoutacións, o lector descobre que o home e a muller percorreron 
numerosos lugares co seu espectáculo, no que el camiñaba por riba dun arame bebendo 
dunha lata de cervexa, mentres ela bailaba coa súa pandeireta. No presente, vense sós no 
medio dun deserto e a xente, as cidades, o mar, o seu pasado, etc. só aparece en soños. A 
aparición dos personaxes na escena complétase coa de dúas figuras, imaxe pasada dos 
protagonistas, antes de chegar á situación actual de nomadismo, na que percorren o mundo 
sumidos na desesperación; estes espectros do pasado son os encargados de pechar a peza, 
falando ante os cadáveres de Gloria e Labarta. 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Teatro na procura da pel', Galicia Hoxe, 'Maré', 2 agosto 2005, p. 43. 
 
Infórmase do avance do teatro en galego grazas a iniciativas como a da editorial Laiovento 
que está a editar uns cadernos dramáticos dirixidos por Francisco Pillado Maior. Cítanse 
algunhas das obras que se poden atopar nesta colección como Cóxegas  de Xesús Pisón, 
Elevador de Jacobo Paz ou Camiñar polo arame cunha lata de cervexa de Manuel 
Lourenzo. Destácase a este último autor como un dos máis importantes do sistema literario 
galego, un home que ademais de escribir dirixe a Compañía Casahamlet. 



 
 
 
Paz, Jacobo, Elevador, Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, 25 abril 2005, col. 
Cadernos Teatro, nº 2, 27 pp.  (ISBN: 84-8487-075-8). 
 
A historia lévana a cabo dous personaxes que responden ao nome de Mendo e Anxo. A 
trama desenvólvese nun elevador no que quedan encerrados tras saír da casa de Anxo, un 
home solteiro, despois de que Mendo lera a súa obra teatral Pole. Comezan a falar e sacan a 
colación a hipocrisía existente entre os dous amigos, pero pechan o tema dicindo que co 
que lles aconteceu daríalles pé a escribir unha obra dramática, ao non se poñer de acordo co 
final deciden que remataría apagándose pouco a pouco as luces do elevador, e desta 
maneira tamén se pon punto e final á peza.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Teatro na procura da pel', Galicia Hoxe, 'Maré', 2 agosto 2005, p. 43. 
 
Infórmase do avance do teatro en galego grazas a iniciativas como a da editorial Laiovento 
que está a editar uns cadernos dramáticos dirixidos por Francisco Pillado Maior. Cítanse 
algunhas das obras que se poden atopar nesta colección como Cóxegas  de Xesús Pisón, 
Elevador de Jacobo Paz ou Camiñar polo arame cunha lata de cervexa de Manuel 
Lourenzo. Destácase a este último autor como un dos máis importantes do sistema literario 
galego, un home que ademais de escribir dirixe a Compañía Casahamlet. 
 
 
 
Pisón, Xesús, Cóxegas, Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, 28 xuño 2005, col. 
Cadernos Teatro, nº 3, 46 pp.  (ISBN: 84-8487-081-2). 
 
Esta obra dramática está formada por sete pezas soltas que xiran dunha maneira ou outra ao 
redor do amor. A primeira "Escena de Lisístrata para Psicosis González" é un monólogo 
interior onde a protagonista, unha prostituta de Atenas, reclama a falta de homes debido á 
súa marcha á guerra. En "Lux perpetua" critícase o amor a través da rede, xa que este ten 
que expresarse a través dos sentidos como acontece en "Amantes". En "A boa nova" o 
soldado non ten valor suficiente nin motivacións para continuar, pero Cristo-can anímao a 
seguir. A morte de Hamlet e da súa moza recóllese en "O cuarto de Ofelia", mentres que o 
suicidio de Fausto relátase en "Margarida". A última das pezas é "Medea" na que se van 
artellando unha serie de preguntas que a protagonista fai sobre a súa conduta. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Teatro na procura da pel', Galicia Hoxe, 'Maré', 2 agosto 2005, p. 43. 



 
Infórmase do avance do teatro en galego grazas a iniciativas como a da editorial Laiovento 
que está a editar uns cadernos dramáticos dirixidos por Francisco Pillado Maior. Cítanse 
algunhas das obras que se poden atopar nesta colección como Cóxegas  de Xesús Pisón, 
Elevador de Jacobo Paz ou Camiñar polo arame cunha lata de cervexa de Manuel 
Lourenzo. Destácase a este último autor como un dos máis importantes do sistema literario 
galego, un home que ademais de escribir dirixe a Compañía Casahamlet. 
 
 
 
Prieto, José Luis, Fobias, Premio Max de Teatro 2005, Ferrol: Edicións Embora,  2005, 86 
pp.  (ISBN: 84--95460-41-6). 
 
Obra de José Luis Prieto (Narón, 1967), que foi galardoada co Premio Max de Teatro na 
edición de 2005. O seu argumento achega a historia de catro mulleres inesperadamente 
reunidas nunha cea, á que chegan logo de ser convocadas por separado polo personaxe que 
constitúe o seu único vencello: o psiquiatra que comparten, Luís Mendía. Este último, que 
nunca aparecerá en escena, estabelece con elas un xogo in absentia que as obrigará a 
enfrontarse unha por unha, e publicamente, aos seus medos e fobias. Confórmase así unha 
especie de terapia grupal e, ao cabo desta, perpetrarase o plan individual de cada unha das 
pacientes de asasinar ao psiquiatra co que, por otra parte, todas mantiñan un vínculo 
sentimental. As catro celebran a súa victoria sobre Mendía, unidas pola responsabilidade 
compartida do seu asasinato cando, nun xiro inesperado de efectismo final, será o psiquiatra 
quen se erixa en gañador final do xogo, sentenciando o destino das súas pacientes a través 
do veleno mesturado no viño con que elas acompañaban o festexo do seu frustrado triunfo. 
 
 
 
 
Rivas, Manuel, O heroe, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  outubro 2005, col. Teatro, 110 
pp.  (ISBN: 84-9782-371-0). 
 
Relátase a historia de Arturo Piñeiro, alias Robinson e Caronte, un ex-boxeador e ex-
lexionario, que volta da guerra do Sidi Ifni, e rexenta un bar portuario, La Boite de Pandora, 
no que se ofrecen combates de boxeo e loita libre, que se pechan cos fados que interpreta a 
súa muller, Lucía. Coa chegada de Lanzarote, un loitador clandestino e vendedor de 
máquinas de escribir, aparecerá tamén a presenza dos Homes de sombra. Lanzarote 
consegue convencer a Caronte para que se convirta no heroe do pobo. Mais esa noite na 
que se tiña pensado queimar para proclamar a liberdade diluvia, co que fracasará como 
heroe. Esa mesma noite Lanzarote desaparece da Coruña. A obra está ambientada entre os 
últimos anos da ditadura franquista e a morte de Franco, xa que na escena primeira dísenos 
, en boca de Medias Vermellas, 'Morreu o ditador. Espichou o tirano'. En canto ao espazo, 
está situada na cidade da Coruña, a maioría das escenas desenvólvense no bar portuario de 
Caronte, pero tamén atopamos outros lugares como a sala de interrogatorios onde lle 
pregunta a Arturo por Lanzarote, o calabozo, ou o xardín de San Carlos, que é onde se 
coñeceron Arturo e Lucía. A obra está dividida en doce escenas, precedidas dun dramatis 
personae e ao  final a ficha técnica da representación da obra. 



 
 
 
Recensións: 
 
- Roberto Pascual, 'Heroes de deseño', Grial, nº 168, 'O Espello das Letras', 2005, pp. 73-
74. 
 
Coméntase con demora a primeira obra teatral de Rivas, O heroe. Primeiro localízase a 
obra entre os últimos anos do franquismo e a morte do ditador. Logo vanse describindo 
personaxes que imos atopar na obra:  a pintora Anna, Lanzarote, Medias Vermellas, Gloria 
e Arturo Piñeiro. Tamén menciona que hai certo fragmentarismo na obra, manifestado 
claramente nas primeiras escenas. 
 
- Camilo Franco, 'Unha narración dialogada', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 135, 5 
novembro 2005, p. 10. 
 
Coméntase a primeira obra de teatro de Manuel Rivas, O heroe. Faise unha pequena 
reflexión sobre se o libro é unha narración dialogada. Neste senso, cumpriría o principio 
básico do teatro: a 'acción é a que manda'. Finalmente, menciónanse diferentes lecturas do 
texto. 
 
 
- Lois Pereira, 'O heroe', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'Últimas 
novedades', 13 novembro 2005. 
 
Coméntase a primeira obra teatral de Rivas, O heroe. Nun contexto como foron os últimos 
anos da ditadura franquista, relata como Arturo Piñeiro, ex-lexionario, milita na loita 
antifranquista, xunto coa súa dona Lucía. 
 
 
- Xosé M. Eyré, 'O heroe, historia lírica e melódica', A Nosa Terra, nº 1.199, 'Cultura', 24 
novembro 2005, p. 26. 
 
Primeiro menciónase o éxito mediático que supoñen as obras de Manuel Rivas, logo 
coméntase a primeira obra teatral de Rivas, O heroe, que é un 'canto á resistencia 
antifranquista'. Reflexiónase se é unha narración dialogada ou un texto dramático, 
chegando á conclusión de que é 'unha narración dialogada presentada en forma de teatro'. 
 
- Manuel F. Vieites, 'Elocio de Artur? A propósito d'O Heroe de Manuel Rivas', Faro de 
Vigo, 'Faro da Cultura', nº 144, 'Teatro', 1 decembro 2005, p. 8. 
 
Relátase o contido da primeira obra dramática de Rivas, O heroe. Descríbese con 
detemento os principais personaxes que aparecen: Arturo Piñeiro, ex-lexionario que volve 
da guerra e abre un bar, no porto da Coruña, xunta a súa muller Lucía; Lanzarote, mozo 
novo ao que lle gusta a loita. Logo coméntase o feito de que a obra é un relato dialogado. 
Finalmente, reflexiónase sobre que se entende por drama, chegando á conclusión de que 



para que haxa drama ten que haber acción. 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, '... E nace 'O heroe'', Galicia Hoxe, 'Maré', 12 outubro 2005, p. 34. 
 
Anúnciase a estrea d'O heroe, de Manuel Rivas, para o 15 de outubro no Teatro Principal 
de Ourense, a cargo  da compañía Sarabela. Logo coméntase o libro. Finalmente, 
enuméranse os actores que van interpretar a cada personaxe. 
 
 
- Xosé Manuel Pereiro, 'Manuel Rivas debuta en el teatro con una subversión del culto al 
guerrero', El País, 'La Cultura/Espectáculos', 12 outubro 2005, p. 42. 
 
Primeiro cítanse algunhas obras importantes de Manuel Rivas. Logo coméntase a súa 
primeira obra teatral, O heroe. Dise que conta a historia de Arturo Piñeiro, ex-lexionario 
que rexenta un bar portuario e que está ambientada no porto da Coruña a finais da ditadura 
franquista. 
 
 
- Elena Ponte, 'Escribir é como meterse dentro dunha balea e ver que atopas', El Ideal 
Gallego, 6 novembro 2005, p. 15. 
 
Menciona a publicación da primeira obra teatral de Manuel Rivas, O heroe. A continuación 
amósase unha entrevista a Rivas na que  se lle pregunta polo motivo do cambio de xénero, 
pola obra e como viu a súa estrea, e se considera compatíbeis a política e a literatura. 
 
 
- Marta García Márquez, ''O heroe' desanda o culto á violencia', El Ideal Gallego, 'Teatro', 
17 novembro 2005, p. 15. 
 
Anúnciase a presentación da primeira obra teatral de Rivas, O heroe, no Teatro Rosalía. 
 
- A. Ramil, 'Rivas: 'Escribir para teatro é unha experiencia carnal'', La Opinión, 'Cultura', 17 
novembro 2005, p. 63. 
 
Coméntase a primeira peza teatral de Rivas, O heroe, que é unha adaptación dun relato 
curto d'As chamadas perdidas. Logo anúnciase a representación da peza pola compañía de 
teatro Sarabela. Despois dise que se narra na obra: a historia de Caronte, un ex-lexionario 
que volta da guerra do Sidi Ifni, e pasa os días a cargo dun bar portuario xunto a súa muller. 
Dise que o relato transcorre durante a época da ditadura franquista na cidade da Coruña. 
 
 
Sande, Miguel, Elas, que din, Biblos Clube de Lectores,  2005, 92 pp.  (ISBN: 84-934126-
1-9). 
 
Elas, que din é un volume que recopila unha triloxía de pezas teatrais de Miguel Sande 



(Pastoriza-Arteixo, 1961) constituída por: Á alba pide comigo vivir, Ninguén chorou por 
nós e 39 veces chao. A primeira foi finalista do premio Nacional de Teatro Calderón de la 
Barca no ao 1985. É unha peza case monologada e de protagonista feminina, unha moza 
universitaria que queda en estado e decide abortar. A pesar da súa brevidade é unha obra 
moi intensa e densa. A segunda obra da triloxía foi Premio de Teatro Rafael Dieste no 
1998; nela, presentáse un home desolado que perde todos os  seus bens o mesmo día que a 
súa filla le a tese de licenciatura. Por último, en 39 veces chao, Sande presenta un 
monólogo dunha muller a través do teléfono móbil. Esta  peza foi finalista do Premio 
Rafael Dieste no 2001. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Camilo Franco, 'Sensacións en busca de corpo', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 105, 
'Letras en galego', 16 abril 2005, p. 9. 
 
A recompilación de tres obras do dramaturgo Miguel Sande baixo o título de Elas, que din, 
ofrece para Camilo Franco a peculiar característica de amosar un teatro que traspasa a cara 
superficial á que pode prestarse a escena para mergullarse nas complexidades humanas dos 
personaxes. Por iso fai gala dunha perspectiva máis literaria que escénica que choca co 
propio concepto de espectáculo. 
 
 
 
Vidal Bolaño, Roberto, As actas escuras, ilust. Pepe Carreiro; introd. de M. Quintáns 
Suárez, Concello de Santiago ♦,  2005, Santiago de Compostela: A Nosa Terra,  2005, col. 
Mitos e lendas, 143 pp.  (ISBN: 84-96403-58-0). 
 
Publicación póstuma da obra dramática de Roberto Vidal Bolaño (Santiago de Compostela, 
1950-2002), gañadora do Certame "Camiño de Santiago" de Teatro Profesional 1994. A 
edición da obra até agora inédita, malia a súa publicación por parte da Consellaría de 
Cultura figurar nas bases do premio, conta coas ilustracións de Pepe Carreiro e vén 
introducida por dous limiares, da autoría do Concelleiro de Cultura de Santiago de 
Compostela de Néstor Rego e M. Quintáns Suárez, respectivamente, nos que se realiza 
unha aproximación á traxectoria do dramaturgo e se explican as razóns ideolóxicas que 
atrasaron a publicación da obra. Composta por trinta actos e vinte e seis personaxes, e 
cunha estrutura circular, recrea o momento histórico comprendido entre 1878 e 1879, no 
que se levaron a cabo as excavacións na Catedral de Santiago de Compostela, durante o 
arcebispado do Cardeal Payá, para recuperar as cinzas do Apóstolo, agachadas polo 
arcebispo Xoán de Clemente con motivo do cerco inglés da Coruña en 1558. A través dos 
conflitos xurdidos entre os personaxes principais, o crego Don Mauro e o seu sobriño 
Casiano, co Arcebispado, a obra mostra a tensión entre razón, ciencia e verdade co poder 
político-relixioso.  
 
 
 



Recensións: 
 
- Camilo Franco, 'Teatro político de trazo fino', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 121, 
'Letras en galego', 6 agosto 2005, p. 12. 
 
Céntrase no texto teatral de Vidal Bolaño As actas escuras, que vén de ser publicado polo 
Concello de Santiago, chamando a atención sobre a problemática desta obra ao ser 
premiada pola Xunta pero sen querer representala nin publicar o texto. De seguido 
desenvolve os rasgos máis salientábeis da obra centrándose na tendencia que xira en torno 
ao "teatro político de trazo fino"; na temática, que repasa unha batalla sobre a presenza dos 
restos do Apóstolo na Catedral de Santiago; nos personaxes e no estilo. 
 
 
- Manuel F. Vieites, 'As Actas Escuras', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 136, 'Teatro', 6 
outubro 2005, p. 8. 
 
Achega á figura de Roberto Vidal Bolaño e á súa andaina profesional como autor, director, 
dramaturgo, actor, empresario e escenográfo. Comeza referíndose ás circunstancias que 
condicionaron e condicionan a distribución e recepción da súa obra. Xa no campo do teatro 
salienta a súa "vontade de estilo", o tratamento dos materiais, o seu carácter innovador e de 
experimentación estética que conflúen coa tradición. Dedica a parte final do escrito a 
analizar a obra As actas escuras, rescatada do silencio nunha edición de A Nosa Terra, 
patrocinada polo Concello de Santiago.  
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'A obriga dunha débeda', Galicia Hoxe, 'Maré', 22 xullo 2005, p. 41. 
 
Faise eco do acto de presentación por parte do Concello de Santiago da obra teatral de 
Vidal Bolaño, As actas escuras, censurada durante máis de dez anos pola Xunta tras 
concederlle o Premio Xacobeo 1992, como parte das actividades en homenaxe a este 
escritor e dramaturgo compostelá e a modo de "obriga dunha débeda" co escritor. Así 
mesmo, faise un breve percorrido pola súa traxectoria profesional para posteriormente 
explicar os diferentes actos que terán lugar durante a homenaxe.  
 
 
- N. Mesejo/AGN, 'Santiago lembra a Roberto Vidal Bolaño, o pai do teatro profesional 
galego', El Progreso, 'Cultura', 11 outubro 2005, p. 75. 
 
Faise eco dos diferentes actos programados para a homenaxe a Roberto Vidal Bolaño: "A 
Compostela de Roberto Vidal Bolaño, sen ir máis lonxe", organizado pola Consellaría de 
Cultura de Santiago, e que comezou cunha tertulia a modo de repaso da vida profesional do 
autor. Ademais de citar os nomes dalgúns dos presentes dá conta da publicación d'As actas 
escuras. Tamén se informa da próxima representación dunha das obras de Vidal Bolaño, 
Doentes.  
 



 
- Camilo Franco, 'A profesión escénica galega homenaxea a Roberto Vidal Bolaño', La Voz 
de Galicia, 'Espectáculos', 13 outubro 2005, p. 48. 
 
Alude aos diferentes actos que están tendo lugar como parte da homenaxe que a cidade de 
Compostela e a profesión teatral galega renden á figura de Vidal Bolaño e que comezou cao 
presentación da obra As actas escuras, rescatada da censura polo Concello de Santiago, 
durante un acto de lecturas no que participaron Manuel Lourenzo, Manuel Quintáns, Antón 
Dobao, entre outros. Continuará coa representación escénica da súa obra Doentes, polas 
rúas de Compostela.  
 
 
 
 
III.2. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES 
 
Graña, Bernardino, Vinte mil pesos crime, edición de Héitor Mera, Vigo: Edicións Xerais 
de Galicia,  2005, col. Biblioteca das Letras Galegas, nº 61, 145 pp.  (ISBN: 84-9782-302-
8). 
 
A obra de teatro Vinte mil pesos crime de Bernardino Graña (Cangas do Morrazo, 1932) foi 
editada por primeira vez en 1962, a editorial Xerais ocúpase da súa reedición na colección 
"Biblioteca das Letras Galegas". A obra conta cun estudo introdutorio de Héitor Mera. O 
investigador analiza minuciosamente Vinte mil pesos crime: o contido, o artellamento da 
acción dramática, os personaxes, o espazo, o tempo, a linguaxe dramática (tipos de 
diálogos) e o tratamento do realismo. Completan a introdución unha breve biografía do 
autor, unha panorámica do teatro galego da época na que se publica esta peza teatral, unha 
sucinta análise da lingua empregada polo autor, un glosario e un apartado bibliográfico. 
Vinte mil pesos crime, estruturada en cinco "cadros", é unha obra coral na que todos os 
personaxes están implicados nunha serie de acontecementos que se superpoñen, aínda que 
ningún deles posúe as claves necesarias para desvelar as incógnitas que se lle presentan. O 
desencadeante da acción constitúeo o asasinato de Venancio, un rapaz que traballaba no 
negocio de Lisardo e que estaba namorado de Nieves. Tanto Lisardo como Xaime, os dous 
irmáns de Nieves, opóñense a esta relación e para evitala deciden matar a Venancio e fanlle 
crer a Nieves que este emigrou a Bos Aires. A partir deste terríbel acontecemento, ocorren 
unha serie de sucesos estraños que culminan coa desaparición de vinte mil pesos que 
Lisardo tiña gardados e a colocación no lugar dos cartos da cabeza de Venancio. A obra 
amosa unha trama policial e presenta unha complexa caracterización dos personaxes. En 
suma,  Vinte mil pesos crime posúe unha misteriosa trama que non se resolve até a última 
páxina, permanecendo atenta a curiosidade dos lectores.  
 
 
 
Recensións: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Vinte mil pesos crime', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 



29 maio 2005, p. 62. 
 
Refírese á reedición pola editorial Xerais na colección "Biblioteca das Letras Galegas" da 
obra Vinte mil pesos crime de Bernardino Graña. Informa que a obra conta cun completo 
estudo introdutorio de Héitor Mera. Subliña a alta calidade da peza teatral e destaca as 
características máis salientábeis de Vinte mil pesos crime. 
 
 
- X.F., 'Vinte mil pesos crime', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 112, 4 xuño 2005, p. 13. 
 
Dá conta da reedición da obra Vinte mil pesos crime de Bernardino Graña pola editorial 
Xerais na colección "Biblioteca das Letras Galegas". Lembra que a obra foi publicada por 
primeira vez en 1962 e sinala a importancia que supuxo esta publicación na súa época. 
Salienta a ampla e minuciosa introdución de Héitor Mera, que inclúe, ademais dunha 
análise dos compoñentes fundamentais (contido, personaxes, tempo, espazo, etc.) da obra, 
unha biografía do autor, unha panorámica do teatro galego no momento da publicación da 
peza teatral, un glosario e unha bibliografía. Por último, reivindica un maior estudo do 
teatro galego 
 
 
- Armando Requeixo, 'Graña e as táboas', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Opinión', 7 
agosto 2005, p. 23. 
 
Celebra a reedición da interesante obra de Bernardino Graña, Vinte mil pesos crime. Afirma 
que o responsábel desta edición para a colección "Bibliotecas das Letras Galegas" de 
Xerais é Héitor Mera. Salienta o pulcro e valioso estudo introdutorio de Mera, 
especialmente o capítulo no que amosa a panorámica teatral galega na que a obra de Graña 
se insire. 
 
 
- Vicente Araguas, 'Escritor para todo', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Libros', 4 setembro 
2005, p. 20. 
 
Despois dunha emotiva loanza da figura de Bernardino Graña, dá conta da reedición pola 
editorial Xerais na colección "Biblioteca das Letras Galegas" da obra Vinte mil pesos crime, 
publicada por primeira vez en 1962. Salienta que a pulcra edición da obra débese a Héitor 
Mera. Lembra o argumento de Vinte mil pesos crime e as súas fontes e destaca que é unha 
obra que presenta unhas características idóneas para ser representada. 
 
 
- Armando Requeixo, 'Graña no teatro', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Opinión', 11 
setembro 2005, p. 19. 
 
Informa que a editorial Xerais reeditou na colección "Biblioteca das Letras Galegas" a obra 
Vinte mil pesos crime de Bernadino Graña. Refírese á coidada e útil edición da obra levada 
a cabo por Héitor Mera, en especial destaca o apartado no que se presenta unha panorámica 
do teatro galego na época que se publicou por vez primeira Vinte mil pesos crime. 



 
 
 
Pisón, Xesús, Noite invadida, A Coruña: Universidade da Coruña ♦,  2005, col. Biblioteca-
Arquivo Francisco Pillado Mayor, serie Azul, 195 pp.  (ISBN: 84-9749-158-0). 
 
A Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor publica a recompilación: Noite 
invadida, do dramaturgo Xesús Pisón (Valadouro, 1954). A obra consta de cinco dramas 
que reflicten o universo teatral e temático do autor de Valadouro. Tamén consta nesta 
recompilación un estudo introdutorio por parte do profesor Henrique Rabuñal. Neste 
prólogo Rabuñal fai un breve percorrido pola traxectoria vital e literaria de Xesús Pisón; 
ademáis ofrécenos un estudo detallado de cada unha das pezas teatrais. Os títulos das obras 
son os seguintes: Como Jekill e Hyde, A vía láctea, Tatuaxes, Os ollos e Animal vacío. A 
primeira destas pezas é un diálogo teatral entre dous escritores: un triunfador e outro un 
fracasado, que ademais ao final resultan ser amantes. A vía láctea é tamén un aparente 
diálogo entre os membros dunha parella heterosexual. Aparente xa que cada un deles fala 
do que lle acorda e en ningún momento parece ter xeito a conversación. A terceira das 
pezas, Tatuaxes, trátase de novo dun diálogo de xordos entre dous irmáns que desvelan os 
seus dramas íntimos e vitais sen cruzaren unha soa palabra. Os ollos é a historia de dous 
vagabundos (Vadío novo e Vadío vello) que reflexionan sobre a realidade, a existencia e 
todo o que rodea o mundo da marxinalidade. O último dos dramas de Xesús Pisón, Animal 
vacío, achéganos a uns personaxes surrealistas (noivo, noiva, larva 1, larva 2 e oficiante) 
que viven en Penido Vello. O propio autor sinala na didascalia inicial que Animal Vacío "é 
un epitafio ao ser humano, un escenario de sangue e frío para un público exquisito que non 
poderá ficar sentado porque a vida non ten cu". 
 
 
Recensións: 
 
- Manuel F. Vieites, 'De estudos e textos dramáticos', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 
142, 'Teatro', 17 novembro 2005, p. 8. 
 
Faise referencia ao labor que está a desenvolver a Biblioteca-Arquivo Francisco Pillado 
Maior, creada polo ensaísta e que ten a súa sé na Facultade de Filoloxía da Universidade da 
Coruña. Ao longo da súa existencia publicou moitos libros e neste artigo coméntanse tres 
obras, entre elas, Noite invadida. Coméntase que é un conxunto de cinco textos de Xesús 
Pisón, reagrupados e presentados por Henrique Rabuñal, quen tamén asina o estudo 
introdutorio. Finalmente, indícase que o libro se completa cun apéndice documental que 
recolle o currículo artístico de Pisón e unha ampla bibliografía da súa obra. 
 
 
Shakespeare, William, Romeo e Xulieta, trad. Miguel Pérez Romero, Vigo: Galaxia �,  
2005, A Coruña: La Voz de Galicia,  2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos Universais, 
nº 4, 183 pp.  (ISBN: 84-8288-829-3) (ISBN: 84-9757-176-2). 
 
Trátase dunha tradución ao galego da obra teatral Romeo e Xulieta de William Shakespeare 
feita por Miguel Pérez Romero publicada por La voz de Galicia na colección Biblioteca 



Galega de Clásicos Universais. O volume comeza cunha nota preliminar na que se dá conta 
do stegma codicum desta obra shakesperiana e das obras que el tomou como base para facer 
a presente tradución. A continuación, dá a coñecer os personaxes que interveñen na obra e 
despois expón a traxedia amorosa vivida por dous namorados que foron vítimas, primeiro 
do conflito que existía entre as súas familias, logo da súa falta de madurez en tomar 
decisións para as que aínda non estaban preparados e, por último, das circunstancias. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Camilo Franco, 'Ao traducir teatro hai que ter en conta a representación', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 3 setembro 2005, p. 41. 
 
É unha entrevista a Miguel Pérez Romero, autor da tradución de Romeo e Xulieta publicada 
por La voz de Galicia. Nela o autor informa sobre as pautas de tradución que seguiu para 
traducir a obra, sobre as dificultades que atopou para traducir a un escritor tan coñecido e as 
solucións que adoptou, sobre a edición que tomou como base e sobre a lectura tópica que se 
adoita facer da obra e o pouco valorada que está a pesar da fama que ten. 
 
 
- Camilo Franco, 'Odios vellos e amores novos', La Voz de Galicia, 'Cultura', 3 setembro 
2005, p. 40. 
 
Infórmasenos dunha serie de temas que Camilo Franco considera que William Shakespeare 
trata en Romeo e Xulieta á parte dos odios vellos e amores novos. Por un lado, dá conta do 
odio irreconciliábel e da intolerancia brutal que produce no enfrontamento que se 
estabelece entre as dúas familias protagonistas. E, por outro, fala dos manexos e sobre todo 
do seu lado inocente reflectido nos dous mozos namorados. 
 
 
 
 
III.3. TRADUCIÓNS OU VERSIÓNS 
 
Beckett, Samuel, Á espera de Godot, trad. de Francisco Pillado Maior, Edicións Xerais de 
Galicia,  2005, A Coruña: La Voz de Galicia,  2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos 
Universais, nº 38, 149 pp.  (ISBN: 84-9782-388-5) (ISBN: 84-9757-207-6). 
 
Na nota introdutoria que precede ao texto, redactada por Francisco Pillado, explícase que 
esta obra de Samuel Beckett (Irlanda, 1906-1989), considerada a súa peza mestra, foi 
escrita en 1948 e estreada en 1953, e que se trata dun dos textos máis representativos do 
teatro do absurdo, etiqueta xenérica cuñada por Martin Esslin para identificar a obra de 
determinados dramaturgos de expresión francesa, como o propio Beckett, que se dan a 
coñecer na década dos cincuenta do século XX. Segundo Pillado, a obra retrata 
maxistralmente a esencia da condición humana, que consiste na espera inútil, 



"intercambiando absurdos monólogos egocéntricos ata ese día en que se extingue a luz e cai 
o pano de xeito definitivo". A obra desenvolve un argumento caracterizado pola súa 
sinxeleza e preséntase dividida en dous actos de similar extensión. Nun lugar afastado, dous 
vagabundos, Estragon e Vladimir, dialogan mentres esperan inutilmente a un misterioso 
personaxe de nome Godot, a quen nunca viron e do que nada saben pero que os ha salvar da 
súa vida rutineira. Mais Godot non dá chegado e de feito non chegará endexamais, de feito 
que a longa espera resulta inútil e absurda. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Carlos G. Reigosa, 'A nada que o é todo', La Voz de Galicia, 'Cultura', 30 novembro 2005, 
p. 53. 
 
Segundo Carlos G. Reigosa, a pregunta que máis veces lle fixeron a Samuel Beckett a 
propósito da súa obra Á espera de Godot, foi precisamente quen era Godot, un personaxe 
que admite toda clase de interpretacións: pode ser Deus, o baleiro existencial, a espera 
desesperada, a necesidade de saber ou a inutilidade de calquera tipo de coñecemento e 
mesmo a incomunicación pola vía da representación do "absurdo de querer entender e ser 
entendido nun mundo de personaxes-illas". Sinala que a obra foi estreada en París o 5 de 
xaneiro de 1953 e que o seu impacto foi relevante, xa que serviu, xunto con A cantante 
calva, de Ionesco, para dar comezo ao Teatro do Absurdo. Cualifica a obra de comedia e 
traxedia ao tempo porque mestura personaxes que poden ser confundidos con pallasos de 
circo e se converten en paródicos actores do cine mudo e porque presenta a soidade do 
home, as limitacións da linguaxe e as eivas da memoria. En definitiva, afirma, o espectador 
ri perante a traxedia dos personaxes que tamén é a nosa propia. 
 
- Camilo Franco, ''Godot non é teatro do absurdo, só reflicte a condición humana'', La Voz 
de Galicia, 'Cultura', 30 novembro 2005, p. 54. 
 
Con motivo da aparición de Á espera de Godot na Biblioteca Galega de Clásicos 
Universais, Pancho Pillado, responsábel da tradución, sinala nesta entrevista que se trata 
dunha obra fundamental sobre a que Beckett non deu moitas pistas, senón que se limitou a 
apuntar que é un exercicio lingüístico en francés, un idioma que non era o seu natural. 
Ofrece a súa interpretación do texto que considera non como teatro do aburdo senón como 
o reflexo da condición humana, caracterizada polo intercambio de monólogos en vez de 
diálogos e por unha espera inútil de algo descoñecido. A propósito da recepción da peza 
sinala que na súa estrea, en 1953, o público culto non entendeu o que quería dicir, mentres 
que en 1957, cando se representa ante os presos de San Quintín, estes ovacionaron a 
representación, quizais porque sabían o que é a espera. Con respecto ás interpretacións que 
ten suscitado o nome do personaxe, apunta que existe unha asociación evidente entre a 
palabra god, que en inglés significa 'deus', e o personaxe que non chega e non responde, a 
cal sustenta unha interpretación metafísica da obra, aínda que tamén existe un personaxe 
chamado Godeau nunha peza póstuma de Balzac e mesmo un ciclista francés co mesmo 
nome do que Beckett falou nalgún momento. En calquera caso, o autor non quixo mandar 
unha mensaxe a ningúen porque non concibía o teatro nin como púlpito nin coma cátedra. 



Finalmente, Pillado sinala que a súa tradución intentou ser fiel e literal ao texto. 
 
 
Chékhov, Anton, Sobre os males que provoca o tabaco e outras pezas, trad. de Franscico 
Pillado Mayor, Sotelo Blanco Edicións,  2005, Santiago de Compostela: La Voz de Galicia,  
2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos Universais, nº 22, 94 pp.  (ISBN: 84-7824-470-0) 
(ISBN: 84-9757-200-9). 
 
Inclúe a versión de Francisco Pillado Maior das pezas: Sobre os males que provoca o 
tabaco, Tráxico á forza e A voda. A primeira é un monólogo protagonizado por Niúkhin, 
personaxe patético que, co pretexto dunha conferencia sobre o prexudicial que é fumar, 
desafógase co público sobre as miserias da súa vida baixo o xugo dunha muller implacábel, 
e deixa a escea fumando. Canto a Tráxico á forza, trátase dun diálogo entre Muraschkin e 
Tolkachov no que Tolkachov lle fai un resumo ao seu amigo sobre o absurdo da súa vida, 
sometido aos desexos de todos os demais e anulado como individuo libre. Muraschkin 
revélase coma outro egoísta dominador e Tolkachov vólvese tolo. Pecha o libro a comedia 
A voda, obra crítica tamén, cuxa comicidade parte do feito de que o público se decata de 
que os personaxes que casan confiando na fortuna do outro, son ambos os dous uns 
farsantes sen diñeiro; ridiculízase tamén a preocupación polas apariencias que só agochan 
espíritos alienados. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Camilo Franco, 'Chékhov era un autor que entendía aos seus personaxes', La Voz de 
Galicia, 'CULTURA', 7 novembro 2005, p. 57. 
 
Entrevista a Francisco Pillado, tradutor de Sobre os males que provoca o tabaco, da que se 
desprende a súa paixón por Chékhov, a importancia das obras que reúne canto exposición 
"limpa" das miserias humanas, e canto á súa influencia en Brecht. Por último, recoñécese o 
traballo de versionar as pezas para facelas máis accesíbeis ás compañías galegas e ao 
público. 
 
 
 
- Camilo Franco, 'O espectáculo da vida', La Voz de Galicia, 'CULTURA', 7 novembro 
2005, p. 56. 
 
Fálase da gran achega que o teatro de Chékhov supuxo para a literatura: a invitación ao 
distanciamento; que se di que tivo influencia posterior en autores tan dispares coma Brecht 
ou Carver. Laméntase a escenificación folclorizante a que ás veces o someten; e destácase 
da súa maneira de proceder a ironía de presentar situacións nas que os personaxes falan 
dunhas cousas alí onde os espectadores ven outras. 
 
 
 



Goethe, Fausto, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, La Voz de Galicia,  2005, col. 
Biblioteca Galega de Clásicos Universais, nº 10, 605 pp.  (ISBN: 84-8288-852-8) (ISBN: 
84-9757-219-X). 
 
Con tradución a cargo de Lois Tobío, a edición do clásico de J. W. Goethe comeza cunha 
nota introdutoria que percorre a vida do autor por Alemaña. No que atinxe á temática, a 
traxedia xira ao redor da figura de Fausto, un sabio que vende a súa alma ao demo e que, ao 
final, elude o seu destino pola mediación da súa xa finada amada, Margarita, que descende 
do ceo para levalo con ela. A obra dramática revístese dunha complexidade notábel. No 
aspecto formal, poderíase dicir que a obra é un longo poema dramático para ser 
representado nos teatros. Fausto componse dun preludio no teatro e dun prólogo no ceo. A 
traxedia divídese en dúas partes. Na primeira parte, mestúranse os recordos persoais do 
autor con lendas. Os temas da segunda parte non gardan apenas relación cos da primeira 
parte da taxedia. Na segunda parte, aparece a figura de Helena, muller que o salva da 
condena. O humanismo, a relación do home con Deus e coa natureza, a paixón, o 
optimismo e as relacións persoais son os aspectos que pretende transmitir Goethe co seu 
emblemático Fausto. 
 
 
Recensións: 
 
- Luis Tobío, 'A interpretación do mito', La Voz de Galicia, 'Cultura', 4 xaneiro 2005, p. 43. 
 
Reprodúcese un fragmento do prólogo á edición galega de Fausto asinado por Lois Tobío, 
no que se realiza unha aproximación biográfica de Goethe no seu contexto histórico. 
 
 
Moliére, O enfermo imaxinario, Edicións Xerais de Galicia,  2005, La Voz de Galicia,  
2005, 156 pp.  (ISBN: 84-9782-396-6) (ISBN: 84-9757-218-1). 
 
O libro supón unha versión en galego da última obra teatral (1673) do dramaturgo e actor 
francés Molière, pseudónimo de Jean Baptiste Poquelin (1622-1673). A adaptación do texto 
francés presentada aquí, realizada por Eduardo Alonso e traducida por Manuel Guede, foi 
estreada polo Centro Dramático Galego no Teatro Rosalía Castro da Coruña o día 7 de 
agosto de 1986. Esta versión presenta, ademais dos tres actos compostos orixinalmente, 
unha escena introdutoria na que dous personaxes, o Director de Escena e o Licenciado 
Alonso, discuten sobre o fracaso das  últimas pezas representadas pola súa compañía e 
deciden finalmente levar a escena o texto de Molière por consideralo unha posibilidade 
case segura de éxito. Así mesmo, o libro incorpora tamén un texto breve en prosa de 
Manuel Guede Oliva titulado "Imaxinade a Molière imaxinando en Ourense unha 
comedia", no cal se fantasea sobre a aplicación do xenio satírico do dramaturgo francés á 
crítica da sociedade ourensá. En canto ao contido da obra, esta céntrase, seguindo a 
tradición das sátiras da medicina extremadamente populares nos séculos XVI e XVII, na 
historia dun hipocondríaco que teme a intervención dos médicos, motivo utilizado polo 
autor para denunciar a hipocrisía e as mentiras presentes na sociedade francesa da súa 
época. Influída polos textos de Aristófanes, Terencio e Plauto, e a tradición da "Comedia 
dell'arte", a comedia de Molière constitúe, así, unha revisión especialmente crítica do 



universo barroco francés, levada a cabo a través dun estilo dramático repleto de elementos 
xestuais e lingüísticos destinados á sátira.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Concha Pino, 'O texto de Moliere ten unha estrutura dinámica e moderna', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 26 decembro 2005, p. 39. 
 
Entrevista a Eduardo Alonso, tradutor da obra teatral de Moliére, quen explica que a súa 
versión non constitúe un texto de lectura senón unha adaptación escénica. Considera, así 
mesmo, que a obra de Molière, escrita co concepto moderno de teatro como diversión, 
presenta características moi dinámicas.   
 
 
 
Pirandello, Liugi, Seis personaxes á procura de autor, Santiago de Compostela: Instituto 
Galego de Artes Escénicas e Musicais,  2005, col. Centro Dramático Galego, nº 35, 187 pp.  
(ISBN: 84-453-4137-5). 
 
Volume que recolle o texto dramático do italiano Luigi Pirandello Seis personaxes á 
procura de actor e a súa posta en escena polo Centro Dramático Galego baixo a dirección 
de Xulio Lago. Deste xeito, o libro queda dividido en distintas partes, comezando cunha 
presentación, apartados dedicados ao elenco, o equipo artístico, a escenografía e os signos 
icónicos para, a continuación, presentar o contexto da obra, uns apéndices, o texto da 
representación e fotografías dos ensaios xerais. Logo de ofrecernos José Manuel González 
Herrán (Universidade de Santiago de Compostela) unha aproximación crítica á obra 
pirandelliana solidamente argumentada, recupéranse tres breves recensións do texto 
dramático presentadas en distintos congresos para complementar a información sobre texto 
e autor. A continuación reprodúcese este, dividido nun prólogo e tres momentos 
diferenciados, cada un con distinto número de escenas. Relátase a irrupción no escenario 
dun teatro no que se ensaia para unha obra de Pinderello dun grupo de personaxes (o Pai, a 
Nai, A Fillastra, o Fillo, o Rapaz e a Meniña) buscando un autor para o seu drama 
inacabado. O pai, un intelectual ao que a súa dona (a Nai) abandona por un novo amor, 
deixando tamén ao seu fillo maior no desamparo, comeza coa narración do seu drama. 
Deste xeito, os personaxes, atrapados nun traumático suceso do que desexan escapar, 
comezan a representar a súa propia historia, mesturando na escena ficción e realidade, 
enfatizando a ausencia dun personaxe sólido, mostrando a dificultade da comunicación 
humana, tinguida de reflexións filosóficas, todos eles recursos que subliñan a complexidade 
da creación artística e a interacción do individuo co corpus artístico. A última parte do 
volume ilustra a través dunha selección de fotografías os ensaios xerais da obra. 
 
 
 
Recensións: 
 



- 'O C.D.G.: "Seis personaxes á procura de autor', Revista Galega de Teatro, nº 44, 
setembro 2005. 
 
Anúnciase a posta en escena por parte de Centro Dramático Galego da estrea de Seis 
personaxes na procura de autor, de Luigi Pirandello baixo a dirección de Xulio Lago. A 
seguir, alúdese ao reparto da posta en escena, realízase unha pequena sinopse e indícanse as 
datas e prezos das representacións. 
 
 
Shakespeare, William, Ricardo III, Guede Oliva, Manuel (direc.), Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia �♦,  abril 2005, col. Centro Dramático Galego, nº 34, 222 
pp.  (ISBN: 84-453-4021-2). 
 
Adaptación de Ricardo III de William Shakespeare realizada e dirixida por Manuel Guede 
Oliva (Venezuela, 1956). Ademais do texto da representación, recolle detalles da montaxe 
galega representada polo Centro Dramático Galego, varias anotacións sobre o orixinal de 
Shakespeare e fotografías dos ensaios. As principais variacións que sufriu a versión inglesa 
foron no que respecta a estilo e linguaxe, cambios no número de escenas e creación duns 
novos vestiarios e unha escenografía moi funcional para a versión galega. O principal 
conflito da historia é o ascenso e posterior caída do heroe. É moi importante a coidada 
oratoria dos personaxes, a linguaxe figurada e as constantes metáforas. 
 
 
 
 
 
III.4. POSTAS EN ESCENA 
 
 
III.4.1. CICLOS, ENCONTROS, FESTIVAIS, MOSTRAS, 
SALAS ALTERNATIVAS E SEMANAS 
 
Sala de Teatro Roberto Vidal Bolaño 
 
.Sala na que desenvolve a súa actividade a Aula de Teatro da Universidade de Santiago de 
Compostela e que foi inaugurada este mesmo ano, coa presenza da viúva e do fillo do autor, 
director e actor falecido no 2002. Neste acto tivo lugar unha lectura dramatizada das 
últimas escenas d' As actas escuras, a obra dramática de Vidal Bolaño que non foi 
publicada até 2005. 
 
 
Referencias varias: 
 
- C.P., 'A USC inaugurou a sala de teatro Roberto Vidal Bolaño coa lectura dun texto 
censurado deste autor', La Voz de Galicia, 'Santiago', 17 setembro 2005, p. L8. 
 



Fala da apertura dunha nova sala que leva o nome do autor galego, Roberto Vidal Bolaño. 
Tal e como se menciona, nela desenvolverá a súa actividade a Aula de Teatro da 
Universidade de Santiago de Compostela. A continuación céntrase na cerimonia de 
inauguración, á que asistiron a viúva e o fillo do autor, e na que sinala que tivo lugar unha 
lectura dramatizada das últimas escenas do texto teatral "Os actos escuros", referíndose á 
obra As actas escuras.  
 
 
 
Sábados teatrais de Narón 
 
.Organizados polo Padroado de Cultura do Concello de Narón, coa colaboración do 
Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais e da Deputación da Coruña, lévase a cabo 
cunha sesión semanal no Auditorio Municipal de Narón durante os meses de xaneiro a abril 
e de setembro a decembro. A entrada é de 4 euros para os adultos e dous para os menores, 
aínda que tamén se pode mercar un abono para dez sesións por vinte e oito euros. Ao longo 
do ano 2005 tiveron lugar representacións de compañías tanto foráneas coma galegas. 
Trece espectáculos foron representados até o 30 de abril, data na que concluíu a temporada. 
As compañías galegas que participaron no ciclo foron as seguintes: Bucanero con Por un 
millón de dólares, A compañía de Celso Parada,  Teatro do Morcego con O circo 
enmeigado, Teatro do Adro con García, Centro Dramático Galego con As laranxas máis 
laranxas de todas as laranxas  e Ricardo III de Shakespeare; a compañía Tanxarina con Os 
Narigudos, Matarile Teatro con Historia Natural, Teatro do Noroeste con Ensaio e Factoría 
Teatro con Tío Vania. O cartel completouse con compañías foráneas como Laví e Bel con 
Cabaret Alómada, Zascandil con La Mojigata, Tiztina Teatro con Folie e Deux e Cambaleo 
Teatro con Para Nada. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Susana Pérez, 'Los Sábados Teatrais regresan con tres estrenos y diez comedias', La 
Opinión, 'Narón', 20 xaneiro 2005, p. 20. 
 
Danse a coñecer os espectáculos que compoñen o programa dos Sábados teatrais de Narón. 
Por un lado, fálase das estreas, de Por un millón de dólares de Bucanero, O circo 
enmeigado de Teatro do Morcego e de García de Teatro do Adro, todos elas comedias. E, 
por outro, das outras dez comedias, primeiro das galegas e despois das que veñen de fóra, 
que completan a carteleira. 
 
 
 
Nadal de Teatro de Arzúa 
 
.Organizada polo Concello de Arzúa e programada pola Aula Municipal Ánxel Casal, 
comeza o día 15 de decembro até o 8 de xaneiro do 2006. Contará coas representacións de 
Bicos con Lingua da compañía Talía Teatro, que inclúe textos de Suso de Toro, Avelino 



González ou Candido Pazó; a obra Merda, de Ricardo Barreiro, dirixida por Xavier 
Estévez, monólogo traxicómico. O Consello de Galegos Ilustres representará Visita dos 
Galegos Ilustres. É esta unha actividade de tempo libre que combina teatro, música, 
contacontos e animación. Conta tamén coa presenza de Migalllas Teatro no Multiusos de 
Arzúa para os máis pequenos, así como o contacontos Anxo Moure con Os contos do 
carballo con botas.  
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Arzúa estrea un Nadal de Teatro', Galicia Hoxe, 'maré', 15 decembro 2005, p. 36. 
 
Anuncia o comezo da Semana de Teatro e dá a coñecer as diferentes representacións que 
terán lugar ao longo da mesma. Salienta a presenza da compañía Talía Teatro, coa obra 
Bicos con lingua, así como de Ricardo Barreiro con Merda, dirixido por Xavier Estévez e 
do Consello de Galegos Ilustres que representará Visita dos Galegos Ilustres. Remata 
referíndose ás distintas actividades organizadas para o Nadal, entre elas a creación dun 
Belén vivinte, unha ludoteca para os máis pequenos coa presenza do contacontos Anxo 
Moure e Migallas Teatro e diferentes actuacións musicais.  
 
 
Festival Alternativo de Teatro e Danza de Vigo. Alt 2005 
 
.As actividades deste Festival leváronse a cabo durante cinco días, dende o 8 até o 13 de 
marzo e tiveron como escenarios a praza Urzaiz, a praza de América e a praza da 
Independencia. O prezo para cada representación foi de 5 euros pero tamén se podía optar 
por un bono de 20 euros para todos os días do Festival. Ademais das compañía barcelonesa 
Amaranto e Proxecto Babel de Zaragoza con Desde aquí y en la distancia e A solas, 
participaron actrices, directores de escena, dramaturgos e coreógrafos que estrearon aquí as 
súas pezas individuais: a madrileña Alicia Gómez, con Mantis relixiosa; a santiaguesa 
Luma Gómez con Muller, non é para tanto; a arxentina Viviana Figueroa con Rota; Lola 
Correa con Jaque; Pepa Plana con L'Atzar, e a viguesa Mercé de Rande con Vou-
querevento.   
 
 
Referencias varias: 
 
- C.G. Machuca, 'Eva Recacha sorprende a los viandantes', Faro de Vigo, 'Vigo', 1 marzo 
2005, p. 14. 
 
Descríbese o impacto que debeu provocar o espectáculo que a bailarina Eva Rechada da 
compañía Torre de Babel representou en Urzáiz para inaugurar o Festival Alternativo de 
Teatro e Danza de Vigo e as pezas que o compoñen (Desde aquí y en la distancia e A 
solas). 
 
 
 



 
VIº Ciclo Outono de Teatro de Vilalba 
 
.Organizado polo Centro Dramático Vilalbés, dirixido por María Xosé Lamas, conta coa 
colaboración da Concellaría de Cultura do Concello de Vilalba. No outono de 2005 actuou 
a compañía Teatro Galileo co espectáculo Caprichos de Cervantes, entre outras actividades 
destinadas a público infantil. 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.R., 'Buena acogida de la séptima muestra de teatro de Vilalba', El Progreso, 'Terra 
Chá', 26 setembro 2005, p. 14. 
 
Refírese á resposta positiva que o público vilalbés dispensou á sétima edición da mostra de 
teatro, que pechou a compañía Teatro Galileo coa obra Caprichos de Cervantes. 
 
 
 
- María Roca, 'La programación cultural de Vilalba incluye danza y actos para niños', El 
Progreso, 'Terra Chá/Meira', 12 outubro 2005, p. 18. 
 
Faise eco da programación cultural que o Concello vilalbés presentou para o derradeiro 
trimestre do ano, e sublíñase a destacada presenza do teatro dentro da variada oferta 
prevista. 
 
 
 
Semana de Teatro Afeccionado 
 
.Organizada pola Agrupación de Centros Culturais de Vigo en colaboración co Concello. A 
súa primeira edición foi no ano 2001, organizado pola agrupación 'Porta Aberta'. A edición 
de 2005 celebrouse dende o 4 de novembro até o 2 de decembro en diferentes escenarios da 
cidade, a partir das 20:30 horas cun prezo de entrada a 2 euros. Despois das probas de 
selección de montaxes, participaron as seguintes compañías: o grupo de teatro Tiruleque, 
con Silicon Valley; Lohengrín Teatro, con Cadaleitos; a asociación teatral Bacharel 
representou La caída de un conselleiro; Teatro Rueiro, con Tan perfercto non te quero. Xa 
fóra de concurso, Porta Aberta levou a escena A barca sen pescador, como clausura da 
semana teatral.   
 
 
Referencias varias: 
 
- A.R., 'Historias de vivos e mortos na Semana de Teatro Afeccionado', Faro de Vigo, 'Vigo 
4 costados', 8 novembro 2005, p. 3. 
 
Faise eco da celebración da Semana de Teatro Afeccionado de Vigo ofrecendo información 



sobre as distintas obras que se están a ver ao longo da semana tanto no auditorio do 
Concello como na entidade veciñal de San Miguel de Oia. Ofrece un breve resumo do 
argumento de cada unha delas, salientando como trazos xerais os espectáculos vangardistas 
de ton cómico, intriga e moito humor. 
 
 
Ciclo de Teatro do Pazo Emilia Pardo Bazán 
 
.Organizado en Sanxenxo nos meses de febreiro, marzo e maio. No ano 2005 participaron 
as compañías Migallas Teatro, con Cousas que pasan, Teatro Cachuzo, con Insomnio, 
Terapia de grupo, con El espejo cóncavo. Cerrou o ciclo Teatro de Ningures, con O 
principiño.  
 
 
Referencias varias: 
 
- C.G.B., 'Cousas que pasan' da continuidad al ciclo de teatro del Pazo Pardo Bazán', Diario 
de Pontevedra, 'Pontevedra/Sanxenxo/O Salnés', 6 febreiro 2005, p. 20. 
 
Dáse conta da segunda das representacións do Ciclo de Teatro do Pazo Emilia Pardo 
Bazán, Cousas que pasan, de Migallas Teatro e, a continuación, ofrécese unha pequena 
descrición do resto das funcións. 
 
 
 
Festival Internacional de Teatro Universitario da Coruña 
 
.Organizado por A Maestranza no escenario do Fórum Metropolitano da cidade. O Festival 
non foi só de teatro na escena senón tamén nas aulas. Ademais o Vicerreitoría de Extensión 
Universitaria organizou un programa de conferencias e talleres coa presenza do actor e 
director Manuel Lourenzo. Aberto a todos os públicos, primouse a asistencia do público 
universitario cun prezo de cada entrada de 2 euros para universitarios e persoal de A 
Maestranza e 3 euros ao público en xeral. A Aula de Teatro da Universidade de Vigo abriu 
o certame coa obra Criaturas. O cartel complétase con representacións de grupos de 
Estremadura, Santiago, Ourense, a Escola de Música e Artes de Oporto, A Academia 
D'Arte Dramática Silivio D'Amico de Roma e o grupo portugués da Universidade da Beira 
Interior Covilha, cunha peza inspirada en Heiner Müller.   
 
 
Referencias varias: 
 
- Juan Pardo, 'Criaturas' abre en el Fórum el Festival de Teatro Universitario', El Ideal 
Gallego, 'A Coruña', 21 abril 2005, p. 15. 
 
Comézase anunciando o inicio do Festival Internacional de Teatro Universitario da Coruña 
coa obra Criaturas da Aula de Teatro da Universidade de Vigo e dáse conta das obras que 
ocupan o resto da semana. A continuación fálase das actividades paralelas, ciclos e 



conferencias e talleres didácticos, que complementan o evento e dos prezos simbólicos que 
a organización estabeleceu para achegar o teatro á xente. Remátase dando conta das 
"compañías" que actuarán na próxima seguinte. 
 
 
 
Ciclo de teatro de Cambados 
 
.Este ciclo programado pola Rede Galega de Teatros e Auditorios tivo como escenario a 
Sociedade Cultural de Cambados e as representacións leváronse a cabo durante cinco 
domingos consecutivos a partir das 19:30 horas dende o día 26 de outubro até o 23 de 
novembro. O prezo das entradas foi de 3 euros para os adultos e a metade para os 
estudantes, xubilados e socios da Sociedade Cultural cambadesa. Entre as pezas 
representadas salienta a obra Entre nós da compañía Expresión Produccións, dirixida por 
Manuel Solla.  
 
 
 
Sala Yago 
 
.Espazo escénico que dende mediados de outubro de 2001 se convertiu en teatro estábel, 
integrouse na Coordinadora de Salas Alternativas de España, igual que a sala Galán e a 
Nasa, e no que a oferta de espectáculos de monicreques é o seu factor diferenciador. 
Ademais da súa programación de teatro de actor, cinema de autor en versión orixinal e 
música, tamén se levan a cabo representacións teatrais das máis diversas compañías galegas 
e mantense a oferta da programación de monicreques de xeito periódico. No ano 2005 
recibiu compañías procedentes de diversos lugares do mundo, así como galegas, entre as 
que estiveron: Teatro do Noroeste con Confesión, Teatro do Noroeste e Noescafé Teatro 
con Monólogos da cociña, El Chonchón con Tresespinas, Librescena con A Bibliba, 
Casahamlet con Lionel, o malestar do benestar, Talía Teatro con Bicos con lingua, Espello 
Cóncavo con Os mutantes metálicos atacan; Galileo Teatro con O divertimento do rei e a 
comedia de Marcelo Marán, A natureza do animal, que produce a Yago. Entre as 
compañías foráneas que participaron atópanse a compañía zaragozana Tranvía Teatro co 
musical Baby Boom en el paraíso, a canaria La República con Nano, Teatro del Astillero de 
Madrid con Rottweiler e mais a sevillana Desguace Teatro con El hermano mellizo de Dios. 
Esta sala mantén ao longo de todo o ano unha serie de programas como son "Títeres no 
Yago", "Títeres para a escola", "Teatro no Yago" ou "Teatro para o ensino medio". 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- P.A.M., 'A Yago tentará captar o público universitario', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 20 xaneiro 
2005, p. 43. 
 
Refírese á presentación dos dezasete espectáculos previstos para o primeiro trimestre do 
ano, nun intento de atraer ao público universitario de Santiago, agora que xa ten 



consolidada a súa programación infantil. Informa que a programación contará con seis 
montaxes para adultos, tres para alumnos de ensino medio e oito de marionetas para 
escolares. 
 
 
- MARÉ, 'Títeres máis teatro na Sala Yago para este fin de semana', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 
7 maio 2005, p. 41. 
 
Infórmase das actividades que se están realizando na Sala Yago no marco dos programas 
Títeres no Yago e Teatro no Yago. Indícase que o público asistente poderá acudir ás 
representacións da compañía de Valladolid Bololo Teatro e á montaxe Monólogos da 
Cociña realizada conxuntamente polas compañías galegas Noescafé Teatro e Teatro do 
Noroeste. Explícase a orixe de Monólogos na Cociña, dáse conta do seu argumento e 
indícanse os espectáculos polos que está composta.  
 
- EP, 'O Concello compostelán axudará os programas da Sala Yago', Galicia Hoxe, 'Maré', 
15 xullo 2005, p. 44. 
 
Dáse conta da sinatura dun convenio entre o Concello de Santiago de Compostela e os 
representantes da Sala Yago para axudar a sufragar os gastos derivados da organización dos 
seus programas culturais Títeres no Yago, Títeres para a escola, Teatro no Yago e Teatro 
para o ensino medio. Dise que o convenio garante a achega anual de 18.000 euros co fin de 
garantir a divulgación, a formación e a promoción cultural, a partir da idea da cidade como 
creadora. 
 
 
- R. Queimaliños, 'El Concello aporta 18.000 euros para la programación de la Yago', La 
Voz de Galicia, 'Santiago', 15 xullo 2005, p. 8. 
 
Referénciase a rolda de prensa na que o Concello de Santiago e a Sala Yago presentaron o 
convenio de colaboración asinado entre eles. Dise que a liña principal do acordo é a de 
"fomentar todos os ámbitos da actividade artística e apostar pola produción de creadores 
emerxentes". Recóllese a opinión de Luma Gómez, representante do espazo artístico 
compostelán, pola que "contar cun convenio deste tipo significa planificar de antemán unha 
grande parte das nosas actividades". 
 
 
- S. Fornoso, 'Teatro y música, los 'reyes' del mes', El Correo Gallego, 'Santiago', 6 
setembro 2005, p. 31. 
 
Faise eco das distintas representacións que acollerán no mes de setembro tanto a Sala Yago 
coma o Teatro Principal dentro da súa programación cultural, centrada no teatro e na 
música. Salienta a presenza de Teatro do Noroeste, con As Damas de Ferrol e Ensaio e 
Teatro do Adro, con García.   
 
- S.F.R., 'Un fin de semana para disfrutar del mejor teatro', El Correo Gallego, 'Santiago', 2 
outubro 2005, p. 28. 



 
Anótanse as obras teatrais que, en distintos espazos de Santiago de Compostela, inauguran 
a nova temporada. A respecto da Sala Yago, a obra referida é A tixola polo mango (muller, 
non é para tanto), da compañía residente Teatro Noroeste. Na descrición da obra dise que é 
"un monólogo no que sinte a rabia feminina de forma sutil".  
 
 
 
VIª Mostra de teatro afeccionado de Arteixo 
 
.Organizada pola Concellaría de Cultura e a Rede Galega de Teatros e Auditorios, ten como 
escenario o Centro Cívico Cultural. A edición de 2005 inaugurouse o 11 de marzo e 
rematou o 1 de abril. Todas as funcións tiveron lugar no auditorio do Centro Cívico e 
Cultural da vila. Contou coa participación de tres compañías amateurs, dúas delas de 
Arteixo: compañía Algures, con Anacos de amor, A Retranca, con Amores e desamores dun 
tempo coñecido, e o grupo de teatro do IES Manuel Murguía, con Commedia. Un xoguete 
para Goldoni.  
 
 
 
Ciclo de Teatro lido de Vigo 
 
.Ciclo que parte da iniciativa dun grupo de autores de teatro vigueses baixo a dirección de 
Maximino Queizán e que se celebrou o segundo mércores de cada mes dende setembro até 
decembro en Caixa Galicia. Comezou coa escenificación da obra Por encima de la vida e 
en novembro representouse Hay que deshacer la casa.  
 
 
Referencias varias: 
 
- A.R., 'La obra 'Por encima de la vida' reanuda el ciclo de teatro leído', Faro de Vigo, 'Vigo 
4 costados', 13 setembro 2005, p. 7. 
 
Dáse noticia do desenvolvemento do ciclo de teatro lido, que xorde da iniciativa de varios 
actores veteranos ante a imposibilidade de levar a escena determinados textos por mor do 
elevado orzamento preciso. Infórmase que representarán a obra Por encima de la vida, 
baseada nun texto de Somerset Maugham, e que en novembro será Hay que deshacer la 
casa a escenificación que poderá ser contemplada na sé viguesa da Fundación Caixa 
Galicia.   
 
 
 
IXª Mostra de teatro afeccionado de Sanxenxo 
 
.Naceu no ano 1997 e celebrouse na primavera organizada pola Asociación de Prevención e 
Loita contra a Droga Avante, coa colaboración do Ministerio de Asuntos Sociais, a 
Consellaría de Sanidade e Servizos Sociais e o Concello de Sanxenxo. Esta iniciativa 



enmárcase dentro do Programa de Prevención de Drogodependencias no ámbito do lecer e 
o tempo libre que puxo en marcha a asociación hai sete anos. A edición de 2005 contou coa 
presenza, entre outros, do grupo da Asociación Cultural A Forna, de O Porriño, 
representando A xustiza dun muiñeiro, de Varela Buxán.  
 
 
 
 
Sala Nasa 
 
.Creada en 1992 co nome de Nave de Servicios Artísticos (NASA), é unha sala alternativa 
na que se desenvolven espectáculos teatrais, musicais e xornadas audiovisuais. Durante o 
ano 2005 acolleu, na liña de anos anteriores, as máis variadas actividades relacionadas coa 
cultura. No que ao teatro se refire, contou coa presenza de Nerea Barros coa obra El rumbo 
¿Quien cojones lo cambia? e a compañía Lucas Cranach con Que me abreve de besos tu 
boca. Programou para febreiro un ciclo novo que recolleu o espírito do Festival 
"Alternativa", coa participación de creadores como Angelica Lidell, Óskar Gómez e Carlos 
Marquerie. Tamén contou con espazos como a "Ultranoite", cun cabaré colectivo, e novos 
ciclos, como "Os novos, o futuro á escena" con propostas coma a de Alberto Rolán con La 
noche justo antes de los bosques ou a de Iria Sobrado, que presentou Matando o 
aburrimento. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- C.D., 'A Sala Nasa e o Teatro Galán, a outra forma de facer cultura', El Correo Gallego, 
'Correo das Culturas', 6 febreiro 2005, p. 1. 
 
Noticia que fai referencia aos dous espazos alternativos composteláns, creados polos grupos 
teatrais Chévere e Matarile, respectivamente. Comeza centrándose na Sala Nasa, dirixida 
por XRon, MC Cortés, Miguel de Lira e Pat D'Lorenzo, e que fomenta novas formas de 
facer espectáculo así como o apoio aos novos creadores. Remata aludindo ao Teatro Galán, 
coordinado por Ana Vallés, Baltasar Patiño, Eugenia Iglesias e Helen Bertels, e que inclúe 
na súa programación danza, teatro, música, performances e creación de talleres, así como o 
Festival de danza En pé de Pedra.  
 
 
- Maré, 'O teatro portugués de Trigo Limpo na Nasa', Galicia Hoxe, 'Maré', 4 marzo 2005, 
p. 42. 
 
Anuncia a actuación da compañía portuguesa Trigo Limpo na Sala Nasa para presentar un 
dos seus espectáculos de maior éxito coa obra Olá classe média. Despois de ofrecer un 
breve resumo do contido da mesma, remata centrándose na longa traxectoria profesional da 
compañía. 
 
 



- MARÉ, 'Case 50.000 euros para apoiar a Sala Nasa', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 2 xuño 2005, 
p. 45. 
 
Faise eco da firma dun convenio de colaboración da Concellaría de Cultura de Compostela 
coa Sala Nasa polo que o Concello de Santiago achegará un orzamento de 48.000 euros coa 
finalidade de axudar ao desenvolvemento artístico e cultural das actividades realizadas na 
sala. Recolle as opinións do concelleiro compostelán Nestor Rego sobre esta decisión.  
 
 
- MARÉ/Albino Mallo, 'Comeza o espectáculo', Galicia Hoxe, 'Maré', 13 outubro 2005, p. 
40. 
 
Recóllese a programación de outono de distintos espazos artísticos galegos. No que 
respecta á compostelá Sala Nasa anúnciase a obra Que me abreve de besos tu boca, da 
compañía Lucas Cranach, fora a elixida para inaugurar a temporada. Apúntase esta obra 
como "un proxecto a medio prazo" que iría medrando por entregas, sendo a da Sala Nasa a 
segunda delas. 
 
 
 
Ciclo de teatro "Caixanova" 
 
.Esta entidade crediticia organiza anualmente, coa colaboración da Rede Galega de Teatros 
e Auditorios, unha tempada de abono de teatro galego en Vigo. Os espectáculos teñen lugar 
no Centro Cultural Caixanova, con periodicidade semestral, e abrangue un heteroxéneo tipo 
de actividades que van dende o teatro á danza, pasando polos concertos musicais de todo 
tipo. A Programación Caixanova conta cun ciclo de "Teatro en Familia" en Vigo que 
inaugura Teatro do Morcego o día 22 de xaneiro coa obra Momo, de Michael Ende. 
Participan tamén Os Monicreques de Kukas, con O antroido dos animais, protagonizado 
por marionetas, a compañía Artello Teatro Alla Scala con De fábula e The Pinga Teatro 
con Urbe 2. Dentro do Festival "Are More", ofrece un espectáculo de monicreques titulado 
A festa do emperador a cargo da compañía Karromato e Teatro Ensalle representa o cabaré 
Virxes. Ademais, cara a finais de ano sae á luz a programación Caixanova prevista para o 
primeiro semestre do 2006, da que salienta a música clásica e o teatro. En canto ao teatro, 
representaranse a primeira produción galega de Hamlet, así como as obras Solas, de José 
Carlos Plaza; El zoo de cristal, baixo a dirección de Agustín Alezzo; Ay Carmela, de José 
Sanchis Sinisterra; 84 Charing Cross Road, adaptada e dirixida por Isabel Coixet; El 
cartero de Neruda, de Antonio Skármeta; Las mil y una noches, de Els Comediants; Ana y 
el trópico, de Nilo Cruz e La cena, de Jean Claude. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Manuel Jabois, 'Caixanova apuesta por el teatro', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 16 
decembro 2005, p. 80. 
 



Infórmase do acto de presentación do programa cultural de Caixanova para a cidade de 
Pontevedra no primeiro semestre de 2006. Cóntase que este consta de representacións 
teatrais de obras ben célebres como Solas ou El cartero de Neruda, así como de tres 
grandes concertos de música clásica a cargo de afamadas orquestras e, finalmente, dun 
ciclo de cinema español. Como colofón, Gómez Rivera anunciou que a vila será sé da saída 
á luz do último disco de Berrogüetto. 
 
 
 
XVII Edición dos Circuítos Teatrais de Moaña 
 
.Este ciclo ten lugar todos os sábados a partir das once da noite no Salón de Actos do 
Instituto das Barxas. No ano 2005 tivo lugar entre o 7 de setembro e o 29 de outubro. Este 
evento contou cun orzamento superior a 16.000 euros, financiados pola Xunta de Galicia e 
o Concello de Moaña. O prezo das entradas foi de 4 euros para o público en xeral e de 3 
para os estudantes, parados e asociados. Inaugura o circuíto a compañía granadina La Sal 
con Aguaire, para maiores de seis anos. O certame complétase con outras seis compañías 
galegas: Teatro do Morcego, con O circo enmeigado, Teatro de Nigures, con Tartufo de 
Molière, Teatro do Atlántico, Bucanero Teatro, con Por un millón de dólares, Teatro do 
Adro,  Avelino González e Cuarteto Caramuxo.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Estela Veloso, 'Una obra familiar levantará el telón de los Circuitos Teatrais de Moaña', 
Atlántico Diario, 'Morrazo', 16 setembro 2005, p. 19. 
 
Fálase do inicio da XVII edición dos Circuítos Teatrais, que encherá de espectáculos o 
salón de actos do IES As Barxas. Explícase que a compañía que abrirá o festival será 
Aguaire, dos andaluces La Sal, e que o presuposto total do mesmo supera os 16.000 euros.  
 
 
 
Ciclo Teatral de Cuntis 
 
.Organizado polo Concello de Cuntis e celebrado na casa de cultura Roberto Blanco Torres 
os días 8, 16, e 18 de decembro. A entrada é gratuita e para todos os públicos. Unha das 
obras interpretadas é O gordo e o calvo, espectáculo humorístico, dirixido por Iván Prado e 
interpretado por Pedro Brandariz e Fran Rei.  
 
 
 
 
IIª Mostra de Teatro do Concello de Malpica 
 
.Organizado polo Concello de Malpica, a Mostra conta  con teatro, títeres, xogos, sesións 
de maxia e talleres infantís. As actuacións foron todas elas gratuítas e comezaron o 18 de 



novembro na edición de 2005. As compañías participantes son: Balea Branca, con Defensa 
de dama, Teatro Galileo, con Caprichos de Cervantes, e Tiruleque Teatro con Silicon 
Valley.  
 
 
Referencias varias: 
 
- M.C.S., 'Municipios de la zona acogen actuaciones musicales y teatrales', La Opinión, 
'Carballo/Costa da Morte', 12 novembro 2005, p. 19. 
 
Enuméranse as actividades culturais de distintos concellos da área coruñesa. Refírese á 
presenza do grupo de jazz Savoy Jazz en Carballo e do trío Algarabía, a Big Band Juvenil e 
a obra Defensa das baleas en Cee. Tamén se fai eco da presenza de Teatro Galileo en 
Malpica, onde levará o seu espectáculo Caprichos de Cervantes, e da compañía Tiruleque 
en Laxe. 
 
 
 
Teatro Galán 
 
.Sala independente de Santiago de Compostela fundada en 1993, que forma parte do 
Circuíto de Salas Alternativas Españolas e na que se organizan actividades teatrais, 
presentacións de libros, debates e cursos sobre teatro, ademais doutras actividades artísticas 
relacionadas coa danza. A encargada da programación é Ana Vallés, directora tamén da 
compañía residente Matarile Teatro, que é a que xestiona esta sala. Entre outras actividades, 
neste ano 2005 acolleu representacións do Festival Internacional de danza 'En Pé de Pedra', 
do Circuíto da Rede de Teatros Alternativos, as Curtas de teatro, a Feira do Teatro en Abril, 
diferentes cursos e talleres. Ademais das abondosas representacións de compañías foráneas 
que houbo ao longo de todo o ano, tamén estiveron presentes as galegas: QTeatro, con 
Mónadas; Teatro Belmondo, con Jean Paul; Teatro do Adro, con García; Teatro do 
Morcego, con O circo enmeigado; Teatro del Noctámbulo, con El búfalo americano; En 
Blanc, con Mírame; Teatro Ensalle con Oco; Casahamelt, con Por favor, abran as cortinas; 
os alumnos de Espacio Aberto, con pezas de Beckett e a Escola de Santiago Santart, cunha 
versión libre de Edipo Rei, de Sófocles, así como a estrea de dúas montaxes: Embalaxes, de 
Teatro Malalúa, e Pie izquierdo, de danza, creada e interpretada por Ana Vallés e Carmen 
Werner. A Sala anunciou o seu peche para o 17 de decembro como espazo de exhibición, 
pola insuficiencia das subvencións recibidas, aínda que seguirá acollendo as compañías 
residentes Matarile Teatro, Teatro d2, Pisando ovos (danza) e Belmondo. En decembro tivo 
lugar o seu último espectáculo, Especulaciones, dos valencianos Noname radar.   
 
 
Referencias varias: 
 
- C.D., 'A Sala Nasa e o Teatro Galán, a outra forma de facer cultura', El Correo Gallego, 
'Correo das Culturas', 6 febreiro 2005, p. 1. 
 
Noticia que fai referencia aos dous espazos alternativos composteláns, creados polos grupos 



tetarais Chévere e Matarile, respectivamente. Comeza centrándose na Sala Nasa, dirixida 
por XRon, MC Cortés, Miguel de Lira e Pat D'Lorenzo, e que fomenta novas formas de 
facer espectáculo así como o apoio aos novos creadores. Remata aludindo ao Teatro Galán, 
coordinado por Ana Vallés, Baltasar Patiño, Eugenia Iglesias e Helen Bertels, e que inclúe 
na súa programación danza, teatro, música, performances e creación de talleres, así como o 
Festival de danza En pé de Pedra.  
 
 
- MARÉ, 'Da feira do teatro á décima edición de 'En Pé de Pedra', Galicia dende 
Salamanca, 'MARÉ', 23 marzo 2005, p. 43. 
 
Dá conta da nova programación da Sala Galán para os vindeiros tres meses, salientando 
non só os cursos ou talleres de danza, senón tamén as propostas teatrais de Belmondo, 
Teatro do Adro, Teatro do Morcego, Teatro do Noctámbulo e En Blanc. Conclúe 
referíndose ás montaxes que presentarán Casahamlet, Espazo Aberto e Santart, así como a 
estrea de dúas montaxes, unha de Teatro Malalúa e outra creada por Ana Vallés e Carmen 
Werner.  
 
 
- MARÉ, 'A quenda dos debutantes na escena, no Teatro Galán', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 5 
maio 2005, p. 45. 
 
Fai referencia ás representacións de pezas de Cunqueiro, Beckett ou Sófocles a cargo dos 
alumnos das escolas Casahamlet, Espacio Aberto e Santart como traballos de fin de curso, 
nun ciclo que terá lugar durante de tres días, até o 7 de maio, na sala Galán. Así, 
Casahamlet representará Por favor, abran as cortinas, adaptación de textos de Cunqueiro, 
Thomas Bernhard ou Sahag Kane; Espacio Aberto porá en escena traballos inspirados en 
Beckett. Dise que pecha o ciclo Santart, con Edipo Rei, de Sófocles. 
 
 
- Xosé Lueiro, 'Sala Galán: A epopeia da utopía', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Teatro', 31 xullo 
2005, p. 10. 
 
Faise un repaso sobre os últimos sobranceiros logros da Sala Galán, destacando, con 
especial énfase, a presenza na Sala da directora e autora teatral Sara Molina para impartir 
un curso de interpretación de cinco días de duración. O excelso capital que supón este 
recoñecemento implícito ao labor dos responsábeis da Sala Galán, así como o significado 
simbólico que este ten para as artes escénicas galegas, é un dos motivos de extraordinaria 
perda que se transmiten na crónica. Critícase, tamén, o reducido compromiso das 
institucións públicas no seu apoio, sobre todo económico, representado pola posibilidade de 
que no próximo ano o festival de danza ao aire libre, "En pé de pedra", organizado polos 
responsábeis desta Sala, non poida celebrarse. 
 
 
- MARÉ/Albino Mallo, 'Comeza o espectáculo', Galicia Hoxe, 'Maré', 13 outubro 2005, p. 
40. 
 



Recóllese a programación de outono de distintos espazos artísticos galegos. No que 
respecta á compostelá Sala Galán, recóllese a representación de "Downfall II", da compañía 
Pendiente de Ana Eulate, descrita como "un traballo de exploración sobre o silencio" posto 
en escena polas bailarinas Ana Eullate e Isabel Cavoit. 
 
 
- C.P., 'La sala Teatro Galán anuncia que cerrará al finalizar el año', Galicia Hoxe, 
'Santiago', 14 outubro 2005, p. 10. 
 
Referénciase a rolda de prensa na que os responsábeis da Sala Galán anunciaron o seu 
peche e sinalaron a baixa participación das institucións principais como causa principal. 
Anotan a posibilidade de que se reconsiderase a decisión se houbese un cambio de rumbo 
significativo por parte das institucións. Apuntan o gran momento que vive a compañía 
residente da Sala, Matarile Teatro, na súa xeira de recoñecementos fóra de Galicia. 
 
 
- MARÉ, '¿Chegará tarde o cambio?', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 outubro 2005, p. 37. 
 
Apúntase a rolda de prensa dos responsábeis da Sala Galán na que anunciaron, "se non hai 
sorpresa", o seu peche. Anótanse como problemas principais tanto unha "política absurda 
que durou moitos anos" como a falta dun apoio económico institucional máis próximo ás 
necesidades reais da sala. Finalmente, reprodúcense as declaracións polas que os 
responsábeis da Sala recorreron as axudas á produción, e acusaron a algúns responsábeis do 
Consello Reitor e do Consello Asesor do IGAEM de actuar "dun xeito próximo á 
prevaricación". 
 
 
- C.Villar, 'Espectáculos para el otoño en el Teatro Galán', Faro de Vigo, 'El Sábado', 'En 
Portada', 15 outubro 2005, p. 2. 
 
Repásase o conxunto de obras que terán lugar durante o outono-inverno na compostelá Sala 
Galán e que recorrerían a Sala no seu derradeiro ano como dedicada ao teatro e a danza 
contemporáneas. Xunto aos espectáculos referidos recóllese a exposición de fotografías 
sobre a compañía residente da sala, Matarile Teatro, e o principal espectáculo organizado 
polos responsábeis da Sala, o festival estival de danza contemporánea "En pé de pedra". 
 
 
- MARÉ, 'Á busca dunha política perdida', Galicia Hoxe, 'Maré', 15 outubro 2005, p. 37. 
 
Recóllense as reaccións políticas ao anuncio dos responsábeis da Sala Galán de pechar o 
seu espazo artístico por falta de apoio das institucións. O concelleiro de cultura de Santiago 
de Compostela, Néstor Rego, apunta que a axuda ascende a 51.000 euros, unha cantidade 
que supera os 27.000 que recibía noutros exercicios anteriores". Recóllese tamén o 
compromiso do concelleiro de abrir unha vía de diálogo cos responsábeis da Sala Galán de 
cara a evitar o peche. Por outra banda, unha contrareacción dun dos responsábeis da Sala, 
Baltasar Patiño, puntualiza que non é unicamente un problema económico, senón "dunha 
política cultural desarticulada desde hai anos". 



 
 
- Xosé Lueiro, 'Final de partida', Galicia Hoxe, 'A contrabutaca', 25 novembro 2005, p. 4. 
 
Entrevista a Baltasar Patiño polo anuncio de peche á exhibición da Sala Galán. Durante a 
entrevista expóñense as razóns para este peche, entre o que destaca o factor económico e as 
relacións coas institucións, así como a carga que supón a sala para a compañía Matarile 
Teatro. 
 
 
- A.N.T., 'O Teatro Galán deixa a programación estábel e mantén as representacións da súa 
compañía', A Nosa Terra, nº 1.202, 'Cultura', 15 decembro 2005, p. 25. 
 
Repásanse os motivos polos que a Sala Galán anunciou o fin da súa programación estábel e 
organizou un acto de "celebración" para o 17 de decembro. Apúntase como principal causa 
a falta dun orzamento que lle permita manter os seus obxectivos iniciais de dedicarse ao 
teatro e á danza contemporánea. Anótase o feito de que, pese ao cambio de funcións, 
continuará na sala a compañía residente Matarile. Referente ao acto de celebración de doce 
anos de existencia e dedicación, anúnciase a presenza de, entre outros, Antón Lopo e os 
músicos Luís Soto, Ramón Llatser e Hugo Portas. 
 
 
- MARÉ, 'Teatro Galán, fin de acto', Galicia Hoxe, 'Maré', 15 decembro 2005, p. 35. 
 
Anótase o anuncio de peche que, en rolda de prensa, fixeron os responsábeis da Sala Galán, 
durante o último espectáculo que acollerá o espazo artístico, Especulacións, unha obra do 
grupo valenciano Noname Radar. Faise un chamamento ao espectáculo que servirá para 
celebrar os doce anos de existencia da sala, o 17 de decembro, e que contaría coa 
participación de, entre outros, Antón Lopo e os membros do grupo residente, Matarile 
Teatro. Como causa principal do peche os responsábeis da Sala Galán anotan a inexistencia 
de recursos económicos de abondo como para responder, sen modificacións, aos obxectivos 
iniciais e a filosofía do proxecto do Teatro Galán. 
 
 
- MARÉ, 'Guerra de cifras para a escena', Galicia Hoxe, 'Maré', 16 decembro 2005, p. 36. 
 
O artigo enfoca a diverxencia de opinións entre os responsábeis da Sala Galán e o 
concelleiro de cultura, o nacionalista Néstor Rego, ao valorar o anuncio de peche por parte 
dos responsábeis da Sala e a súa xustificación nunha falta de axudas institucionais. 
Destácanse a contribución da Sala Galán á vida cultural municipal a través de programas 
como "En pé de pedra" ou "Lebre de Marzo". Finalmente, recóllense as palabras dos 
responsábeis da Sala, que se laian de que ninguén os convencese de que podería existir 
"unha vía para seguir". 
 
 
- Nicolás Vidal, 'Ana Vallés: 'El teatro se ha quedado anticuado frente al resto de las artes'', 
Diario de Ferrol, 'Nordesía', nº 357, 31 decembro 2005, pp. 18-19. 



 
Entrevista á ferrolá, directora da compañía Matarile e copropietaria da Sala Galán, Ana 
Vallés. Anota a súa tardía incorporación ao mundo do teatro: subiu a un escenario por vez 
primeira con 29 anos. Celebra a reapertura do teatro departamental do Jofre, e opina que 
será un motor de cara a incrementar a presenza de producións teatrais na vila. Celebra a 
vida da Sala Galán e do seu proxecto de teatro e danza contemporánea, e lamenta o seu 
peche por motivos de faltas de axudas institucionais, que vincula á vontade política propia 
de cada goberno. Ana Vallés fala de "falta de dignidade" no teatro e dunha falta de 
evolución desta arte da man dos tempos, motivo, entre outros, polo que a súa compañía, 
Matarile Teatro, adoita traballar sen guión. A transformación da sala, apunta, favorecerá á 
dedicación que se lle pode dedicar a Matarile. 
 
 
 
XVIII Noites Teatrais do Pazo de Vilamarín 
 
.Organizadas pola área de Cultura do Concello de Vilamarín en colaboración con 
Caixanova, a Consellaría de Cultura e a Deputación Provincial de Ourense. Todas as 
representacións lévanse a cabo até o 14 de xullo na escola de Hostelería ás 22:30 da noite. 
Na edición de 2005 representáronse as pezas: Tartufo, de Teatro de Ningures, Defensa de 
dama, da compañía Balea Branca e Ondas, de Nove Dous.  
 
 
 
IXª Mostra de Teatro Afeccionado de Ribadumia 
 
.Mostra organizada polo Concello de Ribadumia e cofinanciada pola Deputación Provincial 
de Pontevedra. Todas as funcións teñen como escenario a Casa de Cultura da localidade. 
No ano 2005 contou con cinco representacións, entre elas, a do grupo de Teatro Alecrín, 
con A taberna do dono, Lúa Chea, con A solteira rebelde, e o Grupo de Teatro Aturuxo, 
con A parella. Contou tamén cunha xornada de Mostra Xuvenil, organizada pola 
Concellaría de Cultura e a Oficina de Información Xuvenil e voluntariado, onde varios 
grupos de xoves interviron interpretando obras curtas.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Adriana Rodríguez, 'Teatro Alecrín ultima os preparativos para a estrea da obra 'A taberna 
sin dono'', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 13 febreiro 2005, p. 13. 
 
Dáse conta do espectáculo que Teatro Alecrín vai representar no marco da IXª Mostra de 
Teatro de Ribadumia, titulado A taberna sin dono de Manuel Daniel Varela Buxán. A 
continuación resúmese o contido, dise que Manuel Soya é o responsábel da direción e 
infórmase dos obxectivos que persegue para os actores -nenos e avós- con este tipo de obra. 
 
 
- Adriana Rodríguez, 'A obra 'A solteira rebelde' pechará a IX edición de teatro de 



Ribadumia', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 27 febreiro 2005, p. 27. 
 
Dáse conta do que vai ser o último espectáculo da IXª Mostra de Teatro de Ribadumia que 
vai representar a compañía teatral Casa Rosada de Poio, titulado A solteira rebelde. Logo, o 
director da obra, Manuel Soya di que os actores son xente normal e que para eles o teatro é 
unha válvula de escape e un medio de socialización. 
 
 
 
 
Vº Ciclo de teatro "Sen Numerar" 
 
.Organizado por primeira vez no ano 2001 co obxectivo de achegar o teatro aos máis novos 
con propostas variadas, ten como escenario o Forum Metropolitano da Coruña. No ano 
2005 tivo lugar en sesións celebradas ás 20:30 horas e cun prezo de entrada de 6 euros para 
adultos e 4 para nenos. Acolleu o estreo da obra de Cándido Pazó, García, ofrecido por 
Teatro do Adro. Ademais contou coa participación das compañías Pez en raya.com, co 
espectáculo Soraya, e  Espello Cóncavo, con Os mutantes metálicos atacan, entre outras.  
 
 
Referencias varias: 
 
- J.A. Martínez Sevilla, 'Un monólogo múltiple', El Ideal Gallego, 'La Columna', 27 abril 
2005, p. 28. 
 
É unha crítica ao espectáculo Sólala que a compañía Pez en Raya.com representou dentro 
do programa do IIIº Ciclo de teatro "Sen Numerar" 
 
 
- J.A. Martínez Sevilla, 'Un García para Cándico Pazó', El Ideal Gallego, 'La columna', 3 
novembro 2005, p. 24. 
 
Crónica da estrea de García, de Cándido Pazó, unha peza da man de Teatro do Adro e 
interpretada por "Josito" e César Cambeiro. Destácase a sinopse do texto, situado no 
reparto de reinos de Fernando I e a traizón a García, ao que lle tocara Galicia. É laudeada a 
interpretación de X. A. Porto "Josito". 
 
 
 
Xoves teatrais de Ferrol 
 
.Programa de teatro profesional organizado polo concello ferrolán coa colaboración do 
Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais e a Fundación Caixa Galicia e coordinado 
polo Ateneo Ferrolán, no que se levan a cabo representacións teatrais ao longo de todo o 
ano. Celébranse os xoves dos meses de febreiro a marzo e de outubro a decembro no 
auditorio do Centro Torrente Ballester. Na edición do ano 2005, contou cun presuposto de 
35.000 euros. As representacións de selo galego foron, entre outras, as de Sarabela con O 



lapis do carpinteiro, Produccións Librescena con As obras completas de William 
Shakespeare (abreviadas), Eme 2 Produccións con Malicia (Maica&Alicia), Teatro Maltés 
con Porca Vita, Talía Teatro con Xustiza infinita, Teatro do Atlántico con Ecos e voces dun 
tempo e dun país, Uvegá con Mulleres, Áncora Produccións con Hai que romper, Sarabela 
Teatro con A gata con botas e Teatro do Noroeste con As damas de Ferrol. Entre as 
compañías foráneas salientan Histrión Teatro, con Amor de don Perlimpín con Belisa en su 
jardín, Cambalea con A quien madruga... e La Zaranda con Homenaje a los malditos. 
 
 
 
Xª MITEU (Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego) 
 
.Esta mostra, que tivo orixe en 1994 organizada pola Aula de Ourense como a I Mostra de 
Teatro Galego Universitario de Ourense, pasou en 1996 a constituírse na I MITEU (Mostra 
Ibérica/Internacional de Teatro Universitario). Ten entre os seus obxectivos 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, e ao 
remate das funcións estabelécese un coloquio sobre a obra e sobre as distintas xestións dos 
grupos universitarios. As datas de celebración son sempre na segunda quincena de abril. 
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, e conta co patrocinio da Universidade de Vigo, a Área de Cultura do Concello de 
Ourense, o Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais e Caixanova. Dende 1999 
celébrase tamén o "Premio de Dramaturxia Carlos Couceiro" para premiar con 600 euros 
unha das compañías participantes, ademais dos premios do público e da MITEU de cada 
edición. A edición de 2005 contou coa presenza dun total de vinte e seis compañías das 
cales unha é de Italia, outra de Palestina e catro de Portugal. Tamén participaron o grupo 
Ylana de Madrid, con Splash; Leo Bassi, a compañía de Teatro Andrés de Claramonte, de 
Murcia, con Volvió una noche, entre outras de península. Entre as galegas salientan a Aula 
de Teatro de Vigo con Criaturas, Caleac Teatro con Othello, a Aula de Teatro da 
Universidade de Lugo, con A nai, Aula de Teatro da Universidade da Coruña, con Roberto 
Zucco, o grupo Mofa e Befa, con Xente ao lonxe e O teatro perralleiro, a Aula de Teatro 
Maricastaña con Frankenstein, e a Aula de Santiago con Ubú encadeado; a Aula 
Universitaria de Teatro Infantil de Ourense, con O merlo branco; o grupo Cordelia, con 
Máis alá da estación; o grupo de teatro pontevedrés Quarto Escuro, con A noite de Molly 
Bloom. Na Universidade de Vigo, puxéronse en escena Historias baixo a ocupación, da 
compañía palestina Kasaba Ramala; Pic Nic de Fernado Arrabal ou Criaturas.  
 
 
Referencias varias: 
 
- E.P., 'Ourense será a sede da Mostra de Teatro Miteu', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 10 marzo 
2005, p. 44. 
 
Infórmase de que a MITEU desenvolverase no Teatro Principal de Ourense e non no 
Auditorio da cidade no mes de abril. 
 



 
- Cándida Andaluz, 'Leo Bassi presentará sus 'Instintos ocultos' el día 15 en Ourense', La 
Voz de Galicia, 'Espectáculos', 1 abril 2005, p. 46. 
 
Partindo da presentación do espectáculo Instintos ocultos de Leo Bassi faise unha 
descrición do que vai ser a décima edición da MITEU: cerca de trinta compañías, de varios 
países, actividades paralelas, etc. 
 
 
- LR, 'Leo Bassi e Ylana coronan el cartel de la Miteu, que ofrece 26 espectáculos en 15 
días', La Opinión, 'Ciudad', 1 abril 2005, p. 15. 
 
Anúnciase un décimo aniversario da MITEU fascinante, composta por vinte e seis 
espectáculos que proveñen de países como Portugal, Italia ou Palestina. Estarán tamén 
compañías como Ylana e persoeiros como Leo Bassi, Carlos Blanco ou Quico Cadaval. 
Ademais prevense actividades paralelas como exposicións e charlas e un curso de 
realización de máscaras. Como anexo hai un apartado, "Un largo camiño de paixón", no 
que se valora moi positivamente o camiño andado pola MITEU e o futuro que a agarda.  
 
 
- LR, 'Un teatro para cinco continentes', Galicia Hoxe, 'Ciudad', 14 abril 2005, p. 14. 
 
Informa do desfile que percorreu as rúas ourensás para avisar que nos próximos quince días 
vaise desenvolver a décima Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego (MITEU) 
e na que se tratou de facer unha recompilación multicultural que rendese homenaxe a todos 
o países que xa pasaron pola mostra. A continuación inclúese un cadro co programa do 
evento. Remata falando da expectación que levanta a representación palestina coa que se 
conta este ano e dáse conta das actividades paralelas que vai haber durante o acto. 
 
 
- E.P., 'Unha montaxe de rúa abre o Miteu de Ourense', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 abril 2005, 
p. 41. 
 
Dáse conta do inicio da MITEU (Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego), dos 
días que vai durar e dos espazos nos que se vai desenvolver. 
 
 
- Maré, 'Leo Bassi preséntase hoxe no Miteu de Ourense', Galicia Hoxe, 'Maré', 15 abril 
2005, p. 41. 
 
Dáse conta do inicio da MITEU que correrá a cargo de Leo Bassi, un dos clown máis 
importantes do panorama internacional. 
 
 
- LR, 'Bassi: 'Ourense tiene la suerte de tenerme', La Región, 'Ourense', 16 abril 2005, p. 11. 
 
É unha especie de entrevista a Leo Bassi na que o actor describe as sensacións que está a 



ter, o momento vital no que está e móstrase moi crítico televisiva e socio-politicamente. 
Despois, no apartado "Casi 200 representaciones de Splash", achéganse uns datos sobre a 
obra que Yllana representou na MITEU e que acompañou dun debate final co público. 
 
 
- Sonia Torre, 'Bassi no quemó el auditorio', La Región, 'Ciudad', 17 abril 2005, p. 15. 
 
Faise balance das representacións do primeiro día da MITEU. Da que primeiro e máis se 
fala é de Instintos ocultos de Leo Bassi, que, se sorprender tanto como prometía, demostrou 
o bo actor que é. Despois fálase de Splash dos madrileños de Yllana á que o público 
aplaudiu uns cinco minutos e de Instantáneos dos portugueses Covilha que tamén ofreceron 
un bo espectáculo. 
 
 
- LR, 'Los universitarios hablaron de guerras y de padres e hijos', La Región, 'Ciudad', 19 
abril 2005, p. 13. 
 
Fálase moi brevemente das obras que os universitarios do campus de Vigo e do campus de 
Pontevedra representaron na MITEU, Criaturas e Pic-nic, e anúnciase o próximo 
espectáculo, A bela portuguesa de Teatro do ser. 
 
 
- LR, 'Jorge Almeida: 'Cada vez trabajamos más desolados, el teatro es un sacrifio', La 
Región, 'Ourense', 20 abril 2005, p. 12. 
 
Descríbese a sorte que tivo a obra A bela portuguesa de Agustina Bessa-Luís para que a 
compañía lusa Teatro do Ser a puidese representar na décima edición da MITEU. 
 
 
- LR, 'Los actores locales salen a escena en 'Máis alá da estación', La Región, 'Ourense', 21 
abril 2005, p. 10. 
 
Dáse conta moi brevemente da obra A nai que o campus de Lugo representou no marco da 
décima edición da MITEU e anúnciase o próximo espectáculo, Máis alá da estación, co 
grupo Cordelia de Ourense. 
 
 
- LR, 'Humor gallego aportó las risas al ecuador del festival', La Región, 'Ourense', 23 abril 
2005, p. 8. 
 
Infórmase do éxito que as actuacións de Carlos Blanco, o grupo dos Cool Hámster, Quico 
Cadaval e o mago Romondi tiveron na décima edición da MITEU e dáse conta das 
próximas representacións, Don Quijote por tierras albacetenses desde Albacete e Misterio 
dos soños do grupo Aveiro. 
 
 
- LR, 'El teatro universitario de Albacete y Aveiro protagonizó una jornada maratoniana', 



La Región, 'Ouense', 24 abril 2005, p. 11. 
 
Dáse conta das tres obras coas que a MITEU comezou a fin de semana, a saber, Don 
Quijote por tierras albacetenses e Historias de la vagina, da compañía Ubú Teatro de 
Castela A Mancha, e Ministerio dos sonhos, da compañía portuguesa de Aveiro Gretua. No 
final comunícase o próximo espectáculo, Diàblegs, da Universidade Pompeu Fabra. 
 
 
- Xosé Lueiro, 'A Miteu alcanza a madureza', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Teatro', 24 abril 2005, 
p. 10. 
 
Despois de dar conta do primeiro acto da MITEU en 1996 e de resaltar o grao de 
importancia internacional que veu acadando nestes dez anos descríbese a edición deste ano. 
A continuación destácase a faceta formativa, didáctica e dinámica que o teatro achega ao 
mundo universitario e recóllese a declaración de intencións do director do evento que pensa 
consolidar a mostra aínda máis. Como anexos hai tres apartados, "En cifras", "Programa" e 
"Apoio social", nos que se describe a MITEU deste ano atendendo ao orzamento co que 
conta, ás compañías que participan e ao número de espectadores. Dáse conta das 
actividades paralelas que hai á mostra e infórmase da importancia de que se inclúa no 
evento a unha compañía palestina. 
 
 
 
- Sonia Torre, 'El aire de la MITEU', La Región, 'Desde dentro', 28 abril 2005, p. 16. 
 
Dáse conta da importancia cultural que a MITEU ten para a cidade de Ourense, gábase o 
esforzo dos organizadores e infórmase dos logros importantísimos que esta actividade está 
a acadar. 
 
 
- LR, 'Historia de reyes y poder, desde la ironía', La Región, 'Ciudad', 28 abril 2005, p. 14. 
 
Descríbese de maneira breve a representación que a Aula de Santiago de Compostela fixo 
do clásica Ubú de Alfred Jarry no marco da décima Mostra Internacional de Teatro 
Universitario Galego e anúncianse as representacións de Historias bajo la ocupación e 
Othello dos palestinos Al-Kasaba e da aula de Lugo, respectivamente. 
 
 
- M.J., 'Exámenes en junio... y teatro en mayo', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 
29 abril 2005, p. 85. 
 
Infórmase da Xª Mostra de Teatro Universitario Galego (MITEU) que se vai desenvolver 
no campus de Pontevedra e que este ano presenta como novidade a representación das 
obras no centro do ambiente universitario, na facultade de Ciencias Sociais. Ademais Óscar 
Rubiños, vicerreitor da Extensión Universitaria fala da importancia social que a mostra ten 
tanto para o público xeral como para os estudantes. 
 



 
- P.P., 'Un grupo palestino clausura la Mostra de Teatro Universitario', Faro de Vigo, 
'Vigo', 30 abril 2005, p. 10. 
 
Fálase da obra Historias bajo la ocupación que representaron os palestinos Al-Kasaba 
como clausura da MITEU da Universidade de Vigo. A seguir recóllese o testemuño de 
George Ibrahim que pon de relevo a función de denuncia social, de vía de escape e de 
comunicación que o teatro lle permite a unha sociedade como a palestina que, neste 
momento, vive un momento crítico. 
 
 
- B.L., 'A Aula de Teatro 'Maricastaña' recrea o mito de 'Frankenstein', Diario de Ferrol/El 
Ideal Gallego/Diario de Arousa, 'Vivir aquí/Cultura', 5 maio 2005, p. 74. 
 
Faise unha descrición do contido da obra Frankenstein que a Aula de Teatro da 
Universidade de Ourense "Maricastaña" representou no marco da MITEU da Universidade 
de Pontevedra. A seguir dáse conta do director e dos actores, e anúnciase a representación 
da obra Criaturas da Aula de Teatro de Vigo. 
 
 
- D.R., 'La Miteu baja el telón', Atlántico Diario, 'Universitas', 12 maio 2005, p. 37. 
 
Dáse conta da clausura da MITEU que se desenvolveu a través dos campus de Ourense, 
Vigo e Pontevedra, e faise un repaso á parte correspondente a Ourense ofrecendo os títulos 
das obras representadas. 
 
 
 
VIº Ciclo "Verán de teatro" de Vigo 
 
.Incluído no programa de festas do verán do Concello de Vigo, naceu no ano 2000 coa 
denominación de "Verán de teatro e danza" organizado pola Concellaría de Festas e 
Animación Sociocultural, e ten como escenario a Praza da Estrela, onde se levan a cabo 
espectáculos nocturonos durante unha semana de diversos estilos tendo o humor como 
obxectivo e aos adultos como público. Nesta edición de 2005 comezou o luns 18 de xullo e 
rematou o venres 22 do mesmo mes. Inaugurouse a semana con actuacións musicais e coas 
compañías teatrais foráneas Muac Teatro, de Aragón, coa traxicomedia Comiendo Paredes, 
e a madrileña Factoría Teatro con Dinero. En canto á presenza galega, participou Teatro do 
Noroeste coa obra A tixola polo mango. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Gala Fernández, ''Dinero', una obra de despedidas, cierra hoy el VI Verán de Teatro', 
Atlántico Diario, 'Verano', 22 xullo 2005, p. 22. 
 
Alúdese a Dinero, espectáculo que pecha o VI Verán de Teatro que ten lugar na Praza da 



Estrela viguesa. Destácase que é unha adaptación que Fernando Soto realizou dun clásico 
de Aristófanes e que ten unha temática de amor e despedida abordadas dende un sorriso 
non limpo de certa amargura. 
 
 
 
Ciclo de teatro "Vigo a escena" 
 
.Organizado pola Concellaría de Festas e Animación Sociocultural do Concello de Vigo, 
comezou no mes de decembro de 2001 e prolongouse ao longo de todo o ano 2002 coa 
actuación de medio cento de agrupacións teatrais viguesas. Celébrase en diferentes lugares 
dos barrios e parroquias deste concello e no Auditorio Municipal. Ademais de achegar o 
teatro aos seus habitantes, tamén é unha forma de promocionar os diferentes grupos locais 
que percorren estes escenarios coas súas pezas. No ano 2005, contou con vinte e seis 
representacións nas fins de semana dos meses de maio, outono e xullo. Entre as compañías 
participantes, atópanse Teatro Avento con ¿E agora que facemos?; The Pinga con Urbe 2; 
Teatro Afoco con En alta mar; Sísifo Teatro con Variacións en escabeche; Malalúa con 
Embalaxes; Teatro do Grilo con Soño dunha noite de verán; QuartoEscuro con A 
importancia de chamarse  Dolly Wilde; a compañía universitaria Teatro Luna con El 
salvaje Óscar; Máscara Produccións con Discurso sobre o fillo de puta e Caldo de 
conciencia; Spaghetti Títeres con Chímpete, Chámpata ou Fulano, Mengano e Citano con 
Shss... Calma. Tamén estiveron presentes Artello Teatro, Alla Scala e Disque Danza. 
 
 
 
XIIª Curtas de teatro galego 
 
.Celebradas dende o ano 1993, na súa duodécima edición intégrase no Festival 
"Alternativa" 2005 organizado polas salas Nasa e Galán e tiveron lugar dende o 11 de 
febreiro ás 22:00 horas. É un programa no que unha serie de profesionais do teatro 
representan espectáculos nos que a característica fundamental é a orixinalidade, a 
improvisación e o feito de que os actores traballan sós ou con alguén co que non traballan 
habitualmente. Nesta edición consolidouse como un programa aberto a propostas escénicas 
breves. Dentro da programación titulada "Lebre de marzo"para os meses de febreiro a 
marzo oito grupos alternaron no escenario: Ditirambo España, Crazy Fashion Actores, que 
ofrecen Confesións; Xiana López Carracelas, que presentou And the winner is...; Malalúa 
Teatro, con Embalaxes; Joshua Maccarey e Paulina Alonso, con Onírika; Nerea Barros, con 
O rumbo ¿quen collos o cambia?; Patatín Patatán, con Traffic selections e A actividade 
propiamente gráfica tal como se desprazan os estilos polo territorio, de Borja Fernández, 
Marta Pazos e Ana Vallés.  
 
 
 
XIIIª Feira do Teatro de Galicia 
 
.Celebrada con regularidade dende o ano 1997, en que era a quinta edición despois de tres 
anos sen se convocar, está organizada polo Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais 



(IGAEM) e coordinada por Rubén García. Lévase a cabo en Santiago de Compostela e por 
primeira vez no ano 2001 foi incluída na Coordinadora de Feiras de Teatro do Estado 
Español. Este evento ten como finalidade ser unha canle para a distribución dos 
espectáculos e a el asisten programadores, produtores e distribuidores teatrais de toda a 
Península. Teatro de actor para nenos e adultos, títeres e danza son os xéneros escénicos 
representados no cartel nesta edición de 2005. Na súa décimo terceira edición contou con 
vinte e sete compañías, dezaoito delas galegas, e desenvolveuse dende o día 12 ao 16 de 
abril. Os escenarios foron a Sala Nasa, a Sala Yago, o Salón Teatro, o Teatro Galán e o 
Teatro Principal. As compañías participantes foron, entre outras, Teatro do Atlántico coa 
obra O Encoro; Matarile Teatro con Historia natural; Teatro do Adro con O monarca 
sentimental; Teatro do Noroeste con Confesión; Factoría Teatro con O Tío Vania; Teatro do 
Noctámbulo con O búfalo americano; Sarabela Teatro con Rolda de caricias; Bucanero & 
Eme2 con Por un millón de dólares; Mofa e Befa con Cultura para dar e tomar; Áncora 
Produccións con Paso de cebra; Teatro Galileo, Teatro de Ningures e B. Estudio.  En canto 
ao teatro infantil, salienta tamén a presenza dos títeres das compañías galegas Cachirulo; 
Tanxarina con Os narigudos; Teatro do Morcego, con O circo enmeigado, e Viravolta con 
Historia do soldado; a vasca Teatro Paraíso con El tren; a andaluza La Sal; e a catalana 
Xirriquitenla Teatro. Así mesmo, Talía Teatro organizou paralela á Feira do Teatro con 
representacións de catro das súas cinco montaxes no colexio Peleteiro, entre elas, a obra 
para nenos Historia do soldado que enfita as tentacións que lle ofrece o diaño. 
Paarticiparon tamén a compañía viguesa Artello; Teatro Alla Scala, co espectáculo De 
fábula; e Teatro do Morcego co Circo Enmeigado. Por primeira vez, haberá un premio do 
público e outro do xurado á mellor obra do certame. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Inma López Silva e Roberto Pascual, 'Feira de Teatro 2005. Calidade e novos retos', 
Escaramuza, nº 18, 2005, pp. 13-14. 
 
Crónica dos espectáculos programados dentro da Feira de Teatro 2005 na que se apunta o 
aprezábel aumento de calidade a respecto das edicións anteriores, feito atribuído a un 
criterio de selección das montaxes baseado esencialmente na esixencia cualitativa. 
Saliéntase tamén que a organización procurou facilitar o intercambio comercial e estético 
entre os participantes, non só a través do "Mercado das artes escénicas" da Fundación 
Torrente Ballester, senón tamén a través dos convenios acadados con outras feiras para 
garantir a presenza de compañías galegas fóra da nosa comunidade, incidindo deste xeito 
nun ámbito problemático do teatro galego como é a exportación e o acceso a determinados 
foros de exhibición. Como novidade desta edición, apúntase a creación dos premios do 
público e do xurado, considerados como elementos que contribúen ao debate estético e á 
orientación para os programadores, que corresponderon, respectivamente, a Historia 
natural, dirixido por Ana Vallés con Matarile, e O encoro, dirixido por Xulio Lago con 
Teatro do Atlántico. A seguir, ofrécese un breve comentario sobre os espectáculos galegos 
que tiveron lugar na Feira. Destácase García, de Cándido Pazó con Teatro do Adro, polos 
papeis interpretados por Josito Porto e César Cambeiro e polo excelente texto histórico 
construído por Pazó, "indagando na animalización, na tensión psicolóxica, nunha reflexión 
lúcida sobre a liberdade"; Rolda de caricias, de Sarabela, a última montaxe de Ánxeles 



Cuña, na que se pon de relevo o deseño do espazo escénico e a iluminación, alén da 
caracterización física dos personaxes que interpretan diversas escenas fragmentadas. 
Unidas polo fío común da utilización da música, cítanse o musical Por un millón de 
dólares, de Bucanero & Eme2, e Historia natural, de Matarile, espectáculo considerado 
como un novo chanzo de referencia da compañía galega. Destácanse tamén Cultura, de 
Mofa e Befa, "unha lectura sarcástica e irónica da realidade política (e policial) de Galicia"; 
a comedia Tartufo, a última montaxe de Teatro de Ningures coa que Etelvino Vázquez se 
achega a Molière; Paso de cebra, de Áncora Produccións, mostra da poética persoal do seu 
autor, Gustavo Pernas; Tío Vania, da compañía Factoría, "unha lectura contemporánea que 
non acaba de cristalizar, debido a certos desatinos dramatúrxicos"; O circo enmeigado, de 
Teatro do Morcego, baixo a dirección de Celso Parada, que explora os códigos do circo e 
do cabaret; e O encoro, espectáculo que xa acadou un notábel éxito nos Premios María 
Casares, onde se salienta a interpretación de Gonzalo Uriarte e Artur Trillo. A respecto dos 
títeres, cítanse Historia do soldado, de Viravolta, que opta polas sombras e os músicos en 
escena; De fábula, de Artello, cualificada como a mellor proposta; Camiño de aventuras, de 
Cachirulo, que "segue certa liña xacobea"; Os narigudos, de Tanxarina, "unha divertida 
historia con mensaxe de convivencia". Como conclusión, saliéntase a consolidación deste 
evento que vai dando pasos decididos cara á calidade. 
 
 
- E.P., 'O teatro enche a programación cultural de abril en Compostela', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 2 abril 2005, p. 45. 
 
Preséntase ao teatro como o rei da Feira de Teatro de Galicia e danse a coñecer unha serie 
de actuacións teatrais programadas para o mes de abril -mes no se vai desenvolver a Feira- 
que se van representar e que non forman parte da súa programación. 
 
 
- MARÉ, 'O mercado da escena', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 4 abril 2005, p. 37. 
 
No corpo da noticia infórmase de que a Feira de Teatro de Galicia é "máis comercial ca 
nunca" e que o seu obxectivo vai ser facilitar o encontro entre as compañías coa vista posta 
na súa futura contratación. Tamén se di que a Feira compoñerana as vinte e sete compañías 
en cinco espazos teatrais con diversos xéneros escénicos e as sesións matinais paralelas que 
serán un foro de debate, e que a estrela principal será o espectáculo que a pecha, Psitt!! 
Psitt!!, o último espectáculo de Gelabert-Azzopardi. Logo hai dous apartados titulados "O 
programa" e "Para non perderse" nos que se expón a programación de forma detallada e nos 
que se resaltan tres acontecementos importantes: a presenza de Eduardo Alonso tamén 
actor, a de Matarile con Historia natural e a Factoría con Vania. 
 
 
- F.P.L., 'A Feira de Teatro vindica o seu carácter de 'punto de encontro', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 9 abril 2005, p. 73. 
 
Víctor López Carbajales, director da XIII Feira de Teatro de Galicia, dá a coñecer as claves 
do éxito do acto: a "estabilidade" e o "intercambio". A seguir fálase do I Mercado das Artes 
Escénicas e Musicais e das reunións sectoriais que se van desenvolver en paralelo ás 



representacións teatrais. Dáse conta tamén da anexión da Fundación Torrente Ballester aos 
espazos da Feira. Acábase falando dos resultados ascendentes que o Conselleiro Jesús 
Pérez Varela mostrou da tradición da Feira. Inclúense dous apartados, "Case trinta 
compañías" e "Actividades paralelas", nos que hai un listado con todas as compañías 
participantes no evento, separando as galegas das demais, e dáse conta de tres actos que van 
correr parellos ao evento: Convenio do IGAEM e a Fira de Teatre al Carrer de Tárrega, 
Acordo con Illes Balears e Presentación en Santiago da Mostra de Teatro d'Alcol. 
 
 
- Camilo Franco, 'A feira do teatro busca a proxeción exterior das compañías galegas', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 9 abril 2005, p. 53. 
 
Comézanse resaltando as cifras que a Feira do Teatro foi incrementando cos anos e que a 
fan consolidar como un acto moi relevante. Deseguido,  expóñense os obxectivos da Feira -
"manter a oferta escénica e ampliar o entorno de debate e de mercado teatral"- e 
descríbense as actividades que se desenvolverán para cada un: sesións matinais de diálogos 
para un e mercado escénico para o outro. Para rematar, e nun apartado titulado "Datos para 
unha liña ascendente na escena galega", recóllese o dito polo Conselleiro Jesús Pérez 
Varela que incide nas cifras ascendentes do evento e na proxección exterior das compañías 
galegas. 
 
 
- F.P.L., 'A escena ferve en Santiago', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 9 abril 2005, p. 42. 
 
Dise que Víctor López Carbajales, director da XIII Feira de Teatro de Galicia, caracteriza 
ao evento pola súa "estabilidade" e o "intercambio". Despois fálase do I Mercado das Artes 
Escénicas e Musicais e dos Diálogos que se van desenvolver en paralelo ás representacións. 
Para rematar, dáse noticia da anexión da Fundación Torrente Ballester aos espazos teatrais, 
fálase da calidade das compañías galegas e do obxectivo da Feira -que as compañías 
galegas saían fóra- e inclúese un listado con todas as compañías participantes no evento. 
 
 
- Xosé Lueiro, 'Santiago acolle os feirantes', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'O merlo branco', 10 
abril 2005, p. 10. 
 
Descríbese a XIII Feira de Teatro de Galicia que vai ter lugar en Santiago. Primeiro 
recóllense as opinións de Víctor López, director do evento, que cifra a feira deste ano na 
"consolidación" -cifrada na conversión da Feira nun punto de encontro profesional, na 
axuda ás mellores producións galegas para que se coñezan fóra e na delimitación dun 
espazo no que os programadores poidan visualizar as mellores producións galegas e 
estatais-  e na "proxección exterior das compañías galegas", para o que o IGAEM vén de 
asinar convenios con outras Feiras españolas. Acto seguido fálase dalgunha das 
representacións que vai haber, dáse conta das novidades organizativas deste ano e, por 
último, inclúese un programa moi detallado da Feira. 
 
 
- Camilo Franco, 'A Feira do Teatro inicia hoxe máis de 35 horas de representacións', La 



Voz de Galicia, 'Santiago', 12 abril 2005, p. L9. 
 
Caracterízase a XIII Feira de Teatro de Galicia co obxectivo de exportar o teatro galego, 
aínda que se di que hai certo equilibrio na programación con compañías foráneas. Despois 
dáse conta dos dous extremos galegos da carteleira son Jean Paul, na que Belmondo fai 
reciclaxe do cabaret, e Confesión de Teatro do Noroeste. Logo, en dous apartados distintos, 
"Prohibir o café" e "La Zaranda", descríbense o contido de dúas obras, Café representada 
por Cuarta Pared e Homenaje a los malditos por La Zaranda, por teren un contido especial. 
No final e como anexo atópase toda a programación do primeiro día. 
 
 
- MARÉ, 'Un arrinque de cabaré', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 12 abril 2005, p. 46. 
 
Trátase de dous pequenos monográficos, un sobre Jean Paul e Belmondo, e o outro sobre 
Café, e dun apartado, "Datos", no que se informa da representación da obra Confesións de 
Luma Gómez. As tres caracterízanse por ser obras coas que se vai iniciar a XIII Feira de 
Teatro de Galicia.  
 
 
- MARÉ, 'Compostela sobe o pano', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 12 abril 2005, p. 45. 
 
Infórmase das novidades sobre o contido da XIII Feira de Teatro de Galicia: obxectivos, 
actos paralelos e a suma da Fundación Gonzalo Torrente Ballester como quinto espazo de 
desenvolvemento da Feira. Nun apartado chamado "A cerna" dáse conta do nome das vinte 
e sete compañías que participarán no acto e dos cinco espazos nos que se vai desenvolver a 
Feira. 
 
 
- MARÉ, 'Un mercado de soños', Galicia Hoxe, 'Maré', 13 abril 2005, p. 42. 
 
Dáse conta do inicio da programación infantil na Feira de Teatro de Galicia. Acto seguido 
dáse a coñecer o día, a hora, as dúas compañías -das que se achegan algúns datos 
biográficos- e as obras -das que se describe o contido- que se van representar. No remate 
dise que este será o primeiro acto no que o público e o xurado darán cadanseu premio á 
mellor obra do certame. Nun apartado anexo titulado "No debate" infórmase da realización 
duns diálogos que se desenvolverán paralelamente ás representacións e que versarán sobre 
as principais dificultades para atraer ao teatro o público infantil. 
 
 
- Maré, 'A paranoia do presente', Galicia Hoxe, 'Maré', 13 abril 2005, p. 43. 
 
Resúmese o contido das dúas obras que conforman a sesión de noite da segunda xornada da 
XIII Feira de Teatro de Galicia, Paso de cebra, de Gustavo Pernas, e O Encoro, última 
montaxe de Xulio Lago e Teatro do Atlántico. Nun segundo apartado, "O diario", faise un 
descrición monográfica sobre a obra Jean Paul e a representación que dela fixo a compañía 
Belmondo no primeiro día da Feira de Teatro.  
 



 
- Maré, 'Viaxe á historia con 'García' de Teatro do Adro', Galicia Hoxe, 'Maré', 13 abril 
2005, p. 42. 
 
Dáse conta da representación que Teatro do Adro fará da obra García de Cándido Pazó no 
marco do segundo día da XIII Feira de Teatro de Galicia e resúmese moi brevemente o seu 
contido. 
 
 
- Camilo Franco, 'Talía organiza un programa paralelo ao quedar excluída da Feira do 
Teatro', La Voz de Galicia, 'Santiago', 13 abril 2005, p. 9. 
 
Comézase informando da maratón particular que Talía Teatro fará representando catro das 
súas cinco obras que ten en cartel, do motivo -quedar fóra da XIII Feira de Teatro de 
Galicia- e dos obxectivos -que a sociedade saiba que existen- da organización desta 
alternativa, e dos incumprimentos das bases que a compañía detectou no "tribunal de 
selección" das obras participantes na XIII Feira de Teatro de Galicia. A continuación fálase 
de forma xeral dos contidos do segundo día da Feira de Teatro de Galicia. No final e como 
anexo atópase toda a programación desta segunda xornada da Feira. 
 
 
- A.S., 'O grupo 'Talía' organiza un programa paralelo pola súa exclusión da Feira do 
Teatro', El Progreso, 'Cultura y comunicación', 13 abril 2005, p. 81. 
 
Infórmase da organización dunha "minifeira" paralela á XIII Feira de Teatro de Galicia por 
parte da compañía Talía Teatro por mor da súa exclusión no acto de Santiago. A compañía 
de Cee pretende representar catro dos seus cinco espectáculos en cartel. 
 
 
- Maré, 'Cultura para dar e tomar' da man de Mofa e Befa, na Sala Nasa', Galicia Hoxe, 
'Maré', 13 abril 2005, p. 42. 
 
Faise unha descrición máis ou menos detallada da comedia Cultura para dar e tomar e do 
dúo Mofa e Befa que a vai representar na sala Nasa dentro da programación do segundo día 
da XIII Feira de Teatro de Galicia. 
 
 
- Mar Barros, 'Actores, feirantes e titiriteiros a Compostela', A Nosa Terra, nº 1171, 'Fin de 
semana', 14 abril 2005, p. 33. 
 
Ao principio dáse conta do desenvolvemento da XIII Feira de Teatro de Galicia. Un evento 
que caracteriza como "dirixido a profesionais e non ao público en xeral" porque se quere 
sexa o "punto de encontro entre distribuidores, programadores e compañías" e de aí que 
organicen actividades paralelas como os Diálogos. Logo fálase das novidades do I Mercado 
das Artes Escénicas e Musicais na Fundación Torrente Ballester e recóllese a opinión de 
Vítor López sobre a consolidación da Feira e a profesionalización das compañías galegas 
que adoece, sobre todo, de "impulso empresarial". No final, infórmase dos convenios do 



IGAEM coa Fira de Teatre al Carrer de Tárrega e co Illes Balears para que as compañías 
galegas estean presentes nas respectivas Feiras. 
 
 
- Maré, 'Talía Teatro organiza un ciclo paralelo á feira', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 abril 2005, 
p. 42. 
 
Fálase da feira alternativa que Talía Teatro organizou por quedar fóra da XIII Feira de 
Teatro de Galicia e para darse a coñecer. Danse conta das compañías participantes e dos 
actos do primeiro día do evento. 
 
 
- Maré, 'Unha porta ó mundo', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 abril 2005, p. 43. 
 
Infórmase do primeiro resultado acadado pola XIII Feira de Teatro de Galicia para a 
proxección exterior das compañías galegas, o convenio asinado polo IGAEM coa Fira de 
Teatre al Carrer de Tárrega. Deseguido descríbese todo o relacionado co evento leridano: 
proceso de selección de compañías, condicións de exposición na Fira, reputación 
internacional da Fira, etc. Por último fálase dos resultados do primeiro dos Diálogos 
dedicado á "Programación teatral para nenos e nenas, rapaces e rapazas" e no que se 
concluíu existe unha necesidade básica que é "facer do teatro infantil e xuvenil un 
acontecemento cultural permanente e non puntual". Como anexo está o apartado "O Teatro 
Galán e a Sala Nasa colgan o cartel de completo" no que se dá conta da asistencia masiva 
que está a acadar a Feira de Teatro de Galicia na súa décimo terceira edición. 
 
 
- Maré, 'Dúas novas entregas para nenos e rapaces', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 abril 2005, p. 
44. 
 
Cóntase que coas representacións De fábula da compañía viguesa Artello-Teatro alla Scala 
e Circo enmeigado de Teatro do Morcego a XIII Feira de Teatro de Galicia contribuirá a 
que os nenos teñan tamén o seu espazo no evento. A continuación faise unha breve 
descrición de cada un dos espectáculos. 
 
 
- Maré, 'Galicia toma o ecuador', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 abril 2005, p. 44. 
 
Despois de dicir que a XIII Feira de Teatro de Galicia chegou ao seu ecuador e de que 
cinco compañías galegas serán as que actuarán, fálase a continuación de dúas das montaxes 
que se van representar e que destacan por seren as que máis expectativas levantaron nesta 
temporada teatral: A rolda de caricias, de Sarabela Teatro e Historia natural, de Matarile.  
 
 
- C.F., 'Morcego recupera a Dieste con ecos das vangardas europeas', La Voz de Galicia, 
'Santiago', 14 abril 2005, p. 8. 
 
Anúnciase a variedade de obras que van compoñer o terceiro día da XIII Feira de Teatro de 



Galicia e faise unha breve descrición de cada unha delas, ademais de dar conta das 
compañías que as van representar. Como anexo á nova hai un apartado, "Catro grupos 
galegos irán a Tárrega", no que se comunica que catro compañías galegas irán á Feira de 
Teatro al Carrer de Tárrega (Lleida).  
 
 
- Maré, 'Acordo para chegar a Alcoi', Galicia Hoxe, 'Maré', 15 abril 2005, p. 44. 
 
Dáse conta da presentación que se fixo na XIII Feira de Teatro de Galicia da XV Mostra de 
Teatre Valenciá de Alcoi na que se falou ademais dunha posíbel colaboración entre ambos 
os eventos escénicos para o ano 2006, consistente no intercambio de grupos durante as dúas 
mostras. 
 
 
- Maré, 'A primeira 'Zapatilla' para a Feira do Teatro', Galicia Hoxe, 'Maré', 15 abril 2005, 
p. 44. 
 
Dáse a coñecer ao galardoado co premio "Zapatilla" que dona a revista teatral Artez. A 
gratificada foi Uqui Permuy polo deseño do cartel e do catálogo do certame do 2004 da 
Feira de Teatro de Galicia. 
 
 
- Maré, 'Coas almas nos corpos', Galicia Hoxe, 'Maré', 15 abril 2005, p. 44. 
 
Despois de anunciar o cuarto día da XIII Feira de Teatro de Galicia dá conta das compañías 
que van actuar e demórase, finalmente, na descrición dos dous espectáculos de danza que 
van centrar a atención da xornada.  
 
 
- Maré, 'Teatro do lado escuro', Galicia Hoxe, 'Maré', 15 abril 2005, p. 45. 
 
Faise unha descrición de dous dos espectáculos que se van representar no cuarto día da XIII 
Feira de Teatro de Galicia e que esgotaron as entradas dos despachos de billetes. Un é O tío 
Vania que A Factoría Teatro vai representar na Sala Nasa e o outro o drama O búfalo 
americano que a compañía estremeña Teatro del Noctámbulo vai poñer en escena no 
Teatro Galán. 
 
 
- Maré, 'Os títeres de Cachirulo e Teatro paraíso, na oferta infantil', Galicia Hoxe, 'Maré', 
15 abril 2005, p. 45. 
 
Anúnciase e faise unha descrición da representación das obras Camiño de aventuras de 
Títeres Cachirulo e El tren do grupo vasco Teatro Paraíso que a XIII Feira de Teatro de 
Galicia inclúe para que os máis pequenos teñan tamén o seu espazo no evento. 
 
 
- C.F., 'A danza incorpórase con forza á programación do certame', La Voz de Galicia, 



'Santiago', 15 abril 2005, p. 8. 
 
Faise un breve repaso ás obras que se van representar no cuarto día da XIII Feira de Teatro 
de Galicia. Primeiro está o teatro infantil con Camiño de aventuras de Títeres Cachirulo e 
El tren de Teatro Paraíso; logo o adulto con O búfalo americano de Teatro del Noctámbulo 
e O tío Vania de A Factoría Teatro; e por último danza con ...o que viven as rosas de B. 
Studio e Piel de Provisional Danza. 
 
 
- C.F., 'Historia e danza protagonizan a última xornada da mostra', La Voz de Galicia, 
'Santiago', 16 abril 2005, p. 8. 
 
Dáse conta das obras do derradeiro día da XIII Feira de Teatro de Galicia indo de anécdota 
en anécdota sobre os seus contidos e en orde de programación. 
 
 
- Maré, 'Cando a música danza', Galicia Hoxe, 'Maré', 16 abril 2005, p. 45. 
 
Dáse conta do derradeiro dos espectáculos da XIII Feira de Teatro de Galicia que vai ser o 
programa de danza Psitt! Psitt! Vienen regando flores desde la Habana a Morón 
representado pola compañía Gelabert-Azzopardi. A continuación faise unha descrición do 
contido de cada parte, por unha banda de Psitt! Psitt! e por outra de Vienen regando flores 
desde la Habana a Morón, e xa no final expóñense algúns datos históricos sobre a 
compañía. 
 
 
- Maré, 'Baleares descubrirá este ano o teatro galego', Galicia Hoxe, 'Maré', 16 abril 2005, 
p. 44. 
 
Infórmase do convenio asinado entre o conselleiro de Cultura, Xesús Pérez Varela, e o 
conselleiro de Cultura das Illas Baleares, Francesc Fiol Amengual, para que haxa un 
intercambio de compañías entre as dúas comunidades. Así unha compañía galega 
participará na vindeira Fira de Teatre de Manacor con cinco actuacións e unha compañía 
balear, En Blanc, vai actuar na noite da derradeira xornada da XIII Feira de Teatro de 
Galicia coa obra Mírame. 
 
 
- C.F., 'Víctor Hugo entendía que o poder sempre corrompe á xente', La Voz de Galicia, 
'Santiago', 16 abril 2005, p. 8. 
 
É unha entrevista feita a Pedro Rubín director da obra O divertimento do rei que se vai 
representar no derradeiro día da XIII Feira de Teatro de Galicia. Nela cóntase que o director 
escolleu un texto de Víctor Hugo por ter un contido tremendamente actual -a corrupción do 
home polo poder e o xulgar á xente pola súa aparencia antes de coñecela-, que non fan 
actualizacións de textos clásicos porque así enténdense e exprésanse mellor os contidos e 
que o cambio que a súa compañía fixo da comedia clásica a outro tipo de rexistro non lle 
supuxo ningún problema. 



 
 
- Maré, 'Con seis posibles finais', Galicia Hoxe, 'Maré', 16 abril 2005, p. 44. 
 
Comeza informando de que a XIII edición da Feira de Teatro de Galicia contará coas 
representacións de tres compañías galegas, unha andaluza, unha balear e outra catala. 
Despois faise un pequeno balance moi positivo dos días de Feira que levan pasado. Remata 
facendo un resumo do contido de dúas obras que van conformar a programación infantil da 
mañá, a primeira é Os narigudos de Tanxarina Títeres que está dirixida por Cándido Pazó e 
a outra Aguaire de La Sal Teatro. Como anexo hai un aparte titulado "Unha madrugada de 
premios" no que se dá conta da celebración da entrega de premios concedidos ao abeiro da 
XIII Feira de Teatro de Galicia, un decidido polos espectadores e o outro por un xurado 
cualificado. 
 
 
- Camilo Franco, 'Educación visual', La Voz de Galicia, 'Santiago', 17 abril 2005, p. 7. 
 
Faise unha crítica á Feira do Teatro de Galicia na que se eloxia o espectáculo De Fábula, da 
compañía viguesa de títeres Artello pola súa sinxeleza, que é o que a leva a ser unha das 
máis grandes. Coméntase que na actualidade o difícil é atopar o sinxelo, dirixirse a un 
público e que individualmente eles fantasíen no seu maxín e que non só se queden co que 
se lles dá. Dise que o espectáculo de Artello está composto por unha equilibrada 
combinación de elementos simples, sen nada de espectacular pero que na suma abre as 
portas da fantasía. Para rematar fálase da traxectoria escenográfica da obra e de como lle 
ofrece aos nenos unha educación visual. 
 
- Maré, 'Hoxe darase a coñecer o galardón que concede o público', Galicia Hoxe, 'Maré', 17 
abril 2005, p. 31. 
 
Anúnciase o fallo do premio que o público foi decidindo durante a XIII Feira de Teatro de 
Galicia e fálase de que, faltando aínda por avaliar as obras do último día, Historia natural 
de Matarile Teatro e Tío Vania de Chéjov en versión da Factoría Teatro parten como 
favoritas, se cadra seleccionadas por seren obras ambiciosas que superan en moito o 
modelo do monólogo que vai en declive. 
 
 
- Maré, 'Aposta pola produción', Galicia Hoxe, 'Maré', 17 abril 2005, p. 31. 
 
Dáse conta do remate da XIII Feira de Teatro de Galicia que concluíu co espectáculo de 
danza Psitt! Psitt! da compañía catala Gelabert-Azzopardi. E despois faise un breve resumo 
do evento resaltando os éxitos estatísticos de espectadores, programadores, etc. que obtivo 
esta edición e os aspectos de mellora con respecto ás edicións anteriores. Para rematar nun 
apartado titulado "A clave" recóllese a opinión do principal organizador, Víctor López 
Carvajales, que nos di que o éxito máis importante da Feira foi a realización dos convenios 
de Galicia con outras comunidades. 
 
 



- C.F., 'Os programadores consideran que medrou o nivel medio do certame', La Voz de 
Galicia, 'Santiago', 17 abril 2005, p. 7. 
 
Despois de comunicar o remate da XIII edición da Feira de Teatro de Galicia fala do I 
Mercado das Artes Escénicas e Musicais que tivo como sede a Fundación Torrente 
Ballester das opinións que hai sobre a calidade dos espectáculos con respecto a outros anos 
anteriores, e das posíbeis causas do incremento da expectación deste ano. 
 
 
- C.F., 'Avanzamos moito na imaxe de profesionalización', La Voz de Galicia, 'Santiago', 17 
abril 2005, p. 7. 
 
É unha entrevista feita a Víctor López Carbajales, director da Feira do Teatro, na que se 
explica a consecución dos obxectivos da Feira de Teatro de Galicia deste ano, sobre todo no 
que á imaxe da profesionalización das compañías galegas se refire, e adiántase para o ano 
que vén unha liña continuísta no que atinxe á filosofía de Feira e algúns cambios 
provocados polas críticas feitas á presente edición. 
 
 
- Maré, 'O público do teatro premia a Matarile', Galicia Hoxe, 'Maré', 18 abril 2005, p. 39. 
 
Comunícanse os gañadores dos dous premios que se daban na XIII Feira de Teatro de 
Galicia. O premio que outorgaba o xurado déuselle a O encoro de Teatro do Atlántico e o 
que asignaba o público a Historia natural de Matarile Teatro. Despois faise un breve repaso 
do que foi a Feira, dise quen entregou os premios, quen foron os integrantes do xurado e a 
forma na que o público decidiu a mellor obra. 
 
 
- MARÉ, 'Calidade para bater récords', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 20 abril 2005, p. 42. 
 
Recollendo a opinión de José Manuel Soto, xerente do IGAEM, faise un balance moi 
positivo polo avultado das cifras (cinco mil cincocentos espectadores, vinte e sete 
compañías, etc.), polos convenios asinados -dos que se fai un breve resumo- e pola 
necesidade de ter que ampliar o número de postos no mercado na próxima edición. 
Así e todo, José Manuel Soto di que no vindeiro ano intentarán mellorar a calidade, ofrecer 
máis servizos e fomentar a exportación do teatro galego. 
 
 
- Inma López Silva, 'Feira do Teatro 2005: da necesidade á virtude', Tempos Novos, nº 96, 
'Voces e Culturas', maio 2005, pp. 78-80. 
 
É unha descrición XIIIª edición da Feira do Teatro de Galicia 2005 que tivo a súa sede en 
Santiago de Compostela do doce ao dezaseis de abril. No principio fálase da mostra como 
un certame consolidado de intercambio comercial e artístico e que ten como novidades 
deste ano un espazo de conferencias e debates titulado "Diálogos", os premios do público e 
do xurado e un novo espazo de actúa como punto de encontro: a sede da Fundación 
Torrente Ballester. Despois dáse conta da organización extremadamente coidada que houbo 



e da subida do nivel dos espectáculos tanto foráneos como autóctonos, do que dá fe a 
asignación dos dous premios, do público e do xurado, a dúas compañías galegas. Acto 
seguido fai unha breve descrición dos espectáculos que viñeron doutras zonas do estado 
español e que reflicten a extensión do certame para se lexitimar e consolidar como 
plataforma de intercambio artístico e comercial. A partir deste punto Inma López Silva 
analiza unha por unha catorce das dezaoito representacións galegas que asistiron ao acto. 
 
 
 
IVº Festival de teatro afeccionado "Agustín Magán" 
 
.Organizado por primeira vez en 2002 polo Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais 
(IGAEM) e a Federación de Teatro Afeccionado (FEGATEA), quere ser unha ocasión na 
que se lembre e homenaxee a Agustín Magán, así como que sirva de intercambio de 
experiencias entre grupos afeccionados. Na edición de 2005, tivo lugar entre o 16 de 
novembro e o 30 de decembro no Salón Teatro de Santiago de Compostela, coa 
participación de seis compañías:  A Asociación de Mulleres de Moaña, con A voda de 
esganarello; Teatro afoco con En alta mar; Skéne Teatro con Culpables; Lohengrín Teatro 
con Cadaleitos; Nova Escena Teatro con A Irmá Mª Ignacia explicarávolo todo e Teatro de 
Cámara Ditea con Melocotón en xarope, A Mostra de Coreografías Premiadas e o Festival 
de Nadal en teatro infantil dende o 26 ao 30 de decembro, ademais de acoller as propostas 
do Centro Dramático de Aragón con Misíles Melódicos e a compañía galega Factoría 
Teatro con Os homes só contan ata tres. Conta en total con vinte e tres funcións, tanto de 
teatro profesional como afeccionado, destinado ao público adulto e infantil.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Xaime Costas, 'III Festival de Teatro Afeccionado 'Agustín Magán'', Revista Galega de 
Teatro, nº 42, 2005, p. 3. 
 
Esta é unha crítica dramática ás postas en escena no III Festival de Teatro Afeccionado 
"Agustín Magán", comezando pola obra As fillas de Eva, dirixida por Paloma Lugilde, 
pertencente a "Palimoco Teatro", de onde se resalta a relación con obras clásicas como A 
casa de Bernalda Alba, ou Ana Frank. A seguir, dáse conta da obra Historias peregrinas, 
de Miguel Anxo Murado, posta en escena por Chelo Pampillón á fronte de "Atrezo Teatro"; 
Confusión de María Balteira, polo colectivo "Achádego" e escrita por Marica Campo; 
Como unha moto, da compañía "Lohengrín"; No mundo megaguai, de Alfonso García e 
Xabier Souto, codirectores da compañía veterana "Metátese Teatro", e da obra  Deus (Unha 
comedia), de "Vichelocrego Teatro". 
 
 
- Camilo Franco, 'Festival Agustín Magán', La Voz de Galicia, 'Santiago', 8 decembro 
2005, p. 7. 
 
Camilo Franco quéixase da mala situación do teatro afeccionado e celebra a chegada dun 
festival que abra oportunidades aos actores novos. Comenta o predominio da comedia 



como xénero e a calidade e variedade dos repertorios. 
 
 
 
XIVº 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, dende a edición de 
2002 leva como título "FIOT" e as representacións teñen lugar no Auditorio do Pazo da 
Cultura de Carballo. Na edición de 2005 celebrouse dende o 14 de outubro ao 1 de 
novembro, e presenta a súa edición máis longa até o momento. Tiveron lugar máis dunha 
decena de representacións a cargo de compañías galegas, catalás, madrileñas, estremeñas, 
andaluzas e francesas. Entre as compañías foráneas atópanse a andaluza Atalaya 
Producciones con Medea, a madrileña Sexpeare con H: el pequeño niño obeso quiere ser 
cineasta, os estremeños Teatro del Noctámbulo con El búfalo americano, o showman 
franco-alemán Immo, que pon en escena Historias con y sin bolas, os cataláns En Blanc 
con Mírame e a valenciana L'om Imprebís coa obra Quijote. Esta compañía únese á 
madrileña Yllana para pór en escena o proxeto común Monty Python's Flying Circus: los 
mejores sketches. As compañías galegas presentes no Festival foron: Teatro de Ningures 
con Tartufo de Molière, Factoría Teatro con Tío Vania e os Quinquilláns con Moby Dick. 
Dentro do Festival tamén se levaron a cabo actividades paralelas como pequenos 
espectáculos en diversos locais da vila, o V Certame Galego de Dramatización de 
Monólogos Cómicos e a "Rúa dos Contos".  
 
 
Referencias varias: 
 
- A.N.T., 'O Festival de Teatro do Outono comeza o 14 en Carballo', A Nosa Terra, nº 
1.192, 'Cultura', 6 outubro 2005, p. 25. 
 
Adiántase a programación do Festival teatral e destácase o variado carácter do mesmo, que 
incluirá representacións en sala, teatro na rúa, concursos escolares e un certame de 
monólogos cómicos. Repásanse brevemente as diversas compañías que constituirán o 
cartel. 
 
 
- M.C.S., 'El Outono de Teatro vende el 75% de los bonos para las funciones', La Opinión, 
'Carballo/Costa da Morte', 12 outubro 2005, p. 22. 
 
Faise referencia á boa acollida da que está gozando esta edición do festival teatral carballés 
e coméntase a existencia de actividades paralelas como a exposición fotográfica de Pablo 
Suárez Pose no Pazo da Cultura. 
 
 
- R.B., 'Carballo y Laxe apuestan por el teatro para animar el fin de semana', 'Área de 
Compostela', 14 outubro 2005, p. 34. 
 



Fálase do recurso ao teatro co que ambas localidades pretenden revitalizar a cultura no 
tempo de ocio. 
 
 
- S.G., 'Cartel de lujo en Carballo', La Voz de Galicia, 'Fugas', 'D Escenarios', 14 outubro 
2005, p. 4. 
 
Destácase a participación de compañías de recoñecido prestixio no Festival Internacional 
de Carballo, e se define a esta edición número catorce como á máis longa, compensada e 
variada das até agora desenvolvidas. 
 
 
- M.C.S., 'Atalaya triunfa con 'Medea' en la apertura del ciclo de teatro', La Opinión, 'Costa 
da Morte/Carballo', 16 outubro 2005, p. 20. 
 
Refírese ao éxito de público acadado pola obra Medea (La extranjera), coa que o grupo 
andaluz Atalaya reformulou o mito clásico co obxectivo de adaptalo a problemas actuais 
como o da emigración. Fala tamén das comedias coas que puideron pasar un bo momento 
tanto nenos coma maiores. 
 
 
- César Casal, 'Teatro, sí', La Voz de Galicia, 'De sol a sol', 21 outubro 2005, p. 64. 
 
Artigo de opinión sobre o Festival Internacional Outono de Teatro, Carballo, no que César 
Casal reflexiona sobre o teatro. Deste, di ser a verdade espida, que provén da poesía, un 
home que recita a outro historias. 
 
 
- M. Barros, 'Outono de Teatro en Carballo', A Nosa Terra, nº 1.195, 'Fin de semana', 27 
outubro 2005, p. 34. 
 
Descrición do Festival Internacional de Teatro de Carballo na súa XIV edición. Danse os 
nomes dos participantes: Teatro de Ningures, En Blanc, Atalaya, Rafael Álvarez "El 
Brujo", ... e destácase o Premio do Público 2004 á compañía valenciana L'Om Imprevís e o 
Premio Xoglar de Outono 2005 á Celso Parada, de Teatro do Morcego. 
 
 
- M.C.S., 'El Festival Internacional de Teatro entra en su recta final', La Opinión, 
'Carballo/Costa da Morte', 29 outubro 2005, p. 22. 
 
Anuncio da entrega dos premios do V Certame de Dramatización de Monólogos Cómicos e 
tamén o de materiais didácticos e de teatro lido dentro do Festival Internacional de Teatro 
de Carballo. Anúnciase a actuación da compañía catalana En Blanc, de Factoría Teatro e de 
Rafael Álvarez "El Brujo". 
 
 
- M.C.S., 'El Festival de Teatro de Carballo termina hoy con El Brujo', La Opinión, 'Costa 



da Morte', 1 novembro 2005, p. 35. 
 
Noticia sobre a actuación de Rafael Sánchez "El Brujo" no Festival Outono de Teatro de 
Carballo coa peza San Francisco, juglar de Dios. Descríbese brevemente a obra e dánse os 
nomes dos outros participantes no festival. 
 
 
 
Festival "Alternativa" 2005 
 
.Festival internacional alternativo de teatro, música e danza que botou a andar en Santiago 
de Compostela no ano 2000. Está organizado polas salas Nasa e Galán, coa colaboración do 
IGAEM e Caixanova; dende 2001 conta, tamén, co apoio do Consello da Cultura Galega. A 
organización pretende ofrecer unha visión actual e comprometida do panorama das artes 
escéncias contemporáneas con traballos innovadores e radicais. En 2005 celebrouse ao 
longo de febreiro e nel tivo lugar, entre outras, a representaicón de QTeatro, con Mónadas. 
Outra das seccións do Festival é 'Curtos de Teatro', na que oito compañías galegas 
representaron pezas de curta duración. 

 
 
 
 
 
Encontros Culturais de Culleredo 
 
.Ciclo organizado pola Concellaría de Cultura do Concello de Culleredo e dividido en 
"Encontros Culturais de Primavera", que se desenvolveu dende marzo até xuño, e 
"Encontros Culturais do Outono", que se iniciou en outubro. Todas as representacións que 
teñen lugar nestes encontros celébranse semanalmente no Edificio Municipal de Servicios 
Múltiples de O Burgo. A edición de primavera inaugurouse o día 4 de marzo con O 
divertimento do rei, adaptación dunha obra de Víctor Hugo, de Teatro Galileo, e contou 
coas representacións de compañías profesionais galegas como Teatro de Ningures, Sal-
Movela, Cuarteto Caramuxo, Teatro Nove Dous e Teatro do Andamio.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- S. Abad, 'Un estreno de Teatro Galileo abre Encontros de Primavera', La Opinión, 
'Culleredo/Cambre', 4 marzo 2005, p. 14. 
 
Despois de informar de que o Teatro Galileo será quen abra a temporada de teatro, sen 
dúbida o prato forte, dos Encontros Culturais de Primavera de Culleredo faise un repaso das 
compañías que actuarán ao longo de todo o evento. 
 



 
 
Ciclo de teatro afeccionado "Domingos a escena" 
 
.Ciclo teatral organizado pola Concellaría de Cultura de Ferrol dende o mes de novembro 
do ano 2000 en colaboración coa Asociación Max de Teatro, no que tamén teñen o 
patrocinio da Deputación Provincial da Coruña e da Fundación Caixa Galicia. Celébrase no 
Centro Cívico de Caranza e no auditorio FIMO. A participación está aberta a todos aqueles 
grupos de teatro da comarca de Ferrol e mesmo doutros puntos de Galicia. Cada unha das 
súas tempadas engloba os meses de novembro a marzo. A temporada 2005 contou 
fundamentalmente con grupos locais, aínda que tamén se invitou a participar a compañías 
de diferentes puntos de Galicia. De novembro a marzo participaron: Trangallada Teatro, 
con O Principiño viaxa polo espacio, Bolaván Teatro con Femenino Plural, Metátase con 
No mundo megaguai, Teatro Fume con Hoy cenamos con Macumba, Aperta con 
Anoréxicas, Longorio Teatro con Niebla en el bigote, Teatro do Improvisto, con Non é tan 
fácil, Ti e máis eu con As mendigas, Candelexas con Entremeses des...variados, Os amigos 
con Bajarse al moro, Quemainten coa adaptación de textos de Albertos Miralles, Tal Cual, 
O que ti queiras, con O caso do cadáver asesinado e Ad Libitum con Retrato da baronesa 
Von Pfeifer. A compañía coruñesa Gels Angels, coa peza Gells Angels, abriu en setembro a 
nova etapa enmarcada na sexta temporada do ciclo teatro afeccionado arganizado pola área 
de Cultura do Concello de Ferrol. No mes de outubro tamén contou cos grupos de teatro O 
Galo, coa obra A lúa vai e carvela, Arruallo Teatro, con Sogras bárbaras, A Pombiña, con 
A pousadeira, Sat Monela con Un mal día, Longorio con El crimen al alcance de la clase 
media ou Saraiba con Diez negritos. Para rematar, de novembro a decembro tiveron lugar 
as actuacións de: Teatro de Cámara Ditea, con Melocotón en almíbar, Teatro de Luzada 
con O testamento do tío Lele, Muradana, con Perdendo o fío, Teatro do Improvisto con 
Cando Harry atopou a Sally, o grupo de teatro Amistade con Non busques tres pés ao 
alcalde, Teatro Aforo con En alta mar e Barboleta con Así aman los dioses.     
 
 
 
 
Outono teatral do Carballiño 
 
.Despois da desaparición en 2000 do Festival do Teatro Galego que durante quince anos 
tiña organizado a Asociación Cultural Orballo, o Concello do Carballiño realizou durante 
dúas edicións unhas xornadas de teatro de rúa, que no ano 2002 deron lugar ao "Outono 
Teatral", aproveitándoo o Concello carballinés para a súa entrada na Rede Galega de 
Teatros e Auditorios. No ano 2005 tiveron lugar catro representacións que se celebraron os 
venres no Auditorio Municipal cun prezo da entrada de 4 euros. As compañías que puxeron 
as súas pezas en escena foron: -Teatro Noroeste con Confesión, Sarabela Teatro, Áncora 
Produccións, Eme2 e Bucanero. 
 
 
 
 
XIº Festival internacional de teatro universitario da Universidade de Santiago de 



Compostela  
 
 ♦.Celebrado dende 1995, este festival está dirixido por Roberto Salgueiro ao abeiro do 
Convenio Lugo Cultural, asinado pola USC, o Concello de Lugo, a Deputación Provincial e 
a Fundación Caixa Galicia. Celébrase nos dous campus da Universidade de Santiago de 
Compostela, que teñen como coordinadores a Pablo Rodríguez no campus de Lugo e a 
Cecilia Carballido no de Santiago. En 2005 celebrouse entre os días  11 e 17 de marzo  no 
Auditorio Gustavo Freire de Lugo e no Teatro Principal de Santiago. Participaron sete 
grupos procedentes de Brasil, Porto Rico, Portugal e España, entre os que se atopaban os 
galegos: Aula de Teatro do campus de Lugo con Nai?,  Aula de Teatro da Universidade de 
Santiago con Ubú encadeado e a Aula de Teatro de Ourense, que representou Frankenstein. 
 
 
Referencias varias: 
 
- C.U., ''Sete compañías de catro países no festival de teatro universitario'', El Correo 
Gallego, 'Correo da Universidade', 8 marzo 2005, p. 5. 
 
Empézase informando da presentación do XIº Festival internacional de teatro universitario 
da USC. A seguir dáse conta das datas, lugar participantes do evento e expóñense os 
obxectivos do festival deste ano -preténdese a modernidade dos textos e o uso de elementos 
contemporáneos-. Logo danse a coñecer os organizadores e fálase da consolidación do acto. 
E remátase expoñendo un programa moi detallado cos días, horas, compañías e obras que 
conforman o evento. 
 
 
- Almudena González, 'o Taller de Arte Dramática abre esta noite o Festival de Teatro 
Universitario', El Progreso, 'Cultura', 11 marzo 2005, p. 90. 
 
Anúnciase o inicio do XIº Festival internacional de teatro universitario da USC e faise unha 
descrición moi detallada da obra Nai?, que será a encargada de inaugurar o acto. 
 
 
- Xosé Lueiro, 'Xornadas de mestizaxe para o teatro', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Teatro', 20 
marzo 2005, p. 10. 
 
Despois de describir o papel dinamizador que o teatro lle vén achegando ao mundo 
universitario e de resaltar o papel do Festival internacional de teatro universitario da USC 
como unha actividade moi produtiva fálase dos obxectivos do festival deste ano -a busca da 
modernidade nos textos e o uso de elementos contemporáneos- e faise un repaso ao 
programa que o compón. 
 
 
 
VIIIª Mostra de teatro de Arousa 
 
.Organizada pola Concellaría de Cultura do Concello de Vilanova de Arousa, dende o ano 



2002 está dentro da programación do Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais, o 
que supón a posibilidade de contar periodicamente con espectáculos que entran no circuíto 
galego. Ten como escenario a Casa de Cultura de Vilanova e mais o Xardín Umbrío e na 
edición de 2005, dedicada a Ramón del Valle-Inclán, contouse coa participación de grupos 
como Bartoleta, coa obra El embrujado; Uroc, con Ligazón e La rosa de papel e Histrión 
con Farsa y licencia de la reina castiza. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Adriana Rodríguez, 'José Juán Durán: 'Damos pasos sin retorno colocándonos no mellor 
lugar de proxección da vida do artista arousán'', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de 
cultura', 19 xuño 2005, p. 23. 
 
Infórmase da presentación e do transcurso da VIII Mostra de teatro da Arousa, dedicada 
este ano ao escritor arousán Ramón del Valle-Inclán. Inclúese, ademais, toda a 
programación do evento e, a través de citas textuais do deputado provincial e concelleiro de 
Cultura de Vilanova, José Juan Durán, dáse conta das intencións que esta persoa e o propio 
Concello de Vilanova de Arousa teñen de que este acontecemento non sexa un evento 
illado e que se converta  no principio dun proxecto cultural que se irá consolidando co 
tempo. 
 
 
 
XXIIª Mostra Internacional de teatro cómico e festivo de Cangas 
 
.Organizada polo colectivo formado polo Centro Recreativo Cultural Xiria, o Concello de 
Cangas e Teatro de Ningures, baixo a dirección de Mª Xosé Mariño, contou co patrocinio 
do Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM), do Concello de Cangas, da 
Deputación Provincial de Pontevedra, Frigoríficos do Morrazo e o Cupón do Minusválido. 
Durante esta mostra entrégase anualmente o "Premio Xiria" co que se destaca o labor 
teatral dunha persoa. Na edición de 2005, cun presuposto que ronda os 34.000 euros, 
celebrouse entre o 3 e o 11 de setembro en rúas, discotecas, pubs, a Casa da Cultura e o 
Auditorio Municipal, escenarios que acolleron  as actuacións despois da inauguración co 
pregón da actriz galega Susana Dans. Ademais das compañías foráneas chegada de 
diferentes puntos de España, Dinamarca ou Francia, tamén actuaron as galegas Teatro de 
Ningures, con Tartufo de Molière, o actor galego Cándido Pazó co espectáculo Parece 
mentira, Teatro do Morcego con O circo enmeigado, o grupo Berrobambán con Vendetta, a 
agrupación Troula animación e Áncora Produccións con Paso de cebra, entre outras. Inclúe 
tamén as III Xornadas sobre a muller, adicadas este ano á relación entre as mulleres e as 
artes escénicas, teatro de calle, actuacións en pubs da vila e representacións dirixidas ao 
público infantil, como Paella, a cargo de Román y Compañía.    
 
 
Referencias varias: 
 



- Vanesa Sotelo, 'XXII Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas', 
Revista Galega de Teatro, nº 44, 2005, pp. 24-26. 
 
Remítese á XXII Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, ao facer un 
resumo das obras que foron presentadas na semana en que se celebrou este conxunto de 
montaxes. Alúdese a O circo enmeigado, do "Teatro do Morcego", Historias con bolas e 
sen bolas, de "Alma de comediante", Cloun Dei, de "Teatro Meridional", Pan con pan, da 
compañía salmantina "Zanguango Teatro", Star trip, de Yliana, e o Tartufo, do "Teatro de 
Ningures". Refírese tamén, ás III Xornadas da Muller, onde se presentou un libro como 
crítica ao sexismo nos medios de comunicación, alén de se facer unha mesa redonda sobre a 
muller e a súa relación coa dirección teatral, que culminou coa montaxe Otras Mujeres, de 
Antonia San Juan. Remátase aludindo ao último día da mostra, momento en que se fixo 
entrega do premio "Xiria ao labor teatral" e a posta en escena de Paso de cebra, obra da 
man de "Ancora Producións". 
 
 
- Cecilia Martínez, 'El teatro cómico llega a Cangas con la Mostra Internacional', Diario de 
Pontevedra, 'O Morrazo/Cangas', 26 agosto 2005, p. 14. 
 
Pásase revista aos numerosos actos que constituirán o festival cangués e aos seus caracteres 
totalmente dispares, mentres se destaca como evento estelar a participación de Otras 
mujeres, interpretada e dirixida por Antonia San Juan, coñecida polo seu papel en Todo 
sobre mi madre.  
 
 
- J.Luis Martínez, 'A Mostra de Teatro de Cangas trae actuacións de Francia e Dinamarca', 
Atlántico Diario, 'Área Metropolitana', 26 agosto 2005, p. 18. 
 
Alúdese á presentación da edición de 2005 da Mostra por parte dos seus organizadores Che 
Mariño, Pepa Barreiro e Antón Lamapereira. Comunícase parte do programa e destácase a 
participación internacional, con grupos procedentes de Francia e mesmo Dinamarca. 
 
 
- E.V.R., 'Teatro do Morcego abre hoxe o telón da Mostra de Cangas', Atlántico Diario, 
'Morrazo', 4 setembro 2005, p. 21. 
 
Coméntase a presenza destacada de grupos galegos na xornada inaugural da Mostra de 
Cangas, como proban o pregón de Susana Dans e as actuacións de Teatro do Morcego e 
Berrobambán, que representarán respectivamente O circo enmeigado e Vendetta. 
 
 
- E.V.R., 'O público novo será hoxe o protagonista na Mostra de Teatro', Atlántico Diario, 
'Morrazo', 6 setembro 2005, p. 21. 
 
Dáse noticia das compañías que integrarán a edición número vintedúas da mostra canguesa 
e do especial papel que terán os rapaces na xornada inaugural. Fálase da obra de 
pantomimas Paella e do espectáculo polas rúas Troula Animación e se destaca a actuación 



da prestixiosa Teatro Meridional, que vén representar Clown Dei. 
 
 
- J.Luis Martínez, 'La Mostra de Teatro de Cangas resultó un éxito total de público', 
Atlántico Diario, 'Área Metropolitana', 12 setembro 2005, p. 16. 
 
Recóllense as declaracións da directora da mostra de teatro, Che Mariño, tras o peche da 
mesma. Transmítese a súa ledicia polo éxito acadado e polo feito de que se esgotaran as 
entradas en dúas obras distintas, se ben lamenta a falta de apoio do goberno local á hora de 
dar publicidade á iniciativa e de facer presenza no teatro. 
 
 
 
XVIIIº Mostra de teatro de Cee 
 
.Celebrada de xeito continuado dende o ano 1988, naceu co obxectivo primordial de dar 
promoción á actividade teatral na comarca de Fisterra. Está organizada pola Asociación 
Cultural Domingo Antonio de Andrade e a Compañía Talía Teatro, en colaboración co 
Concello de Cee, a Xunta de Galicia, a Deputación Provincial da Coruña e o Instituto 
Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM). No ano 2005 celebrouse entre o 21 e o 
28 de agosto cun orzamento reducido. As funcións tiveron lugar no Salón de Actos do 
Concello e na Praza da Constitución. A Mostra ábrese con Mundos contados, obra da Paula 
Carballeira de Talía Teatro, o grupo Budumbú, con A penitencia do pirata, os Quinquilláns 
con Moby Dick, Teatro do Noroeste, con A tixola polo mango, Teatro do Atlántico, con O 
Encoro, Teatro do Morcego con O circo enmeigado; Bolaván Teatro, con Feminino Plural 
e Teatro do Adro con García. Cunha duración de seis días, para o público infantil, 
Esmeralda Quiroga presenta Contiños de Animais, e os Títeres Cascanueces poñen en 
escena O astrónomo e María e a pócima marabillosa. Actúan ademais Ubú Teatro, 
Cachirulo, Talía teatro, con dúas representacións.  
 
 
Referencias varias: 
 
- L.C., 'Cee sobe o pano', Galicia Hoxe, 'Weekend', 2005. 
 
Destácase a calidade das representacións na edición dezaoito da Mostra de Teatro de Cee, e 
infórmase da existencia de representacións dedicadas aos rapaces, como o espectáculo 
Camiño de aventuras, de Títeres Cachirulo. Ademais de lembrar a presenza do Teatro do 
Atlántico e de Budumbú, que levarán a escena obras de McPherson e Xurxo Cortázar 
respectivamente, saliéntase a ledicia do organizador pola boa marcha do proxecto. 
 
 
- MARÉ, 'Luces, pano e... acción', Galicia Hoxe, 'Maré', 21 agosto 2005, p. 35. 
 
Dáse conta das actividades programadas no seo da Mostra de Teatro de Cee e explícase a 
súa xénese a partir dunha iniciativa da Asociación Cultural de Domingo Antonio de 
Andrade que contou co apoio do concello. Recóllense as palabras de Artur Trillo, un dos 



organizadores e o director da compañía Talía Teatro, que expresa o seu desexo de que a 
mostra sexa o máis aberta posíbel. Tamén se lembran algunhas das obras máis sobresaíntes 
do cartel. 
 
 
 
XVª Mostra de teatro popular de Chantada 
 
.Organizada polo Centro Teatral Faro-Miño, en colaboración coa delegación de Cultura do 
Concello de Chantada, e dende o 2002 co Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais 
(IGAEM), a Confederación Estatal de Teatro Amateur (CETA) e a Federación Galega de 
Teatro Afeccionado (FEGATEA), ten como escenario a Praza do Cantón. Esta mostra 
iniciouse no ano 1990 coa creación do grupo Faro-Miño e a edición de 2005 tivo lugar 
entre o 22 e o 26 de agosto. Os grupos participantes foron: Tiruleque Teatro con Silicon 
Valley, Airiños do Búbal, Gargalladas con A verdadeira historia de Carapuchiña Vermella, 
Faro Miño, con Todo por la patria e clausura a Mostra Fulano, Citano e Mengano.  
 
 
Referencias varias: 
 
- A.L., 'Cuatro grupos actuarán en la XV Mostra de Teatro Popular', El Progreso, 
'Chantada', 4 xullo 2005, p. 19. 
 
Anúnciase o comezo da XV Mostra de Teatro Popular, e, despois de informar de toda a 
programación, dáse conta de todas as entidades colaboradoras que prestaron axuda ao 
evento. 
 
 
- K.V., 'Noches de arte en O Cantón', El Progreso, 'Chantada', 3 agosto 2005, p. 16. 
 
Fálase da forte iniciativa cultural existente en Chantada, que fai posíbel a celebración de 
actos artísticos variados. Destácase entre eles a chegada da quince edición da mostra de 
teatro popular que, organizada pola agrupación Faro-Miño en colaboración co Concello, 
traerá á praza do Cantón a catro grupos galegos. 
 
 
- A.L., ''Airiños do Búbal' inaugurará la Mostra de Teatro el próximo lunes', El Progreso, 
'Chantada', 19 agosto 2005, p. 12. 
 
Infórmase do programa definitivo da XV edición da Mostra de Teatro Popular de Chantada, 
que terá lugar desde o 22 ata o 26 de agosto. Nela poderán verse representacións de 
Tirulaque Teatro, Airiños do Búbal, Gargalladas, Faro Miño e, na xornada de peche, de 
Fulano, mengano y cítano. 
 
 
 
IVª Mostra de teatro de Gondomar "Roberto Vidal Bolaño" 



 
.Organizada por primeira vez en 1999 pola Concellaría de Cultura de Gondomar, baixo o 
patrocinio de Caixanova e Plastic Onium, esta iniciativa enmárcase nun programa cultural 
que ten como obxectivo ofrecer ao pobo de Gondomar representacións de teatro e música 
de calidade, que dende o ano 2001 se diferenciou en "Mostra de Teatro de Primavera" e 
"Mostra de Teatro de Outono". Conta co patrocinio da Xunta de Galicia, Caixanova e a 
empresa Inergy e ten como escenario o Auditorio Lois Tobío desta localidade 
pontevedresa. En 2005, a mostra celebrouse entre o 5 e o 27 de novembro. As compañías 
participantes foron: Balea Branca con Defensa de dama, Teatro de Ningures cunha versión 
do Fausto de Goethe; Fulano, Mengano e Citano coa obra Faro, Teatro Galileo con Médico 
á forza; e a compañía de Avelino González con Vento Mareiro. Tamén se puxo en escena 
Rolda de caricias, adaptación de Sergi Belbel da obra de Arthur Scnitzler. Todas as 
representacións tiveron lutar os sábados ás 22:30 no auditorio Lois Tobío. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Alfredo Goberna, 'Gondomar, siempre con el teatro', Atlántico Diario, 'Área 
metropolitana', 2 novembro 2005, p. 21. 
 
Presentación do programa da Mostra de Teatro Roberto Vidal Bolaño, de Gondomar, que é 
presentada polo concelleiro de cultura como a única mostra de teatro estable na comarca do 
Val Miñor. Destácanse os títulos Defensa de dama de Balea Branca, Faro de Fulano, 
Mengano e Citano, Fausto de Teatro de Ningures, O médico á forza de Teatro Galileo ou 
Rolda de Cariño de Sarabela Teatro. Tamén se anuncia como clausura a Avelino González. 
 
 
- V.M., 'El Teatro Galileo presenta Médico á forza en Gondomar', Faro de Vigo, 
'Valmiñor', 26 novembro 2005, p. 14. 
 
Infórmase da próxima intervención do grupo teatral Galileo na Mostra de Teatro Roberto 
Vidal Bolaño, na que levarán a escena a obra de Molière Médico á forza. Dáse noticia do 
cualificado elenco de actores que participarán nela e coméntase que o argumento, a 
vinganza dunha muller ao seu home, mestura o tráxico co cómico. Anúnciase tamén que 
Vento mareiro, da compañía de Avelino González, será a encargada de pechar o ciclo. 
 
 
 
VIª Mostra "Teatro no Camiño" de Teatro Amador de Palas de Rei 
 
.Organizada polo Grupo Metátese tenta mostrar o traballo dos grupos afeccionados galegos 
e foráneos que participan en cada edición. No ano 2005 celebrouse do 2 ao 11 de setembro 
na Casa da Cultura desta localidade luguesa en sesións ás 22:00 horas. Contou coa presenza 
de grupos foráneos como os cubanos Máscara Laroye coa obra de Darío Fo Pareja Abierta 
e a compañía de Las Palmas Skene. Entre os galegos, participaron Lohengrín, Palimoco, 
Metátese, San Tirso e o Grupo da Biblioteca de Antas. Nesta edición, ademais, recolleu o 
premio "Mácara" o actor Cándido Pazó. 



 
 
Referencias varias: 
 
- Begoña Mouriño, 'Un hombre de tablas', El Progreso, 'Comarcas', 5 setembro 2005, p. 21. 
 
Infórmase da entrega do premio Mácara ao actos Cándido Pazó polo seu labor e 
implicación no teatro afeccionado e se dá noticia das diferentes actuacións que se sucederán 
no marco da VI Mostra de Teatro Amador, todas elas no salón de actos da casa da cultura 
de Palas de Rei. 
 
 
- Elena Castelao, 'Muestra de teatro aficionado en Palas', El Progreso, 'A la última', 6 
setembro 2005, p. 72. 
 
Repásanse moi brevemente as diversas compañías que conforman o programa da vindeira  
Mostra de Teatro de Palas de Rei. 
 
 
- Elena Castelao, 'Palas despide la Mostra de Teatro Amador', El Progreso, 'A la última', 13 
setembro 2005, p. 80. 
 
Refírese ao peche da Mostra, a cargo de Metátase e Máscara Laroye, que conquistou ao 
público cunha obra de Darío Fo. Destácase o número de compañías galegas e a entrega do 
premio Mácara a Pazó. 
 
 
 
IVº Circuíto de teatro afeccionado de Poio 
 
.Organizada por primeira vez en 2002 pola Concellaría de Asuntos Sociais do Concello de 
Poio, busca a promoción das artes escénicas no municipio. Ten como escenario o salón de 
actos do Centro Social da Casa Rosada. Celebrouse durante o mes de abril, inaugurada o 
día 10 do dito mes pola compañía A mimosa coa obra Aquí non pagha nin Dios!, á que 
seguiron Aturuxo con A parella, Alecrín con A taberna sen dono e Lúa Chea con A solteira 
rebelde. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.A.C., 'Inauguran el 'IV Circuíto de Teatro Afeccionado' de Poio', Diario de 
Pontevedra, 'Pontevedra/Poio', 9 abril 2005, p. 20. 
 
Anúnciase o inicio do 'IV Circuíto de Teatro Afeccionado' de Poio e despois de comunicar 
a data de nacemento e o obxectivo do evento dáse conta das datas, do lugar, das compañías 
e das obras que compoñen o programa desta edición do certame.  



 
 
- M.A.C., 'Alecrín' centra el sábado la tercera sesión del 'IV Circuíto de Teatro', Diario de 
Pontevedra, 'Pontevedra/Comarca/Poio', 20 abril 2005, p. 16. 
 
Descríbese dun xeito pormenorizado o que será o inicio do 'IV Circuíto de Teatro 
Afeccionado' de Poio. Comunícase o día, o lugar, a hora, a compañía, os actores e a obra 
coa que comeza o acto e da que se resume moi brevemente o contido. 
 
 
 
XXIª Mostra internacional de teatro de Ribadavia  
 
.Baixo a organización do Concello de Ribadavia e en colaboración coa Concellaría de 
Cultura, está dirixida por Rubén García, tendo 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 as rúas e outras 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. No ano 2005 celebrouse entre o 16 e o 25 de xullo e 
tivo como escenario as rúas e prazas da vila de Ribadavia, o atrio da Igrexa de Santo 
Domingo, a alameda e o auditorio do Castelo. Foi inaugurada pola actriz Mariana Carballal, 
que leu o pregón, e nela participaron dezasete compañías procedentes tanto do Estado 
español coma do estranxeiro. De entre elas, tres foron galegas: Teatro do Adro con García, 
Factoría Teatro con Tío Vania e Artello Teatro Alla Scala 1:5 con De Fábula, espectáculo 
este dirixido ao público infantil. Nesta edición o "Premio de Honra Abrente foi concedido á 
compañía ourensana Sarabela Teatro, coincidindo co XXV aniversario de creación da 
compañía. O premio do público ao espectáculo de sala foi para a compañía Triclinium por 
Soliloquio de Grillos. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Roberto Pascual, 'Soño dunha noite en Ribadavia...', Revista Galega de Teatro, nº 44, 
2005, pp. 27-30. 
 
De forma moi literaria, fálasenos da Mostra de Ribadavia, incidindo na maior calidade dos 
espectáculos nesta edición, na consolidación das representacións referentes ao teatro 
infantil e de rúa, coas compañías Animalico, P. T. V., Circ Musaranyes e Artello, no 
primeiro caso, e Industrial Teatrera, Naphtaline ou Face Theatre, no caso do segundo. 
Alúdese tamén á novidade que supuxo a introdución do xénero musical así como tamén das 
últimas representacións e da simboloxía que ten a Praza Maior de Ribadavia para o decorrer 
desta Mostra. 
 
 
- LR, 'El Instituto Nacional de Artes Escénicas refuerza sus ayudas a la Mostra de Teatro', 
La Región, 'Provincia', 7 abril 2005, p. 22. 



 
Dáse conta das axudas económicas que a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia está 
a conseguir pola traxectoria e prestixio deste evento teatral. Entre elas está a donada polo 
Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales ofrece a Mostra Internacional de Teatro 
de Ribadavia. Outras achegas importantes colaboradores que se mencionan son as que 
ofrecen a empresa vasca Monte Kalamúa, o propio Concello de Ribadavia e a Xunta de 
Galicia. 
 
 
- E.P., 'Un orzamento ridículo para a Mostra Internacional de Ribadavia', Galicia Hoxe, 
'MARé', 2 xullo 2005, p. 45. 
 
Ponse de relevo a importancia que o director da Mostra Internacional de Teatro de 
Ribadavia, Rubén García, di que o acto está a ter a nivel estatal para, despois de facer un 
breve repaso á programación da vixésima primeira edición, criticar os orzamentos 
"ridículos" que o evento está a ter dende as administracións. E, como anotación final dise 
que o Premio de Honra Abrente dedicarase ao grupo Sarabela. 
 
 
- S. Pinal, 'El teatro necesita un gobierno generoso', La Región, 'El personaje del día', 5 
xullo 2005, p. 10. 
 
É unha entrevista a Rubén García, director da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. 
Nela pregúntaselle ao entrevistado sobre as orixes da Mostra, sobre os cambios sufridos no 
tempo, diversos aspectos da edición que se aproxima e sobre a repercusión do evento, e 
ponse de relevo a crítica que fai ao escasa consideración que as administracións lle teñen a 
un acto de tanto porte.  
 
 
- Nicolás Cueva, 'Tablas de lujo en Ribadavia', El Progreso, 'Verano', 12 xullo 2005, p. 63. 
 
Publicítase a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia describindo a nova edición e a 
algunhas das compañías que van tomar parte no evento, sobre todo á compañía española 
Animalario por ser a que dea luz verde á Mostra coa obra Últimas palabras de Copito de 
Nieve, e falando do prestixio internacional do acto. 
 
 
- Lolín Lira Pousa, 'Las mostras de José Luis Chao Rey', La Región, 'Ourense', 15 xullo 
2005, p. 10. 
 
Co gallo da inminente chegada da Mostra, Lira Pousa reconstrúe a xénese do proxecto e, se 
ben identifica ao grupo Abrente como os iniciadores dos primeiros festivais teatrais de 
Ribadavia, reivindica a exclusiva responsabilidade de José Luís Chao Rey na idea, se ben 
recoñece que esta tivo o apoio entusiasta dos membros de Abrente. 
 
 
- Lorena Crespo, 'La calle es de los cómicos', La Región, 'Verano de teatro', 16 xullo 2005, 



p. 15. 
 
Avánzanse os eventos máis destacados da presente edición da Mostra de Teatro de 
Ribadavia e se subliña a relevancia outorgada á recuperación da memoria histórica máis 
recente por parte do organizador Rubén García. Remárcase a especial atención prestado ao 
público infantil e se informa do presuposto global do programa, que ascende a cento seis 
mil euros. 
 
 
- Camilo Franco, 'Teatro al aire más libre', La Voz de Galicia, 'Al sol', 17 xullo 2005, p. 49. 
 
Fálase das numerosas oportunidades de gozar de teatro variado na Mostra Internacional de 
Ribadavia só polo feito de pasearen polas rúas empedradas. Refírese tamén ás queixas de 
Rubén García, organizador do evento, quen, se ben celebra que a Mostra teña chegado á súa 
edición vinteúnha, lamenta que o presuposto non teña subido desde entón. 
 
 
- Lorena Crespo, 'El espectáculo está servido', La Región, 'Verano de teatro', 17 xullo 2005, 
p. 18. 
 
Alúdese á primeira xornada da Mostra teatral de Ribadavia, que foi inaugurada polo pregón 
da experimentada actriz Mariana Carballal nun acto que contou con moitas caras coñecidas 
da profesión e da política. Dáse noticias das primeiras obras representadas: o espectáculo 
motero-rockero Motards, Últimas palabras de Copito de Nieve e Zoo, a lenda do rei mono.  
 
 
- Camilo Franco, 'Los monos toman Ribadavia', La Voz de Galicia, 'Al sol', 18 xullo 2005, 
p. 43. 
 
Coméntase o éxito de público e o atractivo das noites teatrais en Ribadavia, ao tempo que 
se resume brevemente o argumento das obras que tiveron como protagonistas aos simios: 
Copito de Nieve, do grupo Animalario, e Zoo, la leyenda del rey mono. Tamén se refire ao 
espectáculo de pirotecnia que pechou a xornada. 
 
 
- Lorena Crespo, 'Payasos y animales se conjugan con Chejov', La Región, 'Verano de 
teatro', 18 xullo 2005, p. 14. 
 
Refírese á diferenza entre os dous espectáculos que tiveron lugar na segunda xornada do 
Festival de Ribadavia. Coméntase que os máis pequenos gozaron coas ocorrencias dos 
paiasos Hula e Piojo mentres que o público adulto se enfrontaba co pesimismo de O tío 
Vania, de Chejov, nunha produción dirixida por Cristina Domínguez. 
 
 
- Lorena Crespo, 'Circo para todos, sueños y alegatos contra la guerra', La Región, 'Verano 
de teatro', 19 xullo 2005, p. 17. 
 



Faise referencia á actividade "Se busca un hombre bala", que converteu á Alameda de 
Ribadavia nunha peculiar escola de actores na que os máis pequenos testaron a súa 
vocación teatral. Alúdese á posta en escena de Réquiem 21 K626, coa que a compañía 
Producciones Imperdibles puña en marcha un manifesto pacifista en forma de acto 
multidisciplinar. Finalmente, descríbese El musical de los sueños, obra executada pola 
Compañía Nacional de Teatro y Danza Juvenil de Cuba. 
 
 
- Lorena Crespo, 'Las caras del teatro que nunca se ven', La Región, 'Verano de teatro', 20 
xullo 2005, p. 17. 
 
Fálase da trintena de persoas que, se ben non aparecen na escena, son indispensábeis para o 
perfecto funcionamento da Mostra. En concreto, destácase ao grupo capitaneado por José 
María Deaño, encargado das montaxes, e aos 55 rapaces voluntarios procedentes de 
diversos países europeos. 
 
 
- Lorena Crespo, 'El compromiso de la memoria histórica ', La Región, 'Verano de teatro', 
21 xullo 2005, p. 17. 
 
Coméntanse as obras que, no seno da Mostra Internacional de Teatro, xiraron ao redor da 
recuperación dos avatares da posguerra española. Fálase de El compromiso, que, escrita e 
dirixida por Carlos Góngora, narra as peripecias de varios nenos marcados pola traxedia 
colectiva e de Soliloquio de grillos, de Juan Copete, na que se reconstrúe a vida de tres 
mulleres atopadas en fosas comúns. Por último, destácase a interactividade e improvisación 
do espectáculo Descarados, do grupo israelí Face Theatre.  
 
 
- Sonia Torre, 'Luces y sombras', La Región, 'Verano de teatro', 21 xullo 2005, p. 17. 
 
Coméntanse os erros do espectáculo García, posto en escena polo Teatro de Adro, que 
ademais de carecer de emocións e de música axeitada, partiu dun esquema inicialmente 
falido. Apréciase, pola contra, a orixinalidade e interdisciplinaridade de Réquiem 21 K626.   
 
 
- Lorena Crespo, 'La fábula se adueña del Castillo', La Región, 'Verano de teatro', 22 xullo 
2005, p. 15. 
 
Repásanse algunhas das actuacións que constituíron a penúltima xornada do Festival de 
Teatro de Ribadavia. Destácanse, entre elas, a representación do grupo israelí Face Theatre, 
as marionetas que levaron á escena El compromiso, así como a fábula de La nona e, 
finalmente, o mundo ao revés do dúo Zarabella. 
 
 
- Lorena Crespo, 'Se cierra el telón', La Región, 'Verano de teatro', 23 xullo 2005, p. 17. 
 
Coméntase a difícil decisión á que se deben enfrontar os responsábeis de outorgar os 



premios da Mostra teatral por mor da alta calidade e aceptación que amosaron os vinteún 
espectáculos da mesma. Cóntase que o premio de honor Abrente será para a compañía 
ourensá Sarabela e recóllense as críticas da oposición, que lamenta a fiscalización dos pases 
das autoridades por parte do Concello. 
 
 
- Camilo Franco, 'Ribadavia premia al teatro que hace memoria de la posguerra', La Voz de 
Galicia, 'Al sol', 24 xullo 2005, p. 53. 
 
Infórmase da concesión de dous dos catro premios da Mostra de Teatro de Ribadavia a 
obras de teatro ambientadas nos anos da posguerra civil española. Sinálase que Soliloquio 
de grillos, a primeira das galardoadas, narra a historia de tres mulleres asasinadas nunha 
cuneta, mentres que El compromiso versa sobre a vida de dous rapaces nun hospicio. 
 
 
- Xosé Lueiro, 'Ribadavia, seitura  da tradición', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Teatro', 24 xullo 
2005, p. 10. 
 
Repásase a historia do Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, que foi creado co gallo 
de fortalecer o feito teatral galego pero que foi condenado a desaparecer durante oito anos 
para rexurdir despois cunha vocación máis internacional. Apúntase ao especial papel dos 
nenos e da memoria histórica nesta edición e se recolle a esperanza do director de acadar un 
próximo incremento do orzamento. 
 
 
- E.P., 'Finaliza con éxito a Mostra Internacional de Teatro', Galicia Hoxe, 'Maré', 27 xullo 
2005, p. 42. 
 
Alúdese á ledicia do organizador da Mostra, Rubén García, polas felicitacións e o aumento 
dos asistentes, e faise eco da súa petición ao novo goberno de máis axuda económica de 
cara ás próximas edicións. 
 
 
 
XIIª Mostra de teatro afeccionado de Pontevedra 
 
.Organizada polo Concello de Pontevedra e a Coordinadora de Teatro desta cidade, 
comezou unha andadura máis firme no ano 2000 coa participación dende aquela de cinco 
grupos en cada edición. No ano 2005 celebrouse entre o 13 de novembro e o 4 de decembro 
no Teatro Principal desta cidade. Entre os grupos participantes están o grupo de teatro 
afeccionado Etrunoia con Tres Tristes Traumas, o Grupo de Expresión con Noites de Lúa; 
Teatro Quartoescuro, con A noite de Leonard, e mais a Aula de Teatro Municipal con 
Xogos na sesta. 
 
 
Referencias varias: 
 



- Belén López, 'A noite de indomnio dun tal Leonard', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
aquí/Cultura', 5 decembro 2005, p. 69. 
 
Cóntase o argumento de A noite de Leonard, obra que se está a representar en Pontevedra. 
Explícase que consiste no monólogo interior dun home abandonado pola súa muller que, 
ante a imposibilidade de durmir, repasa toda a súa vida e acaba cuestionando todos os 
recovecos da existencia. 
 
 
- MARÉ, 'Quartoescuro estrea en Pontevedra 'A noite de Leonard'', Galicia Hoxe, 'Maré', 5 
decembro 2005, p. 36. 
 
Dáse noticia da actuación de grupo teatral Quartoescuro no Teatro Principal de Pontevedra, 
onde representaron a súa última montaxe, A noite de Leonard. Infórmase de que a obra foi 
escrita por Carlos Gulías e Ángel Seoane e que foi concibida como segunda parte dunha 
anterior de nome A noite de Molly Bloom. 
 
 
 
VIª Mostra de Teatro Universitario da USC 
 
 ♦.Organizada pola Universidade de Santiago de Compostela, baixo a coordinación da 
Aula de Teatro da USC e coa produción do Vicerreitorado de Extensión Cultural e Servizos 
á Comunidade Universitaria, naceu coa vontade de ser un referente para a posta en escena 
dos grupos de teatro de carácter universitario de toda Galicia. Na edición de 2005 contou co 
patrocinio do Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais e a Fundación Caixa Galicia 
e celebrouse entre os días 2 de maio e 6 de xuño, tanto no campus de Compostela coma no 
de Lugo, tendo como escenarios a sala de teatro Roberto Vidal Bolaño do Auditorio da 
Universidade e o Salón Teatro.  Os grupos participantes con obras en linguas distintas ao 
galego foron: a Aula de Teatro da Universidade de Extremadura, a Universiteit Van 
Amsterdam, a Aula de Teatro da Universidade de Granada e a Universidade de Agadri, 
mentres que as obras galegas que se representaron foron Frankenstein, da Aula de Teatro 
Universitario de Ourense; As bágoas amargas de Petra Von Kanf, do grupo da USC As 
Fillas de Lilith, Paxariños Preñados do grupo da USC In Bocca al Lupo, Criaturas da 
compañía da USC Murmurios; A importancia de chamarse Dolly Wilde do grupo 
Quartoescuro; Coa vida nos talóns de Nicotina; ¿Quen dixo que os anxos non teñen seso? 
de Apeirón Teatro; Nai do Taller de Arte Dramática do Campus de Lugo e O asasino 
sorrinte do grupo Teatro no Aramio. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Maré, 'Todo un mes de teatro universitario', Galicia Hoxe, 'Maré', 2 maio 2005, p. 37. 
 
Dáse conta do inicio da VI Mostra de Teatro Universitario da USC que terá como obra 
inaugural a Otelho a cargo da compañía Caleac. 
 



 
- C.U., 'O mundo teatral xúntase nos campus de Santiago e Lugo', El Correo Gallego, 
'Correo da Universidade', 3 maio 2005, p. 4. 
 
Trátase dun programa moi detallado co día que actúa cada unha das dezaoito compañías e 
das obras que van compoñer a VI Mostra de Teatro Universitario da USC. 
 
 
 
IVº Encontro Estatal de Teatro Afeccionado 
 
.Organizado pola confederacion Española (CETA)  e a Federación Galega de teatro non 
profesional (FEGATEA), celebrouse no Auditorio municipal de Narón dende o 28 ao 30 de 
outubro e participaron un total de cinco compañías: a estremeña Garnacha, con El mundo 
más disputado, a asturiana Teatro Contraste, con El florido pensil, os casteláns-leoneses 
Cachivache, con La mujer de negro, os cataláns Joventut de la Farándula con Alicia e os 
galegos O Trasno Novo Teatro con Vixía.   
 
 
Referencias varias: 
 
- E.P., 'O teatro afeccionado dáse cita en Narón', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 30 outubro 2005, 
p. 30. 
 
Noticia da celebración do IV encontro estatal de teatro afeccionado en Narón, que foi 
inaugurado no Auditorio municipal e no que tamén participarán cinco compañías doutras 
comunidades autónomas.   
 
 
 
- Montse Mayoral, 'Non hai unha política de promoción do teatro de base', Diario de 
Ferrol, 1 novembro 2005, p. 15. 
 
Entrevista a Alberto Álvarez como presidente da FEGATEA (Federación Galega de Teatro 
Afeccionado). A través de preguntas estabelece o panorama organizativo a nivel estatal do 
teatro afeccionado e reclámase maior apoio institucional para mudar os hábitos de 
distribución deste tipo de teatro. 
 
 
 
Ciclo de teatro afeccionado do Morrazo 
 
.Organizado pola Asociación Cultural A Cepa, ten por obxectivo reunir todos os grupos de 
expresión dramática da comarca e ofrecer aos amadores deste xénero artístico a 
posibilidade de presenciar o teatro de recreación máis próxima. As actuacións desta 
primeira edición tiveron lugar no Auditorio Municipal de Cangas os venres a partir das dez 
e media da noite e celebráronse entre o 3 de maio e o 14 de xuño. A inauguración do ciclo 



correu a cargo da Compañía Avresno coa peza As árbores morren en pé, despois da lectura 
do pregón feita polo actor Celso Parada. 
 
 
 
 
Xornada de Teatro en Barbadás 
 
.Celebrada na Casa da Cultura de Barbadás o domingo 26 de xuño ás 21:00 horas. 
Representouse a obra de Federico García Lorca Amor de Don Perlimplin con Belisa en su 
jardín, a cargo do grupo de Teatro Experimental de Barbadás, dirixidos por Alfonso 
Blanco.  
 
 
 
 
II Mostra de Teatro, "Teatro D-Mente" 
 
 ♦.Evento organizado pola Fundación Quartoescuro en colaboración co decanato da 
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra. A edición do ano 2005 
tivo lugar na Universiade de Vigo do 10 ao 12 de maio e na Facultade de Xornalismo de 
Santiago dende o 23 ao 26 de maio. En Vigo actuaron Caleac Teatro, cunha versión de 
Othello de Shakespeare, Ángel Seoane con A noite de Leonard, un monólogo a partir de 
textos de Warhol e Oscar Wilde e a compañía Quartoescuro con A importancia de 
chamarse Dolly Wilde. Xa na Facultade de CC. da Comunicación de Santiago, 
representáronse cinco espectáculos de compañías universitarias: El vestido de Q2, A noite 
de Molly Bloom, representada por Susana Pombo, novamente a compañía Quartoescuro con 
A importancia de chamarse Dolly Wilde, Un drama nuevo de Quinto Acto e O asasino 
sorrinte, de Teatro no Aramio.   
 
 
Referencias varias: 
 
- Manuel Jabois, 'O teatro non fuxe do campus pontevedrés', Diario de Pontevedra, 
'Cultura', 10 maio 2005, p. 76. 
 
Anúnciase a celebración da Mostra de Teatro "Teatro D-Mente" da Facultade de CC.SS. e 
da Comunicación da Universidade de Vigo en Pontevedra e dáse conta dos horarios, 
compañías e espectáculos que a compoñen, parándose, sobre todo, na representación de A 
importancia de chamarse Dolly Wilde de Quartoescuro, que pechará a mostra. 
 
 
 
- MARÉ, 'De Shakespeare a James Joyce', Galicia Hoxe, 'Maré', 10 maio 2005, p. 48. 
 
Dáse conta de maneira detallada da dobre programación da Mostra de Teatro "Teatro D-
Mente" provocado pola bifurcación do espazo escénico entre a Facultade de CC.SS. e da 



Comunicación da Universidade de Vigo en Pontevedra e a Facultade de Xornalismo da 
Universidade de Santiago. 
 
 
 
- Maré, 'O teatro dos máis novos, en compostela', Galicia Hoxe, 'Maré', 24 maio 2005, p. 
46. 
 
Faise un repaso do contido e das representacións das obras de tres días da Mostra de Teatro 
"Teatro D-Mente" na parte que toca á Facultade de Xornalismo da Universidade de 
Santiago. Comeza polas que xa se representaron no día anterior, A noite de Molly Bloom a 
cargo de Teatro Quartoescuro, obra coa que se inaugurou a mostra, e El vestido do grupo 
Q2. Continúa coa que se vai representar no mesmo día, A importancia de chamarse Dolly 
Wilde de Quartoescuro. E remata coa do día seguinte, Un drama novo de Quinto Acto 
 
 
 
Teatro Rosalía de Castro da Coruña 
 
.Dentro da programación desta sala, cabe salientar co gallo da celebración do seu décimo 
aniversario trala súa remodelación no 1995, unha programación especial coa peza teatral 
Azaña, una pasión española da man de José Luis Gómez, así como outra obra galardoada, 
La pasión según Don Quijote, interpretada por Cheta Lera. Do mesmo xeito, a finais de ano 
a sala presentou a súa proposta para os primeiros cinco meses do 2006, dende xaneiro até 
abril, salientando varios espectáculos en xira por España e dous estrenos galegos.   
 
 
Referencias varias: 
 
- Ana Rodríguez, 'Las producciones teatrales de mayor éxito abren el nuevo año del 
Rosalía', La Opinión, 'Cultura', 29 decembro 2005, p. 54. 
 
Repásase o programa que a sala coruñesa ten previsto para o primeiro trimestre do ano e se 
destaca a cantidade e calidade das actuacións. Anúnciase a chegada da versión teatral de 
Solas na que José Carlos Plaza dirixe a Lola Herrera e Natalia Dicenta, así como o estreo de 
84 Charing Cross Road, opera prima da cineasta Isabel Coixet, e a volta dun clásico 
mihuriano, Tres sombreros de copa, a cargo do director Gustavo Pérez Puig. Tamén se 
sinala a futura presencia de Tosar en dúas obras: El zoo de cristal, de Tenessee Williams, e 
no Shakesperiano Hamlet. Por último, faise referencia á obra Carambola (Cóncavo, 
convexo), que virá da man de Lino Braxe, á adaptación do drama calderoniano Amar 
después de la muerte por Eduardo Vasco e, finalmente, ao popular drama El cartero y 
Pablo Neruda, que tamén se poderá ver sobre as táboas do Rosalía. 
 
 
 
Xº Mes do Teatro de Amistade 
 



.Ciclo de teatro afeccionado, que cumpre dez anos de existencia, incluído dentro da 
programación cultural organizada pola asociación de mulleres de Santa Mariña en 
colaboración co Concello, a Deputación, a Xunta e a Obra Social de Caixa Galicia. 
Celebrouse ao longo do mes de agosto coa participación de media decena de grupos: o 
grupo Bordelo, de Cervo, que inaugura o ciclo con Katharsis, de Francisco Piñeiro; o grupo 
coruñés de Xiria, con Amor en blanco y negro; o grupo de teatro da Terceira Idade de 
Pontevedra, con La zapatera prodigiosa, de Margarita García Plagano, e a compañía 
Longorio de Meirás coa obra El crimen al alcance de la clase media. Pecha o ciclo o grupo 
anfitrión, teatro Amistad, que estrea o seu último traballo, Non lle busques tres pernas ó 
alcalde, dirixido por Manuel Basoa.  
 
 
 
 
XVIº Mostra de Teatro Galego de Cariño 
 
.Organizado polo Concello de Cariño, celebrouse dende o 16 até o 21 de agosto. As 
representacións tiveron lugar unha ao día no auditorio municipal en sesións ás 22:00 horas 
con entradas a dous euros. Balea Branca iniciou o ciclo coa obra Defensa de dama. Contou 
ademais coa participación dos grupos Mofa e Befa, Teatro Galileo, Teatro de Ningures, coa 
obra Tartufo; Áncora Produccións, con Paso de cebra, e Teatro do Adro, coa obra García. 
 
 
 
 
IVº Semana de Teatro Independente 2005 
 
.Organizado pola Asociación Cultural 'A Bufarda' e subvencionado polo Concello da 
Coruña, celebrouse no auditorio do Fórum Metropolitano herculino entre o 24 de xaneiro e 
o 14 de outubro. O programa inclúe seis espectáculos, catro deles dende fóra da Coruña. Os 
espectadores puideron gozar nesta edición de 2005 de representacións das compañías 
Solpor, Imaxina-t, Teatro Aforo, coa obra En alta mar ou Teatro Avento, con E agora que 
facemos? O ciclo conta tamén con actividades paralelas chamadas "Sesións golfas", onde 
actuaron en distintos escenarios da cidade David Lendoiro e Luis Pousada. 
 
 
 
 
IIIª Mostra de Teatro Cidade de Lugo 
 
.Evento celebrado por primeira vez, organizado polo Colexio Fingoi, que conta coa 
colaboración do Concello de Lugo e o Instituto Galego de Educación Ambiental A 
Ponticela. Celebrouse entre o 3 e o 11 de maio no Auditorio Gustavo Freire e no centro 
social de Fingoi. Os grupos que participaron foron un profesional, Sarabela Teatro, con 
Rolda de caricias; tres universitarios: obradoiro de expresión dramática da USC, In Bocca 
al Luppo, con Paxariños Preñados, e a compañía de marionetas da USC; e seis 
afeccionados: Achádego, que pon en escena a obra Confusión de María Balteira; Nova 



Escena con A irmá Ignacia explícavolo todo, Caleac Teatro con Polvo eres, Nostrumcai, 
Palimoco, Pinchacarneiro, con Clase aberta, e o obradoiro de teatro da Concellaría de 
Xuventude. Tamén estiveron presentes catro compañías infantís: Ubú Teatro, Tiritritraum, 
con A princesa, o dragón e San Xurxo o campión, Matapiollos e Escola Novo Circo.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Jaureguizar, 'Unha escea de integración', El Progreso, 'Cultura', 6 maio 2005, p. 89. 
 
Dáse conta da representación de dous actos da obra La academia que o grupo 
Pinchacarneiro, composta por discapacitados psíquicos, fixo na Mostra de Teatro Cidade de 
Lugo. No apartado "In Bocca Al Luppo' repasa catro vidas" infórmase das representacións 
do día, Paxariños preñados da man do colectivo In Bocca Al Luppo e A princesa, o dragón 
e San Xurxo O Campión de Tirititraum Teatro. 
 
 
 
Ciclo de Nadal en Riveira 
 
.Organizado polo concello de Riveira dentro da programación de actividades para o Nadal. 
Entre elas salientaron exposicións de pintura, música, teatro, cine, talleres e pasarúas dentro 
de "Nadal na rúa". No apartado de teatro, o grupo Talía Teatro representou a peza Mundos 
o 28 de decembro e dous días despois o grupo de títeres Taxarina a obra Os Narigudos.   
 
 
 
 
Semana Cultural de Pazos de Reis 
 
.Organizado pola Asociación Cultural Aloia de Pazos de Reis, xunto co Concello de Tui, 
celebrouse durante o mes de setembro na parroquia de Pazos de Reis. Entre as compañías 
participantes atópase o grupo de teatro Mesturanza,que representou as obras Peter Pan e As 
fillas do taberneiro, así como a posta en escena da obra O cego de Fornelos. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.D., 'Teatro y música en la semana cultural de Pazos de Reis', Atlántico Diario, 'Área 
Metropolitana', 28 setembro 2005, p. 23. 
 
Móstrase a carteleira da recta final da semana cultural organizada pola Asociación Cultural 
Aloia de Pazos de Reis na que destacan as actuacións do grupo Mesturanza con Peter Pan 
en Galicia e As fillas do taberneiro, e a representación da obra O cego de Fornelos. 
 



 
 
II Encontro Internacional de Teatro e Artes de Rúa 
 
.Organizado pola Asociación de comerciantes e industriais de Tui e a colaboración da 
Consellería de Innovación, Industria e Comercio, o Concello de Tui, Paradores, Caixanova, 
entre outros. A edición de 2005 celebrouse do 15 ao 17 de xullo e tivo como escenarios o 
Paseo da Corredeira e as rúas de Tui. Déronse cita diferentes artistas de rúa con 
espectáculos de clown, globoflexia, malabares, música e humor. Actuaron as compañías 
Circo Chico, o grupo Electrógeno (gañadores da primeira edición), Circonest, Azukillas, 
Ok e Shampoo.  
 
 
Referencias varias: 
 
- E.G., 'El II Encontro Internacional de Teatro y Artes de Rúa llega a las calles tudenses', 
Faro de Vigo, 'Baixo Miño/Área Metropolitana', 12 xullo 2005, p. 14. 
 
Dáse conta da celebración do II Encontro Internacional de Teatro e Artes de Rúa de Tui 
dentro do programa "Vida nas rúas". Seis son as compañías, a Asociación de Comerciantes 
e Industriais de Tui (Acitui) a organizadora e as rúas de Tui o escenario, en especial o 
Paseo da Corredera. 
 
 
- M.D., 'El Paseo de la Corredera acoge el 'Teatro y las Artes de Calle', Atlántico Diario, 
'Área Metropolitana', 12 xullo 2005, p. 20. 
 
Infórmase da celebración do II Encontro Internacional de Teatro e Artes de Rúa de Tui, do 
tipo de actuacións que vai haber, dos organizadores e do espazo no que se vai desenvolver. 
 
 
 
II Edición do Ciclo da Comisión de Teatro 
 
.Organizado pola Comisión de Teatro de Vigo en colaboración coa Extensión Universitaria 
e Caixanova. A Comisión naceu no ano 2003 para canalizar as accións das compañías do 
campus de Lagoas Marcosende fóra da Aula de teatro Universitaria e coa intención de 
achegar ao público o labor dos grupos e compañías das escolas e facultades de Vigo, que 
ofrecen obras comprometidas e de calidade. Na actualidade está formada por Saraiba, 
Quinto Acto, Luna e Xerigonza. Comezou o 31 de outubro e as representacións tiveron 
lugar nas instalacións do teatro Caixanova. O grupo Luna inaugura o ciclo coa obra A noite 
fíxose maior en Madrid. Séguenlle a compañía Quinto Acto, que leva a escena Un drama 
novo; Xerigonza, con Prohibido suicidarse en primavera. O ciclo contou con dúas 
compañías invitadas: Cuarto Escuro, do campus de Pontevedra e Teatro do Grilo, que 
cerrou esta edición coa obra Drácula.  
 
 



 
 
Ciclo de Teatro Profesional para adultos 
 
.Organizado polo Concello de Cambados, tivo lugar no auditorio de A Xuventude dende o 
30 de outubro até o 20 de novembro, en funcións dominicais ás sete da tarde e cunha 
entrada a 3 euros para o público xeral e 1,50 euros para estudantes e xubilados. O dúo 
cómico Mofa e Befa inaugurou esta edición co espectáculo Cultura para dar e tomar. 
Séguenlle catro representacións máis de compañías profesionais, ademais da obra A 
taberna sen dono, do grupo afeccionado de Ribadumia Alecrín, xa fóra do programa 
oficial, o 2 de decembro ás 21:30 horas. As compañías participantes son: Lagarta, Lagarta, 
con Fobias(unha extraña noite na casa de Luís Mendía); Teatro Galileo, con Caprichos de 
Cervantes; a compañía Belmondo que interpreta Sidecar e, finalmente, Expresión 
Produccións con Entre nós.  
 
 
 
 
Ciclo Teatral da Estrada 
 
.O ciclo teatral estradense contou coa participación da compañía Balea Branca que 
representa no Principal un clásico de Tenesee Williams, Un tranvía chamado desexo. A 
función comezou ás 21:00 horas, con entrada a tres euros. 
 
 
 
 
II Ciclo de Domingos de Teatro de Marcón 
 
.Organizado pola Asociación Xuvenil 'A Landra' en colaboración co Concello de Marcón e 
a Comunidade de Montes coa intención de recuperar o teatro nas zonas do rural. Celébrase 
dende o 9 de xaneiro até o 20 de febreiro os domingos ás 7 da tarde. As distintas montases 
teatrais propostas para esta edición son, entre outras, a representación da obra de Angels 
Garriga, O testamento do tío Siño, precedida dun espectáculo de baile; Aquí non paga nin 
Dios! da compañía A Mimosa; Seis personaxes en busca de autor, de Arume; A caída do 
conselleiro, da Aula de Teatro de Pontevedra; Pero...¿quen colleu o tren, de Noitebra e, 
finalmente, Vixía, de O Trasno Novo Teatro.  
 
 
 
 
Festival Ciclocómico  
 
.Programa cultural organizado pola Extensión Universitaria de Vigo. Na edición de 2005 
deste Festival da Cidade Universitaria participaron entre outras, a compañía teatral Mofa e 
Befa con Cultura para dar e tomar, actuación que terá lugar no Teatro Vidal Bolaño, con 
entrada libre, e a compañía Los Ulen, coa representación da obra Bar de lágrimas. Todas as 



actuacións tiveron lugar ás 18:30 horas.  
 
 
 
 
IIº Festival de Teatro Galego do Carballiño (FETEGA 2005) 
 
.Organizado pola compañía Nove-Dous en colaboración do Concello de Carballiño e o 
Igaem, cun presuposto que ronda os 15.000 euros. Celebrouse dende o 29 de agosto ao 11 
de setembro e experimentou un aumento de funcións con respecto do ano anterior, de catro 
a seis, e unha infantil.  A compañía Sarabela Teatro tiña previsto inaugurar o festival pero 
finalmente fíxoo Fulano, Mengano e Citano coa obra Cheiro de estrelas 2. As outras 
compañías participantes foron Teatro do Adro con García; Balea Branca que pon en escena 
Defensa de dama; Teatro do Atlántico, con O encoro;  Tanxarina Títeres que ofreceu o 
espectáculo infantil Os narigudos. Pecha o festival Nove-Dous, coa súa última montaxe 
Ondas.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Roberto Pascual, 'FETEGA. Unha necesitada aposta polo teatro galego no Carballiño', 
Revista Galega de Teatro, nº 44, 2005. 
 
Fáiselle unha enquisa á compañía de teatro "Nove-Dous", formada por Josi Lage e Josue 
García, que do 7 ao 11 de setembro de 2005 organizarán o Festival de Teatro Galego 
(FETEGA), celebrado no Centro Multifuncional do Carballiño, incidindo na xestión do 
festival, nos criterios de escolla das obras que van ser representadas, así como as propostas 
que eles propios teñen para o futuro. Para rematar cítanse os nomes das obras que foron 
representadas neste festival: Cheiro de estrelas 2, de Fulano, Mengano e Citano; García, de 
Teatro do Adro; Defensa de dama, de Balea Branca; O encoro, de Teatro do Atlántico; Os 
Narigudos, de Tanxarina Títeres, e Ondas, de Nove-Dous.  
 
- L.R., 'Trinta comerciantes locales apoyan el Festival de Teatro', La Región, 'Carballiño', 6 
setembro 2005, p. 20. 
 
Ademais de dar a coñecer o programa de actuacións para o Festival de Teatro de 
Carballiño, salienta o presuposto con que contan os organizadores, 15.000 euros, grazas á 
venda de entradas, camisetas e pegatinas, así como do apoio dunha trintena de comerciantes 
locais, entidades bancarias e empresariais.  
 
 
- Sabela Piñal, 'Este año va menos público al teatro', La Región, 'Provincia', 20 setembro 
2005, p. 19. 
 
Entrevista a Jouse García, actor da compañía Nove-Dous, e un dos responsábeis do Festival 
do Teatro Galego, na que fala sobre o descenso de público no devandito festival pese á gran 



calidade das montaxes. Considera que esta situación é reflexo do que está a pasar en Galicia 
co teatro, incluso en representacións gratuítas. Remata referíndose aos sus proxectos 
futuros no CDG, coa obra Seis personaxes en busco de autor, dirixida por Xulio Lago.  
 
 
 
Festival Valleinclaniano de Teatro 
 
.Organizado pola Concellaría de Cultura de Vilanova de Arousa comezou as súas 
representacións o 26 de xuño con dúas sesións ao aire libre, no Xardín Umbrío: Ligazón e 
La rosa de papel. As representacións tiveron lugar os sábados pola noite e puxéronse en 
escena de tres grandes obras de Valle-Inclán ademais das anteriormente mencionadas: 
Falsa y licencia en la reina castiza, para o día 9;Tirano Banderas, o día 17, e El retablo e 
la avaricia, la lujuria y la muerte, o día 23, todas elas ás 22:30 horas.  
 
 
 
 
VIª Feira do Humor Pontevedra 2005 
 
.Nova edición da Feira do Humor celebrada en diversas prazas da cidade de Pontevedra. 
Inaugurouse o domingo 31 de xullo no Teatro Principal e contou coa participación da 
compañía de títeres Cachirulo, con A guerra das Galicsias, da compañía Cascai Teatre, cun 
espectáculo de humor mediterráneo, da compañía Keaton&Keaton, con Los bañistas, do 
cómico Cándido Pazó, dun taller de circo para nenos, proposto por La Stravagante Cía, e o 
grupo Voudeville Negro con Todo encaja.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Cristina Michelena, 'El humor toma las plazas', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
Verán/Cultura', 2 agosto 2005, p. 57. 
 
Relátase o ambiente de risas e alegría que se vive nas actuacións que están tendo lugar na 
vila pontevedresa. Cóntase que os nenos se divertiron cos títeres de Cachirulo e da 
representación A Guerra das Galicsias, na que os efectos especiais da película foron 
substituídos por referencias ás tradicións propias da terra. Coméntase o teatro xestual 
desenvolvido por Cascai Teatre e adiántanse novas sobre as seguintes representacións, a 
cargo da compañía Keaton e de Carlos Pazó. 
 
 
 
Teatro Jofre 
 
.Sala que estivo en obras a maior parte deste ano. Aínda que xa pensaba abrir as súas portas 
no mes de maio. Para a súa reapertura, en decembro, celebrouse un ciclo sobre teatro. 
Ademais, este teatro, xunto co Concello de Ferrol, chegou a un convenio con Caixanova 



para estar incluído no circuíto da programación escénica organizada por esta entidade, 
levando aos escenarios obras de tearo clásico de Shakespeare ou García Lorca, así como a 
última montaxe de Els Joglars.        
 
 
Referencias varias: 
 
- M. Mayoral, 'Sobre el escenario del Jofre', Diario de Ferrol, 'Ferrol', 27 febreiro 2005, p. 
15. 
 
Faise eco do convenio que ten previsto firmar o Concello de Ferrol con Caixanova para 
incluír ao Teatro Jofre na programación de eventos culturais promovidos pola entidade. 
Segundo se informa, asegúrase así a presenza neste escenario de teatro, danza e música. De 
seguido pasa a ofrecer información sobre a programación do primeiro semestre do ano, na 
que se inclúe obras de teatro clásico de Shakespeare, Lorca e Molière, así como a última 
montaxe de Els Joglars.  
 
 
- P.H., 'El teatro Jofre reabre sus puertas el mes de mayo', El Correo Gallego, 'Galicia', 11 
marzo 2005, p. 17. 
 
Comeza facendo unha breve alusión á historia do emblemático edificio. De seguido, 
refírese á súa próxima reapertura para o mes de maio, na que se ten prevista a inauguración 
do mesmo. Remata aludindo ás melloras de rehabilitación do histórico edificio, coas que se 
logra máis espazo e iluminación.  
 
 
- M.J.Rico, 'Las obras del Jofre acabarán en abril pero su apertura podría retrasarse', Diario 
de Ferrol, 'Ferrol', 11 marzo 2005, p. 16. 
 
Fala da rehabilitación que se está a levar a cabo no Teatro Jofre, que agora, segundo se 
explica, contará cunha capacidade para seiscentas cincuenta persoas. Tamén se informa de 
que aínda que se tiña previsto rematar as obras en abril, non se sabe con seguridade cando 
empezará a funcionar. Remata referíndose ás cifras económicas, así como ás remodelacións 
que se viñeron facendo.  
 
 
- José Díaz Dopico, 'Habemus Jofre', Diario de Ferrol, 'Opinión', 24 setembro 2005, p. 30. 
 
Artigo de opinión que reflexa a alegría do autor pola próxima reapertura do Teatro Jofre, ao 
mesmo tempo que reclama para ese día a resonancia que se merece, ao ser un edificio 
emblemático da cidade, sobre todo dende o ámbito cultural.  
 
 
 
XVI Xornadas de Teatro en Galego do Seixo 
 



.Xornadas que se desenvolven ao longo da primeira semana de decembro, ata o día 8, e nas 
que participan cinco compañías no local dos Amigos da Paisaxe Galega, entre elas . Foi 
inaugurado polo grupo de teatro Badius, de Baio, en Zas, coa representación da obra 
Tócama, Sam, producción dirixida por Alberte Villar.  
 
 
 
Teatro Ensalle 
 
.Sala viguesa que presenta unha programación que inclúe obras teatrais, danza e música. En 
canto ao teatro, para o primeiro trimestre do ano, salienta a representación en febreiro da 
propia compañía do teatro, coa montaxe Zoo nocturno; en abril da compañía Nove-Dous 
Teatro, de Carballiño, coa obra Ondas. No que se refire á programación para a derradeira 
tempada do ano, acollerá espectáculos de música e danza, ademais de teatro, coas 
compañías compostelás Belmondo e Virxes e a propia compañía Teatro Ensalle, que estrea 
en decembro a creación Oco.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Ágatha de Santos, 'Ensalle se lamenta de la falta de apoyo municipal al teatro alternativo', 
Faro de Vigo, 'Sociedad y cultura', 3 febreiro 2005, p. 44. 
 
Faise eco das queixas dos responsábeis do Teatro Ensalle de Vigo, Pedro Fresneda e 
Raquel Hernández, do pouco apoio que a Concellaría de Cultura presta ao teatro 
alternativo. Ademais, preséntase a programación trimestral que inclúe teatro, danza e 
música. Remata detallando datas das distintas actividades e representacións.  
 
 
- Catuxa Argibay, 'El teatro Ensalle de Vigo apuesta por la música para la nueva 
temporada', Faro de Vigo, 'Sociedad y Cultura', 14 setembro 2005, p. 36. 
 
Referénciase a rolda de prensa na que os responsábeis da sala viguesa Teatro Ensalle 
presentaron a súa nova temporada. Anótase a súa vontade de ampliar o número de 
espectadores con respecto ao ano pasado e de ampliar a súa programación a outro tipo de 
espectáculos como a danza contemporáneo e o rock & roll. Outra das novidades, no eido 
administrativo, é a posibilidade de posuír un carné de socio transferíbel, de cara a ampliar e 
adaptar o público habitual do recinto. 
 
 
- Javier D. Campa, 'El Teatro Ensalle abre la temporada con una obra de danza 
contemporánea', Atlántico Diario, 'Vigo', 14 setembro 2005, p. 21. 
 
Anótanse as declaracións dos responsábeis da sala Teatro Ensalle que valoraron de forma 
moi positiva a experiencia da temporada anterior, cun total de 99 días de programación e 31 
espectáculos. No referido á nova temporada fálase da diversificación dos espectáculos, 
introducindo grupos de rock; o mantemento dos cursos de teatro e danza; e a nova 



posibilidade de que os socios posúan un carné transferíbel. 
 
 
 
IIª Homenaxe ó Teatro do Concello de Gondomar 
 
 ♦.Organizada pola Concellaría de Cultura do Concello de Gondomar, dende o ano 2004, 
para conmemorar o Día Mundial do Teatro. Nesta segunda, que edición tivo lugar durante 
os días 22, 23 e 24 de abril, compañías como Vichelocrego Teatro, cunha exhibición de 
teatro inmediato, Teatro de Ningures ou Monicreques de Kukas con  O Principiño e Contos 
do vento acatarrado respectivamente, ofreceron espectáculos para todos os públicos. 
Ademais, o día 22 celebrouse un concurso para parellas mixtas de actores afeccionados. Así 
mesmo, nesta edición entregouse o Premio de Teatro "Vidal Bolaño", concedido á Mostra 
Internacional de Teatro de Ribadavia. 
 
 
Referencias varias: 
 
- A.G., 'Gondomar celebra hasta el domingo su 'Homenaxe ó teatro', Atlántico Diario, 'Área 
metropolitana', 22 abril 2005, p. 23. 
 
Infórmase do inicio da Homenaxe ao teatro do Concello de Gondomar. Dáse conta tamén 
do sitio e da hora de inauguración e faise un repaso da programación dos tres días que dura 
e, para rematar, cóntase que antes da obra do segundo día o Concello de Gondomar 
entregará o premio de teatro Roberto Vidal Bolaño á Mostra Internacional de Teatro de 
Ribadavia.  
 
 
- N. Pillado, 'Gondomar inicia su segundo ciclo 'Homenaxe ó teatro', Faro de Vigo, 'Val 
Miñor', 22 abril 2005, p. 20. 
 
Comunícase o inicio do segundo ciclo Homenaxe ao teatro e describíndonos a 
programación cóntase que entre os actos e antes da obra do segundo día, a saber O 
Principiño que representará Teatro Ningures, o Concello de Gondomar fará entrega do 
premio de teatro Roberto Vidal Bolaño á Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. 
 
 
- Vicente Montejano, 'Gondomar abre este mes una Mostra de Teatro', Faro de Vigo, 
'Valmiñor', 23 abril 2005, p. 6. 
 
Dáse conta da Homenaxe ao teatro que se está a celebrar no Concello de Gondomar. 
Primeiro informa do que aconteceu no primeiro día no que a compañía gondomareña 
Vichelocrego fixo unha exhibición de teatro inmediato, experiencia que xa tivera éxito no 
IES Auga da Laxe, e, remata, facendo unha pequena monografía de cada compañía e de 
cada obra, coas actuacións dos dous últimos días. 
 
 



 
VIª Mostra de Teatro Afeccionado de Boiro 
 
.Organizada polo Concello de Boiro e os integrantes de Teatro do Improvisto, coa 
colaboración da Consellaría de Cultura da Xunta, a Deputación e o IGAEM. A edición do 
2005 tivo lugar na Casa da Cultura dende o 18 de marzo até o 17 de maio. Contou con oito 
compañías, entre elas o grupo Bolaván, con Femenino plural, Teatro do Improvisto, con 
Tartufo, Teatro de Ningures con Fausto, o grupo Sim Salabim con Hánsel y Gretel, 
Andaravia Teatro con Bicos e a Aula de Teatro de Pontevedra con A caída do conselleiro.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Antía Urgorri, 'El ciclo de teatro aficionado de Boiro comienza esta noche con la 
participación de ocho grupos', La Voz de Galicia, 'Comarcas', 23 abril 2005, p. 10. 
 
Infórmase sobre a celebración da VIª Mostra de Teatro Afeccionado de Boiro dando conta, 
entre outras cousas, das obras que inaugurarán e clausurarán o acto. Unha é Feminino 
plural de Bolován e a outra Tartufo de Teatro do Improvisto. 
 
 
- J.M., 'Bolován abre la Mostra de Teatro Afeccionado', El Correo Gallego, 'Área de 
Compostela', 23 abril 2005, p. 37. 
 
Descríbese a VIª Mostra de Teatro Afeccionado de Boiro da que se anuncia a súa 
inauguración coa obra Feminino plural de Bolován. A seguir danse a coñecer as 
representacións que a clausurarán, serán por lado Non é tan fácil e por outro Tartufo de 
Teatro do Improvisto. E, xa no remate, dáse conta do espectáculo que se desenvolverá no 
día seguinte, Bicos de Andaravía Teatro. 
 
 
 
- Manuel Dourado Deira, 'Cultura na Barbanza: de Boiro a Rianxo', El Correo Gallego, 'El 
Correo 2', 'Arousanía', 1 maio 2005, p. 22. 
 
Comézase salientando a atención que o Concello de Boiro lle presta á cultura para dar conta 
da VI edición da Mostra de Teatro Afeccionado. Infórmase das datas de celebración e das 
obras que xa se celebraron, a saber Fausto de Teatro de Ningures, que inaugurou o acto, e 
Hansel y Gretel do grupo Sim Salabim. 
 
 
 
IIº Festival de Teatro Cómico "Manicómicos" 
 
 �.O Fórum Metropolitano e o Teatro Rosalía de Castro acolleron a II Semana de Teatro 
Cómico celebrado dende o 3 ao 9 de xuño. Estivo organizado pola asociación cultural 
herculina Manicómicos e recolle actuacións galegas e internacionais. Na edición deste ano 



inclúen sete actuacións, tanto no teatro como na rúa, que foi a novidade. As representacións 
estiveron a cargo da propia compañía Manicómicos, que inaugura o espectáculo con Os 
Colombaiños, Bucanero Teatro, con Hánsel e Ponsel, Ruso Negro con Concerto normal y 
corriente. Mofa e Befa, con Cultura para dar e tomar; Joseph Collard, que presenta Zig 
Zag; Virginia Imaz, con Modelo Clowntrapublictaria, ou a compañía arxentina 
Chimichurri con catro números en Riego de Agua, foron outros dos participantes. Os 
alumnos do curso de Ánxel Burgos foron os encargados de clausurar o festival coa 
representación de Feeling x feeling, un cabaré colectivo.   
  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Abel Peña, 'La locura que define al artista', El Ideal Gallego, 3 xuño 2005, p. 76. 
 
Faise unha descrición do grupo de artistas coruñeses Manicómicos, organizadores do 
Festival de Teatro Cómico da Coruña. Primeiro fan referencia á creación da asociación 
cultural e do I Festival de Teatro Cómico para despois dar conta do seu éxito e dos 
colaboradores que van facer posíbel esta segunda edición. No apartado "40 personas y solo 
una está cuerda" dáse conta da coordinadora dos Manicómicos, Marta Horjales. 
 
 
 
- J.A. Martínez Sevilla, 'Teatro cómico', El Ideal Gallego, 'La Columna', 8 xullo 2005, p. 
22. 
 
Descríbese de forma máis ou menos detallada o IIº Festival de Teatro Cómico 
"Manicómicos". Primeiro fálase dos organizadores, logo das actividades que se van levar a 
cabo e, por último dos grupos que actuaron nos bares, nas rúas, no Rosalía e no Fórum -de 
maneira un pouco máis detallada- coruñeses. 
 
 
 
Mostra de Teatro de Primavera 
 
.Organizada polo Centro de Servizos Sociais de Mondoñedo en colaboración coa Xunta e a 
Concellaría de Asuntos Sociais e dirixida por Mari Carmen Casanovas. Na edición de 2005 
presenciáronse nove obras ao longo do mes de abril, que ademais recorreron outras vilas 
cercanas. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Elena Castelao, 'Mondoñedo tendrá teatro en primavera', El Progreso, 'A la última', 31 
marzo 2005, p. 80. 
 



Infórmase de que o centro de servizos sociais de Mondoñedo en colaboración coa Xunta e 
coa concellaría de Asuntos Sociais organizará a Mostra de Teatro de Primavera que contará 
con nove obras e representacións fóra da cidade episcopal. 
 
 
 
Xornadas Teatrais de Córgomo 
 
.Organizado coa colaboración do Concello de Vilamartín e a Fundación Comarcal de 
Valdeorras. Nesta edición de 2005, o programa de catro días das anteriores xornadas 
quedou reducido a unha soa función celebrada o 17 de xullo por falta de financiación. 
Escoitiuse tamén un poema inédito de Florentino Delgado.  
 
 
Referencias varias: 
 
- LR, 'La falta de recursos amenaza las 'Xornadas Teatrais' de Córgomo', La Región, 
'Valdeorras', 22 xullo 2005, p. 21. 
 
Explica a difícil situación económica que debe enfrontar a asociación cultural encargada de 
organizar as Xornadas Teatrais de Córgomo, que xa provocou que os catro días iniciais 
tiveran que reducirse a só un. Recolle a petición dunha axuda de 300 euros de Anxo 
Baranga, representante da asociación, así como a resposta do alcalde que, malia recoñecer 
que o concello non pode asumir tal gasto, se compromete a xestionar subvencións doutras 
entidades para o ano próximo. 
 
 
- L.R., 'Ni la lluvia ni el dinero pudieron con el teatro', La Región, 'Provincia', 29 xullo 
2005, p. 15. 
 
Infórmase do normal desenvolvemento das Xornadas Teatrais de Córgomo malia o escaso 
presuposto e as adversas condicións meteorolóxicas, que provocaron un retraso dunha hora 
ao inicio das mesmas. Destácase a intervención de Pilar Arias, que recitou un poema 
inédito de Florencio Delgado Gurriarán. 
 
 
 
I Xornadas de Teatro Afeccionado de Redondela 
 
.Organizadas pola Concellaría de Cultura de Redondela. Tiveron lugar no Multiusos de 
Xunqueira dende o 12 de novembro e ao longo de catro fins de semana, durante os sábados 
ás 22:00 horas con entrada gratuita, a excepción da representación de Áncora Produccións, 
o domingo a 3 euros. Participaron tres compañías de teatro afeccionado e unha profesional, 
Áncora Produccións, con Paso de cebra, de Gustavo Pernas Cora. As compañías de teatro 
afeccionado foron: o grupo de teatro do Centro Cultural de Xinzo coa obra A lúa de mel; a 
compañía viguesa Atrezo Teatro con Historias peregrinas e, finalmente, a compañías de 
Redondela, Os viaductos, que representa Paquiña alegre e olé.  



 
 
 
Referencias varias: 
 
- Antonio Pinacho, 'Redondela pone en marcha un ciclo de teatro aficionado', Faro de Vigo, 
'Área Metropolitana', 11 novembro 2005, p. 15. 
 
Faise eco da inauguración das Xornadas de Teatro Afeccionado organizadas pola 
Concellaría de Cultura de Redondela coa intención de dar oportunidade de actuar a 
compañías non profesionais, segundo palabras do delegado de Cultura, Eduardo Reguera. A 
continuación, dá conta das distintas compañías que porán en escena os seus espectáculos ao 
longos dos catro fins de semana que duran as Xornadas, que contan tamén coa presenza 
dunha compañía profesional, Áncora Produccións.  
 
 
- Marta Crespo, 'Redondela apoya el teatro aficionado con un ciclo de representaciones', 
Atlántico Diario, 'Área Metropolitana', 11 novembro 2005, p. 27. 
 
Dá conta da programación para as Xornadas de Teatro Afeccionado que comezarán o día 
12 de novembro e se desenvolverán ao longo dos catro seguintes fins de semana. Recolle as 
palabras do edil de cultura desta vila, Eduardo Reguera, sinalando a intención de ampliar a 
programación teatral de Redondela, que só contaba coa programación de Teatrarte así como 
de apoiar e dar a coñecer o teatro afeccionado ao público en xeral. Remata informando das 
distintas obras que serán representadas por compañías galegas.  
 
 
 
IXª Mostra de Teatro Afeccionado Galego de Avante 
 
.Organizada pola Asociación Avante para a prevención das drogodependencias, celebrouse 
entre os días 1 e 29 de maio. O grupo infantil-xuvenil desta agrupación inaugurou a mostra 
no Pazo Emilia Pardo Bazán cunha adaptación de Hugo Andrade dunha obra de Fina 
Casalderrey, A consulta do doutor. Entre os grupos participantes atópanse: o grupo de 
teatro da Asociación de pais de alumnos do Colexio de Portenovo, con A invasión do 
castelo; o grupo de teatro do Centro Cultural Xinzo, con A lúa de mel; a agrupación de 
Portenovo Lúa Chea coa posta en escena de tres obras, O meu pai, de Varela Buxán, O 
barreño da colada, unha adaptación de Fátima Pérez, e Picadura mortal, unha adaptación 
da propia agrupación; o grupo Avante, coa obra Ti podes cambia-lo mundo; a compañía de 
teatro Asociación Cultural A Forna, de Porriño, coa obra A xustiza dun muiñeiro; e, 
finalmente, pecha a mostra A Mariña, que estrea Unha avoa a catro patas, calcetíns e 
garabatas, ¡Escapa que ven a Paca! do colectivo Garola.  
 
 
 
 
II Encontro de Teatro de Rúa Cidade de Tui 



 
.Organizado pola Asociación de comerciantes e industriais de Tui. A edición de 2005 tivo 
lugar durante o mes de xullo no paseo da Corredera de Tui. Actuaron o grupo Electrógeno 
con Comedia circense, Circonest con Strip-tease. Circo Chico e a compañía vasco-
asturiana Azukillas completaron o programa.  
 
 
Referencias varias: 
 
- E.G., ''Grupo Electrógeno' abre hoy el II Encontro de Teatro de Rúa Cidade de Tui', Faro 
de Vigo, 'Baixo Miño/Área Metropolitana', 15 xullo 2005, p. 16. 
 
Fálase dos catro grupos que conforman o festival tudense: Electrógeno, Circonest, Circo 
Chico e Azukillas, compañías que desenvolverán actuacións completamente diferentes 
entre elas. 
 
 
 
Mes de Teatro da Asociación Cultural "A Mámoa" de Luou 
 
.Iniciativa promovida pola Asociación Cultural "A Mámoa" de Teo ao longo do mes de 
novembro. Participaron o grupo Airiños, con Vaia sarillo, o grupo Falcatruada, con O 
atraco ó banco, e pechou con éxito a temporada teatral o grupo de teatro A Mámoa, coa 
obra A casa do ciruxano.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Juan Martínez, 'Luou vibra con el teatro', El Correo Gallego, 'Área de Compostela', 7 
novembro 2005, p. 21. 
 
Presentación do ciclo Mes de Teatro, Luou, organizado pola Asociación A Mámoa despois 
de sete anos de inactividade por reformas do local social. Preséntase a peza Casablanca do 
grupo de teatro Badius, de Baio; Vaia Sarillo, do grupo Airiños, de Rianxo; O atraco ao 
banco de Falcatruada, de Val do Dubra, e Na casa do ciruxán do grupo local. 
 
 
- C.G., 'A Mámoa cierra con éxito el mes del teatro', El Correo Gallego, 'Área de 
Compostela', 29 novembro 2005, p. 40. 
 
Refírese ao éxito acadado pola oitava edición do Mes de Teatro de A Mámoa, que chegou a 
congregar a máis de mil persoas. Sublíñase o peche da mesma coa posta en escena de A 
casa do ciruxano, de Roxelio Ribeiro e Telesforo Xestelo. 
 
 
 
VIIIª Mostra de Teatro de Riveira 



 
.Organizada pola Concellaría de Cultura do Concello de Riveira, celebrouse no Auditorio 
Municipal ás 21:30 horas e entrada gratuíta. Contou con nove espectáculos teatrais, entre 
eles, o alumnado do colexio Bayón coa obra Tranquila trabalenguas e a compañía 
Dequenquén, coa peza Non é tan fácil. 
 
 
 
 
Iª Mostra de Teatro Afeccionado de Sada 
 
.Organizado, por primeira vez, pola Concellaría de Mocidade, Cultura e Deportes do 
Concello de Sada e apadriñada polo dramaturgo Manuel Lourenzo para celebrar o Día 
Mundial do Teatro. Tivo como escenario o auditorio da Casa de Cultura "Pintor Llorens" e 
foi inaugurada o día 17 de marzo. Ademais de diversas actividades como obradoiros e 
coloquios, a mostra contou coas actuacións dos alumnos do Estudo de Teatro Casahamlet  e 
das compañías profesionais Tirinautas, con Ensalada de mosquito; Lembranzas, Teatro 
Artesano, con A verdadeira historia de Estoraque o indiano; Estragón, con Farsas del siglo 
de oro, e Patatín Patatán.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Xosé Lueiro, 'Sada faille as beiras ó teatro', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Teatro', 27 marzo 
2005, p. 10. 
 
Empeza informando sobre a clausura da I Mostra de Teatro Afeccionado de Sada. Despois 
fai mención do papel das administracións que levan a cabo actos deste tipo. Máis tarde 
volve a falar do caso de Sada e despois de falarnos da importancia da mostra e de describir 
todo o acontecido, incluído a programación, remata facendo un balance moi positivo tanto 
polo número de asistentes que houbo como polo éxito organizativo. 
 
 
Ciclo 'A escena' 
 
.Organizado polo Departamento de Cultura de Arteixo, celebrado no auditorio con entrada 
gratuíta, e tamén polo Concello de Verín, na Casa de Cultura da mesma vila. En Verín 
salienta a participación da Compañía Teatro para Adultos Novedous con O porqué das 
cousas. No apartado de infantil, destaca a compañía Clown Circo Os Sete Magníficos Máis 
Un coa obra O Gordo e O Calvo. O Departamento de Cultura de Arteixo organizou tamén 
dentro do ciclo un programa de Teatro Infantil que se inaugurou o 2 de agosto no auditorio 
do Centro Cívico de Arteixo en sesións ás 20:30 con entrada gratuíta. Contou coa compañía 
Cascanueces, con A rúa das pantasmas; o grupo Talía Teatro, con Menos lobos; 
Experimenta Teatro-Danza con Nuestros sueños en un baúl; a compañía San&San con 
Muñekitos- a Nasional Yeografic Riport, e Markeliné con Los domingos no hay piratas.   
 
 



Referencias varias: 
 
- Fernando Domínguez, 'Música, teatro, magia y balneario', La Región, 'Turismo y 
Hostelería Verín', 9 xullo 2005, p. 24. 
 
Dáse noticia do programa cultural 'A escena', un dos dous programas que desenvolverá no 
verán o Concello de Verín e que contará polo menos con dúas representacións. Unha será O 
porqué das cousas de Teatro para Adultos Novedous e a outra O gordo e o calvo de Clown 
Circo. 
 
 
 
IIIª Mostra 'A Escena en Foco' 
 
.Celebración de actividades teatrais organizadas polo grupo de Teatro do Grilo e a Casa da 
Xuventude. Entre estas actividades destacou a Mostra de Traballos dos Grupos da casa, 
representacións nas que o público non só acudía como mero espectador senón tamén como 
colaborador dalgunhas actuacións.  
 
 
 
 
Ciclo 'Casal no teatro' 
 
.Organizado polo Concello de Santiago como parte da celebración do Ano de Ánxel Casal, 
tivo lugar a partir do 25 até o 30 de maio no Teatro Principal ás 21: 00 horas con entrada 
libre. A primeira das representacións foi Camiño Longo, de Ramón Cabanillas, a cargo da 
compañía Teatro do Aquí. Séguenlle Manolo Chavoleiro, dirixida por Quico Cadaval; 
Música para Casal, un recital de César Morán, e A lúa vai cuberta, de Manuel María, co 
grupo Teatro Conxunto Valdeiro.  
 
 
 
 
Ciclo 'Cultura en Familia' 
 
.Ciclo que, na edición de 2005, tivo lugar todos os domingos do mes de maio, no Centro 
Cultural de Monte Porreiro. As representacións corren a cargo, entre outros, do grupo 
Títeres Falcatrúa, con A sorprendente historia do benfadado Mourellas ou a compañía 
Spaghetti, con Chímpate Chámpate.  
 
 
 
 
Ciclo 'Cultura en Monte Porreiro' 
 
.Organizado polo Concello de Pontevedra. Iniciouse o 9 de abril e rematou o día 23 coa 



actuación de Cándido Pazó, no seu papel de contacontos. Actúan tamén o actor 
vilagarciano Carlos Blanco, acompañado dos 'Cool Hamsters', co espectáculo Cantando 
Baixiño e o dúo cómico Mofa e Befa, formado por Víctor Mosqueira e Evaristo Calvo, con 
Cultura para dar e tomar.  
 
 
 
 
Mostra de Teatro Afeccionado 'Daniel Cortezón' de Ribadeo 
 
.A Mostra celebrouse no Auditorio de Ribadeo no mes de xullo. Contou coa actuación do 
grupo de teatro lucense In Bocca al Lupo, que acadou catro premios: á mellor montaxe, 
mellor dirección e mellor escenografía, así como o recoñecemento como mellor actriz para 
Eva Ferreiro. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Marta Becerra, 'Amos del escenario', El Progreso, 'El despertador', 26 xullo 2005, p. 6. 
 
Dáse noticia da concesión, no seo da mostra de teatro afeccionado Daniel Cortezón, de 
catro premios ao grupo lugués In bocca al. Lupo, pola representación de Paxariños 
prestados, obra composta por Lola Fernández. 
 
 
 
XVIIIº Certame de Teatro 'Falcatrueiros' 
 
.Organizado polo colectivo 'Falcatrueiros', do concello de Monterroso. Rematou o 22 de 
setembro coa actuación do grupo teatral da asociación representando as obras O corpo do 
delito, Por amor á artista, O teléfono, Tráxico á forza e Evanxelina. Todas as 
representacións tiveron lugar no centro sociocultural de Monterroso.  
 
 
 
 
IIº Festival Internacional de Clown, 'Festiclown' 
 
.Nova edición do Festival  Internacional de Clown de Galicia, que se celebra na capital 
galega dende o 2 até o 8 de xullo no Teatro Principal e na praza do Toural. Conta con catro 
grandes seccións para pequenos e maiores salientando os cursos de formación nos que as 
escolas máis prestixiosas imparten clases aos interesados. Tivo lugar tamén o Concurso de 
Compañías no que participaron vinte delas. Ademais dos cursos a Concellaría de Cultura 
santiaguesa programou actividades con actuacións nas rúas e interpretacións en espazos 
cerrados. A entrada custou 6 euros, destinados á creación dunha escola en Chiapas. Leo 
Bassi, Jango Edwards, Tom Greder, Alex Navarro, Candido Pazó, Virginia Imaz ou Pedro 
Reyes foron algúns dos participantes. Representáronse as obras El domador de ilusiones e 



El domador de sonidos de Adriá Arévalo; Ciclista Clown, de Avelino González; Otra vez 
de Vuelta, otra vez II da compañía Circo Chico; Psicotrópico da compañía Scoch; 
Molestias Clównicas, de Virginia Imaz, Il Miracollo da compañía PATRIcía, entre outras.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Xosé Lueiro, 'Inscrición aberta no Festiclown', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'O merlo branco', 26 
xuño 2005, p. 10. 
 
Empézase informando da celebración do IIº Festival Internacional de Clown, 'Festiclown' e 
dos seus obxectivos. Despois dáse conta do sentido solidario do evento porque parte da 
recadación deste festival vai todos os anos para proxectos de soliedariedade internacional. 
A seguir fálase da prescrición dos grupos e requisitos das obras candidatas. E, remátase 
informando da distribución que farán das obras segundo as características das compañías -
as que non poñan reparos en ser enxuizadas polo público presente, as que teñan o 
espectáculo pouco rodado e as que representarán nas prazas e nas rúas- e da data de 
publicación de persoas inscritas. 
 
 
 
- E.P., 'Santiago vivirá en agosto unha nova edición do 'Festiclown', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 
2 xullo 2005, p. 47. 
 
Dáse conta da celebración do IIº Festival Internacional de Clown, do seu carácter 
combinatorio de espectáculo, formación e promoción de novos artistas, e das catro grandes 
seccións nas que se divide. Máis tarde, e xa para rematar, fálase do prazo de inscrición e 
das actividades de formación que se van realizar durante o evento. 
 
 
- Xabi Sanmartín, 'Festiclown, gags da tele', Galicia Hoxe, 'Comunicación', 4 xullo 2005, p. 
54. 
 
Coméntase a entrevista que unha reporteira do programa A Revista lle fixo a un dos paiasos 
protagonistas do Festiclown e aprovéitase para propor ás canles públicas que substitúan os 
espazos de humor tradicionais da súa programación por unha retransmisión deste tipo de 
humor cheo de gags. 
 
 
- E.R., 'Los mejores clown del mundo se darán cita durante el mes de agosto en las calles de 
Compostela', La Voz de Galicia, 'Santiago', 6 xullo 2005, p. L7. 
 
Comézase facendo referencia á data límite do prazo de inscrición, aos organizadores e a 
algúns dos mellores participantes, entre eles algúns galegos como Cándido Pazó ou Ángel 
Sánchez. E remátase expoñendo unha páxina web na que os lectores poden consultar para 
obter máis información sobre o acto. 
 



 
 
- Matías Olazábal, 'Leo Bassi y Pedro Reyes, en el Festiclown', Diario de Pontevedra, 
'Cultura', 28 xullo 2005, p. 67. 
 
Cóntase que a principal finalidade do Festiclown é, segundo o Concelleiro de cultura 
compostelán Néstor Rego, a de ofrecer unha alternativa lúdica que satisfaga non só aos 
turistas senón tamén aos numerosos cidadáns que non marchan en agosto. Dáse noticia de 
da esperanza da organización de que o número de participantes supere o de cincuenta mil. 
 
 
- Iván Cuevas, 'A importancia do riso', Galicia Hoxe, 'Maré', 28 xullo 2005, p. 41. 
 
Anúnciase a chegada da sexta edición de Festiclown, organizado polo grupo Cooperactiva, 
á cidade de Compostela. Explícase que os cartos recadados durante o mesmo se destinarán 
a un fin solidario, que este ano será a construción dunha escola en Chiapas. Infórmase 
tamén das diversas actividades das que consta o festival, que inclúe o Formaclown, o 
Maraclown, unha Mostra Internacional de grupos teatrais; o Desclowntrol, o Clown Off, a 
Clown Session e, finalmente, o Certame Intergaláctico no que se repartirán premios de ata 
mil euros. Destácanse algúns dos afamados paiasos que amosarán a súa arte en Santiago, 
como Leo Bassi, Nancy Cogorno ou Jango Edwards. 
 
 
- Iván Cuevas, 'Pola cualidade das risas', Galicia Hoxe, 'Maré', 29 xullo 2005, p. 43. 
 
Entrevístase a Iván Prado, o membro de colectivo Cooperactiva encargado de coordinar o 
Festiclown, quen di que a organización tenta primar a calidade sobre a cantidade das 
actuacións e amosa a súa esperanza de que o festival atope apoios económicos para se 
asentar definitivamente en Santiago.  
 
 
- MARÉ, 'O humor faise de pedra', Galicia Hoxe, 'Maré', 1 agosto 2005, p. 37. 
 
Coméntanse os diversos apartados do Festiclown, que ofrece cursos de formación de 
paiasos, espectáculos e oportunidades de promoción de novos artistas, e se destaca a 
presenza na capital galega dos mellores paiasos do mundo. 
 
 
- M.O., 'Vuelve la magia de los clowns', El Progreso, 'Verano', 2 agosto 2005, p. 59. 
 
Defínese a natureza híbrida dos clowns, que son ante todo artistas polifacéticos que adoitan  
reunir dotes de malabarismo, maxia e globoflexia, pero que ante todo deben ser 
carismáticos e quen de improvisar tendo en conta as expectativas dos diferentes públicos. 
 
 
- Nacho Mirás, 'Siete días para troncharse', La Voz de Galicia, 'Al Sol', 2 agosto 2005, p. 
37. 



 
Descríbense as actuacións dalgúns dos cómicos que participan no Festiclown compostelán. 
Nese senso, fálase de Rudie Dudie e do seu espectáculo Clowntamination, de pegada 
surrealista, e da moneca Estrella, que camiña sobre zancos no Toural, sen deixar nunca de 
falar. Tamén se cita ao Circo Triplico, que combina malabares, lume e risco na praza da 
Inmaculada. 
 
 
- Adrián Alonso, 'Festiclown o las mil maneras de hacer reír a la gente', La Región, 'Verano 
al sol', 2 agosto 2005, p. 14. 
 
Infórmase das diversas iniciativas cómicas que integrarán o Festiclown, programa lúdico co 
que Santiago de Compostela quere converterse no principal referente do panorama clown 
estatal. Tamén se alude aos diversos escenarios nos que este se desenvolverá. 
 
 
- P.A.M., 'A pucha como cultura', Galicia Hoxe, 'Maré', 2 agosto 2005, p. 44. 
 
Descríbese o desfile de zancudos que percorreu as rúas composteláns o día anterior e 
anúnciase a posta en marcha da sección de Convocatorias artísticas no seno do Festiclown. 
Destácanse algúns dos prestixiosos cómicos que participarán no festival, que ten a vocación 
de converterse no mellor do mundo dentro o seu eido. 
 
 
- Patricia de la Torre, 'Todo por conseguir una sonrisa', El Correo Gallego, 'Santiago', 2 
agosto 2005, p. 35. 
 
Especifícanse as diversas actividades das que constará a sétima edición do Festiclown, que 
ten por segunda vez a Santiago como sé. Coméntase que terá lugar un curso de risoterapia e 
ioga da risa e faise referencia ás catro seccións integrantes do programa. 
 
 
- Matías Olazábal, '15 espectáculos calllejeros para empezar el 'Festiclown'', Diario de 
Pontevedra, 'Vivir verán/Cultura', 2 agosto 2005, p. 57. 
 
Recóllese o éxito de público co que contou a primeira xornada do festival cómico que se 
desenvolve en Santiago e se subliña a diversidade e interacción como constantes das 
actividades. 
 
 
- Patricia de la Torre, 'Carcajadas por todas las calles', El Correo Gallego, 'Santiago', 3 
agosto 2005, p. 38. 
 
Faise eco da celebración que está tendo lugar polas rúas de Compostela do 'Festiclown'. 
Refírese á actuación da compañía La Guasa Teatro Circo, con Ni contigo ni sin ti. De 
seguido, céntrase noutras representacións e actividades que tiveron lugar na xornada de 
onte, salientando a compañía Circo Chico, con Otra vez de Vuelta, otra vez II, ou a obra 



Los Clownwquistadores, que se estreou no Principal. 
 
- K.D., 'El Festiclown se supera un año más en participación y público', La Voz de Galicia, 
'Santiago', 3 agosto 2005, p. 6. 
 
Anúnciase a inauguración do Festiclown coa apertura da Mostra Internacional que correrá a 
cargo da artista vasca Virginia Imaz. Recóllese a ledicia do director do festival, Iván Prado, 
ante o éxito da iniciativa e a calidade dos actos previstos. Destácase o alto índice de 
participación nos distintos apartados do programa, que o converten, segundo Carlo 
Colombaioni, no mellor festival europeo da súa especialidade. 
 
 
- M.B., 'Leo Bassi, Tom Greder e Peter Ercolano no Festiclown de Compostela', A Nosa 
Terra, nº 1.187, 'Cultura', 4 agosto 2005, p. 30. 
 
Destácase a presenza de paiasos de renome internacional e menciónase a dobre vocación do 
Festiclown que, ademais de ofrecer actuacións destas estrelas da risa, impartirán cursos de 
formación a numerosos rapaces. Alúdese ao Certame Intergaláctico, ao que se presentarán 
máis de cen compañías de todo o mundo. 
 
 
- HV, 'Compostela e o clown', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 'De verán', 5 agosto 2005, p. 4. 
 
Descríbese globalmente a composición e características do Festival clown que se celebra en 
Santiago, e se comunica a intención da Concellaría de Cultura de conformar un espectáculo 
lúdico que resulte atractivo non só para os turistas, senón tamén para os cidadáns 
composteláns.  
 
 
- Iván Cuevas, 'A revolución dos pallasos', Galicia Hoxe, 'Maré', 6 agosto 2005, p. 44. 
 
Refírese ás verbas de Jando Edwards na rolda de prensa na que apareceu, xunto con Iván 
Prado e Peter Ercolano, totalmente nu e na que se amosou a súa vontade de facer a guerra 
do humor fronte á sociedade actual. Recóllese a súa afirmación de que non se pode 
combater ao terrorismo coa guerra senón axudando á xente, e que desa vocación solidaria 
participa a comicidade do clown. Cóntase que vindicou a liberdade total e que o 
organizador do festival avisou do perigo das armas de diversión masiva. 
 
 
- Almudena González, 'Reírse es un deber santiagués', El Progreso, 'Verano', 6 agosto 
2005, p. 79. 
 
Reflexa a satisfacción da organización do 'Festiclown' pola boa acollida das actividades que 
están a ter lugar en Santiago estes días, así como pola presenza de figuras internacionais. 
Remite á conferencia de prensa do director do Festival, Iván Prado, na que tamén 
participaron varios clowns que amosaron o seu humor. Remata aludindo ás actividades 
previstas para os dous últimos días, salientando o espectáculo Classics Duo no Principal e a 



presenza de Pedro Reyes.   
 
 
- Carmen Villar, ''Quiero crear una milicia de payasos'', Faro de Vigo, 'Faro Verano', 6 
agosto 2005, p. 19. 
 
Recóllense as declaracións de Jando Edwards, paiaso de sona internacional, sobre o seu 
propósito de loitar contra a guerra e a inxustiza facendo rir á xente. Explícase que pretende 
crear "unha milicia de paiasos" para facer do mundo un lugar mellor e que ese peculiar 
exército conta xa con oitenta soldados en Santiago: os alumnos do seu curso de formación. 
 
 
- Almudena González, 'El Festiclown, finalizado ayer, congregó a cerca de 80.000 personas 
en Santiago', El Progreso, 'Verano', 6 agosto 2005, p. 79. 
 
Despois de rematada a sexta edición do 'Festiclown', faise balance das actividades, dos 
espectáculos, da asistencia de público, así como da organización do mesmo diferentes 
seccións: La Mostra Internacional, el Descowntrol nas rúas, e o Formaclown. 
 
 
 
- Xosé Lueiro, 'Entrevista a Iván Prado. O desclowntrol conquista as rúas de Compostela', 
Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Entrevista', 7 agosto 2005, pp. 10-11. 
 
O organizador do Festiclown fai balance da sexta edición do mesmo e amosa a súa ledicia 
ante o éxito de público e o nivel dos espectáculos acadados. Cre que o festival contribuíu a 
dar moita vida ás rúas santiaguesas e a transmitir valores sociais. Expresa a súa esperanza 
de que o novo goberno ofreza axuda para que a iniciativa se poida instalar definitivamente 
na capital galega e se converta no referente do clown no norte europeo. Finaliza 
comentando a implicación dos colectivos sociais e o crecemento no mundo do clown 
galego. 
 
 
- Laura Camino, 'Risas de clown en Compostela', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Punto 
de encuentro ', 7 agosto 2005, p. 6. 
 
Infórmase do éxito do Festiclown, que devolveu o riso a xente das máis diversas idades, e 
destácase o espírito solidario e colectivo da iniciativa cómica. Tamén se sinala que esta 
supón un novo concepto de espectáculo e se recolle a afirmación do polémico Leo Bassi de 
que é necesario rirse dun mesmo. 
 
 
- MARÉ, 'As cóxegas da alma', Galicia Hoxe, 'Maré', 8 agosto 2005, p. 31. 
 
Fálase do éxito do Festiclown, que, ademais de encher en numerosas ocasións o Teatro 
Principal, atraeu á elite mundial dos paiasos. Recolle a satisfacción do organizador pola boa 
marcha dos acontecementos e pola difusión acadada en medios de comunicación de 



referencia estatais. Ademais de agradecer o apoio ao Concello, aproveitou para pedir máis 
colaboración ao goberno autonómico. 
 
 
- Antón Lopo, 'Gaitas lacandonas', Galicia Hoxe, 'Maré', 15 setembro 2005, p. 37. 
 
Relátanse as peripecias da xira coa que os organizadores do Festiclown galego están 
levando os risos ao territorio de Chiapas, en solidariedade coa causa zapatista. Coméntase o 
abraiante éxito da mesma polos pobos mexicanos e o estreito contacto que se está a ter coas 
comunidades indíxenas. 
 
 
 
I Encontro contemporáneo galego de danza e teatro 'Isto ferve' 05 
 
.Organizado polo Teatro Ensalle e celebrado na Sala de Teatro alternativo do mesmo nome 
dende o 28 de abril até o 29 de maio, con entradas a 9 euros e descontos para estudantes, 
xubilados, grupos e abonados, e entrada libre para os socios. Participaron catro compañías 
profesionais de toda Galicia que puxeron en escena as súas últimas creacións: Belmondo 
con Jean Paul, dende o 28 até o 1 de maio; Pisando Ovos, con N8 OHX, dende o 6 ao 8 de 
maio; Malalúa, con Embalaxes, dende o 19 ao 22 de maio; Carmen Werner e Ana Vallés 
con Pie izquierdo.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Fernado Franco, 'Isto ferve', Teatro de Aquí', Faro de Vigo, 'Mira Vigo', 12 abril 2005, p. 
11. 
 
Fálase do teatro vigués o Ensalle do que se fala dos seus inicios, da súa situación actual e 
do moito teatro en castelán que insire na súa programación. Do pouco teatro en galego está 
o Festival 'Isto ferve' do que se anuncia a súa celebración, con dous grupos de teatro e dous 
de danza, Mala uva e Pisando ovos. 
 
 
- M. Oliva, 'El Teatro Ensalle organiza el primer encuentro contemporáneo de teatro', Faro 
de Vigo, 'Vigo', 27 abril 2005, p. 18. 
 
Dáse conta do primeiro encontro contemporáneo de teatro, o Festival 'Isto ferve', que 
organiza o Teatro Ensalle, das actividades paralelas que se van organizar, das 
características dos grupos participantes e do acto de presentación do evento. 
 
 
- Alberto Quian, 'El I Encuentro contemporáneo gallego de danza y teatro se estrena en 
Vigo', Faro de Vigo, 'Sociedad y cultura', 27 abril 2005, p. 43. 
 
Caracterízase ás actuacións do I Encontro contemporáneo galego de danza e teatro 'Isto 



ferve 05' como as máis vangardistas e contemporáneas. E, despois de dar conta da 
presentación do acto, exponse detalladamente o programa do festival. 
 
 
- Xosé Lueiro, 'Prodixios do garaxe teatral', Galicia Hoxe, 'Lecer', nº 599, 'Teatro', 10 xullo 
2005, p. 10. 
 
Fala da compañía Teatro Ensalle formada polos madrileños Pedro Fresnada e Raquel 
Hernández que crearon en Vigo a homónima sala de teatro alternativo contribuíndo a unha 
dinamización teatral e cultural da cidade que se verá aumentada coa Escola Superior de 
Arte Dramática e co Festival Isto Ferve organizado en colaboración co concello. Dise que a 
sala programa espectáculos semanais de xoves a domingo, cursos de iniciación ao teatro e 
espectáculos estranxeiros, alén de colaborar coa Sala Galán de Santiago. Canto a montaxes 
da compañía cítanse Petra Regalada, Presidentas ou Zoo Nocturno, subliñándose como 
trazos propios a linguaxe poética e o compromiso social e teatral. 
 
 
 
IVª Mostra de teatro afeccionado 'Móstrate' 
 
.Mostra organizada pola Asociación Cultural Solpor, de Fornelos da Ribeira (Ponteareas), 
que pretende promover o teatro afeccionado máis alá da súa comarca contando coa 
participación de grupos de toda Galicia, achegando así o teatro ao maior número de persoas 
posíbel. As actuacións tiveron lugar ao aire libre na Carballeira das Fraguiñas, de forma 
gratuíta, e comezaron o venres día 28 de xullo, rematando o 31 do mesmo mes. Contou con 
A Esmorga coa obra Farsas; Trasnada de Vigo, con O enfermo imaxinario; Teatro Baratto 
con Cine-Club; e Teatro Fantasía, con Isla encantamiento. Rematau o domingo con 
actividades variadas para os nenos.  
 
 
 
Programa Cultural 'Musicarte' de Tui 
 
.Comezou o 22 de xullo grazas á iniciativa da Xunta e da Delegación do Norte do 
Ministerio de Cultura Portugués. O programa cultural consistiu nunha rede de exposicións 
na Sala de Exposicións Municipal, e espectáculos de danza e teatro no Teatro Municipal. 
Entre as compañías que actuaron salienta a Companhía de Dança Contemporánea de 
Portugal (CEDECE) con Dominga e Peripecia Teatro con Iberia, a tola historia da 
península.   
 
 
Referencias varias: 
 
- E.G., 'El programa 'Musicarte' arranca en Tui con una exposición, danza y teatro', Faro de 
Vigo, 'Baixo Miño/Área Metropolitana', 22 xullo 2005, p. 18. 
 
Enuméranse os diversos actos incluídos na iniciativa promovida pola Consellaría de 



Cultura e a delegación do Norte do Ministerio de Cultura portugués, entre os que se atópana 
inauguración da exposición de pintura de Mario Madeira e as actuacións da Companhia de 
Dança Contemporánea de Portugal e de Peripecia Teatro. 
 
 
- María Díaz, 'Musicarte llenará Tui de danza y teatro este fin de semana', Atlántico Diario, 
'Metropolitana', 22 xullo 2005, p. 19. 
 
Refírese a Tui como a unha das nove cidades que, a ambos os dous lados da fronteira, 
participan no programa Musicarte. Anuncia a representación de Dominga a cargo de 
Cedece, a Companhia de Dança Contemporánea portuguesa, da que se destaca a súa 
avalada calidade artística. 
 
 
 
Ciclo 'Noites Abertas' de Pontevedra 
 
.Promovido polo Concello de Pontevedra como proposta de ocio alternativo para a 
xuventude. Ademais de breakdance, baile flamenco, bailes latinos ou a Percusión 
Multicultural, un obradoiro de Malabares, un coloquio de música tradicional galega, 
actividades de Banda Deseñada, contou tamén coa representación no Teatro Principal da 
obra Ledaíñas pola morte do meco, de Roberto Vidal Bolaño, a cargo da Asociación 
Cultural de Meiro, unha obra aberta ao público maior de dezaseis anos.  
 
 
 
 
Iº Certame de Teatro 'O Tarabelo' 
 
.Organizado pola compañía de Sanxenxo que leva o mesmo nome e que ten lugar no Pazo 
Emilia Pardo Bazán a partir das oito da tarde. Contou coa representación de Los 
Carromateros, a cargo dun grupo asturiano de Xixón, así como o propio grupo O'Tarabelo, 
coa obra Os pintores non teñen recordos. A entrada está a un prezo de 2 euros.  
 
 
 
'Outono Cultural' de Cabral 
 
.Organizado polo Centro Cultural de Cabral (Becerreira), contén actividades teatrais, 
musicais, tales como un concerto da banda de música "Las Delicias de Caeiro" ou un 
encontro de corais; e artísticas, como unha sesión de cine infantil ou a creación dunha 
ludoteca artística dirixida a nenos. En canto ao teatro, representouse na edición de 2005 a 
obra Unha de amor.  
 
 
 
 



'Outono de Teatro' de Salceda de Caselas 
 
.Organizado polo Concello de Salceda de Caselas durante outubro, novembro e decembro, 
ao longo de seis fins de semana, e celebrado no Auditorio. Colaboran coa organización a 
Consellería da Cultura, a Deputación de Pontevedra e Caixanova. Inaugurou Sarabela 
Teatro cunha versión de Así que pasen cinco anos, de Lorca. Participaron tamén a 
Sociedade Teátrica de Pontevedra con A farsa do avogado, Pífano Teatro-Foro con Rotas, 
Fulano, Mengano e Citano con O faro, a compañía local do Centro Cultural de Piroña e o 
grupo de teatro de Castro Barreiro.  
 
 
Referencias varias: 
 
- E.G., 'Jaime Rodríguez: 'Son feliz cando miro o teatro cheo', Faro de Vigo, 'Baixo 
Miño/Louriña', 29 outubro 2005, p. 12. 
 
Artigo centrado na figura de Jaime Rodríguez como Concelleiro de Cultura de Salceda de 
Caselas e coordinador do auditorio. Conta algunha anécdota sobre este ciclo e el mesmo 
entre as que destaca unha con Miro Magariños ou coa compañía Pífano. 
 
 
- C.A., 'Teatro de primer nivel para amenizar el otoño de Salceda', Faro de Vigo, 'Baixo 
Miño/Louriña', 29 outubro 2005, p. 12. 
 
Programa do ciclo Outono de Teatro organizado polo Concello de Salceda. Destácase 
especialmente a peza de Sarabela Teatro Así que pasen cinco anos, tamén se anotan A farsa 
do avogado, da Sociedade Teátrica, Rotas de Pífano ou O Faro de Fulano Mengano e 
Citano. 
 
 
 
'Outono Teatro' de Pontevedra 
 
.Ciclo que inclúe cinco actuacións no Teatro Principal, dende o 28 de outubro ata o 16 de 
novembro, os venres ás 21:00 horas, cunha entrada de 5 euros. Actuaron as seguintes 
compañías: Expresións Produccións con Entre Nós; Avelino González co cuarteto 
Caramuxo representando a obra Vento mareiro; Volta e Dálle Teatro, presentando Jalisa, 
¡mi madriña!, e a compañía madrileña Animalario, que pechará o ciclo, coa obra Últimas 
palabras de Copito de Nieve.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Belén López, 'Animalario traerá 'Últimas palabras de Copito de Nieve' a Pontevedra', 
Diario de Pontevedra, 'Vivir Aquí/Cultura', 27 outubro 2005, p. 75. 
 
Presentación do ciclo Outono Teatro organizado polo Concello de Pontevedra. Dáselle 



especial importancia á única compañía allea, Animalario, que presenta a peza Últimas 
palabras de Copito de Nieve. Peséntase a compañía e a súa historia. Tamén se destacan os 
outros espectáculos como: Entre nós, de Expresións Producións de Mourente, Vento 
mareiro de Avelino González, ou Jalisia, ¡Mi madriña!de Pepe Penabade e Comba 
Campoy. 
 
 
 
Festival de Teatro 'Teatrarte'  de Redondela 
 
.Organizado por primeira vez en 2001 pola Concellaría de Cultura do Concello de 
Redondela coa colaboración do Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM), 
leva como subtítulo "Sete olladas teatrais para Redondela". Naceu coa vontade de 
institucionalizar o teatro e que durante os meses de febreiro e marzo Redondela se 
convertera na vila do teatro de Galicia. As actuacións son integramente en galego e en cada 
edición está como convidada unha compañía de teatro da propia localidade. Na edición de 
2005 celebrouse todos os sábados dende o día 19 de febreiro até o 3 de abril, con funcións 
no Multiusos da Xunqueira ás dez da noite e cun prezo da entrada de 3 euros. Nel 
participaron sete compañías galegas que foron: Teatro do Morcego, que abrirá o Festival, 
con O caso da rúa Lourcine, Teatro Galileo con O divertimento do rei, Sapristi con Hotel 
run, Produccións Librescena con A Biblia, Fulano, e Teatro de Ningures con Tartufo e a 
compañía Tirinautas con Ensalada de mosquito, que clausurou o Festival.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Antonio Pinacho, 'Siete compañías actuarán en el ciclo Teatrarte en los próximos dos 
meses', Faro de Vigo, 'Redondela/Área Metropolitana', 16 febreiro 2005, p. 20. 
 
Dáse conta da celebración Festival de Teatro 'Teatrarte de Redondela. Primeiro fálase da 
inauguración que correrá a cargo de Teatro do Morcego coa obra O caso da Rúa Lourcine. 
Despois infórmase dos prezos, do obxectivo do festival -achegar o teatro á xente e fomentar 
o teatro en galego-, da materia pendente que é atraer á mocidade ás salas e do orzamento 
con que contan. Por último ofrécese o nome do resto dos espectáculos que conforman o 
evento. 
 
 
- I. Carregal, 'El sábado comienza el festival de teatro 'Teatrarte' de Redondela', Atlántico 
Diario, 'Área metropolitana', 16 febreiro 2005, p. 24. 
 
Infórmase de quen son os organizadores, os colaboradores e os compoñentes do Festival de 
Teatro 'Teatrarte' do concello de Redondela, de cales son os obxectivos, cal é o lugar, cando 
vai ser a inauguración e o prezo que custará a entrada por separado ou o bono para ir a 
todas as funcións. 
 
 



 
IIº Ciclo de Teatro Afeccionado 'Teatrofilia' de Vedra 
 
.Organizado polos colectivos culturais Papaventos en colaboración co Igaem, a Xunta de 
Galicia, o Concello de Vedra, e a Asociación Cultural Ullán, celebrouse entre os meses de 
marzo e abril na casa da terceira idade. As representacións estiveron catalogadas ben en 
aptas para todos os públicos, ou ben recomendadas para maiores de trece anos. Entre as 
representacións afeccionadas que foron a esta Mostra atópanse a obra Nós, elas…e o 
duende, a cargo do grupo de teatro A Mámoa, de Teo; Teatro do Improvisto escenificou 
Non é tan fácil;  Volta e Dalle Teatro levou a montaxe Jalisia, ¡mi madriña!; o grupo de 
Teatro Vellas Maneiras levou a escena O médico a paus; o grupo de teatro Seixebra con 
Benditos Fillos e O neno que veu de Taiwán; a Escola Municipal Infantil de Teatro de 
Vedra que representou Don Rato busca un obreiro para facer a súa casa; o Grupo de 
Teatro da Biblioteca Municipal de Antas de Ulla, con Lisístrata; o grupo de teatro Sariego 
Muévese de Asturias que levou as obras Siempre contigo Mariyina e Un día de mercao; 
Teatro do Quen Quen de Muros, con Balas sobre Broadway; Teatro Bule Bule, de Amio, 
coa obra Aquí non paga nadie, e as obras As faladoras de Touro Teatro e Bicos, 
representada por Teatro Andaravía, da propia Asociación Papaventos.  
 
 
 
 
Ciclo 'Todo Noroeste' 
 
Ciclo que se desenvolve na Sala Yago de Santiago dende que comezou a nova tempada 
2005 e que remata a finais de setembro. Ao longo deste ciclo a compañía residente do 
espacio, Teatro do Noroeste, veu amosando as distintas que tivo en cartel. Rematou coa 
representación da obra A tixola polo mango, monólogo escrito e dirixido por Lola Correa e 
interpretado por Luma Gómez.. 
 
 
Referencias varias: 
 
- S.F.R. , 'Un fin de semana para disfrutar del mejor teatro', El Correo Gallego, 'Santiago', 2 
outubro 2005, p. 28. 
 
Refírese ás tres representacións teatrais que tiveron lugar a fin de semana na capital galega: 
a compañía galega Sapristi puxo en escea So-sobre, a compañía catalana La Cubana 
presentou no Auditorio de Galicia Mamá, quiero ser famoso, e a derradeira representación 
estivo enmarcada dentro do ciclo 'Todo Noroeste' na Sala Yago, baixo o título A tixola polo 
mango, interpretada por Luma Gómez. Ofrece ademais un breve resumo da temática de 
cada unha delas.   
 
 
Ciclo 'Venres Teatrais' de Ames 
 



.Organizado pola Concellaría de Cultura e Deportes de Ames dentro da súa programación 
para o segundo trimestre do 2005. No eido cultural desenvolveuse, ademais de conferencias 
e excursións, o programa centrado no teatro baixo o nome de 'venres teatrais'.   
 
 
 
 
Mostra de Teatro 'Verán Cultural' 
 
.Celebrouse entre o 8 e o 12 de agosto na plaza Rafael Dieste de Rianxo, ás 22:30 horas de 
luns a venres. Actuaron a Escola de Teatro Airitos, do Centro Cultural Simón Varela; 
Teatro do Aquí, que pon en escena Camiño longo. Entre as reseiras de Cabanillas; e Talía 
Teatro, con Bicos con lingua.    
 
 
 
 
'Verán Cultural' de Marín 
 
 �♦.Organizado pola Concellaría de Cultura do Concello de Marín, conta co patrocinio da 
Dirección Xeral de Promoción Cultural. Celebrouse durante o mes de xullo e contou con 
diferentes actividades relacionadas coa música e o espectáculo que tiveron como escenario 
o Parque Eguren. Participaron no ciclo compañías como Nove-Dous Teatro, co espectáculo 
Ondas e Teátrica con A farsa do avogado. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Álvaro Agulla, 'Música, teatro y cine protagonizan el 'Verán Cultural' que empieza 
mañana', Diario de Pontevedra, 'O Morrazo/Marín', 22 xullo 2005, p. 16. 
 
Adiántase o programa cultural co que a Concellaría de Cultura de Marín quere animar aos 
seus cidadáns a permanecer na vila tamén no seu tempo de lecer. Infórmase da variedade 
das actividades previstas, que van desde a escena, con grupos como Nove-Dous Teatro ou 
Teátrica, até a música de María do Ceo, a orquestra Bing-Bang ou os xoves Ñu. Dáse 
noticia das diferentes entidades patrocinadoras dos actos e do escenario reservado para cada 
un destes. 
 
 
 
 
III.4.2. ESTREAS 
 
 
III.4.2.1. GRUPOS ESTÁBEIS OU PROFESIONAIS 
 



Balea Branca: Defensa de dama, de Damián Contreras (direc.). 
 
Unha das escasas obras que abordan a violencia de xénero e os malos tratos a modo de 
escaparate de reflexión sobre unha conducta antisocial como é a violencia á muller. Así, 
xorde a historia de María, que vive encerrada no microcosmos da cociña e soporta o terror 
cotiá do seu home, Ulises, porque así o impón o contorno social. Mais dende o momento no 
que decide denunciar, asumir a "defensa de dama" debe prepararse para todo, para poder 
vivir en paz e liberdade.  
 
Dirección: Damián Contreras 
Autores: Joaquín Hinojosa e Isabel Carmona 
Interpretación: Belén Constenla, Celso Bugallo, Lois Soaxe, Pepe Barreira e Begoña 
Herbella 
 
Ver Outono Teatral do Carballiño 
Ver XVIIIª Noites Teatrais do Pazo de Vilamarín 
Ver IVª Mostra de Teatro de Gondomar "Roberto Vidal Bolaño" 
Ver XVIª Mostra de Teatro Galego de Cariño 
Ver IIº Festival de Teatro Galego do Carballiño (FETEGA 2005) 
Ver IIª Mostra de Teatro do Concello de Malpica 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Sonia Torre, 'Un premio pode atraer a máis público', La Región, 'Cultura', 10 febreiro 
2005, p. 67. 
 
Dá conta do estreo en Ourense de Defensa de dama, da compañía Balea Branca. De 
seguido, recolle as palabras do director, Damián Contreras, en canto á temática da obra, a 
violencia de xénero, e ao elenco de actores que interveñen na mesma, salientando a figura 
de Celso Bugallo e Belén Constenla. Remata informando do lugar e hora da escenificación.  
 
- C.G., 'Yllana representa hoy en A Estrada la exitosa '666' y Balea Branca actúa en Lalín', 
El Correo Gallego, 'Área de Compostela', 20 maio 2005, p. 42. 
 
Faise eco da representación da obra Defensa de dama, por parte do grupo Balea Branca. 
Complétase a noticia ofrecendo os nomes do elenco interpretativo e a idade á que vai 
dirixida a obra ademais de informar da hora, o lugar e o prezo das entradas. 
 
 
- Pascual, Roberto, 'Muller baixo a sombra do medo', Revista Galega de Teatro, nº 44, 
setembro 2005. 
 
Faise unha sinopse da obra representada por "Balea Branca", intitulada Defensa de dama, 
escrita por Joaquín Hinojosa e Isabel Carmona, baixo a dirección de Damián Contreras e 



cos actores Pepe Barreira, Teté García e Lois Soaxe, onde se trata o tema e problemática 
dos malos tratos.  
 
 
- S.A., 'Balea Branca representa en O Burgo la obra 'Defensa de Dama', La Opinión, 
'Culleredo', 28 outubro 2005, p. 15. 
 
Anuncio da representación de Defensa de dama por Balea Branca en O Burgo, dentro dos 
Encontros Culturais de Outono de Culleredo. Reprodúcense algunhas declaracións da 
compañía que definen a peza como unha obra de "alta repercusión social e de actualidade". 
 
 
- J.M.P., 'Teatro y charlas en Cee y Fisterra para luchar contra la violencia de género', El 
Correo Gallego, 'Área de Compostela', 16 novembro 2005, p. 37. 
 
Anuncio da actuación de Balea Branca en Cee con Defensa de dama. 
 
 
Belmondo: Jean Paul, de Montse Triola (direc.). 
 
Espectáculo de teatro experimental que explora o mundo do cabaré a través da experiencia 
dun actor que se enfronta só, sobre o escenario, ao público nun intento de desafiar aos 
espectadores cunha posta en escena arriesgada que presenta influencias do mundo do cine, 
do cómic ou do circo. O protagonista, ao longo da representación, experimenta a 
multiplicación da súa identidade, do seu "eu", ao facer un percorrido polo seu mundo 
interior. 
 
Directora: Montse Triola 
Actor: Borja Fernández  
 
Ver Sala Galán 
Ver XIIIª Feira do Teatro de Galicia 
Ver Iº Encontro Contemporáneo Galego de danza e teatro "Isto ferve 2005" 
 
 
Referencias varias: 
 
- Maré, 'Belmondo estrea un cabaré intimísimo', Galicia Hoxe, 'Maré', 5 abril 2005, p. 49. 
 
Faise eco do inicio da xira da compañía Belmondo en Santiago coa súa proposta Jean Paul. 
Ademais ofrece as datas non só das representacións santiaguesas, senón tamén na Feira do 
Teatro de Galicia, en Madrid, e o peche en Vigo. De seguido centra a atención na montaxe 
de cabaré intimísimo, nalgunhas escenas que captan a atención do espectador. 
 
 
- Camilo Franco, 'Monólogo exterior', La Voz de Galicia, 'Crítica', 10 abril 2005, p. L10. 
 



Refírese á nova montaxe da compañía Belmondo, Jean Paul, que cualifica como unha 
proposta fresca e estimulante, loubando a súa maneira de misturar os xéneros ou as 
linguaxes, así como a presenza do humor paradóxico. Pola contra, fala de certo 
desequilibrio e dispersión de tempos e espazos. 
 
 
- A.R.L., 'Belmondo, o formato', Galicia Hoxe, 'Maré', 13 abril 2005, p. 43. 
 
Alude á apertura da Feira do Teatro con Jean Paul, espectáculo que cualifica de pouco 
convencional. Salienta o bo traballo de Borja Fernández, único actor da obra e remata 
cunha serie de observacións moi positivas desta montaxe. 
 
 
- Lupe Gómez, 'Divertido experimento', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 'Ensaiando', 15 abril 
2005, p. 7. 
 
Noticia que se centra no carácter innovador, máxico e sorpresivo da nova obra da compañía 
Belmondo, ao mesmo tempo que deixa entrever os fíos argumentais da mesma. 
 
 
Bucanero e Eme2 producións: Por un millón de dólares, de Lino Braxe (direc.). 
 
Espectáculo de gánsters que recrea o máis puro estilo do cine negro americano con acción, 
tiros, persecucións, raptos, gansters sen escrúpulos, detectives arriscados, soplóns, 
exconvictos ávidos de vinganza, amor e moito humor, todo isto aderezado con música en 
directo que converten esta obra nun espectáculo mafioso-musical no que cabe todo agás o 
aburrimento. O millón de dólares ao que se fai referencia no título é o botín co que tentarán 
facerse os irmáns Tony e Fredo Giulianni, xefes do hampa da cidade, e aos que tratarán de 
pór en dificultades os detectives-cazarecompensas Jack Calahan e Bob Sanders. A trama 
tomará camiños insospeitados coa aparición dunha muller, a doce Mary Strawford, da que 
se namorarán Fredo Giulianni e Jack Calahan. 
 
Autor: José L. Prieto 
Dirección: Lino Braxe 
Intérpretes: José Bonome, Pedro Picos, José L. Prieto, Carlos Mosquera 
Iluminación: David Castro 
Vestiario: Hector Bonome 
Coreografía: Cristina Moreno 
 
Ver XVIIª edición dos Circuítos Teatrais de Moaña 
Ver XIIIª Feira do Teatro de Galicia 
Ver Sábados Teatrais de Narón 
 
 
 
 
 



Referencias varias: 
 
- S.P., 'Comedia de gánsteres', La Opinión, 'Narón', 13 xaneiro 2005, p. 23. 
 
Faise eco da próxima presentación do novo espectáculo de Bucanero, o cuarto desta 
compañía. Ademais de dar os nomes dos seus integrantes, Xosé Bonome e Pedro Picos, 
acompañados nesta ocasión polo autor do texto, José Luís Prieto, e Carlos Mosquera, 
recolle as palabras destes sobre o cambio que supón esta obra con respecto ao que viñan 
facendo ata o de agora.   
 
 
- S.P., 'Bucanero ofrece otra función de 'Por un millón de dólares'', La Opinión, 
'Ferrolterra', 16 xaneiro 2005, p. 26. 
 
Informa da decisión da compañía Bucanero de ofrecer unha terceira función da obra Por un 
millón de dólares, por mor do éxito de público. Remata achegando datos sobre a obra, tales 
como o tema e o nome dos protagonistas.  
 
 
- Xosé Lueiro, 'Así en Galicia como en Chicago', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'O merlo branco', 
16 xaneiro 2005, p. 9. 
 
Dá conta da estrea, no auditorio de Narón, da nova montaxe de Bucanero, Por un millón de 
dólares. Comeza aludindo á ampliación de horizontes estéticos e temáticos do teatro 
galego, para centrarse de seguido na obra en si, no seu argumento, no humor e na mestura 
de xéneros. Recolle as palabras do seu director, Lino Braxe, sobre a posta en escena e o 
traballo interpretativo. Acompaña a noticia unha ficha técnica da obra, un breve percorrido 
pola traxectoria profesional do director da peza e un resumo do argumento da mesma.  
 
 
- Camilo Franco, 'Mafia musical', La Voz de Galicia, 'Santiago', 16 abril 2005, p. 8. 
 
Recolle a opinión de Camilo Franco con respecto á proposta da compañía Bucanero, Por un 
millón de dólares, a cal valora positivamente, salientando a mestura de xéneros, o sentido 
do humor e incluso o argumento da obra. Pola contra, vota en falta unha maior construción 
teatral e algo máis de acabado que darían consistencia á obra. 
 
 
- P.H., 'Bucanero se lanza a la conquista de España', El Correo Gallego, 'Hoy', 9 agosto 
2005, p. 68. 
 
Explícase que, co gallo da súa participación na Feria del Teatro de Castilla-León, o grupo 
teatral Bucanero vai substituír o escenario sobrio que adoitaba empregar en Por un millón 
de dólares por unha posta en escena máis ambiciosa. 
 
 
- López Silva, Inmaculada, 'Musicais que non dan un millón de dólares', Revista Galega de 



Teatro, nº 44, setembro 2005, pp. 40-41. 
 
Fálase do musical Por un millón de dólares, da compañía "Bucanero&Eme2 producións", e 
baixo a dirección de Lino Braxe, onde teñen un lugar destacado, e  tematicamente, os 
cartos. Dende o inicio do artigo faise unha crítica negativa ás eivas que a obra ten referentes 
ao xénero do musical, admitindo tamén a necesidade da existencia de dous ou máis actores. 
 
 
- Inma López Silva, 'O musical (segundo o teatro galego)', Tempos Novos, nº 101, 'Voces e 
Culturas', outubro 2005, p. 77. 
 
Despois de facer unha reflexión sobre a posíbel especialización do teatro segundo o público 
e en función dos espazos e lugares, fai unha reflexión sobre os musicais e sobre a 
imposibilidade de representar un musical ao estilo madrileño nun sistema tan precario coma 
o galego. A partir de aí describe o espectáculo que vén de representar Bucanero & Eme 2 
Producións, titulado Por un millón de dólares. Ao parecer os actores acadaron un resultado 
bastante aceptábel mesturando o xénero musical co xénero negro mais pregúntase se a 
mesma obra se fixese noutras circunstancias e con máis medios -un gran teatro, un elenco 
de actores amplo sen que tivesen que duplicarse, etc.- este sería "un espectáculo de éxito". 
 
 
- Nicolás Vidal, 'Pedro Picos-Xosé Bonome: 'Podemos facer chorar, o que pasa é que nos 
apetece máis facer rir'', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 24 decembro 2005, pp. 18-19. 
 
Trátase dunha entrevista a Pedro Picos e a Xosé Bonome integrantes do dúo Bucanero & 
Eme 2 Producións na que nos contan toda a súa traxectoria teatral e o éxito que están a ter 
nestes últimos tempos. Entre estes bos momentos destácanse a súa pasaxe polo programa da 
TVG Luar e o éxito cultivado co pleno conseguido tres días seguidos no auditorio de Narón 
coa estrea de Por un millón de dólares. 
 
 
Budumbú Produccións: A penitencia do pirata, de Anxo Lourido (direc.). 
 
Cunha duración de 50 minutos, un só actor enfróntase ao público na pel do sanguinario 
pirata Benito Soto, o pirata galego máis coñecido da historia. Trátase dun monólogo para 
adultos que retoma unha das lendas pontevedresas máis interesantes, chea de acción con 
abordaxes, violencia, humor, sexo, amor, traizón...A lenda conta a historia dun pirata que, a 
bordo do Burla Negra, se adica a abordar barcos ingleses para facerse cun botín que agocha 
en Pontevedra.  
 
Autor: Xurxo Cortázar 
Director: Anxo Lourido 
Actor: Xurxo Cortázar 
 
Ver XVIIIª Mostra do Teatro de Cee 
 
 



 
Referencias varias: 
 
- Belén López, 'Rumbo ao norte...¡cara Pontevedra!', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 5 
marzo 2005, p. 75. 
 
Faise eco da estrea, no Teatro Principal, da obra A penitencia do pirata, de Budumbú 
Produccións, baseada na historia do pirata galego Benito Soto. Comeza describindo o 
comezo da obra, co actor Xurxo Cortázar só en escena. Despois de mencionar os cincuenta 
minutos de duración, pasa a explicar brevemente o argumento. Refírese moi positivamente 
ao traballo do protagonista así como o acompañamento de ambientación e luces. Tamén 
salienta o traballo conxunto de Cortázar, como autor do texto e protagonista, e Anxo 
Lourido, responsábel da dramaturxia e da dirección do monólogo. Ofrece ademais os 
nomes daqueles que tamén participaron na posta en escena coa voz en off, o vestiario, 
asesor lingüístico e o deseño gráfico. Remata recollendo as palabras de Cortázar no acto de 
presentación do espectáculo.  
 
 
Casahamlet: Lionel, o malestar do benestar, de Santiago Fernández (direc.). 
 
Comedia escrita e trasladada ao teatro por Manuel Lourenzo. A montaxe aborda as 
dificultades polas que pasa unha parrella de profesores universitarios retirados no campo. 
Max e a súa muller son xubilados forzosos por cuestións universitarias, ou políticas, pero se 
ben a muller se adapta facilmente á nova vida, non así o profesor, que teima en rematar a 
súa tese sobre Prisciliano. A obra supón unha crítica ás institucións así como unha reflexión 
sobre o mesmo teatro. Deste xeito, vólvese unha obra atípica, xa que aparece un tempo 
teatral no que transcorre a historia, e un tempo real no que se debate sobre cuestións 
teatrais. 
 
Autor: Manuel Lourenzo 
Dirección: Santiago Fernández 
Actores: Gloria Rico e Manuel Lourenzo  
 
Ver Sala Yago 
 
 
Referencias varias: 
 
- P.A.M., 'Manuel Lourenzo traslada á escena 'o malestar do benestar', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 10 marzo 2005, p. 44. 
 
Faise eco da estrea na Sala Yago de Compostela da montaxe Lionel, o malestar do 
benestar, a cargo de Casahamlet. Comeza por resumir o argumento da obra e segue 
ofrecendo o nome do autor, Manuel Lourenzo, do director, Santiago Fernández, e dos 
protagonistas, Gloria Rico e o propio Lourenzo. Remata recollendo as palabras do autor así 
como salientando a crítica que se lle fai á institución universitaria.  
 



 
- M.G., 'Esta é unha sociedade máis caníbal que de consumo', La Voz de Galicia, 'En dos 
minutos', 10 marzo 2005, p. L2. 
 
Entrevista a Manuel Lourenzo, actor, autor e director de teatro co gallo da posta en escena 
de Lionel, o malestar do benestar, a última montaxe da compañía Casahamlet. Reflexiona 
sobre a temática da obra, as personaxes principais, interpretadas por el mesmo e Gloria 
Rico, e do propio xénero teatral. 
 
 
Centro Dramático de Aragón e galego: Misiles melódicos, de David Amitin (direc.). 
 
Traxicomedia musical de corte Brechtiano contra a industria armamentista, que pretende 
remover a  conciencia colectiva sobre o tema a través dunha nova visión do "non á guerra". 
A obra comeza cunha situación absurda: un bo día o director dunha empresa multinacional 
adicada á venda de armas desperta cun problema na garganta, en vez de falar, canta. A 
partir dese momento abórdase con humor e sátira a denuncia do comercio e tráfico de 
armas dende un enfoque político de ideoloxía progresista. 
 
Autor: José Sanchís Sinisterra 
Director: David Amitin 
Música: Gabriel Sopeña 
Elenco: José L. Esteban, Carlos Fau, Marilés Gil, Gabriel Latorre, Santiago Meléndez, 
Camino Miñana, Alfonso Palomares, Marta Pazos, María Salgueiro... 
 
Ver IVº Festival de Teatro Afeccionado 'Agustín Magán' 
 
 
Referencias varias: 
 
- E.P., 'O CDG coproduce 'Mísiles melódicos' con Aragón e Madrid', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 10 marzo 2005, p. 30. 
 
Refírese á coprodución do Centro Dramático Galego (CDG) co Centro Dramático de 
Aragón e o Teatro Español de Madrid para a posta en escena da obra Misiles melódicos, 
como parte dun acordo entre as compañías públicas galega e aragonesa para promocionar 
as artes escénicas. De seguido dáse o nome do elenco interpretativo da obra, entre o que se 
atopan as actrices galegas Marta Pazos e María Salgueiro. Remata centrándose na temática 
da obra.  
 
 
Centro Dramático Galego: Ricardo III, de Manuel Guede (direc.). 
 
Versión en galego da obra shakesperiana, ideada e dirixida por Manuel Guede, que aposta 
por unha posta en escena contemporánea da obra. As claves da obra de Shakespeare son a 
mentira, a vinganza e o asasinato. A trama da mesma céntrase no proceso que o Duque de 
Gloucester leva a cabo para coroarse en Inglatera como Ricardo III e na súa tiránica e cruel 



personalidade a modo de exemplificación dunha das miserias humanas máis comúns de 
todos os tempos: os desexos de poder. 
 
Director: Manuel Guede 
Actores: 15 actores e actrices, todos galegos 
Protagonista: Xosé Manuel Oliveira "Pico" 
 
Ver Sábados Teatrais de Narón 
 
 
Referencias varias: 
 
- Roberto Pascual, 'Ricardo III provocador e posmoderno', Revista Galega de Teatro, nº 43, 
'Opinións desde a butaca', 2005, pp. 74-75. 
 
Despois de dar conta da ficha técnica desta peza, sinala que só unha compañía institucional 
pode asumir os custes desta montaxe e o elevado número de actores que nela participan. 
Deseguido, indica que a adaptación deste texto é especialmente difícil e define a realizada 
por Manuel Guede como provocadora e orixinal. Afirma que na peza ten un papel 
determinante Manuel Oliveira, o seu protagonista, cuxo traballo tamén é referido. Resalta, 
ademais, a existencia de diferentes niveis e espazos dramáticos dentro do escenario; o 
vestiario, que remite a realidades políticas e sociais actuais; e a iluminación.  
 
 
- MARÉ, 'O CDG produce co Centro de Aragón unha obra de Sinisterra', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 8 xaneiro 2005, p. 35. 
 
Faise eco da programación deste ano para o Centro Dramático Galego (CDG), dirixido por 
Manuel Guede. Anuncia, deste xeito, a próxima estrea para abril dunha adaptación da obra 
Ricardo III, e para outubro Seis personaxes en busca de autor, de Luigi Pirandello. 
Asimesmo, refírese á colaboración co Centro Dramático de Aragón na obra Misiles 
melódicos, de Sanchís Sinisterra. Este adianto tivo lugar no acto de presentación, en 
Ourense, da obra As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, que supón a primeira 
incursión no teatro para público infantil do CDG.    
 
 
- Camilo Franco, 'O CDG estrea 'Ricardo III', a obra máis representada de Shakespeare', La 
Voz de Galicia, 'Espectáculos', 12 abril 2005, p. 57. 
 
Anuncia a estrea da versión de Guede sobre a obra de Shakespeare Ricardo III no Teatro 
Rosalía de A Coruña. Recolle as palabras do director da montaxe referíndose  primeiro á 
madurez do teatro galego para centrarse posteriormente na temática da mesma. Salienta o 
feito de que esta obra será levada fóra de Galicia nunha xira por diferentes festivais de 
teatro da península. Remata referíndose á xira galega: Tui, A Estrada, Vigo, Ourense e 
Santiago, en onde estarán case un mes.  
 
 



- Albino Mallo, 'Shakespeare no século XXI', Galicia Hoxe, 'Maré', 13 abril 2005, p. 44. 
 
Dá conta do acto de presentación da nova proposta escénica do CDG, unha adaptación da 
obra de Shakespeare Ricardo III, que se representará no Teatro Rosalía d'A Coruña. Ao 
acto asistiron José Manuel Soto, xerente do IGAEM, Manuel Guede, director da obra, e 
algúns dos actores que conforman o elenco, entre eles Xosé Manuel Olveira "Pico". 
Resume as palabras de Guede explicando as razóns de situar a obra no tempo actual.  
 
 
- Albino Mallo, 'O 'Ricardo III' do CDG achegará Shakespeare á nosa contemporaneidade', 
El Correo Gallego, 'Hoy', 13 abril 2005, p. 75. 
 
Faise eco da presentación no Teatro Rosalía d'A Coruña da nova proposta escénica do 
CDG, a obra Ricardo III. Recolle as palabras de Manuel Guede no acto de presentación 
salientando a actualidade temática da mesma: "a loita despiada polo poder", que Guede 
traslada a un lugar imaxinario contemporáneo. Remata falando da xira española por 
Madrid, Barcelona ou Almagro, prevista para o remate das funcións en Galicia.   
 
 
- Ana Rodríguez, 'Ricardo III' convértese na primeira estrea do CDG no Teatro Rosalía', La 
Opinión, 'Cultura', 13 abril 2005, p. 54. 
 
Dá conta da estrea da obra Ricardo III do CDG por primeira vez no Teatro Rosalía d'A 
Coruña. Ademais de recoller as palabras do director, Manuel Guede, reiterando a 
actualidade do texto shakesperiano, ofrece os nomes dos quince actores participantes nesta 
montaxe, oito deles coruñeses. Remata salientando o feito de que a obra se representará non 
só en Galicia, senón tamén fóra das nosas fronteiras. 
 
 
- Xosé Lueiro, 'Memorias e aldraxes dun cabalo', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'O merlo branco', 
17 abril 2005, p. 10. 
 
Noticia na que o autor nos leva á preparación da montaxe escénica da obra Ricardo III ata 
os momentos antes de levantar o telón: os derradeiros ensaios, a música, os xogos de 
iluminación, as indicacións do director aos actores, retoques de vestiario, ensaios de 
coreografía. Remata presentando a ficha técnica da obra, cun elenco de actores, encabezado 
por Xosé Manuel Oliveira "Pico" no papel de Ricardo, dirixidos por Manuel Guede.   
 
 
- Ana Rodríguez, 'Nos corredores do Rosalía resoan os ecos de tantos actores', La Opinión, 
'Cultura', 17 abril 2005, p. 69. 
 
Entrevista a Miguel Pernas, un dos quince actores que forman parte do elenco de Ricardo 
III, producida polo CDG e que comeza a súa xira galega no Teatro Rosalía d'A Coruña. 
Pernas fala da complexidade de adaptar as obras shakesperianas ao público actual así como 
das novidades da adaptación de Manuel Guede para centrarse finalmente no espazo 
escénico no que a obra se vai a representar, facendo unha crítica á programación teatral da 



cidade d'A Coruña. 
 
 
- A.R., 'Ricardo III é un mecanismo orgánico case perfecto', La Opinión, 'Cultura', 17 abril 
2005, p. 69. 
 
Entrevista a Manuel Areoso, un dos actores de Ricardo III. Ademais de falar sobre a 
actualidade da obra e da complexidade da montaxe en canto ao número tan numeroso de 
actores, céntrase na crítica á programación teatral da cidade d'A Coruña salientando o feito 
de que se nutre do foráneo cando o teatro debe ser un servizo "cunha rendibilidade 
educativa e social". 
 
 
- A. Mallo, 'Xosé Manuel Oliveira 'Pico': 'A comedia é o xénero teatral máis difícil', 
Galicia Hoxe, 'Latitudes', 17 abril 2005. 
 
Entrevista a Xosé Manuel Olveira "Pico", actor e protagonista de Ricardo III que está a 
representar o Centro Dramático Galego. Ademais de falar do seu personaxe nesta traxedia, 
remóntase aos seus comezos recordando cómo xurdiu a súa vocación de actor, primeiro 
como afeccionado e despois como profesional. Remata centrándose no seu traballo no 
medio audiovisual e nos proxectos futuros, tanto no teatro como na televisión.  
 
 
- M.A., 'O contemporáneo 'Ricardo III' do CDG desembarca en Compostela', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 29 abril 2005, p. 49. 
 
Refírese ás próximas representacións da versión galega da obra shakesperiana Ricardo III, 
a cargo do CDG. Informa que despois das dezaoito funcións previstas en Compostela, a 
compañía trasladarase a Tui, A Estrada, Vigo e Ourense así como a outros festivais fóra de 
Galicia, Madrid, Barcelona, Almagro ou Lisboa. Finalmente, José Manuel Soto, xerente do 
IGAEM, salienta o rotundo éxito da obra.  
 
 
- A.S., 'O CDG presenta hoxe en Santiago a 'Pico' como o tirano Ricardo III', El Progreso, 
'Cultura y comunicación', 29 abril 2005, p. 88. 
 
Alude á representación da versión contemporánea de Ricardo III, a cargo do CDG, no 
Salón Teatro de Compostela. Menciona ademais as funcións que están previstas despois do 
paso por Santiago: Tui, A Estrada, Vigo e Ourense, en Galicia, e Madrid, Almagro, Lisboa 
e Barcelona, nunha xira por diversos festivais da península. Remata presentando un resumo 
da trama da obra.  
 
 
- C. Villar, 'O CDG propón unha lectura contemporánea de 'Ricardo III', Faro de Vigo, 
'Sociedad y cultura', 29 abril 2005, p. 47. 
 
Faise eco da chegada da nova proposta escénica do CDG ao Salón Teatro de Compostela. O 



director da compañía salienta por un lado a relevancia do reparto; por outro a adaptación da 
obra shakesperiana, que propón, segundo as súas palabras, "unha lectura aleccionadora", 
optando por unha visión contemporánea. Remata aludindo á xira que o CDG levará a cabo 
por España, visitando Almagro, Madrid ou Barcelona.   
 
 
- Camilo Franco, 'O CDG levará 'Ricardo III' a Lisboa, Almagro, Madrid e Barcelona', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 29 abril 2005, p. 60. 
 
Dá conta da xira, tanto galega como española, que o CDG levará a cabo coa adaptación da 
obra de Shakespeare Ricardo III. Tal e como se informa, despois de representarse ao longo 
dun mes no Salón Teatro de Compostela, o CDG visitará Tui, A Estrada, Vigo e Ourense 
entre finais de maio e finais de xullo, para logo comezar unha xira pola programación 
española de teatro clásico, que os levará a Madrid, Barcelona, Almagro e Lisboa. Recolle 
tamén as palabras de Guede, director da obra, sobre o apoio que está a recibir nesta 
montaxe. 
 
 
- Inma López Silva, 'Este Shakespeare tamén é posíbel', Tempos Novos, nº 96, 'Voces e 
Culturas', maio 2005, p. 81. 
 
É unha descrición do espectáculo Ricardo III que dirixiu Manuel Guede. Primeiro 
destácase a habelencia do director tanto no texto coma no elenco de actores elixido. 
Despois dáse conta da caracterización que se fai de Ricardo III na obra e da boa 
interpretación que tanto Pico, no seu papel principal, como os outros actores fan dos 
personaxes. E, para rematar, faise unha análise do innovador e da calidade que amosa este 
espectáculo.  
 
 
- M.D., 'El Centro Dramático Galego lleva a Tui la obra 'Ricardo III', Atlántico Diario, 
'Área Metropolitana', 26 maio 2005, p. 23. 
 
Faise eco da chegada a Tui da nova montaxe do CDG, Ricardo III. Despois de referirse aos 
éxitos acadados por Manuel Guede con outras representacións teatrais, céntrase na 
adaptación desta obra shakesperiana, no elenco de actores e a boa acollida da mesma. 
Remata aludindo aos presentes no acto de presentación.  
 
- Eva González, 'Ricardo III', de Shakespeare, llega al Teatro Municipal', Faro de Vigo, 
'Baixo Miño/Área Metropolitana', 26 maio 2005, p. 16. 
 
Refírese á cuarta representación da obra Ricardo III, por parte do CDG, nesta ocasión no 
Teatro Municipal de Tui. Segundo se indica, no acto de presentación estiveron presentes 
Amado Rincón, presidente do Igaem, Moisés Rodríguez, delegado de Cultura de Tui, e 
Manuel Guede, director da compañía. Este último ademais de facer un alegato a favor do 
teatro galego, falou da obra salientando o traballo de Xosé Manuel Olveira "Pico" no papel 
protagonista e anunciando que a obra se representará en diversos festivais españois.  
 



 
- Alberto Quian, 'O CDG mostra en Vigo a súa visión contemporánea de 'Ricardo III', Faro 
de Vigo, 'Sociedad y cultura', 8 xuño 2005, p. 50. 
 
Faise eco da representación por parte do CDG da obra Ricardo III no Centro Cultural 
Caixanova de Vigo. Ademais de recoller as palabras do director, Manuel Guede, en canto á 
decisión de interpretar esta obra, protagonizada por Xosé Manuel Olveira "Pico" xunto a 
catorce actores, fala das orixes da adaptación da traxedia shakesperiana, que se remonta ao 
ano 1997. Remata anunciando a xira española que a compañía realizará con esta mesma 
obra.  
 
 
- Sonia Torre, 'Ricardo III, una tragedia en gallego', La Región, 'Cultura', 24 xuño 2005, p. 
67. 
 
Anuncia a representación no Teatro Principal de Ourense da particular versión da obra de 
Shakespeare, Ricardo III, polo CDG, salientando que é a primeira vez que o teatro público 
galego se atreve cunha traxedia deste autor. De seguido pasa a falar da xira galega e 
peninsular que a compañía está levando a cabo con esta obra. O director, Manuel Guede, 
salienta a presenza no Teatro Español de Madrid, ademais de ser esta unha oportunidade 
para sacar todos os complexos do teatro galego.  
 
 
- Marina de Miguel, 'El Centro Dramático Galego lleva al madrileño Teatro Español su 
'Ricardo III', La Voz de Galicia, 'Espectáculos', 25 xuño 2005, p. 45. 
 
Alude ao acto de presentación en Tui da última produción do Centro Dramático Galego, 
Ricardo III, no que estiveron presentes Amador Rincón, presidente do Igaem, Moisés 
Rodríguez, concelleiro de cultura de Tui, e Manuel Guede, director do CDG. Despois de 
salientar a adaptación que Guede realizou da obra shakesperiana á sociedade actual a través 
da música e doutros recursos escénicos, recolle as palabras deste sobre o bo nivel do teatro 
galego. 
 
 
- Maré, 'Ricardo III' falará galego en Madrid', Galicia Hoxe, 'Maré', 25 xuño 2005, p. 46. 
 
Refírese á representación no Teatro Español de Madrid da obra Ricardo III, a cargo do 
CDG. Recolle así mesmo as palabras do seu director, Manuel Guede. Ademais de falar 
sobre a versión en galego da obra shakespereana e da contemporaneidade da mesma, 
céntrase na problemática do teatro en España criticando o sectarismo presente na 
actualidade.   
 
 
- Liz Perales, 'La seducción de Ricardo III', El Mundo, 'El Cultural', 'Teatro', 30 xuño 2005, 
p. 40. 
 
Faise un pequeno percorrido polas catro versións da obra de Shakespeare, Ricardo III, que 



coinciden no Festival de Almagro. Por un lado, as dos teatros públicos: a versión de Àlex 
Rigola do Lliure, coproducido co Teatro Español de Madrid, e a proposta do CDG, cunha 
versión en galego con subtítulos en castelán. Por outro lado, as versións das producións 
privadas: a de Chema Cardeña e a compañía Arden e a de Sergio García con Avanti. 
 
 
- ABC, 'O CDG escenifica Ricardo III no festival Internacional de Teatro De Almada', El 
País, 'Galicia', 10 xullo 2005, p. 36. 
 
Faise eco da presenza, por primeira vez, do CDG no Festival Internacional de Teatro de 
Almada. Ademais informa da representación da súa última produción, Ricardo III, de 
William Shakespeare, dirixida por Manuel Guede Oliva. Despois de mencionar o nome do 
elenco que compón o reparto da obra, céntrase no cada vez maior importancia deste festival 
portugués. Remata anunciando a derradeira representación desta obra por parte do CDG no 
Festival Shakespeare de Santa Susanna.     
 
 
- Adriana Rodríguez, 'Esta obra é, na historia das artes escénicas, unha obra na que se mide 
a musculatura do teatro', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'E fumos ficando 
sós, o mar, o barco e máis nós...', 17 xullo 2005, p. 23. 
 
Anuncio da vindeira representación en Vilagarcía do Ricardo III do CDG Destácase o labor 
de Manuel Guede como director da peza e do CDG. Faise un achegamento á temática da 
obra e ao traballo de actualización do director, que pretende avisar ao ser humano: a 
política, o poder, a vinganza, a mentira... 
 
 
- Adriana Rodríguez, '¿Que sucede cando o mundo é rexido por tiranos poderosos?', Diario 
de Arousa, 21 xullo 2005, p. 56. 
 
Anuncio da función no auditorio de Vilagarcía de Ricardo III do CDG no que se destaca o 
labor do seu director Manuel Guede e do actor principal X. M. Oliveira "Pico". O director 
destaca a contemporaneidade da temática da loita polo poder dun tirano e Pico a gran 
repercusión da peza e o gran traballo físico desenvolvido. 
 
 
- José Oliva, 'El CDG presenta un 'Ricardo III' como reflexión sobre la tiranía del Siglo 
XXI', Atlántico Diario, 'Sociedad', 28 xullo 2005, p. 46. 
 
Noticia da representación do Ricardo III do CDG no festival Shakespeare de Santa Susana. 
O seu director Manuel Guede di estar dirixida a un público actual e non do s. XV. Así como 
que fai unha analoxía entre a ruindade do protagonista e os tiranos do s. XXI. 
 
 
Centro Dramático Galego: Seis personaxes en busca de autor, de Xulio Lago (direc.). 
 
Coñecida obra do dramaturgo italiano Luigi Pirandello, escrita no 1921. Na historia, seis 



personaxes pretenden que alguén escriba sobre o papel o seu guión. Así, cando entran nun 
teatro piden a axuda dun autor teatral para evitar a ficción da que viven, pero o resultado é a 
comedia da súa intención. Achega ao público, que se incorpora tamén á representacion, a 
un mundo de ilusión nun xogo de dualidades: realidade-ficción, verdade-mentira, a través 
da metateatralidade como estratexia para a reflexión.   
 
Autor: Luigi Pirandello 
Dirección: Xulio Lago 
Elenco: Miguel Pernas, María Barcala, Muriel Sánchez, Xosé Manuel Esperante, Adrián 
Seijas, Laura Míguez, Ánxela G. Adalo, Gustavo Pernas, Rebeca Montero, Damián 
Contreras, Lucía Regueiro, Toño Casais, Xan Cejudo, Jouse García e Marcos Viéitez. 
Tradución da obra: Xosé Manuel Pazos 
Escenografía e vestiario: Antonio Simón  
 
Ver IIº Ciclo de Domingos de Teatro de Marcón 
 
 
Referencias varias: 
 
- Roberto Pascual, 'Teatro nuovo, teatro vecchio: CDG, o peche dun ciclo', Tempos Novos, 
nº 102, 'Voces e Culturas', 2005, p. 78. 
 
É unha crítica ao último espectáculo do Centro Dramático Galego, Seis personaxes en 
busca de autor de Pirandello, na que se fala desde o conformismo, os complexos e a 
endogamia da que adoece parte do teatro galego e que conforma un tipo de teatro vecchio 
que segue a traer ao galego referentes universais do teatro, ata a mala fonética e pobre 
interpretación dalgúns dos actores, e a descompensación existente entre o atrezzo, que 
acaba acaparando a escna, e o actor, que perde protagonismo. 
 
 
- Carmen Villar, 'O CDG explora o 'teatro dentro do teatro' de Pirandello', Faro de Vigo, 
'Sociedad y Cultura', 14 outubro 2005, p. 42. 
 
Anuncio da presentación en Santiago de Seis personaxes á procura de autor, da man do 
CDG. Dáselle importancia a este texto, que revolucionou o teatro contemporáneo, e ao 
elenco da función, integrado por quince persoas. 
 
 
- C.F., 'O CDG estrea un Pirandello para 'conquistar ao público'', La Voz de Galicia, 
'Espectáculos', 14 outubro 2005, p. 56. 
 
Anuncio da estrea de Seis personaxes en busca de autor do CDG. O texto é presentado 
como iniciador da dramaturxia contemporánea. A conselleira Ánxela Bugallo resalta a 
importancia da busca de novos públicos e Xulio Lago, director, dálle importancia a 
conquistar e emocionar ao espectador. 
 
 



- MARÉ, 'Escena en transformación', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 outubro 2005, p. 36. 
 
Presentación do novo proxento do CDG, Seis personaxes á procura de autor, na que 
destaca as intencións de Ánxela Bugallo no traballo de busca de públicos. Xulio Lago, 
director, achéganos ao texto. 
 
 
- A. Losada, 'Donas e cabaleiros, con vostedes, o teatro', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Reportaxe', 
6 novembro 2005, pp. 2-3. 
 
Artigo no que se reflicten as impresións e análises dos participantes na montaxe Seis 
personaxes á procura de autor do CDG. Tanto actores coma director reflexionan sobre o 
feito teatral e como viven o feito metateatral sobre o que xira esta peza de Pirandello. 
Destacan as impresións de Muriel Sánchez e como abordou o personaxe, e tamén o 
contraste entre o director (Xulio Lago) e o director da ficción. 
 
 
- Alfredo Conde, 'O vento da xenialidade', El Correo Gallego, 'Os outros días', 7 novembro 
2005, p. 4. 
 
Artigo de opinión-crítica á montaxe Seis personaxes á procura de autor baixo a dirección 
de Xulio Lago. Conde reflexiona e móstranos como a visión  do teatro cambia antes e 
despois de ler o texto. Compara esta obra con metáforas sobre Velázquez e o mundo do 
comic para rematar dicindo que a posta en escena está á altura do texto. 
 
 
- A.Q., 'O CDG trae a Vigo a obra 'Seis personaxes á procura de autor', Faro de Vigo, 
'Sociedad y cultura', 26 novembro 2005, p. 45. 
 
Anuncio da representación en Vigo da obra de Pirandello Seis personaxes á procura de 
autor da man do CDG. No artigo faise un achegamento á obra, en especial ao xogo da 
metateatralidade e o xogo da dualidade realidade-ficción. 
 
 
- Albino Mallo, ''Seis personaxes en procura do autor' no Rosalía da Coruña ', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 7 decembro 2005, p. 66. 
 
Noticia da próxima representación no teatro Rosalía da Coruña da man do CDG de Seis 
personaxes en procura de autor, dirixida por Xulio Lago. Faise un percorrido pola historia 
do texto de Pirandello e resáltase a metateatralidade desta historia na que os personaxes se 
enfrontan aos seus actores para reivindicar o seu drama. 
 
 
- Elena López, 'Los seis de Luigi Pirandello en el patio de butacas', El Ideal Gallego, 
'Teatro', 9 decembro 2005, p. 13. 
 
Anuncio da representación da peza do CDG, Seis personaxes á procura de un autor, no 



Rosalía de Castro da Coruña. Dáse especial importancia ao texto e ao espazo. 
 
 
- Elena López Fernández, ''Temos a necesidade de ser visitados polas emocións'', El Ideal 
Gallego, 'CGS', 10 decembro 2005, p. 12. 
 
Entrevista a Xulio Lago pola representación de Seis personaxes na percura dun autor no 
Rosalía de Castro da Coruña. O director da peza reflexiona sobre o texto e a súa pegada 
neste. A resposta do público e a situación actual do teatro respecto da sociedade centra as 
últimas preguntas. 
 
 
- J.A. Martínez Sevilla, 'La única realidad', El Ideal Gallego, 'Opinión', 13 decembro 2005, 
p. 24. 
 
Crítica á representación de Seis personaxes na percura de autor do CDG, dirixida por 
Xulio Lago. Martínez Sevilla reflexiona sobre a metateatralidade como argumento e 
céntrase en especial na interpretación dos actores/actrices, dos que destaca o traballo de 
Muriel Sánchez. 
 
 
- C.G., 'El CDG actúa hoy en A Estrada con 'Seis personaxes á procura de autor'', El Correo 
Gallego, 'Área de Compostela', 16 decembro 2005, p. 36. 
 
Anúnciase a representación que o Centro Dramático Galego vai facer no Teatro Principal 
estradense da obra de Luigi Pirandello Seis personaxes en busca de autor, dáse conta do 
número de actores e do prezo que costa. 
 
 
Danza Druída: Vinte anos non é nada, de Joaquín Jordá (direc.). 
 
Ficción documental que sitúa a acción no período da transición e que supón unha 
recreación do noso mundo hai vinte anos a partir do percorrido polas persoas que 
protagonizaron a experiencia autoxestionaria da fábrica Númax a finais dos anos setenta. 
Vinte e cinco anos despois do seu peche, Joaquín Jordá plasma a loita dos seus 
traballadores nun novo documental baseado en imaxes recuperadas daquel momento e na 
situación dos empregados anos despois, todo como exemplo de cambio de réxime político e 
de reflexión sobre as últimas décadas.  
 
Director: Joaquín Jordá 
Guión: Joaquín Jordá e Laia Manresa 
Productor: Bet Pujol 
Fotografía: Carles Gusi 
Montaxe: Nuria Esquerra 
 
 
Referencias varias: 



 
- Adriana Rodríguez, 'Danza Druída presenta 'Vinte anos non é nada', un resumo da súa 
traxectoria artística', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 10 xullo 2005, p. 25. 
 
Faise eco da posta en escea en Vilagarcía da obra Vinte anos non é nada, a cargo do grupo 
Danza Druída, dirixido por Mercedes Suárez. Ademais de ofrecer unha sinopse da obra, 
que resume a traxectoria artística da compañía, recolle as palabras da directora sobre a 
temática da mesma, a problemática das escolas de danza e a vida dos bailarines. Remata 
aludindo a outros proxectos do grupo paralelos a esta xira: actuacións coa Orquesta 
Sinfónica de Galicia ou concertos didácticos na televisión galega.  
 
Evaristo Calvo, Fernando Reyes e Trinidad de Miguel: Un conto napolitano. 
 
Nesta innovadora representación mestúranse tendencias de teatro tradicional na que ten 
cabida un texto teatral de Giambattista Basile, e a música de Kapsberger e Puccini, 
composta para dous instrumentos dos máis representativos da Italia e do Nápoles do século 
XVII, a tiorba e o colascione. A obra presenta, deste xeito, un concerto musical ao mesmo 
tempo que o público escoita unha adaptación dun dos relatos da colección "O conto dos 
contos": "A pulga", de Giambattista Basile. 
 
Tiorba: Fernando Reyes 
Actor: Evaristo Calvo 
Percusión-colascione: Trinidad de Miguel 
Música: Toccatas e danzas de tiorba de Kapsberger e Piccininit 
Texto: A pulga (O conto dos contos) de Giambattista Basile 
Adaptación do conto: Magdalena de Rojas 
Produción: Resonet 
Produción: Fernando Reyes 
 
 
Referencias varias: 
 
- A.I., 'Teatro gallego, cine árabe, montajes napolitanos y una pizca de solidaridad', El 
Correo Gallego, 'Santiago', 27 outubro 2005, p. 32. 
 
Artigo de actualidade no que destacamos unha rolda de prensa na Sala Galán de Santiago 
presentando o espectáculo Un conto napolitano da man de Fernando Reyes, Evaristo Calvo 
e Trinidad de Miguel. 
 
 
Factoría Teatro: Os homes só contan ata tres. 
 
Obra de teatro para o público mozo e adulto que conta a historia de dúas irmás, Luísa e 
Helena, que conviven nun apartamento. Cada unha delas está feliz co rol que lle tocou 
desempeñar na vida: Luísa é unha muller de éxito, autora e directora teatral independente, 
decidida e segura de si mesma; Helena dedícase ás tarefas da casa e escribe cousas que 
ninguén le. Os problemas comezan coa aparición de Nico, un actor do que se namoran as 



dúas irmás, poñendo de manifesto o conflito de poder no xermolo da sociedade. 
 
Autor: Antón Lopo. 
Dirección: Cristina Domínguez e Antón Lopo. 
Interpretación: Nuria Gullón, Mónica García, Alfredo Rodríguez, Toni Salgado. 
Espazo escénico e realización audiovisual: Xoán Anteo. 
Son: Ugía Pedreira. 
Deseño de iluminación: Paco D'Pink. 
Realización escenográfica: Paul Guy. 
 
Ver IVº Festival de teatro afeccionado "Agustín Magán". 
 
 
Referencias varias: 
 
- Roberto Pascual, 'Mortífero amor de irmá', Tempos Novos, nº 104, 'Voces e Culturas', 
2005, p. 85. 
 
É unha crítica á obra Os homes só contan até tres que representou a compañía A Factoría 
Teatro e que dirixiu Cristina Domínguez. Do espectáculo destácase a súa innovación na 
temática e na forma, a boa disposición do atrezzo -"que achega o espectáculo á vertente 
performativa"- e o bo facer dos actores, aínda que algún que outro "estragase a limpeza da 
construción interpretativa coa súa ortofonía". 
 
 
- MARÉ, 'Amor, poder e lazos de sangue', Galicia Hoxe, 'Maré Hoxe', 15 novembro 2005, 
p. 41. 
 
Presentación da próxima estrea o 2 de decembro da peza de Antón Lopo Os homes só 
contan ata tres, gañadora do premio Álvaro Cunqueiro. Destácase o elenco e equipo 
técnico da montaxe. Entre a programación do Salón Teatro, do que se destaca o Centro 
Dramático de Aragón. 
 
 
- Mar Barros, 'Os homes non saben contar', A Nosa Terra, nº 1.200, 'Fin de semana', 1 
decembro 2005, p. 33. 
 
Recensión e presentación da última montaxe de Factoría Teatro, Os homes só contan até 
tres, de Antón Lopo e merecedora do XIII Premio Álvaro Cunqueiro. Encontrámonos 
diante dunha presentación na que destacan o argumento e a reflexión sobre o poder. A parte 
técnica tamén é analizada e destácase a escenografía de Xoán Anleo e a música de Marfull. 
 
 
- MARÉ, 'Historia de mulleres con nome de homes', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 1 decembro 
2005, p. 37. 
 
Resumo da presentación ao público de Os homes só contan ata tres de Antón Lopo e 



representada por A Factoría Teatro. Da rolda de prensa destácanse as declaracións dos seus 
protagonistas. Preséntase tamén ao equipo de detrás, entre o que destaca Xoán Anleo e 
Juliana González, Cristina Domínguez ou Ugia Pedreira. 
 
 
- Camilo Franco, 'Salif Keita, un impulsor do afropop e a voz libre e heterodoxa de África', 
La Voz de Galicia, 'Vai por aí na fin de semana', 1 decembro 2005, p. L9. 
 
Análise da traxectoria musical de Salif Keita e de como alcanza o éxito o afropop. 
Reflexiona sobre o enxebre e tradicional e como os europeos aínda non perderon o oído 
musical. 
 
 
- MARÉ, 'En relampos de moita luz', Galicia Hoxe, 'Maré', 3 decembro 2005, p. 36. 
 
Noticia sobre a pasada representación de Os homes só contan ata tres de Antón Lopo, da 
man de Factoría Teatro, e que ven de recibir o Premio Álvaro Cunqueiro. A peza vai ser 
publicada por Xerais e destácase a participación creativa de Xoán Anleo, Ugia Pedreira, La 
Canalla e de Paco D'Pink. 
 
 
- Lupe Gómez, 'No abismo do amor', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 9 decembro 2005, p. 5. 
 
Crítica á peza Os homes só contan até tres, de Antón Lopo, e que foi merecedora do premio 
Álvaro Cunqueiro. Desta montaxe de Factoría Teatro analízase e reflexiónase sobre as 
ansias de voar e de liberdade dos seus personaxes que ao verse libres se encontran co 
abismo. Resáltase o personaxe de Helen, interpretado por Mónica García. 
 
 
- Alfredo Conde, 'O glamur estaba no esceario', El Correo Gallego, 'Opinión', 12 decembro 
2005, p. 4. 
 
Artigo de opinión no que Conde fala da falla de Glamour na estra de Os homes só contan 
até tres, gañadora do premio Álvaro Cunqueiro e escrita por Antón Lopo. Conde bótalle 
flores ao texto, con escenas engarzadas cara a un significado que se nos revela durante a 
peza, e reflexiona se a falla de resposta social tén máis que ver co país que co produto 
galego en si. 
 
 
- Xosé Lueiro, 'Esquizofrenia para dous', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 16 decembro 2005, 
p. 4. 
 
É unha análise con luxo de detalle tanto do contido coma dos recursos expresivos que 
compoñen a obra Os homes só contan até tres representada pola compañía A Factoría 
Teatro e dirixida por Cristina Domínguez. Trata de deterse sobre todo na relación antitética 
que amosan as dúas personaxes principais Helena e Luísa. Ademais, en tres apartados 
separados e como valor engadido, dáse conta da ficha técnica, da sinopse e da montaxe do 



espectáculo. 
 
 
Factoría Teatro: Tío Vania, de Cristina Domínguez (direc.). 
 
Montaxe da obra clásica que fai máis dun século escribiu o ruso Antón Chéjov, dirixida 
pola recentemente nomeada directora do CDG, Cristina Domínguez. Narra as andanzas 
duns personaxes que se dan conta da inutilidade das súas vidas, que non están aproveitando 
como quixeran ou pensaban. O tío Vania e a súa sobriña viven nunha finca rural na Rusia 
do século XIX. A chegada dun profesor xa xubilado e a súa fermosa muller á súa casa vai a 
cambiar a súa rutina diaria. Os protagonistas desnudan os seus sentimentos facendo 
reflexionar ao público presente sobre aspectos da alma humana, os soños rotos, a 
frustración, o medo ou a cobardía. 
 
Dirección: Cristina Domínguez. 
Interpretación: Xan Cejudo, Roberto Leal, Anabel Gago. 
Adaptación/tradución: Alexandra Koss. 
Vestiario: Carlos Alonso. 
Iluminación: Paco D'Pink. 
 
Ver XIII Feira do Teatro de Galicia. 
Ver XIV Festival Internacional "Outono de teatro de Carballo". 
Ver Sábados teatrais de Narón. 
Ver XXI Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Inma López Silva, 'Chejov en cores neutras', Tempos Novos, nº 97, 'Voces e Culturas', 
2005, p. 75. 
 
Trátase dun pequeno artigo no que se revelan as claves do éxito da boa montaxe que 
Cristina Domínguez fixo coa obra de Chejov Tío Vania na que afonda nas posíbeis 
linguaxes e na riqueza estética que permite aínda este clásico. As dúas claves das que se dá 
conta son a fascinante interpretación dos actores, na que destaca a desenvolvida por Xan 
Cejudo, e o xogo simbólico cos movementos da escena. 
 
 
- Vanesa Sotelo, 'O pasado que foi', Revista Galega de Teatro, nº 43, 'Opinións desde a 
butaca', 2005, pp. 67-69. 
 
Achégase á montaxe Tío Vania de A Factoría Teatro e, tras dar conta da ficha escénica da 
peza, sinálase que Chejov, autor do texto, é un escritor caracterizado polo tratamento das 
traxedias das pequenas cousas. Deseguido, analízase o labor de cada un dos actores, que 
valora positivamente, e critícase a estética da obra, a escenografía, a iluminación e o espazo 
sonoro; a pesar disto, indícase que, en conxunto, é unha dramaturxia "cun traballo de actor 



potente", sen chegar a ser árida e extensa, psicolóxica, universal... na que falla o envoltorio.  
 
 
- Maré, 'Conciencias adormecidas', Galicia Hoxe, 'Maré', 29 marzo 2005, p. 41. 
 
Salienta a capacidade desta obra de Anton Chejov, escrita en 1897, para resultar moderna. 
Anuncia a súa representación na Coruña baixo a dirección de Cristina Domínguez sen case 
adaptación. Fala de cómo se realizou a montaxe, en qué tempo, dos actores todos galegos: 
catro homes e catro mulleres, de cándo se estreou a obra por primeira vez (1904). Remata 
reflexionando sobre a obra en canto á sociedade que presenta e anunciando ónde se vai 
representar dende mañá, 30 de marzo e até o 23 de abril.  
 
- M.G., 'Factoría Teatro estrena en la Nasa un 'Tío Vania' vivo y muy actual', La Voz de 
Galicia, 'Santiago', 30 marzo 2005, p. L9. 
 
Anuncia a estrea na Sala Nasa do novo espectáculo da compañía Factoría Teatro, unha 
versión actual da obra de Chejov, Tío Vania. Ademais de salientar a presenza de actores de 
diferentes xeracións, recolle as palabras da directora, Cristina Domínguez, sobre unha obra 
que se centra no paso do tempo, preguntándose cómo vivir os anos que quedan. Destaca 
que se trata dunha proposta alonxada do encorsetamento de Chéjov. 
 
 
- MARÉ, 'Desde a vellez e o medo', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 1 abril 2005, p. 46. 
 
Faise eco da estrea do novo espectáculo da compañía Factoría Teatro, Tío Vania, de 
Chejov, que permanecerá tres semanas en cartel na Sala Nasa de Compostela, algo 
sorprendente, segundo os responsábeis da compañía. Segue facendo unha achega á obra en 
si, salientando o tipo de sociedade que suxire ou o sentir dos personaxes. Remata 
mencionando o nome da directora, Cristina Domínguez, do elenco actoral, entre os que 
salienta Xan Cejudo, así como o debut na escenografía de Xoán Anleo.   
 
 
- A.I., 'A Factoría Teatro estrena su versión del célebre 'Tío Vania', El Correo Gallego, 
'Santiago', 1 abril 2005, p. 32. 
 
Refírese á estrea da versión de Factoría Teatro do clásico de Chejov, El Tío Vania. Despois 
de informar do lugar, días e hora na que poderá verse a representación da obra, dá conta do 
reparto da mesma, na que se atopan grandes nomes da escena galega. Remata facendo un 
pequeno resumo argumental.   
 
 
- Camilo Franco, 'Vanio en San Lourenzo', La Voz de Galicia, 'Santiago', 3 abril 2005, p. 
L7. 
 
Refírese á nova montaxe de Factoría Teatro, a obra Tío Vania, de Chejov e fai unha análise 
da proposta desta compañía salientando o mobiliario non aburguesado así como a 
naturalidade e o dinamismo do espectáculo. Pola contra, critica a falla dunha resolución 



clara e limpa no momento climático fronte ao resto da obra.   
 
 
- Xosé Lueiro, 'O tío Vania', ou a poética do fracaso', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'O merlo 
branco', 3 abril 2005, p. 10. 
 
Aproximación á montaxe contemporaneizada da obra de Chejov, Tío Vania,  realizada pola 
compañía Factoría Teatro. Céntrase nunha temática que reflexiona sobre a natureza humana 
nunha sociedade paralizada chea de personaxes fracasados. Despois de recoller as opinións 
da directora, Cristina Domínguez, salienta determinadas cuestións referidas á escenografía, 
aspectos técnicos, así como ao amplo elenco actoral. A nova faise acompañar dunha ficha 
técnica, dunha análise sobre o sentido da obra e de datos sobre a dirección escénica.   
 
 
- M.G., 'En Galicia o teatro é un mundo bastante duro', La Voz de Galicia, 'En dos minutos', 
6 abril 2005, p. L2. 
 
Entrevista a Anabel Gago, que dá vida a Helena Andreievna na obra Tío Vania, que estrea 
Factoría Teatro na Sala Nasa de Santiago. Ademais de falar sobre esta montaxe e a positiva 
resposta do público, dá a súa opinión sobre a difícil situación do teatro en Galicia.   
 
 
- MARÉ, 'Segunda semana do 'Tío Vania' na Nasa', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 8 abril 2005, p. 
44. 
 
Faise eco da segunda representación de Tío Vania na Sala Nasa de Compostela, montaxe a 
cargo de Factoría Teatro baixo a dirección de Cristina Domínguez, e que se representará ao 
longo de todo o mes. Séguese a facer unha enumeración dos oito intérpretes da obra. 
 
 
- HV, 'A expresión pesimista', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 'Teatro', 8 abril 2005, p. 3. 
 
Aproximación á nova montaxe de Factoría Teatro na que se reflexiona sobre o pesimismo 
que deixa entrever a obra de Chejov a través dos seus protagonistas. Salienta ademais a 
vellez das personaxes, aínda daquelas máis novas, nunha sociedade paralizada e sen futuro, 
onde a rutina se ve trastocada pola chegada de novos convidados. Ofrece tamén 
información sobre o lugar e os días nos que se realizará a representación así como do prezo 
das entradas. Remata mencionando o nome dos actores baixo as ordes de Cristina 
Domínguez Dapena.  
 
 
- A. Mauleón, 'El desasosiego de Chejov llega a Vigo con Factoría Teatro', Faro de Vigo, 
'Sociedad e cultura', 13 abril 2005, p. 43. 
 
Fala da presentación en Vigo da nova proposta de Factoría Teatro,  a obra de Chejov Tío 
Vania. Despois de enumerar o elenco protagonista, recolle as palabras da directora, Cristina 
Domínguez Dapena, sobre os desexos de levar a escena unha obra deste autor. Pasa de 



seguido a facer unha breve reflexión sobre o discurso e o contido da mesma. Conclúe 
informando das datas e lugares para próximas representacións.   
 
 
Fulano, Citano e Mengano: O Faro. 
 
Comedia que conta a historia dun fareiro titular que ten que ausentarse do seu traballo e 
pídelle axuda a un amigo para que o substitúa. É neste momento cando comezan a pasar 
cousas estrañas: o amigo é de terra adentro e de mar coñece bastante pouco. 
 
Interpretación: Xosé Manuel Conde, Manuel Botana e Manuel Pombal. 
 
Ver Outono de teatro de Salceda de Caselas. 
 
 
Referencias varias: 
 
- AGN, 'Fulano, Mengano e Citano estrean 'O Faro' en Tui', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
Verán', 29 xullo 2005, p. 75. 
 
Infórmase da estrea en Tui da obra O Faro, da compañía Fulano, Mengano e Citano. Dáse 
conta do argumento desta peza e indícase o lugar e a hora en que terá lugar a 
representación.    
 
- María Díaz, 'Fulano, Mengano y Citano estrenan en Tui su último montaje teatral', 
Atlántico Diario, 'Área Metropolitana', 29 xullo 2005, p. 19. 
 
Anúnciase a representación que o grupo teatral Fulano, Mengano e Citano vai facer da súa 
obra O faro en Tui. Así faise un breve resumo do contido e infórmase da hora e do lugar do 
evento. 
 
 
 
- A.G., 'Fulano, Citano y Mengano representan en Nigrán la comedia 'O Faro'', Atlántico 
Diario, 'Área Metropolitana', 4 agosto 2005, p. 21. 
 
Dáse conta da produción teatral que o grupo teatral Fulano, Mengano e Citano vai facer da 
súa obra O faro en Panxón. Ademais dáse a coñecer aos organizadores e faise unha sinopse 
bastante detallada do contido. 
 
 
- Marta Crespo, ''Fulano, Citano e Mengano' presentan su última obra teatral en A 
Xunqueira', Atlántico Diario, 'Área Metropolitana', 23 setembro 2005, p. 24. 
 
Anúnciase a representación que o grupo teatral Fulano, Mengano e Citano vai facer da súa 
obra O faro no marco de Musicarte 2005 de Redondela e, despois de facer un resumo do 
contido do espectáculo, faise un breve repaso da traxectoria da compañía e da xira que 



agora están a facer. 
 
 
Librescena Produccións: A ciencia dos Anxos, de Miguel Pernas (direc.). 
 
Obra gañadora da décimo primeira edición do Premio Rafael Dieste de Teatro que combina 
a esencia do ser humano no momento de enfrontarse aos perigos. Presenta a dous 
protagonistas, Luz e Gabriel, investigadores moleculares, que traballan nun laboratorio na 
procura da materia que conforma o amor. A obra supón unha metáfora crítica sobre o 
mundo actual, tanto na vida profesional como na cotiá.  
 
Autor: Inma Antonio 
Dirección: Miguel Pernas 
Interpretación: Inma Antonio e Miguel Pernas 
Deseño de iluminación: Xosé M. Rabón 
Produción executiva: Xosé M. Rabón 
 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Albino Mallo, 'A ciencia dos anxos' estréase no herculino teatro Rosalía de Castro', El 
Correo Gallego, 'Hoy', 10 xaneiro 2005, p. 61. 
 
Refírese a representación no teatro Rosalía de Castro da obra A ciencia dos anxos, último 
premio Rafael Dieste. Apunta que A ciencia dos anxos está protagonizada por Inma 
Antonio e Miguel Pernas, autora e director da peza respectivamente. Recolle as palabras de 
Inma Pernas, actriz e escritora precoz, quen recoñece as vantaxes que supuxo o galardón, 
non só pola publicidade e a contía económica, senón tamén polo financiamento da posta en 
escena e a publicación do texto. Por último, indica que A ciencia dos anxos da compañía 
Librescena visitará tamén os concellos de Ames, Carballo, Culleredo e Porto do Son. 
 
- Albino Mallo, 'Os anxos teñen ciencia', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 10 xaneiro 2005, p. 30. 
 
Dá conta da estrea no teatro Rosalía de Castro da obra A ciencia dos anxos da compañía 
Librescena que foi galardoada co premio Rafael Dieste. Inma Antonio, autora do texto, e 
Miguel Pernas, director da peza, son tamén os protagonistas da obra. Cita as palabras de 
Inma Antonio que se refire ás vantaxes do galardón, pois ademais de achegar unha maior 
difusión do espectáculo e outorgar unha importante contía económica, facilita a posta en 
escena e encárgase da publicación do texto. 
 
Máscara Producións: Caldo de conciencia. 
 
Dramatización de textos periodísticos e literarios que, a modo de traxicomedia, amosa unha 
visión crítica do mundo sobre temas de actualidade como a guerra de Irak, a situación de 



Palestina ou os presos de Guantánamo.  
 
Interpretación: Xerome Calero, Pablo Puga e María Álvarez. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Ágatha de Santos, 'Máscara Produccións vuelva al teatro político con 'Caldo de 
conciencia', Faro de Vigo, 'Sociedad y cultura', 10 febreiro 2005, p. 48. 
 
Anuncia o estreo de Caldo de Conciencia, a última montaxe da compañía de teatro viguesa 
Máscara Producións. Sinala que Caldo de conciencia é unha dramatización de textos 
xornalísticos e literarios que xiran en torno ao concepto que dá título ao espectáculo que 
emana do teatro político dos setenta. Subliña que a montaxe amosa unha posición crítica 
fronte a cuestións como a guerra de Iraq, o conflito árabe-israelí, etc. a través de artigos de 
Juan José Millás ou Manuel Vicent, entre outros. Apunta que a obra está interpretada por 
Pablo Puga, María Álvarez e Xerome Calero, este último sinala que a obra é unha denuncia 
da estupidez humana e recorda que o teatro galego non está a pasar polo seu mellor 
momento. 
 
Noescafé Teatro e Teatro do Noroeste: Monólogos da cociña, de Carlos Álvarez-Osorio e 
Lola Correa (direc.). 
 
Coprodución das dúas compañías galegas composta por dous espectáculos: Xaque, 
interpretado por Lola Correa no papel dunha muller que tenta saír da cotidianeidade e 
monotonía na que un día entrou, ou a meteron; e Muller, non é para tanto, con Luma 
Gómez, nun discurso con verbas que parecen doutro tempo pero tamén con algo de 
revolución feminina a través do estabelece unha íntima distancia co público.  
 
Dirección de Xaque: Carlos Álvarez-Osorio 
Interpretación de Xaque: Lola Correa 
Dirección de Muller, non é para tanto: Lola Correa  
Interpretación de Muller, non é para tanto: Luma Gómez 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Maré, 'Títeres máis teatro na Sala Yago para este fin de semana', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 7 
maio 2005, p. 41. 
 
Dáse conta das actividades programadas pola Sala Yago dirixidas aos máis pequenos cunha 
peza de teatro en castelán. Tamén se lembra que segue en carteleira Monólogos da cociña, 
composta por dous espectáculos: un titulado "Jaque", interpretado por Lola Correa, e outro, 



"Muller, non é para tanto", interpretado por Luma Gómez. 
 
Paula Carballeira e outras: Arquetipas Cabaret. 
 
Anabel Gago, Emma Silva, Rocío González, Pilar Pereira, Mariclown, La tirana, Usia Gago 
e Paula Carballeira son as oito protagonistas, só femininas, desta escenificación na que cada 
unha presenta unha proposta individual sobre a súa forma de interpretar a vida en clave 
humorística: unha vinganza feminina, un número sobre mulleres relevantes, boleros, varios 
números de tipo clownesco sobre a muller doméstica. 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.G., 'O humor é universal e non se debe a diferencias de sexo', La Voz de Galicia, 'En 
dos minutos', 11 marzo 2005, p. L2. 
 
Entrevista a Paula Carballeira con motivo da estrea de Arquetipas cabaret, peza que reúne a 
oito actrices da escena galega, para conmemorar o Día da Muller Traballadora. A actriz 
explica que un dos motivos do espectáculo é chamar a atención sobre a cantidade de 
mulleres que actúan en solitario, aínda que considera que "faltan moitas. Nin estamos as 
máis significativas". Continúa comentando o papel de cada unha das participantes e adianta 
que se dá unha discriminación positiva cara aos homes nesta peza. Conclúe apuntando que 
"o humor é universal e non se debe a diferenzas de sexo".  
 
- Nicolás Vidal, 'Aos nenos trátaselles como a seres con pouca intelixencia, como a idiotas', 
Diario de Ferrol, 'Nordesía', 13 marzo 2005, pp. 18-19. 
 
Entrevista a Paula Carballeira, a escritora de Fene e actriz, que fala dos seus comezos con 
once anos cando empezou a escribir contos para o concurso literario do Facho. Lembra que 
grazas aos premios obtidos comezou a súa andaina polas editoriais publicando o seu 
primeiro libro con tan só quince anos A percura para seguir con Robin e a boa xente. Sinala 
que na súa produción de literatura infantil e xuvenil trata de darlle unha visión distinta á 
historia. Explica que comezou como actriz en Fene, na Escola de Teator Municipal, e que 
seguiu na Facultade de Filoloxía de Santiago de Compostela coa compañía Captatio 
Benevolente. Tamén lembra que despois desta fase pasou a contacontos da man de Quico 
Cadaval na Sala Galán, faceta da que considera que o éxito radica na comunicación directa 
entre o público e o narrador, onde hai que estar pendente do discurso narrativo. Alude ao 
seu breve paseo pola Televisión de Galicia en programas como Apaga a luz, Pequeno Hotel 
e Rías Baixas. Finalmente, refírese ao seu traballo actual coa compañía Berrobambán, 
facendo teatro infantil e actuando nun ciclo escolar en Ferrol chamado "Asteroide B-612" 
con actividades de animación e clown mudo, co que irán a Canadá. Estes espectáculos para 
nenos altérnaos con sketches para adultos. 
 
RTA Producións: Hamlet, de Lino Braxe (direc.). 
 
Adaptación de Lino Braxe do clásico de Shakespeare que supón a primeira representación 



profesional en Galicia desta obra dende unha iniciativa privada. Aínda que fiel ao texto 
orixinal do Hamlet, sitúa a acción nunha nova localización espazo-temporal: a invasión de 
Dinamarca polo nazis.  

Adaptación e dirección: Lino Braxe 

Elenco: Luís Tosar, Gonzalo Uriarte, Manuel Manquiña, Víctor Mosqueira, Xavier 
Estévez, Iolanda Muíños, Flor Maceiras, Xosé Vilarelle, Miguel Pernas, Manuel Areoso, 
Belén Constenla, Marcos Vieitez e Lino Braxe. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Albino Mallo, 'Luís Tosar fará o 'Hamlet' dirixido por Lino Braxe', El Correo Gallego, 
'Hoy', 2 xaneiro 2005, p. 60. 
 
Dáse conta da primeira representación de O Hamlet de Shakespeare en Galiza que vai 
dirixir Lino Braxe, da adaptación do texto, do elenco de actores principais, do inicio dos 
ensaios e da obra que paralelamente representará Luís Tosar en castelán, titulada El zoo de 
cristal. 
 
 
- Camilo Franco, 'O actor Luís Tosar protagonizará o primeiro 'Hamlet' Galego', La Voz de 
Galicia, 'Espectáculos', 6 decembro 2005, p. 44. 
 
A partir da mención do inicio dos ensaios do primeiro Hamlet en galego, dos actores 
principais e do éxito que promete o espectáculo, detense a expoñer a partir do testemuño do 
director Lino Braxe e Marcos Viéitez, principal subvencionador, as causas da elección da 
obra e da maneira de financiamento do evento. Como complemento e nunha segunda parte 
da nova, titulada "Fuxir da intimidación dunha obra básica da cultura occidental", dáse 
conta da presión que lles pode provocar a representación dunha obra tan importante, da 
lectura que Luís Tosar, actor principal, fai do seu personaxe -Hamlet-, do resto dos actores 
e da única adaptación que Lino Braxe fixo do texto orixinal. 
 
 
- A. Ramil, 'O Hamlet galego', La Opinión, 'Cultura', 12 decembro 2005, p. 53. 
 
Dáse conta da primeira representación que se vai facer no teatro galego da obra Hamlet. 
Primeiro fálase do cumprimento dun soño para Lino Braxe, director do espectáculo, despois 
dos ensaios e do elenco de actores, da percepción que o director ten sobre a obra e o evento 
e da modificación que fixo do texto que tomou como base. Para rematar cóntase como o 
propio director e o actor Manuel Manquiña refutan a idea de terlle medo ao clásico mais 
contrastándoo coa dificultade que Luís Tosar lle ve á mitificación do seu personaxe.  
 
 
- Jaureguizar, 'Inimigos íntimos', El Progreso, 'Cultura', 18 decembro 2005, p. 89. 



 
Despois dunha primeira parte na que Jaureguizar fala de certas relacións entre Shakespeare, 
Balzac, Oscar Wilde e Henry James, sobre todo dos seus éxitos literarios pero fracasos 
vitais, para dar conta da "aventura de risco amazónico" na que Lino Braxe se meteu e 
implicou a Luís Tosar ao querer escenificar a obra shakespeareana Hamlet. 
 
 
- Elena Ponte, 'Hamlet se sube a los escenarios galllegos', El Ideal Gallego, 'CGS', 21 
decembro 2005, p. 14. 
 
Infórmase da nova vía de colaboración entre as artes e a financiación privada e da nova 
metodoloxía de ensaio que vai supoñer a representación de Hamlet dirixida Lino Braxe e 
que ten a Luís Tosar como actor principal. Ademais recóllense unha serie de impresións e 
de opinións tanto do director coma dos actores principais. 
 
 
- A.R., 'Lino Braxe plantexa un novo método de ensaio no seu 'Hamlet'', La Opinión, 
'Cultura', 21 decembro 2005, p. 54. 
 
Dáse conta do novo método de ensaio que Lino Braxe levará a cabo para a preparación da 
obra Hamlet, do itinerario que vai facer por Galiza o espectáculo e do sistema de 
financiamento que se levou a cabo. 
 
 
- Xosé Lueiro, 'Hamlet fala galego', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 'A Contrabutaca', 30 
decembro 2005, p. 4. 
 
Entrevista a Luís Tosar na que se dá conta da ambiciosidade financieira e mediática do 
proxecto encabezado por Lino Braxe de representar ao Hamlet de Shakespeare, da 
envergadura mediática que supón un actor da altura de Luís Tosar, dos motivos que o 
levaron a aceptar este proxecto, da situación na que se atopan os ensaios, da complexidade 
de representar a un personaxe coma Hamlet, da repercusión que pode ter o evento no futuro 
do teatro galego, das eivas das que adoece o sistema teatral galego, das novas espectativas 
do novo goberno galego, dos motivos polos que Luís Tosar volve ao teatro galego, dos 
futuros proxectos do actor e do que non lle pedirá ao novo ano. 
 
 
Sapristi Teatro: So, sobre, de Evaristo Calvo (direc.). 
 
Trátase dun espectáculo de humor, atrevido e orixinal, dominado polas situacións absurdas 
na vida cotiá de dúas irmás: Esperanza, unha católica confesa, e Fe, unha nihilista 
patolóxica, que traballan nunha empresa de limpeza para comunidades de veciños. A súa 
precariedade económica lévaas a crear unha liña erótica telefónica.  
 
Autor: Evaristo Calvo. 
Dirección: Evaristo Calvo. 
Interpretación: Nuria Sanz e Patricia Vázquez. 



Iluminación: Baltasar Patiño. 
Escenografía: Marta Pazos. 
Vestiario: Ruth D. Pereira. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Xosé Lueiro, ''So, sobre' da incerteza', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 'A Contrabutaca', 30 
setembro 2005, p. 4. 
 
Revélanse determinados aspectos do espectáculo teatral, titulado So, sobre, que Sapristi vén 
de estrear no Teatro Principal compostelán. Dáse conta da complexidade de linguaxes que 
se moldean (clown, cabaré, danza, música, etc.), da incerteza que asolaga a atmosfera 
escénica, das personaxes e das súas características, e do atrevemento de empregar un punto 
de vista narrativo. Ademais achégase, como valor engadido, unha ficha artística da obra, un 
historial da compañía e unha sinopse da obra. 
 
- MARÉ, 'Humor, ironía e perversión', Galicia Hoxe, 'Maré', 1 outubro 2005, p. 36. 
 
Despois de dar conta da ficha artística da obra So, sobre de Sapristi faise unha descrición da 
obra na que se destaca a pluralidade de linguaxes que conxuga e anúncianse a súa vindeira 
participación na Feira Internacional de Teatro e Danza de Huesca.  
 
 
- Lupe Gómez, 'Buscando a alegría', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 21 outubro 2005, p. 5. 
 
Crítica á peza So, sobre de Sapristi Teatro e dirixida por Evaristo Calvo. Dáselle especial 
importancia ás novas formas de buscar a comicidade dunha obra que é presentada como 
divertida e entretida. 
 
Sarabela Teatro: O heroe, de Ánxeles Cuña (direc.). 
 
Primeira incursión de Manuel Rivas no mundo do teatro. O escritor coruñés fai unha 
reflexión sobre a violencia, o compromiso social, o amor e o valor das ideas na sociedade a 
través do transtorno dun soldado. A obra conta a historia de Caronte, un ex-lexionario, que 
volta a Galicia despois de loitar na guera Gidi Ifni e atópase con que a xente descoñece a 
existencia desta guerra. Pasa os días a cargo dun bar portuario xunto á súa muller, Lucía. 
Pouco a pouco irá experimentando unha metamorfose interna nun intento de desvincularse 
da figura do guerreiro e da sen razón da violencia. Ao final, vese inmerso nun triángulo 
amoroso coa súa compañeira máis un intelectual.  
 
Autor: Manuel Rivas 
Dirección: Ánxeles Cuña 
Interpretación: Fernando Dacosta, Nati Borrajo, Fina Calleja, Suso Díaz, Sabela Gago, 
Josito Porto, Tito Asorei e Helena Seijo 
Escenografía e iluminación: Suso Díaz 
 



 
 
Referencias varias: 
 
- Marta Quesada, 'Circunstancia e destino', Tempos Novos, nº 102, 'Voces e Culturas', 2005, 
p. 79. 
 
Artigo no que, a partir da anorexia de público que padece o teatro galego e que pode 
provocar unha percepción equívoca do efecto mediático que pode producir a representación 
que Sarabela Teatro fai da obra de Manuel Rivas O heroe, se dá conta do bo facer tanto da 
directora Ánxeles Cuña como dos actores. Destácase a axilidade con que desenvolven a 
circunstancia que forma o pano de fondo da obra, como xogan co destino do protagonista e 
como os dous personaxes centrais tecen unha sutil tea emocional dunha forma fascinante 
asumindo esa dicotomía entre a inxenuidade e a intelixencia. 
 
 
- Xan Carballa, 'Sarabela celebra 25 anos coa opera prima teatral de Manuel Rivas', A Nosa 
Terra, nº 1.189, 'Cultura', 15 setembro 2005, p. 24. 
 
Repaso aos 25 anos de traballo de Sarabela Teatro no que se dá especial importancia ás 
orixes no ano 80, ao proceso de profesionalización e ao traballo de formación e vida en 
simbiose coa cidade das Burgas. Preséntase o seu novo proxecto, O heroe, de Manolo 
Rivas. En aparte faise unha pequena entrevista ao dramaturgo na que analiza o texto. 
 
 
 
- Jaureguizar, ''Sarabela' celebra 25 anos estreando a primeira obra para teatro de Rivas', El 
Progreso, 'Cultura y Comunicación', 10 outubro 2005, p. 81. 
 
Presentación do XV aniversario de Sarabela Teatro que se celebrará coa presentación do 
texto de Manolo Rivas O heroe. Faise un achegamento ao texto onde o seu protagonista, 
Arturo Piñeiro, rexenta unha taberna portuaria na Coruña. Ánxeles Cuña, a directora do 
espectáculo, achéganos ao seu novo proxecto como directora do CDG. 
 
- Xosé Manuel Pereiro, 'Manuel Rivas debuta en el teatro con una subversión del culto al 
guerrero', El País, 'La Cultura/Espectáculos', 12 outubro 2005, p. 42. 
 
Presentación do bebut como dramaturgo de Manuel Rivas que escribiu o texto O heroe que 
representará Sarabela Teatro. Descríbese a orixe do texto (Las llamadas perdidas) e o 
traballo con Sarabela. Rivas preséntanos ao seu heroe, que volve á terra despois dunha 
guerra e de como viviu o proceso de creación no que dá especial importancia ás voces dos 
personaxes que se lle presentaban desde o seu interior. 
 
 
- Sonia Torre, ''O heroe': una historia de doble estreno', La Región, 'Cultura', 12 outubro 
2005, p. 67. 
 



Presentación da montaxe O heroe  de Sarabela Teatro escrita por Manolo Rivas. Dáselle 
especial importancia ao texto por ser o primeiro de Rivas para teatro. Faise mención da 
sinopse, que nos leva a unha situación de guerra, á escenografía, iluminación e vestiario e 
ao elenco que fai un traballo con rexistros moi diferentes e difíciles. 
 
 
- MARÉ, '... E nace 'O heroe'', Galicia Hoxe, 'Maré', 12 outubro 2005, p. 34. 
 
Presentación do último espectáculo de Sarabela Teatro, O heroe. Este texto está escrito por 
Manolo Rivas e relátase o proceso de traballo de Manolo Rivas e Sarabela, que empeza con 
O lapis do carpinteiro e que nos leva con O heroe a un tempo universal moi actual. Cítanse 
as fontes da obra e faise unha viaxe polas metáforas da peza. En aparte reprodúcese o 
argumento e liñas do texto. 
 
 
- C.A., 'Manuel Rivas debuta como dramaturgo da man de Sarabela', La Voz de Galicia, 
'Espectáculos', 13 outubro 2005, p. 48. 
 
Presentación do debut de Manolo Rivas como dramaturgo con O heroe, que porá en escena 
Sarabela Teatro. O seu protagonista volve dunha guerra en África da que ninguén sabe nada 
para mergullarse na dictadura. Dáselle especial importancia ao contraste entre a represión e 
a ansia de loitar pola liberdade. 
 
 
- Camilo Franco, 'Madeira emocional', La Voz de Galicia, 'Espectáculos', 17 outubro 2005, 
p. 66. 
 
Crítica á peza O heroe de Manolo Rivas e representada por Sarabela Teatro. Os altos e 
baixos na intensidade centran esta crítica na que di que a peza leva aos espectadores a 
paisaxes simbólicos e que ao final queda o pouso da memoria. 
 
 
- Marcos Valcárcel, 'O heroe frustrado de Rivas', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 18 outubro 
2005, p. 56. 
 
Crítica a O heroe, de Sarabela Teatro na que se lle dá importancia como feito positivo aos 
personaxes, en especial a Caronte, heroe frustrado dunha guerra non oficial, e aos actores, 
en especial a interpretación de Josito Porto, Nate Borrajo e Fernando Dacosta. 
 
 
- Sonia Torre, 'A xente recoñece o que pasa no escenario', La Región, 'Cultura', 20 outubro 
2005, p. 75. 
 
Memoria da representación de O heroe, de Sarabela Teatro a través das declaracións de 
Fernando Dacosta. Apúntanse como méritos o éxito de público, un dous por cento da 
poboación ourensá, e a impresión do público, que fala máis da historia que do espectáculo. 
 



 
- Sonia Torre, 'A 'heroicidade' de Sabela', La Región, 'Teatro', 21 outubro 2005, p. 67. 
 
Crítica á peza O heroe de Sarabela Teatro. Dáselle especial importancia ao achegamento á 
ditadura, ao ambiente, e tamén á interpretación de Fernando Dacosta e Tito Asorey, 
personaxes ben traballados e que transmiten unha especial dureza. 
 
 
- Alberto Quián, ''O heroe de Rivas chega a Vigo da man de Sarabela', Faro de Vigo, 
'Sociedad y Cultura', 16 decembro 2005, p. 40. 
 
Tras o anuncio da representación que Sarabela Teatro vai facer da primeira obra teatral de 
Manuel Rivas O Heroe no Centro Cultural Caixanova de Vigo, dáse conta da boa acollida 
que tivo na súa estrea en Ourense, do elenco de actores e faise unha descrición da obra e da 
súa preparación ben con análises do xornalista ben con citas dos propios actores. 
 
 
Seis Dedos: Cantos de cego. 
 
Trátase de obras teatrais e musicais de temática medieva e trovadoresca que se representan 
ao longo do tramo galego do Camiño Francés, dende o Cebreiro até Santiago e contribúen a 
dar a coñecer a cultura, tradicións e costumes medievais do Camiño. 
 
Coordinador: Salvador Gómez 
Intepretación: Anxo e Iñaki 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Víctor L. Villarabid, 'La Edad Media, en vivo', El Progreso, 'Sarria', 9 xullo 2005, p. 19. 
 
Informa que o grupo Seis Dedos está realizando diversas actuacións ao longo de todo 
Camiño de Santiago. Indica que o grupo está formado por Anxo e Iñaki, acompañados polo 
coordinador Salvador Gómez. Sinala que representan obras da época medieval,  cantos de 
cego e que tamén realizan interpretacións de música antiga. Lembra que se trata xa da 
cuarta temporada na que Seis Dedos efectúa este curioso itinerario de actuacións. Informa 
que ata o de agora xa estiveron no Cebreiro, Triacastela e Sarria e que van actuar 
proximamente en Portomarín. Destaca que os membros do grupo contan co patrocinio  da 
xerencia do Xacobeo. Finalmente, sinala que os integrantes do grupo consideran que as 
actuación están sendo un éxito e que xa están organizando a xira para o próximo ano. 
 
Teátrica: O ferreiro de Santán, de Miro Magariños (direc.). 
 
Obra que ten como tema central algúns dos problemas do caciquismo en Galicia, aínda que 
de xeito caricaturesco. Sitúa a escena no mundo rural galego onde quedan expostas as 
relacións de poder e dos intereses que subxacen baixo un proceso electoral. O amor aparece 



nun segundo plano. 
 
Autor: Manuel Varela Buxán 
Dirección: Miro Magariños 
Interpretación: Carlos Morgade, Manuel G. Cendón, Chelo Barbeito, Xosé Manuel 
Valcárcel, Bernardo Fernández, Begoña Baquero, Rosa María Tomé, Fermín Brenlla e 
Ramiro Portela. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- María Teijeiro, 'Teátrica presenta 'O ferreiro de Santán' en el Auditorio', Diario de 
Arousa, 'Vilagarcía', 6 setembro 2005, p. 10. 
 
Despois de informar da actuación que a compañía teatral Teátrica vai facer da súa obra O 
ferreiro de Santán no Auditorio de Vilagarcía dáse conta do tema da obra: o caciquismo. A 
seguir, fala do seu autor, Varela Buxán, do seu director, da traxectoria da compañía e da 
transcendencia que ten para ela a representación desta obra. 
 
 
- Ángel G. Carragal, 'Teatro y folclore para la fiesta', Diario de Pontevedra, 'Fiestas 
Patronales de Marín', 6 setembro 2005, p. 7. 
 
Dáse conta da interesante sesión de teatro que vai ter lugar nas Festas de Santa María do 
Porto de Marín e que correrá a cargo da compañía Teátrica que representará a obra O 
ferreiro de Santán. A continuación, fálase do autor, da orixe, do elenco de actores e do 
director da obra. Por último, e como engádeda, exponse un pequeno estudo monográfico 
sobre a compañía. 
 
 
Teatro á Deriva: Proxecto Durden, de Sergio Zearreta (direc.). 
 
A primeira obra de Sergio Zearreta, autor, actor e fundador do grupo. Trátase dunha posta 
en escena de teatro alternativo baseada na novela El club de la lucha.  
 
Director: Sergio Zearreta 
Autor: Serigo Zearreta 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Álex Sanjurjo, 'El actor de obras alternivas', La Opinión, 'A Coruña', 15 outubro 2005, p. 
10. 
 
Dáse a coñecer unha nova compañía, Teatro á Deriva, e anúnciase a súa obra inaugural 



Proxecto Durden que se vai presentar no Fórum Metropolitano da Coruña e na Biblioteca 
González Garcés. Ademais fálase das fontes e do maneira de traballar do autor, Sergio 
Zearreta. 
 
 
Teatro de Adro: García, de Cándido Pazó (direc.). 
 
Escrita por Cándido Pazó, cunha escenografía esencialista e sinxela, recrea en clave de 
drama con certas doses de humor acedo feitos históricos que aconteceron en Galicia no 
século XI, máis concretamente a historia de García, o derradeiro rei de Galicia que leva 
preso desásete anos no sótano dun castelo, e de Rodrigo, un amigo que tenta liberalo a toda 
costa e erexilo en símbolo do rexurdiemtno do reino.  
 
Dirección: Cándido Pazó 
Interpretación: X. A. Porto, Josito, e César Cambeiro  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Inma López Silva, 'García, ou a vocación histórica', Tempos Novos, nº 99, 'Voces e 
Culturas', 2005, p. 69. 
 
Faise unha crítica da segunda obra de vocación histórica que escribiu Candido Pazó, neste 
caso escrita e dirixida para Teatro do Adro. Dise que o escritor e director fai unha lectura 
que foxe de toda a mítica nacionalista que se lle asignou dende a literatura galega, que 
constrúe unha obra baseada na palabra e na visualización na que os personaxes existen a 
medida que dialogan sobre as súas vidas, que sabe dirixir moi ben aos actores e que deixa o 
seu selo persoal ao tratar temas que xa son recorrentes -regreso ao paraíso perdido da 
infancia, etc. 
 
 
- J.L.S.S., 'O rei García segundo Cándido Pazó', Revista Galega de Teatro, nº 43, 'Opinións 
desde a butaca', 2005, pp. 72-73. 
 
Tras dar a ficha técnica de García, escrita e dirixida por Cándido Pazó, sinala que se trata 
dunha peza de vocación histórica, na que se empregan personaxes e acontecementos 
pasados para falar do seu humano e reflexionar sobre a liberdade e mais o éxito. Explica 
que toda a posta en escena e a estrutura da obra se basean no diálogo e dá conta do labor de 
cada un dos actores, facendo fincapé nas imitacións de animais de Josito Poro e na 
contundencia da interpretación de César Cambeiro. Finalmente, fai referencia ao traballo de 
Cándido Pazó, do que destaca o seu cometido como director e as súas escollas escénicas.  
 
 
- Adriana Rodríguez, 'O actor que aprendeu nas rúas de Vilagarcía conságrase no mundo 
artístico', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 2005. 
 



Refírese á obra García de Teatro do Adro. Apunta que a peza teatral, escrita e dirixida por 
Cándido Pazó, relata a historia vital do último rei de Galicia. Repasa a traxectoria 
profesional do actor vilargacián Josito Porto, protagonista da obra. Inclúe palabras do actor, 
que se mostra moi satisfeito co resultado obtido co espectáculo García e recorda algunhas 
anécdotas da súa carreira artística. 
 
- S.P., 'Teatro do Adro estrena en el auditorio su quinto espectáculo', La Opinión, 'Narón', 1 
abril 2005, p. 26. 
 
Anuncia a estrea en Narón da montaxe García de Teatro do Adro. A obra, escrita e dirixida 
por Cándido Pazó e protagonizada por Xosé Porto e César Cambeiro, relata a vida do rei 
García. Inclúe as verbas de Cándido Pazó e do actor Xosé Porto, quen coinciden en que 
García pode funcionar como metáfora do mundo actual. Cándido Pazó gaba a labor do 
concello de Narón a prol do teatro. Finalmente, o articulista dá conta das representacións 
que terán lugar en Narón no mes de abril (Ricardo III do Centro Dramático Galego ou Tío 
Vania de A Factoría Teatro, entre outras). 
 
- Lorena Romero, 'Cándido Pazó dice que Narón se está convirtiendo en sinónimo de 
teatro', Diario de Ferrol, ' Narón', 1 abril 2005, p. 23. 
 
Informa que a compañía Teatro do Adro vai estrear en Narón a súa última montaxe que 
leva por título García, obra escrita e dirixida por Cándido Pazó. Indica que a obra relata a 
historia do rei García, quen leva dezasete anos encerrado nun castelo e a quen tenta liberar 
o seu amigo Rodrigo. Recolle as palabras de Cándido Pazó quen loa o traballo que o 
concello de Narón dedica ao teatro. Adiántase tamén a programación teatral de Narón 
durante o mes de abril, que inclúe a representación de Tío Vania de A Factoría Teatro ou  
Ricardo III do Centro Dramático Galego, entre outras. 
 
- Camilo Franco, 'O monarca sentimental', La Voz de Galicia, 'Santiago', 15 abril 2005, p. 
8. 
 
Refírese á García, a última montaxe de Teatro do Adro e, en particular, ao personaxe que 
lle da título á obra o rei García, un monarca resignado, melancólico e sentimental. Gaba o 
tratamento que a compañía fai do espazo histórico e do personaxe protagonista. 
 
- Xosé Lueiro, 'Metáforas furtadas da historia', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'O merlo branco', 19 
xuño 2005, p. 10. 
 
Dá conta da representación na Feira do Teatro de Galicia da obra García de Teatro do 
Adro. Salienta o argumento da peza teatral e céntrase especialmente nas características do 
personaxe principal, o rei García. Apunta que a obra está protagonizada por Josito Porto, 
aínda que nun principio se pensara en Manuel Oliveira (Pico). Sinala a ficha técnica da 
montaxe e repasa tamén a traxectoria profesional de Cándido Pazó, escritor e director de 
García. 
 
- Lupe Gómez, 'García fala e fala', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 7 outubro 2005, p. 5. 
 



Crítica da montaxe García de Teatro do Adro. Lupe Gómez preséntanos un teatro de 
palabras e pensamentos no que non ocorre nada, adobiado de flashbacks nunha posta en 
escena esencialista e sinxela. 
 
 
Teatro de Ningures: Tartufo, de Etelvino Vázquez (direc.). 
 
Comedia de Molière na que se presenta unha crítica furibunda da hipocresía da sociedade 
da época do escritor francés. Ten como protagonista a Tartufo, quen, disfrazado hábilmente 
de honradez e virtude, emprega a apariencia externa da piedade para introducirse nun 
apacíbel fogar burgués e gañarse a confianza de Orgón, o beato cabeza de familia. Tartufo, 
baixo a súa máscara virtuosa, maquinará para colmar a súa ambición, envolvendo a todoa a 
familia nunha trama de enredos en enganos.  
 
Autor: Molière 
Dirección: Etelvino Vázquez 
Versión: Xosé Manuel Pazos 
Interpretación: Pepa Barreira, Casilda García, Paulo Serantes, Salvador del Río, Munod S. 
Villalustre, Fran Paredes, Francisco Alfaro. 
Iluminación: Etelvino Vázquez 
Vestiario: Diego Seixo 
Adaptación: X. M. Pazos/ E. Vázquez 
Escenografía: Pablo Giráldez "Pastor" 
 
Ver XVIIª Edición dos Circuítos Teatrais de Moaña 
Ver XVIIIª Noites Teatrais do Pazo de Vilamarín 
Ver XIIIª Feira do Teatro de Galicia 
Ver XIVº Festival Internacional "Outono de Teatro" de Carballo 
Ver XXIIª Mostra Internacional de teatro cómico e festivo de Cangas  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- I.L.S., 'Tartufo', Revista Galega de Teatro, nº 42, 2005, pp. 66-67. 
 
Faise unha crítica en positivo da última montaxe dramática do "Teatro de Ningures", 
Tartufo, de Molière, comedia posta en escena por Etelvino Vázquez, da que se salienta o 
xogo empregado dos contrastes, o tratamento dunha obra clásica mais sen deixar que o 
espectador vexa só ficción teatral e se identifique co que está a ver, así como tamén o 
destaque que se fai do vestiario a cargo de Carlos Alonso, e do papel interpretado polas 
actrices, Sonia Rúa, Casilda García e Mariana Bañobre. 
 
 
- J.L.M., 'Teatro de estrea en Cangas', Atlántico Diario, 'Morrazo', 25 febreiro 2005, p. 25. 
 
Anuncia o estreo no Auditorio Municipal de Cangas da obra Tartufo, dirixida por Etelvino 



Vázquez, da compañía Teatro de Ningures. Apunta que se trata dunha versión de  Xosé 
Manuel Pazos que trata de ser respectuosa co texto orixinal de Moliére. Sinala os actores 
que traballan no espectáculo, entre os que figuran  Sonia Rúa, Paulo Serantes ou Pepa 
Barreiro. Finalmente, indica que Teatro de Ningures ten outras obras en cartel: Círculo, 
Fausto, O principiño e Tic-Tac. 
 
- Xosé Lueiro, 'A hipocrisía sobre ós escenarios', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'O merlo branco', 
27 febreiro 2005, p. 10. 
 
Refírese á obra Tartufo, o último espectáculo de Teatro de Ningures. Recorda diversas 
anécdotas que rodearon á obra de Moliére e o argumento da mesma. Recolle as palabras de 
Salvador del Río, integrante de Teatro de Ningures, quen pon de manifesto a actualidade do 
tema da obra e sinala o importante traballo que levou a cabo o director Etelvino Vázquez no 
tocante a caracterización dos personaxes. O articulista gaba a posta en escena e destaca 
especialmente a coidada escenografía e o amplo elenco. Apunta todos os datos técnicos da 
montaxe e repasa a traxectoria de Teatro de Ningures con títulos tan sobresaíntes como 
Círculo, Tic-Tac ou As Troianas. 
 
- Inma López Silva, 'Tartufo con luz', Tempos Novos, nº 95, 'Voces e Culturas', abril 2005, 
p. 77. 
 
É unha crítica á representación da obra Tartufo de Molière que fixo Teatro de Ningures. 
Nun primeiro momento destácase a fidelidade ao clásico e a habelencia mostrada nos 
elementos actualizadores cos que xogan porque conseguen un contraste exitoso. A 
continuación descríbense as claves para comprender o contido que no seu día confeccionou 
Molière e gábase o bo facer dos actores que conforman o elenco actoral. E remátase dando 
conta do factor máis rechamante do espectáculo: o vestiario. 
 
 
- J.A. Martínez Sevilla, 'Tartufo y la ciencia infusa', El diario montañés, 'Opinión', 3 abril 
2005, p. 24. 
 
Dá conta de Tartufo, a última montaxe da compañía Teatro de Ningures. Celebra a 
adaptación do texto de Moliére por Xosé Manuel Pazos. Repasa o argumento da obra. 
Finalmente destaca a coidada representación dos actores, a excelente iluminación, a 
brillante música e a esmerada dirección. 
 
Teatro do Morcego: O caso da rúa Lourcine. 
 
Comedia con música en directo da que é autor Eugené Labiche. Conta as desventuras do 
industrial Legumé que, ao irse unha noite de troula sen o coñecemento da súa muller, non 
se acorda de nada cando desperta. Nesta situación descobre que hai alguén durmindo con el 
na cama que non é a súa muller. É o seu ex-alumno Mistingué. A partir de ahí unha serie de 
acontecementos  complicaránlles a existencia, sobre todo despois de ler no xornal un 
asasinato que se tivo lugar na rúa Lourcine. Veranse mergullados en situacións moi 
cómicas até chegar a atar cabos no medio dos seus borrosos recordos.   
 



Ver Festival de Teatro 'Teatrarte' de Redondela 
 
 
Referencias varias: 
 
- Víctor Castro, 'O caso da rúa Lorcine, esta noche en Sada', El diario montañés, 'A 
Coruña', 3 decembro 2005, p. 12. 
 
Despois de anunciar a posta en escena da obra teatral O caso da rúa Lourcine da man de 
Teatro do Morcego dentro da programación do mes de decembro na Casa da Cultura Pintor 
Lloréns de Sada, relátase o principio da obra para deixar e dáse conta do divertida que pode 
ser para deixar ao lector con ganas de ir vela. 
 
 
Teatro do Morcego: O circo enmeigado, de Celso Parada (direc.). 
 
Adaptación de Celso Parada dunha obra de Rafael Dieste. Trátase dunha farsa lúdica, 
dirixida a todos os públicos, na que se recrea o ambiente do circo, con paiasos, unha 
amazona, un ilusionista, un león e o seu domador e un empresario. Este mundo circense de 
"excéntricos" convértese en metáfora, con alto contido político, das dúbidas e inseguridades 
do ser humando. A representación inclúese dentro da programación da Rede Galega de 
Teatros e Auditorios  
 
Dirección: Celso Parada. 
Axdte. dirección: Isabel Ávila. 
Adaptación: Celso Parada. 
Interpretación: Marian Jañobre, Santiago Cortegoso, Celso Parada, Fran Paredes, Mundo 
Villalustres. 
Escenografía: Pastor 
Vestiario: Carlos Alonso 
Iluminación: Celso Parada 
Arreglos musicais: Pablo Costas 
Luz e son: Fran Soaxe e Cándido Pérez 
 
Ver XXIIª Mostra Internacional de teatro cómico e festivo de Cangas 
Ver XVIIIª Mostra de Teatro de Cee 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Susana Pérez, 'Un circo sobre las tablas', La Opinión, 'Ferrolterra', 4 marzo 2005, p. 25. 
 
Anuncia o estreo en Narón da obra O circo enmeigado, a última montaxe da compañía 
Teatro do Morcego baseada nun texto de Rafael Dieste. Destaca que a obra retrata o 
ambiente circense, no que non falta a domadora, o empresario, a ilusionista, etc. Inclúe as 
palabras de Celso Parada, responsábel da adaptación e director da compañía, quen afirma 



sentirse moi contento por poder estrear a obra en Narón, un concello, destaca, que brinda un 
especial apoio ao teatro.  
 
- MARÉ, 'Teatro do Morcego leva a Dieste a Vilagarcía', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 27 maio 
2005, p. 41. 
 
Informa que a compañía Teatro do Morcego vai representar no auditorio de Vilagarcía a 
obra O circo enmeigado de Rafael Dieste, cuxa dirección e adaptación corresponde a Celso 
Parada. Entre os actores que forman parte da montaxe figuran o propio Celso Parada, Fran 
Paredes ou Marian Brañobre. Sinala que a obra presenta un ambiente circense con dous 
pallasos, unha amazona, un ilusionista, etc. 
 
- Lupe Gómez, 'Ilusión e circo', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 'Ensaiando', 10 xuño 2005, p. 
5. 
 
Refírese á montaxe O circo enmeigado da compañía Teatro do Morcego baseada nun texto 
de Rafael Dieste. Sinala que o responsábel da adaptación é Celso Parada. Destaca o 
colorido, a música, a maxia, a ilusión, etc. que emerxen da obra. 
 
- S.P., 'Teatro y literatura completan la fiesta', Atlántico Diario, 'San Miguel de Ponteareas', 
28 setembro 2005, p. 27. 
 
Anuncio da actuación de O circo enmeigado, ou a amazona e os excéntricos de Teatro do 
Morcego no marco das festas de Ponteareas. 
 
 
- Víctor Castro, 'Tres conciertos y teatro en el mes actual', El Ideal Gallego, 'atalaya 
mariñana', 2 novembro 2005, p. 12. 
 
Anuncio da actuación de O circo enmeigado, ou a amazona e os excéntricos de Teatro do 
Morcego dentro das actividades culturais do Concello de Sada. 
 
 
- Víctor Castro, 'Morcego presenta  hoy 'O Circo enmeigado'', El Ideal Gallego, 'A Coruña', 
12 novembro 2005, p. 10. 
 
Informa da posta en escena de O circo enmeigado a cargo de Teatro do Morcego. Despois 
de ofrecer un breve resumo da obra, ambientada no mundo circense, dá a coñecer os 
responsábeis da representación así como o das entidades que subvencionan o espectáculo. 
 
 
Teatro Ensalle: Oco, de Pedro Fresneda (direc.). 
 
Creación artística colectiva na que actúan oito personaxes baixo un escenario cheo de 
"ocos" no que  tamén xorden músicos en directo que conviven dentro dun mundo de 
baleiros, símbolos das distintas posibilidades que ofrece a vida, os distintos puntos de vista, 
o positivo e o negativo, que se busca, permanentemente, para intentar ser máis felices. 



 
Dirección: Pedro Fresneda. 
Interpretación: Raquel Hernández, Fernando Pérez, Davis Santos, Gabriel Celester, Borja 
Fernández, Artús Rey, Juan Luís Carro e Moisés Kühn. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- A. Mauleón, 'Teatro Ensalle busca una vida más feliz en su nueva obra, 'Oco'', Faro de 
Vigo, 'Sociedad y Cultura', 18 novembro 2005, p. 43. 
 
Presentación de Oco, de Teatro Ensalle. Dánsenos as datas dos bonos e faise un 
achegamento á peza que se presenta como un acto colectivo cun resultado divertido e 
guerreiro. Dáse tamén o elenco da peza. 
 
 
- Lupe Gómez, 'A diferenza no teatro', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 2 decembro 2005, p. 5. 
 
Crítica á peza Oco, de Teatro Ensalle de Vigo, na súa representación na Sala Galán de 
Santiago. Lupe Gómez preséntaa como teatro alegre, vivo, montada como un 
quebracabezas pero que nos ensina un escaparate do mundo. 
 
 
Teatro Galileo: O divertimento do rei, de Pedro Rubín (direc.). 
 
Trátase dun texto de Víctor Hugo cuxa trama se centra na figura do rei Francisco I, quen se 
dedicaba a seducir mulleres, aínda que para iso debía recorrer á súa autoridadee á 
complicidade do déspota e resentido bufón da corte. 
 
Dirección: Pedro Rubín 
Interpretación: Xavier Pan, César Cambeiro, Marita Martínez, Teresa Horro, Ana Santos e 
Raúl Varo 
 
 
Referencias varias: 
 
- Rodríguez Maneiro, 'Teatro en Culleredo', El Ideal Gallego, 'Opinión', 4 marzo 2005, p. 
29. 
 
Informa da representación da obra O divertimento do Rei no Teatro Galileo de Culleredo, 
obra de Víctor Hugo dirixida por Pedro Rubín, coa que comezará o ciclo de Teatro de 
Primavera de Culleredo. Nesta obra inspirouse Verdi para escribir o seu Rigoletto. Dá conta 
tamén dos actores que interveñen na representación (César Cambeiro, Xavier Pan, Marina 
Martínez, Rául Varo, Ana Santos, Teresa Horro, Fernando Morán) e salienta que a música, 
os deseños, a fotografía foron realizados por recoñecidos entendidos na materia. 
 



 
- J.A. Martínez Sevilla, 'El capricho como razón', El Ideal Gallego, 'Opinión', 8 decembro 
2005, p. 24. 
 
Aplaude a magnífica representación que a compañía Teatro Galileo fixo da obra O 
divertimento do rei de Víctor Hugo no Fórum. Dá conta do bo facer tanto do encargado da 
achega colorista e melódica, do director, do realizador e do encargado do vestiario como de 
todos os actores, poñendo de relevancia a característica máis salientábel de cada personaxe. 
 
 
- Camilo Franco, 'Unha historia con liñas planas', La Voz de Galicia, 'Santiago', 8 decembro 
2005, p. 7. 
 
Faise unha crítica ao resultado plano que a compañía Galileo acadou na representación do 
clásico O divertimento do rei de Víctor Hugo na que o espectador non atopa ningún 
elemento que actualice a obra, que lle dea na obra un lugar e que o enganche aos 
acontecementos. 
 
 
Uvegá Teatro: Lorenzo Varela, irmán, compañeiro, camarada, de Carlos Mejuto (direc.). 
 
Recital poético e musical con poemas de Lorenzo Varela realizado en homenaxe ao autor 
de Lonxe ao que se lle dedicou recentemente o Día das Letras Galegas.  
 
Intérpretación: Vicente Montoto, Matilde Blanco e César Martínez  
 
 
Referencias varias: 
 
- Elena Castelao, 'Empiezan los actos de homenaje a Lorenzo Varela', El Progreso, 'A la 
última', 10 febreiro 2005, p. 80. 
 
Informa que a compañía Uvegá Teatro co seu recital poético-musical titulado Lorenzo 
Varela, irmán, compañeiro, camarada será a encargada de iniciar os numerosos actos 
programados durante o 2005 para homenaxear a Lorenzo Varela, autor monterrosino á quen 
se lle dedica o Día das Letras Galegas. Apunta que no recital traballan Vicente Montoto, 
Matilde Blanco e César Martínez. 
 
Varios actores e actrices: Doentes, de Xosé Carlos Mejuto (direc.). 
 
Roberto Vidal Bolaño escrebe esta obra, en relación directa co esperpento Luces de 
Bohemia, de Valle-Inclán. A obra, representada polas rúas de Compostela por un medio 
cento de actores e actrices, é unha homenaxe ao dramaturgo Vidal Bolaño. Segue o fío 
narrador de Carlos Blanco, recreando a estrutura cíclica da obra de Valle-Inclán, en quince 
escenas. Neste caso, dous enfermos percorren as rúas da cidade nunha vagabundaxe 
escénica sen destino fixo, semellante á protagonizada por Max Estrella e Latino de 
Híspalis, na que coñecen as miserias da posguerra nos submundos composteláns.  



 
 
Referencias varias: 
 
- Camilo Franco, 'Unha homenaxe para levar á rúa o teatro de Vidal Bolaño', La Voz de 
Galicia, 'Santiago', 11 outubro 2005, p. 10. 
 
Artigo no que se presenta a Vidal Bolaño como principal dramaturgo do s. XX. Analízanse 
as súas historias e o seu estilo esperpéntico no que é quen de retratar á sociedade. Destácase 
a homenaxe oficial na que se encadra a representación de Doentes, polas rúas de 
Compostela. 
 
 
- A.I., 'Teatro e cine en estado puro', El Correo Gallego, 18 outubro 2005, p. 31. 
 
Comeza facendo referencia de que hoxe a axenda cultural iníciase cunha homenaxe o 
dramaturgo Roberto Vidal Bolaño, coa representación dunha obra de teatro chamada 
Doentes. Menciona que será realizada nas rúas do Casco histórico e que será portagonizada 
por Carlos Blanco (narrador) entre outros moitos actores e actrices. Refíreses a uns breves 
trazos da obra, da súa estrutura, da que di que recrea a estrutura cíclica de Luces de 
Bohemia de Valle Inclán. Dí que foi presentada por Vidal Bolaño fai sete anos no Teatro 
Principal. Fianlamente, recórdanos que a representación dará comezo ás 21.30 no Hostal 
dos Reis Católicos. 
 
- MARÉ, 'Vidal Bolaño nas rúas', Galicia Hoxe, 'maré Hoxe', 27 outubro 2005, p. 33. 
 
Noticia da representación de Doentes polas rúas de Compostela no marco da homenaxe que 
se lle fai na cidade ao dramaturgo. Despois da suspensión por choiva o día 18, represéntase 
esta peza, baixo a guía narrativa de Carlos Blanco que recrea a estrutura cíclica de Luces de 
Bohemia e a viaxe de Max Estrella e Latino de Híspalis.  
 
 
- Ana Iglesias, 'Con Vidal Bolaño en la memoria', El Correo Gallego, 'Santiago', 27 
outubro 2005, p. 33. 
 
Noticia da representación da peza Doentes de R. V. Bolaño no marco da Homenaxe que se 
está a celebrar en Compostela e que inclúe tamén a publicación de As actas escuras. Dáse 
especial importancia á cidade como espazo teatral e á historia de dous enfermos vagando 
polas rúas que nos leva ás miserias da posguerra e aos submundos compostelanos. 
 
 
- Camilo Franco, 'Unha obra con escenarios naturais', La Voz de Galicia, 'Crónica', 28 
outubro 2005, p. 56. 
 
Este artigo pón en valor a representación de Doentes de Roberto Vidal Bolaño baixo a 
dirección de X. Carlos Mejuto. Dálle especial importancia á noite compostelá como espazo 
escénico, á participación dun medio cento longo de actrices e actores e á sinopse, a fuxida 



dun cura e mais un socio. Anota Camilo Franco que esta representación ten vocación de 
converterse en anual. 
 
 
 
III.4.2.2. GRUPOS ESCOLARES, DE ASOCIACIÓNS OU 
AGRUPACIÓNS VARIAS 
 
Abril de lume e ferro: Abril de lume e ferro. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- S.A., 'Carral rinde homenaje a los 'Mártires', La Opinión, 'Cambre/Culleredo', 1 maio 
2005, p. 17. 
 
Alude á representación de Abril de lume e ferro do grupo teatral afeccionado do mesmo 
nome e remata facendo un breve resumo do argumento da obra. 
 
 
Agrupación de Maiores da parroquia de Brens: As antipáticas do segundo. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- J.M.R., 'La música y el teatro protagonizan la cuarta edición del Festival dos Nosos 
Maiores de Cee', El Correo Gallego, 'Área de Compostela', 20 maio 2005, p. 42. 
 
Anuncia que a concellaría de Asuntos Sociais de Cee está preparando o IV Festival dos 
Nosos Maiores. O evento contará, entre outras actividades, coa posta en escena de dúas 
obras: Os faladores do grupo do centro social de Cee e As antipáticas do segundo da 
agrupación de maiores da parroquia de Brens. 
 
Asociación Coral O Piñeiral: Sentir en galego, de Charo Pita (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Antonio Pinacho, 'Folclore galego en versión teatral', Faro de Vigo, 'Redondela/Área 
Metropolitana', 23 xullo 2005, p. 16. 



 
Infórmase sobre a estrea de Sentir en galego que escenificará a Asociación Coral O Piñeiral 
de Chapela, dáse a coñecer a súa ficha técnica, resúmense as peculiariedades do 
espectáculo, e con elas as intencións que se pretenden e a filosofía que dá ser ao grupo. 
 
 
Asociación Cultural Xerpo: UTS: Unidade de Tratamento dos Soños, de Irene Moreira 
(direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Amparo Rodríguez, 'Teatro cien por cien porriñés', Faro de Vigo, 'Área 
Metropolitana/Louriña-Condado', 7 xaneiro 2005, p. 13. 
 
Co gallo do peche da programación cultural de Nadal, infórmase da representación teatral 
da obra UTS: Unidade de Tratamento dos Soños por parte da Asociación Cultural de Xerpo 
de Porriño. Despois de aludir á traxectoria deste grupo dende 1997, recolle as palabras da 
súa directora, Irene Moreira, sobre o carácter aberto da compañía, que aposta tanto polo 
público infantil coma adulto.  
 
 
Asociación de Viciños 'O Cruceiro' de Santa Icía: Un xuízo que remata despois de 
Belén. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- C. Miragaya, 'Juicio al mes de diciembre', Diario de Ferrol, 'Teatro', 14 decembro 2005, 
p. 64. 
 
Anúnciase a representación da obra Un xuízo que remata despois de Belén da man da 
Asociación de Veciños O Cruceiro de Santa Icía. Resúmese tamén o contido e destácase, 
sobre todo, o número de actores, trinta e dous, entre os que se salienta a presenza de 
dezasete nenos e mozos de entre tres e dezasete anos, e a de un de máis de sesenta e oito 
anos. 
 
 
Aula de Teatro da Universidade da Coruña: Zucco, de Pablo Rodríguez (direc.). 
 
 
 
 



Referencias varias: 
 
- M.A.S., 'Os estudantes universitarios soben ó escenario do Torrente con 'Zucco', Diario 
de Ferrol, 'Ferrol', 19 maio 2005, p. 12. 
 
Faise eco da representación en Ferrol da obra de Bernard Marie Koltès, Zucco, dentro da 
xira que leva a cabo a Aula de Teatro da Universidade de A Coruña. Achéganos ademais un 
pequeno resumo da obra e recolle as palabras do director, Pablo Rodríguez, sobre a mesma. 
Remata informando que se representará tamén na sala Roberto Vidal Bolaño en Santiago. 
 
 
Aula de Teatro da USC: Ubu encadeado, de Roberto Salgueiro (direc.). 
 
Ver Xª MITEU 
Ver XIº Festival Internacional de Teatro Universitario da USC 
 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Inma López Silva, 'Vive l'esclavagisme', Revista Galega de Teatro, nº 43, 'Opinións desde 
a butaca', 2005, pp. 70-71. 
 
Despois de presentar a ficha técnica de Ubú encadeado, de Aula de Teatro da Universidade 
de Santiago de Compostela, reflexiona sobre o límite entre teatro profesional e afeccionado 
e valora positivamente esta representación, na que destaca o traballo do seu director e o 
emprego de elementos surrealistas e do sentido do humor. Define, ademais, o traballo dos 
actores e, tras analizar todos os temas presentes no espectáculo, conclúe sinalando que, en 
definitiva, o seu tema central é o cómico.  
 
 
Aula de Teatro Municipal de Pontevedra: Xogos na sesta, de Anxo Lourido (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Belén López, 'A Aula de Teatro estrea a súa versión de 'Xogos na sesta' en Pontevedra', 
Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 4 decembro 2005, p. 76. 
 
Desde datos biográficos da autora e históricos da obra, infórmase da estrea de Xogos na 
sesta que a Aula de Teatro de Pontevedra fixo no marco da Mostra de Teatro Afeccionado. 
Ademais faise referencia a dúas representacións, unha que xa fixo en Noia e outra que vai 
facer en Monte Porreiro, dáse conta da futura presentación da obra a diversos certames e 



festivais nos que a compañía xa leva acadado algún que outro premio, faise unha breve 
descrición do contido e remátase repasando outras adaptacións anteriores que houbo de R. 
Mahieu ao galego.  
 
 
CEIP Pedro Caselles Rollán: Chegou o circo, de Leonor Ron Díaz (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Elena Castelao, 'Jóvenes de Xove actúan en el centro de mayores', El Progreso, 'A la 
última', 2 xuño 2005, p. 96. 
 
Nesta sección fixa na que se dá conta de novas da provincia de Lugo anúnciase a 
representación desta peza de teatro na residencia da terceira idade San Bartolomeu. 
Sinálase que os encargados da representación foron alumnos de quinto e sexto dirixidos por 
Leonor Ron Díaz. 
 
 
Centro Dramático Vilalbés: Pepa a Loba, de María Xosé Lamas (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.R., 'El CDV lleva a escena mañana una obra sobre los malos tratos', El Progreso, 'Terra 
Chá/Meira', 17 novembro 2005, p. 16. 
 
Informa da próxima estrea do Centro Dramático Vilalbés, que representará a obra Pepa a 
Loba. Ademais de comunicar o lugar e a hora da cita, dá os nomes das actrices que 
interpretarán os diferentes papeis, así como dos encargados da iluminación, son e vestiario.  
 
 
Centro Dramático Vilalbés: A tasca, de María Xosé Lamas (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.R., 'Nuevo ensayo teatral', El Progreso, 'Terra chá', 13 febreiro 2005, p. 16. 
 
Faise eco da primeira reunión do Centro Dramático Vilalbés (CDV) para iniciar os 
preparativos da súa nova obra, A tasca, que, segundo se informa, ten previsto estrearse o 



día vintenove de agosto, nas festas patronais vilalbesas.  
 
 
- M.C., 'El CDV cancela el estreno de 'A tasca', previsto para las fiestas del San Ramón 
2005', El Progreso, 'Terra Chá', 13 xullo 2005, p. 16. 
 
Anuncia a cancelación do estreo de A Tasca, por mor da falta de ensaios, tal e como o 
comunicou a directora do Centro Dramático Vilalbés (CDV), María Xosé Lamas, que 
ademais informou dos próximos traballos do CDV, entre eles a presentación de Pepa a 
loba, no día da non violencia de xénero.  
 
 
Colectivo Teatral Fontevella: A verdade... a verdade nidia, de Chelo Pampillón (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- D.V., 'Peinando canas sobre las tablas', Faro de Vigo, 'Redondela-Louriña', 25 febreiro 
2005, p. 18. 
 
Faise eco da homenaxe aos catorce integrantes do colectivo teatral Fontevella do Centro 
Social da Terceira Idade co gallo da celebración do seu décimo aniversario sobre as tablas. 
Ademais fai un percorrido pola súa traxectoria profesional dende os seus comezos no ano 
1995. 
 
 
Compañía da Nosa Señora: Virxes. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Inma López Silva, 'Bendita virxindade?', Tempos Novos, nº 98, 'Cataventos', 2005, p. 9. 
 
Descríbese ao espectáculo de Virxes que acaba de se etrear. Nel as tres actrices cantan, 
bailan, actúan e recitan e mesturan a música do western coa estrutura do rock. A seguir, 
dáse conta da estrutura, dividido en tres monólogos nos que fan participar ao público para 
que se sinta integrado e descríbese o texto como un discurso provocador, feminista sen 
traumas, reflexivo e que non quere fuxir adrede da mocidade, por veces inocente e por 
veces inconsciente. E remata considerando a Compañía de Marías como unha boa canteira 
de actrices de talento que sementa éxitos e que crea públicos. 
 
 
- K.D., 'A Compañía da Nosa Señora deconstrúe a virxinidade', La Voz de Galicia, 'En dos 



minutos', 2 xuño 2005, p. L2. 
 
Dá conta da estrea na Sala Nasa da espectáculo Virxes, da Compañía da Nosa Señora, que 
fai un percorrido polo mundo feminino. Comeza salientando o xurdimento na escena galega 
de novas promesas como son as intérpretes da compañía. De seguido, vaise desgranando o 
contido temático da montaxe a través das palabras das protagonistas.  
 
 
Ditirambo-T: Xénero Humán, de Cecilia Campos (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Rubén García, 'Unha compañía de nombre griego', La Opinión, 7 maio 2005. 
 
Recolle as palabras de Cecilia Campos, directora de Ditirambo-T, sobre o nome da 
compañía, que procede dunha festa grega. De seguido, faise eco da súa próxima actuación 
no Centro Cívico de Os Mallos, representando Xénero Humán. Continua explicando a 
temática dos tres cortos nos que consiste a obra. Remata centrándose na traxectoria de 
Cecilia Campos e nas diferencias que existen entre o teatro de aquí e de México.  
 
 
Entre lusco e fusco: A matanza, de Fernando Oubiña (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Adriana Rodríguez, 'O teatro Entre Lusco e Fusco estrea a obra 'A Matanza' de Roberto 
Salgueiro', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 24 abril 2005, p. 27. 
 
Refírese á estrea da obra A matanza, a cargo do grupo teatral Entre lusco e fusco. Despois 
de explicar brevemente a temática da obra, ofrece os nomes dos actores, Enrique Barros, 
Camilo Outón e María Motrel; do director e do autor da mesma, Roberto Salgueiro. 
Asimesmo, recolle as palabras de Enrique Barros sobre as distintas actividades, aparte do 
teatro, nas que esta compañía está mergullada. 
 
 
- Carla Rodríguez, 'Una historia muy guarra y divertida', Diario de Arousa, 8 novembro 
2005, p. 56. 
 
Crítica á representación de Matanza a cargo da compañía Entre Lusco e Fusco en 
Vilagarcía. Dáselle especial importancia ao argumento, cualificado de orixinal, onde os 
actores se poñen na pel duns porcos para mostrarnos a parte máis humana do animal e a 



parte máis porca dos humanos. 
 
 
Esguello: Outra máis de Don Quixote, de Xaime Costas (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Ana Rodríguez, 'Esguello estrena 'Outra máis de Don Quixote'', Faro de Vigo, 'Vigo 4 
costados', 29 decembro 2005, p. 23. 
 
Despois de dar conta da estrea que acaba de facer o grupo de teatro Esguello da obra Outra 
máis de Don Quixote fálase da fidelidade do texto ao clásico e, á súa vez, dos elementos 
introducidos que actualizan a obra para achegarlla ao público, infórmase do número de 
actores -dezaseis- da participación especial dos integrantes do grupo de canto Vagalume -
que intercalan diversos cantos-, do labor de cada un dos integrantes principais de Esguello e 
das outras obras que a compañía mantén en carteleira -Cando baixa o telón para as ches e 
A vella da banqueta-. 
 
 
Falcatrueiros: Evanxelina. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- T.L.P., 'El grupo teatral 'Falcatrueiros' representará una obra en Meira', El Progreso, 
'Terra Chá/Meira', 30 novembro 2005, p. 13. 
 
Anuncio da representación de Evanxelina polo grupo Falcatrueiros en Meira, dentro da 
programación cultural do Concello de Meira. 
 
 
Grupo da Romaría Vikinga de Catoira: Os dez normandos, de Ismael Sobrino (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Fernando Salgado, 'El teatro abre la Romaría Vikinga', Diario de Pontevedra, 'O 
Salnés/Catoira', 31 xullo 2005, p. 20. 
 
Dáse conta das circunstancias nas que se vai representar Os dez normandos e faise un breve 



resumo da historia que narra. Foi a obra escollida para inaugurar a Romaría Vikinga de 
Catoira e será representada por máis de tres mil catoirenses. 
 
 
Grupo de teatro do Colexio Público Veleiro Docampo: A consulta do doutor. 
 
 
 
 
Grupo de Teatro do V Curso de Posgrao en Arte Dramática da USC: Unha noite 
creativa. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Unha noite creativa', hoxe no Teatro Galán', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 8 xullo 
2005, p. 42. 
 
Anuncia que o teatro Galán estrea a montaxe Unha noite creativa realizada polos alumnos 
do V curso de posgrao en Arte Dramática que desenvolve a Universidade de Santiago e o 
IGAEM. Indica o argumento da obra: dous dramaturgos que no prazo dunha soa noite 
deben conseguir un proxecto teatral. 
 
- Xosé Lueiro, 'Silencio! Actores en formación', Galicia Hoxe, 'Lecer', 17 xullo 2005, p. 10. 
 
Memoria da representación na Sala Galán das cinco pezas curtas, unidas por fío 
argumental, realizada polos alumnos do curso de posgrao en arte dramática organizado pola 
universidade e o I.G.A.E.M. Faise relación dos obxectivos do curso e dos colaboradores. A 
través  de declaracións de Inma López Silva apúntase como se tenta encher o oco en 
formación de Galicia. 
 
 
Grupo de Teatro 'O Tarabelo': Non hai ladrón que por ben non veña. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Adriana Rodríguez, 'Tarabelo promove a solidariedade cultural a través do seu teatro', 
Diario de Arousa, 'Colaboracións', 16 xaneiro 2005, p. 22. 
 
Comeza facendo alusión á iniciativa de Ana Fontán, presidenta da Asociación Tarabelo, 
para axudar aos afectado polo tsunami. De seguido refírese á representación da obra Non 
hai ladrón que por ben non veña, de Darío Fo, por parte do grupo teatral afeccionado 



Tarabelo, como parte desta idea de axuda. Remata recollendo as impresións de Fontán con 
respecto á conexión cultura e solidariedade.  
 
 
Grupo de teatro Salvados de la Quema: Aire, de Alberte Alonso Carballeira (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Elena Castelao, 'Teatro en Bonxe de reclusos de Monterroso', El Progreso, 'A la última', 
26 xaneiro 2005, p. 96. 
 
Sinala que o grupo de teatro Salvados de la Quema, do centro penitenciario de Monterroso, 
vai representar hoxe, no cárcer de Bonxe, a obra Aire, de A. Seixo Pastor. Cita o nome dos 
sete personaxes que interveñen na obra, ao director da peza e á coordinadora. 
 
Grupo do Centro Social de Cee: Os faladores. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- J.M.R., 'La música y el teatro protagonizarán la cuarta edición del Festival dos Nosos 
Maiores de Cee', El Correo Gallego, 'Área de Compostela', 20 maio 2005, p. 42. 
 
Anuncia que a concellaría de Asuntos Sociais de Cee está preparando o IV Festival dos 
Nosos Maiores. O evento contará, entre outras actividades, coa posta en escena de dúas 
obras: Os faladores do grupo do centro social de Cee e As antipáticas do segundo da 
agrupación de maiores da parroquia de Brens. 
 
Malalúa Teatro: Embalaxes, de Eva Lúa (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Lupe Gómez, 'Ironía e amor', Galicia Hoxe, 'Ensaiando', 20 maio 2005, p. 5. 
 
Dá conta da montaxe Embalaxes da compañía Malalúa Teatro. Sinala que se trata dunha 
obra na que se fala moito do amor e que mestura o intimismo e a extroversión, a alegría e a 
tristeza. Apunta tamén que a posta en escena é arriscada e orixinal e destaca, sobre todo, a 
iluminación, capaz de crear maxia. 
 



N+1: Hai que confiar na esperanza, de Fusa Guillén (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- E.P., 'Unha obra de Siro López na apertura do Teatro Jofre', Galicia Hoxe, 'Maré', 29 
xaneiro 2005, p. 41. 
 
Informa que a representación da obra Hai que confiar na esperanza a cargo da compañía 
ferrolá N+1 podería ser un dos primeiros eventos teatrais que acolla o rehabilitado Teatro 
Jofre na súa próxima reapertura. Apunta que o mencionado grupo teatral está traballando na 
selección de actores. Lembra tamén que coa obra Hai que confiar na esperanza Siro López 
gañou hai dúas edicións o premio Álvaro Cunqueiro. 
 
 
O Bordelo: Katharsis, de Francisco Pineiro (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Elena Castelao, 'El grupo teatral 'O Bordelo' actuará mañana en Friol', El Progreso, 'A la 
última', 12 maio 2005, p. 96. 
 
Anuncia que o grupo O Bordelo, dirixido por Francisco Piñeiro, levará a súa obra Katharsis 
a Friol. Informa que Katharsis é a sétima montaxe que a compañía pon en escena.  
 
Palimoco: O percebe e o pingüín. 
 
 
 
 
Porta Aberta: A barca sen pescador, de Froíña García (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Ana Rodríguez, 'Porta Aberta lleva a escena 'A barca sen pescador', Faro de Vigo, 'Vigo 4 
costados', 26 abril 2005, p. 5. 
 
Informa que o grupo de teatro Porta Aberta vai estrear na Escola Oficial de Idiomas de 
Vigo a montaxe A barca sen pescador de Alejandro Casona. Dá conta do argumento da 



obra, dirixida por Froíña García e na que participan un total de dez actores. 
 
Repánpanos: Hamlet, de Antonio Travieso (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.G., 'Pensamos que o teatro pode transformar a sociedade', La Voz de Galicia, 'En dos 
minutos', 9 febreiro 2005, p. L2. 
 
Dá conta da versión de Hamlet na que está traballando a compañía de teatro afeccionado 
Repámpanos Teatro no Centro Cultural de Fontiñas (Santiago). Recolle as palabras de 
Antonio Travieso, director da obra, quen afirma que se atopan na fase final da produción da 
montaxe e que esperan estrear en breve. Travieso apunta a súa paixón e a do seu grupo polo 
teatro e indica tamén que o teatro pode transformar á sociedade.  
 
Salmonela Teatro: Un mal día, de Modesto Gómez (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Abel Peña, 'La salmonela te hace reír', El Ideal Gallego, 'De fin de semana con...', 24 abril 
2005, p. 68. 
 
Refírese a Un mal día, a última montaxe da compañía de teatro afeccionado Sal-monela, 
unha obra de enredo que persegue, sobre todo, a risa do espectador. Inclúe unha entrevista 
co director do grupo, Modesto Gómez, quen explica a orixe, a evolución e os obxectivos da 
súa compañía. O articulista apunta que entre as obras postas en escena por Sal-monela, 
destacan La zapatera prodigiosa, Diez negritos ou Una noche de pescadores en sueño. 
 
San&San: Bar, de Pablo Sánchez e Carlos Sante (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Álex Sanjurjo, 'La imaginación suple las carencias', La Opinión, 'A Coruña', 12 outubro 
2005, p. 12. 
 
Faise un breve repaso ás traxectorias artísticas dos dous profesores que fundaron a escola e 
compañía de teatro San & San ademais de expoñer as claves e filosofía do seu traballo e de 
anunciar a súa participación no Fórum Metropolitano da Coruña cos súa obra Bar. 



 
 
Sísifo Teatro: Variacións en escabeche, de Manuel Camba (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- A.S., 'Sísifo Teatro estrena esta tarde en Vigo 'Variacións en escabeche', Faro de Vigo, 
'Sociedad y cultura', 21 maio 2005, p. 44. 
 
Anuncia que a compañía viguesa Sísifo Teatro estrea no Auditorio do concello de Vigo o 
espectáculo Variacións en escabeche dirixida por Manuel Camba. Informa que a obra reúne 
tres textos: un monólogo de Anton Chéjov e dous monólogos de Rafa Costas, intérprete 
tamén dos tres monólogos. Sinala que Rafa Costas se estrea como autor teatral con estes 
dous monólogos que reflexionan sobre o teléfono móbil, a telerrealidade e a guerra. Recolle 
as palabras do director da montaxe Manuel Camba, quen manifesta que o programa "Vigo a 
escena" axuda e apoia ao teatro, aínda que resulta insuficiente. No tocante aos seus 
espectáculos teatrais, Camba apunta que busca, sobre todo, o sorriso. 
 
Taller dramático da USC: Gran dictador. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Marta Becerra, 'Teatro y no tortura', El Progreso, 'El despertador', 26 xuño 2005, p. 9. 
 
Entre as actividades levadas a cabo en Lugo para apoiar á denuncia da situación dos presos 
na base de Guantánamo por Amnistía Internacional, destaca a escenificación dunha 
adaptación dunha pasaxe do Gran Dictador de Claudio Rodríguez Fer por algúns dos 
membros do taller de arte dramático do campus de Lugo da Universidade de Santiago. 
Subliña que as actividades encádranse no Día Internacional de Apoio ás Víctimas da 
Tortura. 
 
Teatro Afeccionado Aturuxo: A parella, de Manuel Soya (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Adriana Rodríguez, 'Soya dirixe o Teatro Aturuxo que vén de presentar a súa primeira 
obra, "A parella"', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 30 xaneiro 2005, p. 23. 
 



Refírese á compañía Teatro Afeccionado Aturuxo de Baión (Vilagarcía de Arousa) que vén 
de representar a súa primeira montaxe A parella, no Certame de Teatro de Mourente. Indica 
o argumento da obra e informa que a agrupación, formada por veciños de Baión, está 
dirixida por Manuel Soya. Por outra banda, sinala que Manuel Soya, quen pertence á 
agrupación Os Carballiños, está representando a obra Entre nós. Inclúe as palabras de Soya, 
quen manifesta a súa paixón polo teatro. 
 
Teatro Artesán: Unha cesta con mazás, de Juan de Mondego (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Víctor Castro, 'Teatro Artesán estrena 'Unha cesta con mazás'', El Ideal Gallego, 'A 
Coruña', 15 novembro 2005, p. 12. 
 
Dáse conta da representación que vai facer Teatro Artesán da obra Unha cesta de mazás no 
Auditorio da Casa da Cultura Pintor Francisco Lloréns de Sada para homenaxear ao escritor 
Xesús Varela Vázquez, ademais de facer unha breve descrición da trama argumental. 
 
 
Teatro Artesano: A verdadeira historia de Estoraque. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Víctor Castro, 'Mondego vibró a tope con Artesano y Queiroa', El Ideal Gallego, 'Atalaya 
mariñana', 7 abril 2005, p. 20. 
 
Dá conta da representación en San Julián de Mondego da obra A verdadeira historia de 
Estoraque do grupo Teatro Artesano. Informa que a obra está baseada no texto Farsa para 
títeres de Eduardo Blanco Amor, cuxa adaptación corresponde a Juan San Martín. Por 
último, felicita a cada un dos actores pola súa brillante actuación. 
 
Teatro Avresno: A súa maxestade, de Daniel Rodríguez (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Adriana Rodríguez, 'A frivolidade e a incoherencia social soben ó escenario da man do 
Teatro Avresno', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 10 abril 2005, p. 24. 
 



Anuncia que a compañía Avresno vai por en escena montaxe A súa maxestade a moda no 
Centro Cultural de Vilalonga. A peza teatral, escrita por Eduardo Quiles e dirixida por 
Daniel Rodríguez, reflicte unha sociedade frívola, incoherente e obsesionada polos cartos e 
pola moda. Apunta que a compañía foi creada hai oito anos en Moaña por Lucía Durán, 
Daniel Rodríguez e Sara Lorenzo e, dado o éxito alcanzado coas súas montaxes (O triciclo, 
As árbores morren en pé), moi pronto pasou a formar parte da Rede Galega de Teatros. 
 
Teatro Ruso Negro: Concerto normal e corrente. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Emilio Forján, 'Música en vivo, cine e teatro nas 'Noites da Carballeira' en Brión', La Voz 
de Galicia, 'Comarcas', 6 xullo 2005, p. L9. 
 
Entre as múltiples actividades culturais programadas para o mes de xullo en Brión, destaca 
a representación da obra Concerto normal e corrente da compañía Teatro Ruso Negro. 
 
Ti e mais eu: ¿Para que serven os homes?. 
 
Ver 'Outono Cultural' de Rois 
 
 
Referencias varias: 
 
- C.G., 'El Outono Cultural de Rois engloba teatro, juegos tradicionales y música', El 
Correo Gallego, 'Área de Compostela', 3 novembro 2005, p. 38. 
 
Presentación dos actos de "Outono Cultural" de Rois. Entre música e xogos tradicionais 
cabe destacar a representación de ¿Para que serven os homes? De Ti e Máis Eu. 
 
 
 
III.4.3. POSTAS EN ESCENA QUE CONTINÚAN EN 
CARTEL 
 
 
III.4.3.1. GRUPOS ESTÁBEIS OU PROFESIONAIS 
 
Áncora producións: Paso de Cebra, de Gustavo Pernas Cora (direc.). 
 
 
 
 



Referencias varias: 
 
- I. L.S., 'Semáforos tolos e personaxes agresivos', Tempos Novos, nº 92, 'Teatro', 2005, p. 
77. 
 
Coméntase a representación de Paso de cebra, obra vinculada co teatro do absurdo coa que 
Gustavo Pernas trata de reflexionar sobre o perigo do poder e do individualismo atroz na 
nosa sociedade. Sublíñase o papel esencial da palabra e a dimensión simbólica dos 
personaxes, nos que se poden recoñecer tipos sociais identificábeis.  
 
 
- Gustavo Pernas Cora, 'El lenguaje del espacio en Paso de Cebra', ADE, nº 105, 'Notas de 
dirección', 2005, pp. 158-161. 
 
Catro personaxes esperan para cruzar un paso de peóns, co pasar do tempo decántanse de 
que o verdadeiro motivo da súa espera débese a unha nova política de circulación que 
restrinxe a liberdade dos peóns en beneficio dos coches. Defínese como unha comedia 
urbana na que as persoas se ven superadas polos automóbiles que cruzan a gran velocidade. 
Os personaxes non poden escapar da súa condición social ou física, así atopamos un cego 
que xoga a disimulalo por temor á compaixón da xente, unha vella solitaria, unha actriz que 
viste de moura, unha muller maltratada, un obreiro incapaz de arranxar unha avaría e un 
policía local alleo ao sentido común. O amor é a única esperanza para fuxir xunto coa 
ledicia. 
 
- Adriana Rodríguez, 'Todo o que pode ocurrir nun paso de peóns', Diario de Arousa, 
'Arousa, un mar de cultura', 13 febreiro 2005, p. 25. 
 
Refírese á representación no auditorio de Vilagarcía da obra Un paso de cebra. Ademais de 
ofrecer unha pequena sinopse da mesma recolle a opinión do director, Gustavo Pernas, 
sobre a obra.  
 
 
- M.G., 'La obra teatral 'Paso de Cebra' llega el viernes al auditorio lalinense', El Correo 
Gallego, 'Área de Compostela', 16 marzo 2005, p. 41. 
 
Informa da representación por parte da compañía teatral Áncora Produccións da obra Paso 
de cebra no auditorio municipal de Lalín. Sinala a idade á que vai dirixida ademais de 
informar do prezo da entrada e da hora da representación. 
 
 
Avelino González: Vento Mareiro, de González, Avelino (direc.), Cabanillas, Ramón. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 



- Adriana Rodríguez, 'González: 'O vento vai e ven deixando as súas historias', Diario de 
Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 24 abril 2005, p. 23. 
 
Faise eco da posta en escena de Vento Mareiro, un espectáculo que mestura historias do 
mar con música de Avelino González e Caramuxo. De seguido, recolle as palabras do 
primeiro sobre cómo xurdiu este traballo e das razóns polo que o mar é o protagonista 
indiscutíbel da obra. 
 
 
- Maré, 'Avelino González, faise 'Vento Mareiro', Galicia Hoxe, 'Maré', 24 maio 2005, p. 
48. 
 
Dá conta da representación de Vento Mareiro, no Centro Culturas Caixanova de Vigo. 
Refírese á composición da montaxe que se trata dun espectáculo músico vocal dirixido por 
Avelino González ademais de informar do lugar e hora na que terá lugar a representación. 
Remata ofrecendo o nome daqueles que acompañan a Avelino González no apartado 
musical cun repertorio tradicional de temas populares.  
 
 
- Rosa González, 'Vento Mareiro no Teatro Principal', Diario de Pontevedra, 'VIVIR 
AQUÍ', 5 novembro 2005, p. 84. 
 
Crítica á actuación de Avelino González no teatro principal de Pontevedra con Vento 
Mareiro do que destaca a habilidade do actor e creación de ambientes. 
 
 
Bacana Teatro: Ratman&Bobyn. 
 
 
 
 
Bacana Teatro: Os fillos de Eva. 
 
 
 
 
Balea Branca: Ai Carmela. 
 
 
 
 
Balea Branca: O bico da muller araña. 
 
 
 
 
Balea Branca: Un tranvía de nome desexo. 



 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Xosé Lueiro, 'Un digno exercicio sensible', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Teatro', 22 maio 2005, 
p. 10. 
 
Faise eco do reto da montaxe para teatro de Damián Contreras dunha obra referente na 
cultura cinematrográfica universal. Refírese ao éxtio da posta en escena, polo ritmo, a 
escenografía, a iluminación ou o nivel interpretativo do elenco, salientando o trabalo de 
Mónica Camaño e Casilda García. Recolle ademais as opinións do director ben sobre a 
obra, ben sobre a precaria realidade da produción no noso país. Remata facendo un breve 
resumo da trama da obra, un drama que reflicte a confrontación de dúas fortes 
personalidades individuais con ideas culturais antagónicas.   
 
Belmondo: Sidecar. 
 
 
 
 
Berrobamban Teatro: Vendetta. 
 
 
 
 
Caramuxo Teatro. Artes Escéncias e Musicais: Luz de gas. 
 
 
 
 
Carlos Santiago: Monólogos finlandeses. 
 
Ver XXª Mostra internacional de teatro cómico e festivo de Cangas. 
 
 
 
Espello Cóncavo: Os mutantes metálicos atacan. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Marta García Márquez, 'Los mutantes invaden el escenario', El Ideal Gallego, 'CGS', 12 
outubro 2005, p. 14. 



 
Despois de facer unha sinopse da obra Los mutantes metálicos atacan anúnciase a súa 
representación no Fórum Metropolitano d'A Coruña. Ademais dáse conta do tipo de público 
ao que vai dirixido, das actuacións musicais que acompañan a cada momento clave da obra 
e do efecto que pode provocar no público asistente. 
 
 
Lagarta lagarta: Fobias. Unha estraña noite na casa de Luís Mendía. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Almudena González, 'Lagarta lagarta' presenta unha cura psiquiátrica singular no 'Gustavo 
Freire', El Progreso, 'Cultura', 15 xaneiro 2005, p. 90. 
 
Anuncia a posta en escena da obra Fobias. Unha estraña noite na casa de Luis Mendía da 
compañía Lagarta Lagarta no Auditorio Municipal Gustavo Freire de Lugo. Sinala o 
argumento da peza teatral, cuxo autor é José Luís Prieto. Finalmente, presenta o elenco de 
actores, que está composto por Flor Maceiras, Iolanda Muíños, Rosa Álvarez e Belén 
Constela e informa que a obra está dirixida por Lino Braxe. 
 
- Xosé Lueiro, 'Psicoterapia Post Mortem', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 'A contrabutaca', 
21 outubro 2005, p. 4. 
 
Crítica á peza Fobias, de Lagarta Lagarta, que abriu o Ciclo de Outono de A Estrada. A 
peza é presentada dentro do xénero da novela policial ou a comedia negra, historias de catro 
mulleres que nos presenta os conflictos dentro dunha trama do predicíbel. Dálle especial 
importancia na creación de ambientes á luz e ao son xunto co xogo de cores. 
 
 
- Adriana Rodríguez, 'Son como o pai do teatro aínda que me queda todo por facer', Diario 
de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 6 novembro 2005, p. 23. 
 
Resumo dunha charla con Ernesto Chao na que nos presentan o espectáculo Fobias, que 
representarán en Vilagarcía, e a compañía Lagarta Lagarta. Na presentación da compaía 
exponse a súa filosofía de traballo e a experiencia de Chao e de Rosa Álvarez. Isto lévanos 
a un percorrido pola vida de Ernesto Chao, que xa cumpre trinta anos de profesión. 
 
 
Librescena Produccións: A Biblia (abreviada), de Xosé Manuel Rabón (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 



 
- K.B., 'Librescena abrevia la Biblia con el objetivo de enseñar y reín', La Voz de Galicia, 
'Santiago', 3 marzo 2005, p. L9. 
 
Informa que a compañía teatral Librescena, tras a montaxe As obras completas de William 
Shakespeare abreviadas, presenta A Biblia (abreviada), obra na que se pon en escena 
algúns dos episodios que conforman o Antigo Testamento, sempre tratados dun xeito 
humorístico, pero sen perder de vista a finalidade didáctica. Sinala que Inma Antonio e 
Miguel Pernas son os autores do texto e tamén os protagonistas da obra xunto con Xosé 
Vilarelle. 
 
- Maré, ''A Biblia (abreviada)' feita teatro', Galicia Hoxe, 'Maré', 4 marzo 2005, p. 42. 
 
Refírese á obra A Biblia (abreviada) da compañía Librescena que se está a representar na 
sala Yago. A Biblia (abreviada) está protagonizada por Inma Antonio e Miguel Pernas, 
autores tamén do texto, xunto con Xosé Vilarelle e dirixida por Xosé Manuel Rabón. 
Apunta que a obra percorre, en clave de comedia, os diferentes libros do Antigo 
Testamento; porén, o humor non invalida a finalidade didáctica. Recolle algunhas das 
cómicas e enxeñosas preguntas que salpican a obra A Biblia (abreviada). 
 
- Lupe Gómez, 'Unha Biblia con humor', Galicia Hoxe, 'Ensaiando', 1 abril 2005, p. 5. 
 
Refírese á exitosa representación d'A biblia (abreviada) de Inma Pereiro e Miguel Pernas 
na sala Yago. Sinala que a obra da compañía teatral Librescena é unha acertada 
conxugación do didáctico e o alegre, xógase coa dessacralización da Historia Sagrada 
facéndoa, en consecuencia, máis comprensíbel. 
 
Matarile Teatro: Historia natural (eloxio do entusiasmo). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Inma López Silva, 'Outros teatros (e a dispersión)', Tempos Novos, nº 93, 'Voces e 
Culturas', 2005, p. 76. 
 
Fai referencia á última montaxe de Matarile, Historia Natural, facendo unha crítica baseada 
en criterios lingüísticos, xa que, segundo a autora, teríalle gustado escoitar máis galego, ao 
mesmo tempo que se refire ao traballo da directora, Ana Vallés, valorando negativamente a 
importancia que se lle dá ás "estéticas escénicas" por riba da expresión máis textual. 
Salienta, finalmente, por un lado, os músicos e os bailaríns en escena; por outro, a opción 
de Matarile na procura da ruptura e de formas alternativas.     
 
- MARÉ, 'Compostela para todos', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 3 xaneiro 2005, p. 30. 
 
Dá conta da programación cultural de Santiago durante o mes de xaneiro, na que destaca a 



representación no Teatro Principal da obra Historia natural (eloxio do entusiasmo), a 
última montaxe da compañía compostelá Matarile Teatro. 
 
- A.I., 'Teatro, música y cine argentino conviven en la cartelera de enero', El Correo 
Gallego, 'Santiago', 8 xaneiro 2005, p. 30. 
 
Entre a variada oferta cultural do mes de xaneiro en Santiago de Compostela, destaca o 
recital poético a cargo de Helena Villar e Xesús Rábade no Casino e a representación da 
montaxe Historia natural (eloxio do entusiasmo) de Matarile Teatro no Teatro Principal. 
 
- Lupe Gómez, 'A ilusión de que a cidade se encha de teatro', El Correo Gallego, 'Correo 
das Culturas', 'Teatro', 16 xaneiro 2005, p. 5. 
 
Celebra a ampla programación teatral que ofrece a cidade de Santiago e anima a gozar 
plenamente dela. Entre os variados eventos teatrais, destaca o estreo da montaxe Historia 
natural (eloxio do entusiasmo) da compañía compostelá Matarile Teatro. 
 
- José Lueiro, 'Tan natural como a vida mesma', Galicia Hoxe, 'Teatro: O merlo branco', 23 
xaneiro 2005, p. 9. 
 
Refírese á montaxe Historia natural (eloxio do entusiasmo) da compañía compostelá 
Matarile Teatro. Sinala que se trata dun espectáculo no que se conxuga teatro, música e 
danza e que pon en escena un total de doce actores. Recolle as palabras de Ana Vallés, 
directora da montaxe, quen manifesta as dificultades económicas que leva consigo por en 
marcha un proxecto destas dimensións e sinala os obxectivos da obra, que non son outros 
que atrapar o que se agacha tras a ollada do observador e a imprecisa fronteira que delimita 
os comportamentos público e privado. Dá conta dos actores que traballan na obra, Lorena 
Cobas, Daniel Moreno, Pablo Doval ou Benjamín Otero, entre outros. Recorda que 
Matarile Teatro ten posto en escena máis de vinte montaxes, numerosas performance e 
colaboracións con outras compañías, espectáculos que levaron a diferentes países (Francia, 
Portugal, Inglaterra ou Italia). Finalmente, apunta que a compañía mantén en cartel a 
montaxe Acto seguido e está a piques de representar a obra Pie Izquierdo creada por Ana 
Vallés e Carmen Werner. 
 
- M.G., 'Matarile estrena su montaje más entusiasta y ambicioso', La Voz de Galicia, 'En 
dos minutos', 23 xaneiro 2005, p. L4. 
 
Informa que a compañía Matarile Teatro vai estrear no Teatro Principal de Santiago o seu 
último espectáculo, Historia natural (eloxio do entusiasmo), un ambicioso proxecto que 
conxuga teatro, música e danza e que pon en escena a un total de doce "actuantes": seis 
actores, dous bailaríns e un cuarteto de vento. Apunta que a montaxe está conformada polos 
textos de Ana Vallés, as citas de Peter Handke, as composicións de Benjamín Otero e o 
espazo e a iluminación de Baltasar Patiño. 
 
- V. Oliveira, 'Eloxio do entusiasmo', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 26 xaneiro 2005, p. 43. 
 
Anuncia o estreo no Teatro Principal de Santiago da montaxe Historia natural (eloxio do 



entusiasmo) da compañía compostelá Matarile Teatro. Recolle as palabras da directora da 
obra, Ana Vallés, quen manifesta a dificultades económicas que implica un proxecto desta 
magnitude e, sobre todo, a dificultade que supuxo simultanear en escena a doce persoas -
seis actores, dous bailaríns e un cuarteto de vento-. Vallés adianta tamén que a obra pon en 
escena unha reunión de persoas en torno a unha mesa e a partir desta idea xorden os asuntos 
principais da obra, entre os que figuran a imaxe que proxectamos de nós mesmos sobre os 
demais, a imaxe que temos sobre quen somos, a relación entre o espazo público e o 
privado, etc.; todo tratado cunha linguaxe cargada de ironía e humor. Finalmente, a 
articulista apunta os actores que traballan no espectáculo, entre os que destacan, Daniel 
Abreu, Lorena Cobas, Pablo Doval, Daniel Moreno, Emma Silva ou Sergio Zearreta. 
 
- Ana Iglesias, 'Mi deseo es hablar del entusiasmo', El Correo Gallego, 'Santiago', 26 
xaneiro 2005, p. 31. 
 
Informa que a compañía teatral compostelá Matarile Teatro estrea no Teatro Principal de 
Santiago o seu último espectáculo Historia natural (eloxio do entusiasmo). Cita as palabras 
de Ana Vallés, directora da montaxe, quen manifesta que o espectáculo é unha conxugación 
de teatro, danza e música. Vallés afirma que Historia natural (eloxio do entusiasmo) pon en 
escena unha reunión ao redor dunha mesa a partir da cal xorden os asuntos principais da 
obra, entre os que destaca o tema do entusiasmo. 
 
- Lupe Gómez, 'Historia natural', unha invitación a bailar e pasalo ben', El Correo Gallego, 
'Correo das Culturas', 'Teatro', 6 febreiro 2005, p. 5. 
 
Refírese á montaxe Historia natural (eloxio do entusiasmo), o último espectáculo de 
Matarile Teatro. Apunta que a obra coral sucede en torno a unha mesa de comida e viño, 
non en van na obra "hai moito de celebración, festa". Cualifica á obra de simbólica, poética, 
musical, vital, sentida, pausada e balsámica; en suma, segundo a articulista, Historia 
natural (eloxio do entusiasmo) é "unha invitación a pasalo ben a deixarse levar polos 
bailaríns, polos actores, pola música. Coma nun soño". 
 
- Lupe Gómez, ''Aposto por un teatro vivo'', Galicia Hoxe, 'Na luminosa sombra', 14 
febreiro 2005, p. 49. 
 
Entrevista a Ana Vallés, directora da compañía Matarile Teatro e encargada de 
programación da Sala Galán. A artista responde a preguntas relacionadas co seu concepto 
de teatro, cuxa linguaxe relaciona coa da poesía, "que se serve da evocación". Afirma que 
non cré no teatro de personaxes e que participa da idea oriental de que se debe ser actor e 
bailarín ao mesmo tempo. Defende o concepto de "teatro de creación", que supón unha 
alternativa aos espazos institucionais e comerciais, coma a liña de programación que segue 
a Sala Galán. Con respecto da última montaxe da compañía, Historia Natural, afirma que 
apostou "porque todo sexa vivo", aínda utilizando as características do teatro á italiana, 
mais levando á escena música en directo, sen efectos gravados. 
 
 
- MARÉ, 'A obra 'Historia Natural' de Matarile, premio á máis orixinal', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 25 maio 2005, p. 40. 



 
Informa que o espectáculo Historia Natural (eloxio do entusiasmo) de Matarile Teatro 
recibiu, xunto coa obra X-Times Peoples Chair de Angie Hiesl (Alemaña), o premio ao 
espectáculo máis orixinal e innovador na VI Edición do Festival Internacional de 
TEATROYARTESDECALLE de Valladolid. Sinala que foron dúas as obras premiadas con 
este galardón de entre as vinteoito compañías de sete países distintos que optaban ao 
premio. Recorda que Historia Natural (eloxio do entusiasmo) xa recibiu tamén o Premio do 
Público ao mellor espectáculo da XIII Feira de Teatro de Galicia. 
 
- R.M., 'Matarile leva a súa 'Historia Natural' por oito comunidades', Galicia Hoxe, 'Maré', 
31 agosto 2005, p. 37. 
 
Presentación do espectáculo de Matarile Teatro Historia natural e da súa xira que a levara 
por oito comunidades de España. Apúntase tamén que ven de recibir o Premio do Público 
ao mellor espectáculo da XII Feira do Teatro de Galicia. 
 
 
- C.A.R., 'A 'Historia natural' de Matarile Teatro en Madrid', Galicia Hoxe, 'Maré', 29 
setembro 2005, p. 36. 
 
Noticia da actuación de Matarile Teatro co seu espectáculo Historia natural no teatro da 
Abadía de Madrid. Dáse a programación do teatro esta temporada. 
 
 
- Javier Vallejo, 'Una tarde en el campo', El País, 'Babelia', nº 730, 'Teatro', 19 novembro 
2005. 
 
Crítica ao espectáculo Historia natural de Matarile Teatro tras a súa representación no 
teatro La Abadía, Madrid. Vallejo céntrase na relación co público e nos ambientes 
coloreados co vestiario e a desnudez na que se chegan a evocar oleos de Manet ou a mestría 
da súa directora, Ana Vallés, en engarzar e potenciar escenas, monólogos, ou músicas que 
noutros espectáculos resultan fragmentarios. 
 
 
- MARÉ, 'Matarile Teatro hoxe no Principal de Compostela', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 1 
decembro 2005, p. 37. 
 
Anuncio da representación no teatro principal de Compostela de Matarile Teatro con 
Historia natural. 
 
 
- Xosé Lueiro, 'Mosaico de incertezas', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 9 decembro 2005, p. 
4. 
 
Crítica á peza Historia natural de Matarile Teatro da que se dan algúns dos premios que 
ven de levar como mostra de que non é casual o seu éxito. Dáse especial importancia ao 
traballo de personaxes, a través da ilusión, de diferentes graos de consciencia, as marxes da 



naturalidade; nunha montaxe onde se marxina o centro para darlle importancia ao 
secundario. 
 
 
Migallas Teatro: O cantante e as mulleres. 
 
 
 
 
Mofa e Befa: Acto sen palabras II. 
 
 
 
 
Mofa e Befa: Cultura para dar e tomar. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- E. Otero, 'Este show es para instruir deleitando', El Correo Gallego, 'Hoy es protagonista 
en la 'city'', 9 febreiro 2005, p. 27. 
 
Anuncia a representación da montaxe Con cultura para dar e tomar da compañía Mofa e 
Befa, interpretada por Víctor Mosqueira, Evaristo Calvo e Piti Sanz. Recolle as palabras de 
Víctor Mosqueira que apunta o asunto da obra e a intención, informa ademais que están 
preparando o traballo Xente ó lonxe e intentando dar forma a un espectáculo baseado na 
Biblia. 
 
- M.B., ''Nós pasamos bastante do réxime, e o réxime de nós'', La Voz de Galicia, 
'Santiago', 14 decembro 2005, p. 2. 
 
Inicia a entrevista cun comentario sobre este espectáculo de humor e crítica co que se 
inaugura a Casa de Cultura. Tamén fala da inauguración do seu espectáculo e próximas 
actuacións. Os actores responden ás preguntas sobre qué se pode encontrar nunha Casa de 
Cultura e contestan que políticos, recitais de cociña, recitados de autores clásicos ou 
actuais, tratados dende o punto de vista do país galego no que están cun obxectivo 
didáctico. Rematan comentando os seus plans de futuro. 
 
Mofa e Befa: A cociña económica. 
 
 
 
 
Monicreques de Kukas: Anxélica no ombral do ceio. 
 



 
 
 
Nove-Dous Teatro: Ondas, de Maxi Rodríguez (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Roberto Pascual, 'Ondas. Un bater de ás contra a vida diaria', Revista Galega de Teatro, nº 
43, 'Opinións desde a butaca', 2005, pp. 76-77. 
 
Tras apuntar a ficha técnica da obra, define Ondas como un espectáculo de pequeno 
formato, propio de salas pequenas. Sinala que a peza ten dúas partes, unha máis teatral ou 
convencional e outra, máis breve, na que o actor realiza un cambio de rexistro, rompe a 
cuarta parede e amósase ao espectador como un actor que acaba de realizar a súa función, 
fusionando os límites entre ficción e realidade. Dá conta, así mesmo, do argumento (a 
historia dun home que se deixa levar pola sociedade e que renuncia ao seu desexo de ser 
actor ata que, un día, se encerra nun baño e deixa voar a súa imaxinación) e fai fincapé na 
vestimenta do seu único actor, que facilita distintas caracterizacións ao longo da obra. Fala, 
tamén, das reflexións sobre o mundo do teatro, que continúan na parte final da peza, e 
destaca algún dos recursos da obra, como o seu carácter cíclico ou o emprego e significado 
do espello empregado. 
 
 
Sapristi: Hotel Run. 
 
Ver Vª Mostra de teatro de Cee. 
 
 
Sarabela Teatro: Así que pasen cinco anos. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Ánxeles Cuña, '25 años de Sarabela Teatro', ADE, nº 106, 'Aniversarios', 2005, pp. 159-
163. 
 
Lémbranse os comezos da compañía Sarabela Teatro, aqueles principios itinerantes con 
furgoneta de vila en vila, foron dez anos de afección ata que chegou o momento da 
profesionalización. Deféndese facer teatro contemporáneo con necesidades como a de 
atopar resposta aos enigmas para curar as feridas da vida, do amor e da morte. Enténdese 
que existe a necesidade de crear un público que vai e disfrute do teatro que se fai, para iso 
apostan pola diversidade estética, dende a adaptación dun clásico da literatura española (Así 



que pasen cinco anos), obras para nenos, novelas contemporáneas e clásicas da literatura 
galega como O lapis do carpinteiro ou A esmorga e foránea, incluso obras da súa creación. 
Enténdese que o público sempre vai atopar un traballo serio e unha poética propia.  
 
- Manuel F. Vieites, 'Crónica de un cumpleaños a la japonesa. Veinticinco años con 
Sarabela Teatro', ADE, nº 106, 'Aniversarios', 2005, pp. 155-158. 
 
Celébranse os vinte e cinco anos da compañía Sarabela Teatro coa organización do 
Congreso Internacional de Teatro organizado en Ourense nos días 27, 28 e 29 de maio de 
2005. Amais das conferencias a compañía presentou a función Así que pasen cinco anos, 
creada a partir do texto homónimo de Federico García Lorca. Lóase o plan de traballo 
intenso, coherente e serio que se leva a cabo dende o ano 1980. Brevemente faise un 
percorrido dende esa data á actualidade, na primeira parte Sarabela non é unha compañía 
profesional e aparece da man da súa directora da Universidade Laboral de Ourense. Ata 
1987 coa posta en escena do espectáculo A sangue do tempo inician a nova etapa da súa 
profesionalización. En todos estes anos non deixaron de traballar coa infancia, facer 
obradoiros e presentar pezas teatrais polo que foi un proxecto intenso e extenso que se 
soubo dirixir con intelixencia. 
 
- Adriana Rodríguez, 'Así que pasen cinco años' porase en escea en Vilagarcía da man de 
Sarabela Teatro', Diario de Arousa, 'Arousa un mar de cultura', 6 marzo 2005, p. 21. 
 
Fálase da representación da obra de Federico García Lorca Así que pasen cinco años que 
terá lugar en Vilagarcía da man da compañía ourensá Sarabela Teatro.Comézase falando do 
éxito da compañía de teatro, que, segundo a directora, mantén presente as inquedanzas de 
Lorca. Tamén fala da complexidade que supón a representación, así como dos recurso dos 
que tiveron que votar man para levala a cabo.Remata comentando que o equipo de Sarabela 
Teatro cumpre o seu vinte e cinco aniversario polo que representa máis obras que nunca, 
ademais de que oferta cursos para todos os que queiran entrar no ámbito teatral ou os que 
queiran perder o medo escénico. 
 
Sarabela Teatro: O lapis do carpinteiro. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- A.R., 'o último acto de 'O lapis', La Voz de Galicia, 'Fugas', 21 xaneiro 2005, p. 63. 
 
Coméntase que se pechan agora cinco anos de representacións da obra. Dánse notas 
argumentais da obra e tamén se fala da montaxe, do número de actores que dan vida aos 
personaxes e dos premios recibidos.  
 
- M.S., '"O lapis do carpinteiro" baja hoy el telón tras cinco años de gira', El Ideal Gallego, 
'A Coruña', 28 xaneiro 2005, p. 17. 
 



Anuncia a última representación no Teatro Rosalía de Castro da montaxe O lapis do 
carpinteiro de Sarabela Teatro. Recorda que a obra, dirixida por Ánxeles Cuña e 
representada por un total de oito actores, comezou a representarse en febreiro de 2000, 
conta con máis de cen pases en Galicia, Portugal, Madrid, etc. e congregou a máis de 
vintecinco mil espectadores. Lembra tamén que a compañía ourensá recibiu pola obra oito 
premios María Casares. Recolle as palabras de Ánxeles Cuña que asegura que a última 
representación de O lapis do carpinteiro será unha despedida emotiva. 
 
Sarabela Teatro: Rolda de caricias, de Ánxeles Cuña (direc.). 
 
 
 
 
Sísifo Teatro: O bico da muller araña. 
 
 
 
 
Talía Teatro: Bicos con lingua. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- V. Oliveira, 'Lévase a escena a primeira obra en galego no Bierzo', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 26 xaneiro 2005, p. 45. 
 
Anuncia a representación no teatro Bergidum de Ponferrada da montaxe Bicos con lingua 
de Talía Teatro; subliña que se trata da primeira vez que se pode ver unha obra en galego 
no teatro berciano. Informa que a obra, dirixida por Avelino González, está baseada en 
textos de Suso de Toro, Cándido Pazó, Manuel Núñez Singala, Xavier Lama, entre outros. 
Sinala tamén que Artur Trillo e Toño Casais son os actores encargados da interpretación. 
Indica que a actuación está organizada pola Escola Oficial de Idiomas de Ponferrada dentro 
do ciclo "Linguas a escena". Finalmente, recorda que a compañía Talía Teatro recibiu dous 
premios María Casares (mellor texto orixinal e mellor actor protagonista) por Bicos con 
lingua. 
 
- Jose Matamoros, 'Alumnado para ver y aprender', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 3 
febreiro 2005, p. L14. 
 
Dá conta da montaxe Bicos con lingua da compañía Talía Teatro que se vai representar na 
sala Yago. Informa que a obra, dirixida por Avelino González, interpretada por Artur Trillo 
e Toño Casais e baseada en textos de Suso de Toro, Cándido Pazó ou Xavier Lama, trata de 
fomentar o uso da lingua de Galicia. 
 
- A.G., 'Teatro en el 'Lois Tobío' para reflexionar sobre la situación del gallego', Atlántico 



Diario, 'Área metropolitana', 17 marzo 2005, p. 24. 
 
Anuncia a representación no auditorio Lois Tobío de Gondomar da montaxe Bicos con 
lingua de Talía Teatro. Sinala que a obra, dirixida por Avelino González e baseada en 
textos de Suso de Toro, Cándido Pazó, Ana Iglesias, Xavier Lama ou Martha Echevarría, 
entre outros, trata de invitar a reflexión sobre a situación do galego. Lembra que a obra foi 
galardoada con dous premios María Casares. Por último, informa que a actuación, 
coordinada polo Instituto Auga da Laxe, trata de complementar o programa da materia de 
lingua galega. 
 
- Adriana Rodríguez, 'A compañía Talía escenificará a obra 'Bicos con lingua' baseada en 
textos de Suso de Toro', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 27 marzo 2005, p. 
25. 
 
Informa que a compañía Talía Teatro vai representar en Vilagarcía o espectáculo Bicos con 
lingua, dirixido por Avelino González e baseado na conxugación de textos de Xavier Lama, 
Cándido Pazó, Ana Iglesias, Núñez Singala ou Suso de Toro, entre outros. Indica o esforzo 
que supuxo para o director atopar nexos de unión entre uns textos e outros para outorgar 
consistencia á obra, que versa sobre a situación sociolingüística da lingua galega. Sinala 
que a montaxe está representada por Toño Casais e Artur Trillo. Inclúe as palabras de 
Trillo, quen apunta que o obxectivo da obra é defender e fomentar o uso do galego. Lembra 
que a compañía Talía Teatro recibiu dous premios María Casares  (mellor texto orixinal e 
mellor actor protagonista) por esta montaxe. 
 
- A.B., 'Representación de 'Talía Teatro' esta noche en Ponteareas', Atlántico Diario, 'Área 
Metropolitana', 13 abril 2005, p. 29. 
 
Anuncia a representación no auditorio Reveriano Soutullo de Ponteareas da montaxe Bicos 
con lingua da compañía Talía Teatro. Lembra que o mencionado grupo teatral recibiu por 
Bicos con lingua dous premios María Casares (mellor interpretación masculina e mellor 
texto orixinal). Informa que a actuación forma parte da programación da Rede de Teatros e 
Auditorios de Galicia na que o concello de Ponteareas participa por primeira vez. Por 
último, anticipa que a programación teatral ponteareana continuará coa posta en escena da 
obra Fausto de Teatro de Ningures. 
 
Talía Teatro: A paz do crepúsculo. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- K.D., 'Talía habla del desencanto mediante un soldado en 'A paz do crepúsculo', La Voz 
de Galicia, 'Santiago', 30 marzo 2005, p. L9. 
 
Anuncia a representación na sala Yago da montaxe A paz do crepúsculo da compañía Talía 
Teatro. Informa que o texto orixinal é da dramaturga vasca Itziar Pascual co que gañou o 



Premio Serantes de Teatro que incluía a financiamento da posta en escena, gañada nun 
concurso por Talía Teatro. Informa que a obra, dirixida por Cándido Pazó e interpretada por 
Toño Casais e Xabier Estévez, conta a complexa e desencantada historia dun soldado 
obrigado a participar na Segunda Guerra Mundial. 
 
Teatro Cachuzo: Insomnio. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Adriana Rodríguez, 'O 'Insomnio' será contaxiado a todos polo teatro Cachuzo da man de 
Carlos Losada', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 6 febreiro 2005, p. 23. 
 
Anuncia a representación da obra Insomnio da compañía de teatro Cachuzo no auditorio de 
Vilagarcía. Informa que o grupo Cachuzo naceu hai cinco anos coa intención de interpretar 
textos de autores galegos. Indica que a obra, dirixida por Carlos Losada e interpretada por 
Ursia Gago, Santi Telmo, Begoña Ferreira e Irica Cacheiro, entre outros, relata a "viaxe" 
das protagonistas a través das salas dun grande centro oficial de arte contemporánea, tratan 
de descubrir que se agocha detrás dos artistas e das súas obras. 
 
Teatro de Ningures : Círculo. 
 
 
 
 
Teatro do aquí: Camiño longo. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- P.C.G., 'El arte de la palabra en A Louriña', Atlántico Diario, 'O Porriño', 28 xaneiro 
2005, p. 39. 
 
Entre a ampla e variada programación cultural do Porriño durante o mes de febreiro, 
destaca a representación no Centro Cultural Municipal da obra Camiño longo da compañía 
Teatro do Aquí. 
 
Teatro do Aquí: Farois vermellos. 
 
Ver Ciclo de teatro de Cambados. 
Ver XIª Feira do teatro de Galicia. 
 
 



Teatro do Atlántico: O encoro, de Xulio Lago  (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Xulio Lago, 'O encoro'. Notas de dirección', ADE, nº 105, 'Notas de dirección', 2005, pp. 
145-148. 
 
Reflexiónase sobre as producións teatrais que se deixan levar polas leis de mercado coa 
intención de chegar a un maior número de persoas. Os ingredientes que se manexan soen 
ser tres: que a peza sexa divertida, moderna e que saia en escena algunha figura do cine e 
da televisión recoñecida deixando de costas o rigor, a orixinalidade, a calidade, a vixencia 
ou o traballo interpretativo. En contra das leis do mercado estaría a peza dramática O 
encoro do autor Conor PcPherson. A historia sitúase nunha taberna de aldea, un espazo 
para a comunicación entre os individuos. Na peza mestúranse encontros e desencontros que 
axudan a comprender as personaxes. Aparentemente non sucede nada importante naquel 
lugar só ao final encaixan as pezas da información que se foi adquirindo de maneira sutil e 
imperceptible. Trátase dun grupo de "perdedores" que non poden romper o silencio e só o 
alcohol fai aflorar as súas realidades e compartiran ese fracaso. Enténdese que con 
frecuencia o mercado ignora a grandeza da comunicación teatral. 
 
- María Díaz, 'Teatro do Atlántico abre su programa de primavera en Tui', Atlántico Diario, 
'Área metropolitana', 3 marzo 2005, p. 23. 
 
Anuncia a representación no Teatro Municipal de Tui da obra Encoros da compañía Teatro 
do Atlántico. Sinala que Encoros, dirixida por Xulio Lago, está protagonizada polos actores 
Gonzalo Uriarte, María Barcala, Antonio Simón e Artur Trillo. Finalmente, informa que 
esta montaxe, que pon de manifesto os soños e as incertezas da vida, conta con oito 
nomeamentos aos premios María Casares de Teatro: mellor espectáculo, mellor dirección, 
mellor actor protagonista para dous dos seus actores, mellor actor secundario, mellor 
iluminación, mellor música orixinal e mellor escenografía. 
 
Teatro do Morcego: A farsa de Bululú. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Belén López, 'Bululú cobra vida en Pontevedra', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 17 
setembro 2005, p. 66. 
 
Presentación da estrea de A farsa do Bululú de Manuel María pola compañía Teatro do 
Morcego en Pontevedra nos actos organizados en honra ao poeta pola A.S.P.G., a E.L.G. e 
a Mesa pola Normalización Lingüística. 



 
 
- Jaureguizar, 'Teatro do Morcego' recupera unha obra censurada de Manuel María', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 24 novembro 2005, p. 89. 
 
Presentación da estrea de A farsa do Bululú no marco dos actos en homenaxe a Manuel 
María no aniversario da súa morte. Celso Parada, director de Teatro do Morcego fai un 
achegamento á obra que di nos achega ao militarismo actual e aos grandes ditadores. 
 
 
- A.N.T., 'Música e teatro lembran a Manuel María', A Nosa Terra, nº 1.199, 'Cultura', 24 
novembro 2005, p. 25. 
 
Artigo que nos recorda os actos en homenaxe a Manuel María organizados pola AS-PG e a 
M.N.L. Destacan actos musicais, inauguracións de rúas e a actuación de Teatro do Morcego 
con A farsa do Bululú, que segundo Celso Parada nos achega ao mundo do militarismo 
actual. 
 
 
- MARÉ, 'A farsa do Bululú' de Manuel María, a escena en Pontevedra', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 25 novembro 2005, p. 39. 
 
Presentación dos actos en homenaxe a Manuel María no aniversario da súa morte entre o 
que destacan a actuación do Teatro do Morcego en Pontevedra con A farsa do Bululú. 
 
 
- Belén López, 'Pontevedra acolle a estrea de 'A farsa de Bululú' de Teatro do Morcego', 
Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 26 novembro 2005, p. 83. 
 
Anuncio da actuación de Teatro do Morcego con A farsa do Bululú en Pontevedra. A 
Concelleira de Cultura presenta os actos que centran a homenaxe a Manuel María no 
cabodano da súa morte. Faise un achegamento á historia do texto, estreado no 79, e que 
representa a todos os grandes ditadores. 
 
 
Teatro do Morcego: Os vellos non deben de namorarse. 
 
 
 
 
Teatro do Morcego: Lazarillo de Tormes. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 



- M.R., 'El auditorio local acoge 'O lazariño de Tormes' con Celso Parada', El Progreso, 
'Vilalba', 2 xuño 2005, p. 17. 
 
Anuncia a representación no auditorio Carmen Estévez de Vilalba da obra O Lazariño de 
Tormes a cargo da compañía Teatro do Morcego. Sinala que a actuación está organizada 
pola concellería de cultura de Vilalba. Apunta que a obra trata de amosar o drama da fame 
que se vivía na época que retrata a obra e informa que no espectáculo traballa o actor Celso 
Parada. 
 
Teatro do Morcego: Momo. 
 
 
 
 
Teatro do Noroeste: Ensaio. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Albino Mallo, 'Fin de semana teatral', Galicia Hoxe, 'Maré', 29 xaneiro 2005, p. 41. 
 
Destaca a representación na Coruña da montaxe Ensaio da compañía Teatro do Noroeste. A 
obra, escrita e dirixida por Eduardo Alonso e interpretada por Luma Gómez e Manuel 
Areoso, relata a historia dunha actriz e un director. Anuncia que outras obras que se van 
representar na cidade herculina son O anel máxico da compañía Solpor de Salvaterra e E 
agora que facemos? do grupo Teatro Avento. 
 
- Manuel F. Vieites, 'Oficio de titáns?', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº VIII, 'Teatro', 
10 marzo 2005, p. VIII. 
 
Refírese á montaxe Ensaio de Teatro do Noroeste. Apunta que a obra, escrita e dirixida por 
Eduardo Alonso, é unha radiografía do oficio de actor, especialmente do traballo das 
actrices, pois a análise da traxectoria vital e profesional de Ana, protagonista da Ensaio 
representada por Luma Gómez, reflicte as vidas de moitas actrices. Apunta tamén que na 
obra se fai unha valoración da labor da crítica, trátase dunha visón aceda, irónica, cómica e 
sarcástica. Gaba o traballo dos actores e das actrices, "oficio de titáns" e destaca a 
importancia e o valor do teatro. Finalmente, afirma que Ensaio é unha merecida e sentida 
homenaxe aos homes e mulleres que fan que o teatro siga vivo e siga sendo ese espello no 
que cada ser humano se pode mirar, comprender e mellorar. 
 
Teatro do Noroeste: Confesión. 
 
 
 
 



Referencias varias: 
 
- Concha Pino, 'Decidimos ver dende o outro lado a nosa traxectoria teatral', La Voz de 
Galicia, 'En dos minutos', 5 febreiro 2005, p. L2. 
 
Dá conta do traballo da compañía Teatro do Noroeste que está a preparar a súa última 
montaxe, Confesión. Inclúe as palabras de Luma Gómez e Eduardo Alonso, quen refiren as 
súas experiencias como directora e actor respectivamente, fronte ao seus papeis habituais 
de actriz e director. Informa que na obra tamén traballa Alejandro Carro. Finalmente, 
apunta o argumento da obra e sinala que a montaxe se estreará en abril. 
 
- C.F., 'Quería baixar á sala de máquinas e ver como vai', La Voz de Galicia, 'Santiago', 12 
abril 2005, p. L9. 
 
Refírese á montaxe Confesión de Teatro do Noroeste. Recolle as palabras de Eduardo 
Alonso, quen se refire a súa experiencia como actor, tarefa que non acometía desde finais 
dos anos sesenta e afirma que Confesión se refire aos límites da sociedade. 
 
- MARÉ, 'Teatro do Noroeste trae 'Confesión' á Yago', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 21 abril 
2005, p. 40. 
 
Anuncia a representación da montaxe Confesión de Teatro do Noroeste na sala Yago. 
Informa que Teatro do Noroeste intercambia nesta obra os papeis de dirección e 
interpretación, pois Luma Gómez afronta a dirección e Eduardo Alonso a interpretación. 
Indica que Alejandro Carro, quen comeza a súa andaina non mundo do teatro profesional, 
acompaña a Eduardo Alonso no escenario. Inclúe as palabras de Alonso, quen afirma que 
Confesión trata de achegarse a unha realidade inmediata, a un tipo de personaxes que están 
no límite da sociedade. 
 
- Xosé Lueiro, 'Aposta por un teatro de compromiso', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Teatro: O 
merlo branco', 1 maio 2005, p. 10. 
 
Refírese á última montaxe da compañía Teatro do Noroeste, Confesión, un drama policial 
construído en torno a un interrogatorio entre un veterano policía e un mozo, a través do cal 
quedarán ao descuberto as cruentas vivencias e as fantasmas do pasado dos dous 
personaxes. Sinala que se trata dunha obra que invita a reflexión e que testemuña realidades 
urxentes. Informa tamén de dous feitos excepcionais que acompañan á montaxe: Luma 
Gómez cambia o seu papel de actriz polo de directora e Eduardo Alonso deixa a un lado o 
seu rol de director e desempeña o papel de actor, dando vida ao policía. Informa que 
Alejandro Carro, quen estrea a súa carreira actoral nunha compañía de teatro profesional, 
representa o papel do Chino, o rapaz detido pola policía e sometido ao interrogatorio. 
Engade os datos da ficha técnica da montaxe e repasa a traxectoria da compañía que leva ás 
súas costas máis de vinte espectáculos (Medea, A Celestina, Rei Lear, Ensaio, etc.). Por 
último, sinala que tras a representación de Confesión, a sala Yago acollerá Monólogos de 
cociña de Noescafé Teatro e  Teatro do Noroeste, Tresespina (espectáculo de monicreques) 
de Roberto Espina e Os mutantes metálicos de Espello Cóncavo. 
 



- Inma López Silva, 'Confesión, desde a xuventude', Tempos Novos, nº 98, 'Voces e 
Culturas', xullo 2005, p. 77. 
 
Trátase dunha crítica a Confesión, obra teatral representada por Teatro do Noroeste e escrita 
por Eduardo Alonso. Destácase a axeitada linguaxe xuvenil que envolve o texto, o 
favorábel cambio de papeis entre os integrantes da compañía deixando a Luma Gómez 
como directora, os motivos temáticos que trata, a aposta por un novo actor prometedor 
como é Alejandro Carro, a falta de tacto en determinadas partes da obra nas que debería 
crearse máis tensión, por exemplo, e a mocidade que emana tamén da música e de todo o 
que rodea ao espectáculo. 
 
 
Teatro do Noroeste: As damas de Ferrol. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- I. L. S., 'Ferrol non existe, ¿ou si?', Revista Galega de Teatro, nº 44, setembro 2005. 
 
Esta é unha crítica teatral á obra As damas de Ferrol, do "Teatro do Noroeste", do autor e 
director, Eduardo Alonso, onde se percibe dende o inicio da obra, a crítica ás falsas 
aparencias, destacándose o bo traballo das actrices, Luma Gómez e Elina Luaces. 
 
 
- S.Formoso, 'Teatro y música, los 'reyes' del mes', El Correo Gallego, 'Santiago', 6 
setembro 2005, p. 31. 
 
Presentación da oferta cultural de Santiago en Setembro. Destaca a programación da Sala 
Iago con As damas de Ferrol, de Teatro do Noroeste e dirixida por Eduardo Alonso. Tamén 
se apunta Ensaio, da mesma compañía, So, sobre, de Teatro do Adro ou varios sopranos e 
tenores no teatro principal. 
 
 
Volta e dálle Teatro: Jalisia, mi madriña. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Xosé Lueiro, 'Viaxe para moteiros e urbanitas', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Teatro: O merlo 
branco', 3 xullo 2005, p. 10. 
 
Refírese ao espectáculo Jalisia, mi madriña co que a compañía compostelá Volta e dálle 
Teatro está a percorrer os escenarios de Galicia. Dá conta do argumento da obra e destaca o 



retrato que ofrece Jalisia, mi madriña da sociedade. Apunta que pese o seu ton cómico e 
humorístico, a obra destila "crítica política e social". Informa que a obra, escrita e dirixida 
por Nazaret López, está protagonizada por Comba Campoy e Pepe Penabade, arroupados 
no escenario polas colaboracións musicais de Javier María López ou Rafael López, entre 
outros, e por un coro de voces interpretados por Miguel de Lira, Lucho Penabade, Pepe 
Sendón, Monti Castiñeiras, Víctor Mosqueira, etc. Apunta todos os datos da ficha técnica e 
repasa brevemente a traxectoria dos actores protagonistas. Finalmente, anuncia que o 
Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais convocou o III Premio Internacional 
Barriga Verde de textos para teatro de monicreques que consta de dúas modalidades -teatro 
para rapaces e teatro para adultos- e que conta cun orzamento de tres mil euros. 
 
- Víctor L. Villarabid, 'Cultura y tradición', El Progreso, 'Sarria', 29 xullo 2005, p. 18. 
 
Memoria dos actos do preograma estival do Concello de Sarria. Destaca a próxima 
actuación de Jalisia, ¡mi madriña! da compañía Volta e Dálle con Pepe Penabade e Comba 
Campoy. 
 
 
Volta e Dálle Teatro: Salitre. 
 
 
 
 
 
III.4.3.2. GRUPOS ESCOLARES, DE ASOCIACIÓNS OU 
AGRUPACIÓNS VARIAS 
 
A Adala: Borrando sombras. 
 
 
 
 
A Mámoa: Nós, elas... e o duende. 
 
 
 
 
Achádego Teatro: A mandrágora, de Antón Sampaio (direc.). 
 
 
 
 
Alecrín: Un ovo de dúas xemas. 
 
 
 



 
Amistad: Vanesa ten un pinchazo. 
 
 
 
 
Amistad Xove: Unha rosa é unha rosa. 
 
 
 
 
Arume: Así é se vos parece. 
 
 
 
 
 
Arume: Seis personaxes en busca de autor. 
 
 
 
 
CDV (Centro Dramático Vilalbés): A costureira sen dedal, de María Xosé Lamas 
(direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.R., 'El CDV representa hoy en la casa escuela de Goirz 'A Costureira sen dedal', El 
Progreso, 'El Progreso', 30 abril 2005, p. 14. 
 
Ademais de ofrecer información relacionada coas distintas actividades programadas polo 
centro de Servizos Sociais de Goiriz, anuncia a representación de A costureira sen dedal, a 
cargo do Centro Dramático Vilalbés, como parte da iniciativa cultural no medio rural 
proposta polo centro. 
 
 
Clámide: O que non dixo Guillerme. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- C.G., 'Teatro para educar ás nenas do mundo', Diario de Arousa, 18 outubro 2005, p. 56. 



 
Anuncio da vindeira representación de O que non dixo Guillerme, versión cómica do 
Romeo e Xulieta da man do grupo Clámide nunha actuación en Vilagarcía con fins 
benéficos. Dánse as chaves desta versión nas que Romeo e Xulieta non están namorados. 
 
 
- Clara Valencia, 'William Shakespeare achégase á Laxe', Diario de Arousa, 22 novembro 
2005, p. 56. 
 
Noticia da representación dunha versión cómica de Romeo e Xulieta da man do grupo 
Clámide en A Laxe, Arousa. A representación foi organizada por "Contra vento e marea", 
asociación que organiza outros actos neste mes de novembro. 
 
 
Grupo de teatro da biblioteca de Antas de Ulla: Ulises. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Begoña Mouriño, 'El grupo teatral de la biblioteca estrenará dos obras el domingo', El 
Progreso, 'A Ulloa', 6 abril 2005, p. 23. 
 
Informa que o grupo de teatro da biblioteca municipal de Antas de Ulla estreará dúas novas 
obras: A visita do inspector, interpretada pola sección de infantil, e Ulises, representada 
pola sección de adultos. Sinala que a agrupación está dirixida pola responsábel da 
biblioteca, Teresa Baltán. Finalmente, apunta que o grupo de teatro conta coa presenza do 
actor Xabier Deive como profesor na aula de interpretación. 
 
Grupo de teatro da biblioteca de Antas de Ulla: A visita do inspector. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Begoña Mouriño, 'El grupo teatral de la biblioteca estrenará dos obras el domingo', El 
Progreso, 'A Ulloa', 6 abril 2005, p. 23. 
 
Informa que o grupo de teatro da biblioteca municipal de Antas de Ulla estreará dúas novas 
obras: A visita do inspector, interpretada pola sección de infantil, e Ulises, representada 
pola sección de adultos. Sinala que a agrupación está dirixida pola responsábel da 
biblioteca, Teresa Baltán. Finalmente, apunta que o grupo de teatro conta coa presenza do 
actor Xabier Deive como profesor na aula de interpretación. 
 
Grupo de teatro Fonte da Tella: O testamento de tío Siño. 



 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Adriana Rodríguez, 'Salvador Álvarez aposta polo teatro como medio de difusión do 
galego', Diario de Arousa, 'Teatro e homenaxe', 2 xaneiro 2005, p. 21. 
 
Anuncia a representación na casa da cultura de Ribadumia da obra O testamento do Tío 
Siño do grupo de teatro Fonte da Tella que dirixe Salvador Álvarez, quen comezou no 
mundo do teatro a partir da posta en marcha da Asociación Cultural Fonte da Tella de 
Soutomaior. Recolle as palabras do propio director quen sintetiza o argumento da obra de 
teatro que versa sobre as estrataxemas que leva a cabo a protagonista para quedar con toda 
a herdanza do tío Siño. Finalmente, apunta que a vida de Salvador Álvarez discorre entre 
Galicia e Marrocos, onde tamén exerce como profesor de interpretación. 
 
Mariclown: A vida de Rosa... día tras día. 
 
 
 
 
Metátese Teatro: Silencio. 
 
Ver VIº Ciclo Outono de Teatro de Vilalba. 
Ver IIº Festival de teatro afeccionado "Agustín Magán". 
 
 
Metátese Teatro: No mundo megagüai. 
 
 
 
 
Quartoescuro: A importancia de chamarse Dolly Wilde. 
 
 
 
 
Quartoescuro: A morte de Molly Bloom. 
 
 
 
 
San&San: Muñequitous. 
 
Ver Ciclo de teatro infantil "A escea". 
 



 
Teátrica Sociedade : A farsa do avogado. 
 
 
 
 
Teatro Avento: ¿E agora que facemos?. 
 
 
 
 
Tricomía: Tres nun, só hai un. 
 
 
 
 
 
 
 

IV. DÍA DAS LETRAS GALEGAS 
 
 
IV.1. CREACIÓN: REEDICIÓNS COMENTADAS E 
FACSÍMILES 
 
Campos Villar, Xabier (editor), Antoloxía, Vigo: Galaxia,  2005, 196 pp.  (ISBN: 84-8288-
904-4). 
 
Este libro proporciona ao lector unha selección de textos do escritor Manuel Lugrís Freire 
(Sada, 1863-A Coruña, 1940), presentándose como un complemento da obra Manuel 
Lugrís Freire: unha biografía, publicada tamén pola Editorial Galaxia en 2006. A pesar de 
esa complementariedade, preténdese que a obra teña entidade de seu ao dotala dunha 
síntese biobibliográfica de Lugrís, dunha explicación dos textos escolmados e dunha 
completa bibliografía, elementos que, a modo de prólogo, facilitan aos interesados a 
procura da circunstancia na que foron producidos os textos, sen ter que acudir á biografía 
devandita. Tal como sinala no limiar o editor, Xabier Campos Villar, autor d'A obra 
narrativa en galego de Manuel Lugrís Freire, a antoloxía tenta ofrecer unha visión o máis 
completa posíbel da poliédrica produción lugrisiana, achegando textos das súas diferentes 
épocas vitais (dende 1884 até 1931) e dos diversos xéneros nos que traballou. O libro 
divídese, así, en catro partes, as cales aluden aos principais xéneros literarios nos que se 
inserta a produción lugrisiana: "Poesía", "Narrativa", "Teatro" e "Xornalismo e oratoria". 
 
 
 
 



Varela, Lorenzo, Lonxe, limiar por Xesús Alonso Montero, Sada-A Coruña: Ediciós do 
Castro,  maio 2005, [66] pp.  (ISBN: 84-8485-183-4). 
 
Edición facsimilar deste poemario de Lorenzo Varela (1916-1978) que se publica grazas á 
colaboración entre a Sociedade Estatal de Conmemoracións Culturais e Ediciós do Castro. 
O texto foi publicado orixinariamente en 1954 pola editorial Botella al Mar, que dirixían 
Arturo Cuadrado e Luís Seoane, este último autor dos dez gravados en madeira que ilustran 
o facsímile e que proceden da edición orixinal. O volume ábrese cun limiar de Xesús 
Alonso Montero que comeza cun esquema biobibliográfico arredor de Jesús Manuel 
Lorenzo Varela. Nel saliéntanse aspectos como o nacemento do protagonista nun barco ás 
portas do porto da Habana e a volta da familia á comarca de Monterroso, onde o neno 
coñecerá o vivir labrego e a lingua galega. Detense tamén na nova estadía en Buenos Aires, 
onde os pais volven probar fortuna; no seu retorno a Lugo, onde cursa o bacharelato; na súa 
estadía en Madrid, onde estuda Filosofía e Letras e participa na vida cultural e política, 
incorporándose tamén a publicacións como El Sol, PAN e ao proxecto das "Misiones 
Pedagógicas". Coa chegada da Guerra Civil, Lorenzo Varela participa en accións militares, 
defendendo a causa republicana coas armas e coas letras e colaborará en Hora de España e 
no II Congreso de Intelectuais Antifascistas (1937). Relata Alonso Montero como a partir 
de febreiro de 1939 dá comezo o éxodo: campo de concentración en Saint-Cyprien, México 
e Bos Aires, onde participa en distintas iniciativas culturais a carón de Luís Seoane. Así 
mesmo, refírese á súa volta a España, catro meses despois da morte de Franco, e á súas 
estadías en Galicia e Madrid, unha etapa de tristura na que sobrevive grazas á axuda de 
Isaac Díaz Pardo, até a súa morte o 25 de novembro de 1978. A seguir, Alonso Montero 
detense na súa obra poética en castelán, da que forman parte Elegías españolas (1940) e 
Torres de amor (1942), ademais doutras colaboracións recollidas en Poetas en la España 
leal (1937) ou Romancero de la Guerra Civil (1936). Con respecto da súa produción en 
lingua galega, salienta Alonso Montero que o grande animador das súas creacións foi Luís 
Seoane, xa que a súa primeira aparición pública como poeta en galego é nun álbum de 
gravados de Seoane, María Pita e tres retratos medioevales (1944), ao que segue, dez anos 
despois, Lonxe. Continúa Alonso Montero deténdose no contexto no que xurdiron as 
composicións que se inclúen neste poemario e analizando os seus versos e claves poéticas. 
Seguidamente recóllese o facsímile, no que se inclúen as sinaturas do poeta, do ilustrador e 
do prologuista da primeira edición, Arturo Cuadrado. Despois reprodúcense os dez poemas. 
Seis deles, "Lonxe", "Romaría", "O galo", "Dolmen", "Os bois" e "Lugo" xiran arredor de 
vivencias intimistas perdidas polo poeta, como o lar e o muíño da infancia, lonxe xa do 
rapaz que conducía o gando e do Lugo da súa adolescencia. Os catro restantes adscríbense á 
súa faceta de poeta civil e político. Así, un deles versa sobre o guerrilleiro galego Manuel 
Ponte; outro vai dedicado á militante comunista Manuela Sánchez; o terceiro está dirixido 
ao emigrante e o cuarto aos "compañeiros da miña xeneración, mortos ou asesiñados". 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- B.F., 'Presentan en Madrid a nova edición do poemario 'Lonxe', Galicia Hoxe, '17 de 
maio', 12 maio 2005, p. 43. 
 



Infórmase de que a Residencia de Estudantes sumouse á homenaxe da Real Academia 
Galega a Lorenzo Varela, protagonista do Día das Letras Galegas 2005, coa publicación 
dunha edición facsimilar do poemario Lonxe, á que se cualifica de "obra mítica do exilio 
español". Recóllense as palabras de Xesús Alonso Montero, pronunciadas en conferencia 
de prensa, nas que sinala que Lorenzo Varela foi un galeguista de esquerdas, un 
republicano e galeguista que se mantivo fiel ás súas ideas no tempo que permaneceu no 
exilio. Refírese tamén ao contido da obra, que recolle seis poemas "aparentemente 
evasivos" e catro políticos. 
 
 
 
Varela, Lorenzo, Vinte e nove cartas de Lorenzo Varela, Edición, prólogo e notas de 
Fernando Salgado, Sada: Edicións do Castro,  abril 2005, col. Documentos, nº 194, 100 pp.  
(ISBN: 84-8485-181-8). 
 
Recóllense neste volume vinte e nove cartas inéditas do escritor Lorenzo Varela que edita 
Fernando Salgado, a quen corresponde o prólogo. O editor adianta que o autor 
homenaxeado co Día das Letras Galegas sentía preguiza cando tiña que escribir cartas, polo 
que el mesmo se definía como acartista, aínda que se sentía feliz ao recibilas. O libro 
divídese en seis capítulos que relatan as diferentes etapas vividas polo poeta; aparece unha 
breve contextualización na que se informa ao lector das claves necesarias para entendela, 
tales como a data, a situación do poeta, a relación que tiña co destinatario e calquera outro 
apuntamento que axude ao entendemento da misiva. O primeiro capítulo contén a carta a 
Santiago Álvarez, destacado dirixente comunista que compartiu exilio con Lorenzo Varela. 
O segundo capítulo recolle a primeira carta por antigüidade que está dirixida a Juan Ramón 
Jiménez no ano 1946, na que responde ás súas acusacións e alude ao intenso labor levado a 
cabo en Madrid, Arxentina e México. O terceiro capítulo contén nove cartas que escribiu 
dende Uruguai, onde viviu un difícil romance coa escritora Estela Canto. O cuarto apartado 
recolle dez misivas onde o principal destinatario é o seu amigo Luís Seoane. A quinta parte 
recolle tres cartas dos anos setenta, pouco antes de volver a España; nelas esbózanse as 
primeiras manifestacións que desencadearían a ditadura arxentina. Para rematar inclúense 
cinco cartas do autor xa retornado; especial importancia ten a última, escrita en 1977 pouco 
antes de morrer, á súa esposa Marika Gerstein, na que fala da proposta feita a Isaac Díaz 
Pardo da creación dunha institución que traballase na comunicación e na recuperación da 
historia moderna de Galicia. Luís Seoane, Maruja e a súa muller son os principais 
destinatarios desta colección que deixa ver os pensamentos e a biografía do autor de Lonxe. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Juan Cervelo, 'Edicións do Castro recupera 29 cartas inéditas do escritor Lorenzo Varela', 
La Voz de Galicia, 'Cultura', 17 abril 2005, p. 57. 
 
Anúnciase a publicación de vinte e nove cartas do autor Lorenzo Varela con motivo da 
dedicación a este poeta do Día das Letras Galegas. Recoñécese que o escritor sentía 
bastante preguiza á hora de redactar unha misiva, pero en troques desexaba recibilas. 
Infórmase que o libro contén correspondencia dende 1946 até un ano antes de morrer, polo 



que temos datos de primeira man dos últimos trinta anos do escritor de Lonxe. A maioría 
das cartas están dirixidas aos seus amigos Maruxa e Luís Seoane e á anticuaria de orixe 
xudía Marika Gerstein, que despois sería a muller do poeta. Finalmente, anúnciase que a 
presentación do libro terá lugar en Barcelona nunha mesa redonda na que participarán, 
entre outros, Isaac Díaz Pardo e Fernando Salgado, quen fixo o prólogo e as notas deste 
libro. 
 
 
 
IV.2. MONOGRAFÍAS, EDICIÓNS CRÍTICAS E LIBROS 
COLECTIVOS 
 
Amado, Manuel, Lorenzo Varela. Vida e escolma, Distribuído xunto co xornal Diario de 
Arousa., Vigo: Galaxia �, 16 maio 2005, 76 pp.  (DL: VG-541-2005). 
 
Primeiro móstrase unha biografía de Lorenzo Varela, a súa etapa en Madrid, o exilio en 
Francia, México, Arxentina; os seus últimos anos en Europa e algunhas notas sobre a súa 
obra. Logo recóllense algúns poemas de Lorenzo Varela. 
 
 
 
 
Axeitos, Xosé Luís, Algunhas reflexións sobre o exilio e Lorenzo Varela, Sada: Ediciós do 
Castro,  2005, 59 pp.  (ISBN: 84-8485-185-0). 
 
A obra Algunhas reflexións sobre o exilio e Lorenzo Varela de Xosé Luís Axeitos (Rianxo, 
1945) supón unha aproximación á vida e á obra do poeta de Monterroso a través da súa 
específica e particular vivencia do exilio. O ensaio conta cun limiar de José María Barja, 
reitor da Universidade da Coruña, quen ten palabras de eloxio para Lorenzo Varela e 
apunta que con esta obra a Universidade da Coruña súmase ao recoñecemento que desde 
diversos ámbitos se lle vai render durante o 2005 ao poeta. Xosé Luís Axeitos estrutura a 
obra en cinco apartados precedidos de tres citas de Philippe Burrin, María Zambrano e 
Patrice Borcard. No primeiro apartado, "Da emigración ao exilio: Algunhas precisións 
conceptuais e metodolóxicas", Axeitos precisa e delimita os conceptos de emigración e 
exilio e explica a pegada destes na vida de Lorenzo Varela. O capítulo "Nacionalismo e 
exilio" presenta, como o seu propio título indica, a relación dialéctica entre os termos 
"nacionalismo" e "exilio" e describe a incidencia que ten o nacionalismo na persoa e na 
obra de Lorenzo Varela. A xuízo de Axeitos, Lorenzo Varela non cae na linguaxe 
esquinada de orgullo nacional; a patria de Varela está sustentada na responsabilidade moral 
e, en consecuencia, en valores universais. Axeitos sinala no terceiro apartado titulado 
"Esencialización e humanización da historia" o afán didáctico que se percibe na obra 
literaria e xornalística de Lorenzo Varela. A transcendencia educativa da súa obra está 
presente, segundo Axeitos, nos personaxes, pois estes encarnan os valores éticos e morais 
que defende o poeta. O capítulo "A poética de Lorenzo Varela, un novo humanismo" 
apunta a influencia que sobre o poeta exerceu a obra de Malraux e Gide e a defensa que 
Lorenzo Varela fai do humanismo. Por último, no capítulo "Simbolismo e valores morais", 



Axeitos destaca varios termos clave na obra poética de Lorenzo Varela, como "memoria", 
"palabra", "voz", "corazón" ou "esperanza", entre outros  e explica o seu significado. Citas 
de Rafael Dieste ou de Luís Seoane espalladas ao longo do ensaio enriquecen as propias 
consideracións de Xosé Luís Axeitos. Completan a obra sete poemas en galego de Lorenzo 
Varela: "María Pita", "A Ruy Xordo", "Emigrante", "Manuela Sánchez", "Dolmen", "Lugo" 
e "Compañeiros da miña xeración mortos ou asesiñados". En Algunhas reflexións sobre o 
exilio e Lorenzo Varela, Xosé Luís Axeitos explica, pois, o particular modo no que Lorenzo 
Varela viviu, sufriu, entendeu e sentiu o exilio e como isto afecta e se reflicte na súa obra. 
 
 
 
 
Barrera, Feliciano (editor), Trasterrados. Dicionario do exilio galego, Santiago de 
Compostela: Editorial Compostela �,  maio 2005, 175 pp.  (ISBN: 84-8064-151-7). 
 
Empregando a estrutura propia dun dicionario, os autores fan unha recensión biográfica 
sobre os principais persoeiros galegos no exilio posterior á Guerra Civil Española (1936-
1939). Ademais, o documento enríquecese coa definición dos conceptos que, tanto 
subxectiva como obxectivamente, marcaron esta época. A publicación enmárcase na 
celebración do Día das Letras Galegas, formando parte da homenaxe ao poeta exiliado 
Lorenzo Varela. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'A memoria recuperada', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 15 maio 2005, p. 31. 
 
Anunciase a entrega do volume Trasterrados. Diccionario do Exilio Galego e faise un 
breve resume sobre o seu contido. Por outra banda, relaciónanse os autores que participaron 
na elaboración da obra e sinálanse cales serán algunhas das entradas das que constará o 
traballo.  
 
 
 
Bernárdez, Carlos L., Lorenzo Varela. Biografía e antoloxía, ilust. Fino Lorenzo, Vigo: 
Edicións Xerais de Galicia,  marzo 2005, col. Merlín, nº 153, serie Verde, 73 pp.  (ISBN: 
84-9782-274-9). 
 
Traballo de Carlos López Bernárdez (Vigo, 1958) dirixido a escolares do segundo e terceiro 
ciclo de Educación Primaria. Ábrese co apartado "Unha vida entre a emigración e o exilio" 
no que ao longo de diversos subapartados López Bernárdez se achega á traxectoria vital do 
escritor. Así, en "Familia, infancia e adolescencia", dáse conta do contorno familiar no que 
Jesús Manuel Lorenzo Varela Vázquez (A Habana, 1916-Madrid, 1978 ) naceu e se criou e 
informa da súa actividade até o ano 1934, no que decide marchar para Madrid. En "Fin da 
mocidade: a guerra", o autor achégase aos anos nos que, residente na capital, ingresa nas 
Misións Pedagóxicas, estabelece contacto con escritores como Federico García Lorca, 



Pablo Neruda ou Valle-Inclán, afíliase ao Partido Comunista e, iniciada a Guerra, entra en 
combate como miliciano do Quinto Rexemento ao servizo do lexítimo goberno 
republicano. A partir deste momento, recórdase como Lorenzo Varela participou en 
diversas revistas culturais, como ten un relevante papel no Congreso Internacional de 
Escritores para a Defensa da Cultura e como os seus poemas son incluídos en publicacións 
como Poetas en la España leal (1937) ou Homenaje de despedida a las Brigadas 
Internacionales (1938). En "O exilio" faise un repaso á traxectoria deste autor galego a 
partir do momento no que ten que iniciar o exilio atravesando a fronteira francesa. 
Recórdase que estivo internado nun campo de concentración no sur de Francia, do que saíu 
grazas á intervención duns intelectuais franceses, e lémbrase como embarcou cara a 
México, país en cuxa capital iniciou unha intensa actividade cultural que continuaría 
posteriormente en Bos Aires. Carlos Bernárdez recolle aquelas actividades culturais que 
iniciou ou nas que participou Lorenzo Varela, tanto nunha como noutra cidade, e detense en 
comentar aspectos xerais dos seus poemarios. Finalmente, en "Retorno e morte", dáse conta 
do regreso a España en 1976 e do seu falecemento no ano 1978. A seguir, este estudo de 
López Bernández estrutúrase en dous apartados relacionados coa obra poética de Lorenzo 
Varela. No primeiro deles dáse conta polo miúdo das características dos seus poemarios en 
galego: Catro poemas para catro gravados (1944) e Lonxe (1954), mentres que no 
segundo, "Antoloxía poética de Lorenzo Varela", recóllense diferentes poemas, 
pertencentes aos poemarios citados, acompañados dunhas liñas de lectura para facilitarlle 
ao lectorado a comprensión destes. 
 
 
 
Bernárdez, Carlos L., Lorenzo Varela. Vida e obra, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  
2005, col. Letras Galegas, 104 pp.  (ISBN: 84-9782-275-5). 
 
Co gallo da celebración do Día das Letras Galegas 2005, dedicado neste ano ao poeta 
Lorenzo Varela, Carlos L. Bernárdez publica unha obra monográfica sobre a vida e a obra 
do citado poeta. Lorenzo Varela, vida e obra ofrece un percorrido diáfano, gráfico e 
didáctico en torno á figura do escritor de Monterroso. A obra presenta unha estrutura 
conforme as diferentes etapas vitais do poeta: Infancia e mocidade, 1919-1936; a Guerra 
Civil, 1936-1939; o Exilio en México, 1939-1941; e o Exilio arxentino, 1941-1976. Un 
último capítulo do volume dedícao Carlos L. Bernárdez ao estudo pormenorizado da obra 
poética en galego de Lorenzo Varela. Neste apartado analiza as características máis 
importantes da obra poética do autor de Monterroso, centrándose principalmente no estudo 
dos poemarios Catro poemas para catro grabados e Lonxe. Tampouco se esquece Carlos 
L. Bernárdez de describir o estilo poético (céntrase maioritariamente na análise dos 
recursos estilísticos presentes nos diferentes poemarios) de Lorenzo Varela, así como as 
posibles fontes e influencias da súa lírica. Xa no final do libro, atópase unha completa 
bibliografía sobre o autor estudado. 
 
 
Recensións: 
 
- Armando Requeixo, 'Lorenzo Varela, poeta transoceánico', Tempos Novos, nº 97, 'Voces e 
culturas', 2005, p. 71. 



 
Recensión de Lorenzo Varela. Vida e obra. Explica que tanto a dedicación do Día das 
Letras Galegas a este persoeiro como esta obra axudaron a desenterrar do esquecemento a 
voz do poeta, que segundo sinala non foi dignificada como correspondería. Indica que o 
volume se estrutura en dúas partes, dedicadas á biografía e á análise da poética vareliana; e 
repasa brevemente o contido de cada unha delas. Sinala, ademais, que o libro se 
complementa cunhas páxinas cronolóxicas finais, que considera innecesarias (polo amplo 
capítulo biográfico), e con numerosas ilustracións, que axudan a comprender e visualizar as 
explicacións expostas na obra. 
 
 
- Carlos L. Bernández, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 116, 17 
marzo 2005, p. VII. 
 
Sección fixa que acolle as recensión de Elementos de crítica literaria, de Arturo Casas; As 
arpas de Iwerddon, de Luz Pozo Garza; Lorenzo Varela. Vida e obra, de Carlos L. 
Bernárdez; e Derrota e singraduras de Joaquín Vieta, de Xosé Agrelo Hermo. Polo que 
respecta á obra de Carlos L. Bernárdez, explica que o autor realiza neste volume un 
percorrido, 'gráfico e didáctico', pola traxectoria biobibliográfica do poeta homenaxeado no 
Día das Letras Galegas; sinala que estuda as súas diferentes etapas vitais e que inclúe un 
capítulo especial dedicado á poesía en galego de Lorenzo Varela. Explica, finalmente, que 
Carlos L. Bernárdez é o primeiro investigador da obra literaria galega de Lorenzo Varela e  
sinala o seu labor como crítico de arte. 
 
- Rodrí García, 'Un home entre dous mundos', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 102, 'Letras 
en galego', 19 marzo 2005, p. 12. 
 
Dáse conta da publicación do estudo de Carlos L. Bernárdez sobre a vida e obra de Lorenzo 
Varela, poeta ao que se lle dedica o Día das Letras Galegas 2005. Rodrí García fai un 
percorrido por este estudo, destacando aqueles apartados máis interesantes. 
 
- Ramón Nicolás, 'Lorenzo Varela', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 122, 'Libros', 28 
abril 2005, p. IV. 
 
Dáse conta da publicación pola editorial Xerais do libro Lorenzo Varela. Vida e obra de 
Carlos L. Bernárdez. Ramón Nicolás destaca do estudo de Carlos L. Bernárdez a súa útil 
sistematización en capítulos e o seu criterio didáctico. Ao mesmo tempo tamén lembra 
outros traballos sobre a obra e vida de Lorenzo Varela  co gallo da celebración do Día das 
Letras Galegas. Destaca os seguintes: Lorenzo Varela. A voz desterrada de Fernando 
Salgado ou Lorenzo Varela. Biografía e antoloxía, do propio Carlos L. Bernárdez. 
 
Referencias varias: 
 
- Marcos Valcárcel, 'Lorenzo Varela, voz do exilio', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 23 marzo 
2005, p. 56. 
 
Marcos Valcárcel fala do poeta Lorenzo Varela e lembra o esquecemento da súa persoa 



cando regresou do exilio. Cita numerosos estudos dos anos noventa sobre a vida e obra do 
poeta anteriormente citado. 
 
- Marcos Valcárcel, 'Lorenzo Varela', La Región, 'Ronsel dos libros', 25 marzo 2005, p. 59. 
 
Marcos Valcárcel fala do poeta Lorenzo Varela e lembra o esquecemento da súa persoa 
cando regresou do exilio. Cita numerosos estudos dos anos noventa sobre a vida e obra do 
poeta anteriormente citado. 
 
 
Biblioteca Pública de Ourense, Lorenzo Varela, Ourense: Biblioteca Pública de Ourense 
♦,  2005, 31 pp.  (DL: OU-26-2005). 
 
Volume publicado co gallo da celebración do Día das Letras Galegas de 2005 que se centra 
na figura do homenaxeado neste ano, Xesús Lorenzo Lorenzo Varela (La Habana, 1916 - 
Madrid, 1978). En primeiro lugar faise un repaso biobibliográfico á figura de Lorenzo 
Varela, no que se pode contemplar a importancia da emigración na súa vida e obra. A 
seguir reprodúcense cinco dos seus poemas e fragmentariamente a conferencia que 
pronunciou na Galería Sargadelos de Madrid en 1976. Na derradeira parte desta obra 
divulgativa indícanse -incluída a sinatura- todas as obras referidas á bibliografía de Lorenzo 
Varela e aos estudos centrados na súa figura que se poden atopar nas seccións galego e 
infantil da Biblioteca Pública de Ourense. 
 
 
 
Callón Torres, Carlos M., Unha historia que nos pertence. A poesía en galego de Lorenzo 
Varela, Vigo: A Nosa Terra,  marzo 2005, 155 pp.  (ISBN: 84-96403-46-7). 
 
Este libro contén unha breve introdución onde o autor fala das razóns nas que se viu 
mergullado para a escrita deste ensaio. Alude a unha conversa con Antón Lopo en 2001, ao 
Congreso sobre o exilio organizado polo Consello da Cultura Galega e á súa tese de 
doutoramento titulada Implicacións institucionais do heterosexismo no campo literario. 
Aproximacións ao caso galego e liñas de pesquisa, presentada en xuño de 2003. A seguir 
apresenta unha biografía do autor estudado, Lorenzo Varela, para despois facer unha 
pequena recensión sobre a situación da literatura galega na época vivida polo autor en Bos 
Aires ademais de realizar o estudo crítico sobre Catro poemas para catro grabados, 
publicado en Resol en 1944 e que consiste en catro poemas que o autor de Monterroso fixo 
para acompañar os gravados do pintor Luis Seoane: "María Balteira", "María Pita", "A Rei 
Xordo" e "O Touro". O libro ten como remate unha alusión a Lonxe e ao Día das Letras 
Galegas 2005 dedicadas a Varela. Todo isto vése acompañado dunhas 73 notas aclarativas 
ademais dunha extensa bibliografía. 
 
 
 
Recensións: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 121, 21 abril 



2005, p. VII. 
 
Sección fixa que nesta ocasión acolle as recensións de A cidade en chamas, de Ariel e 
Joaquín Dorfman; Unha historia que nos pertence, de Carlos M. Callón Torres; Sedna, a 
deusa do mar, de Xoán Abeleira; e Lorenzo Varela, de Marga Romero. Explica que o 
estudo de Carlos Callón axuda a coñecer a obra de Lorenzo Varela, que como a de todos os 
exiliados e exiliadas axuda a comprender o pasado e presente histórico e mais o sistema 
literario galego; do autor homenaxeado co Día das Letras Galegas, Blanco Rivas destaca a 
súa recuperación do galego nun momento de desercións e o seu acollemento ao programa 
literario de Seoane. 
 
- Xosé Feixó, 'Unha historia que nos pertence', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 131, 
'Libros', 30 xuño 2005, p. 4. 
 
Lóubase a recente publicación de Unha historia que nos pertence. A poesía en galego de 
Lorenzo Varela, do presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, 
onde se fai unha análise en profundidade de todos os factores a ter en conta para a 
comprensión da obra do poeta galego Lorenzo Varela, e noméanse os xustos motivos da 
súa lembranza nas Letras Galegas de 2005, como son o uso do galego nun momento en que 
moitos dos escritores galegos de seu tempo deixan de facelo, o feito de ser un dos pioneiros 
da literatura social-realista no Sistema Literario Galego, ou a súa reivindicación a figura da  
muller, entre outros. 
 
 
Referencias varias: 
 
- José Xavier Bom, 'Lorenzo Varela foi un pioneiro da literatura de protesta', La Voz de 
Galicia, 'En dos minutos', 30 marzo 2005, p. L2. 
 
Fáiselle unha enquisa ao autor do ensaio sobre Lorenzo Varela, Carlos Callón, incidindo na 
súa produción breve de poemas en galego, na importancia que lle dá neles a figuras 
marxinalizadas pola historia, no tratamento pioneiro da literatura de protesta e na 
necesidade de recuperar tanto o seu labor como crítico literario como a de difundir a súa 
obra literaria. 
 
 
 
- V. Oliveira, 'Mensaxe nunha botella', Galicia Hoxe, 'Maré', 13 abril 2005, p. 45. 
 
Fálase da presentación do libro do presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, 
Carlos Callón, na Libraría Couceiro de Santiago xunto a Elías Torres e Xan Carballa, do 
seu último estudo, Unha historia que nos pertence. A poesía en galego de Lorenzo Varela, 
editado polas Edicións A Nosa Terra, e onde o autor incide no fundamental que é para 
entender o sistema literario galego coñecer a obra deste poeta, ademais de considerar como 
innovación o primeiro traballo de Varela feito en galego, Catro poemas para catro 
gravados, publicado en 1944. 
 



 
- Xan Carballa, 'Carlos M. Callón. 'Lorenzo Varela fixo unha literatura como alimento para 
o futuro', A Nosa Terra, nº 1171, 'Cultura', 14 abril 2005, p. 24. 
 
Esta é unha conversa entre Carballa e Carlos Callón, presidente da Mesa pola 
Normalización Lingüística e autor d'Unha historia que nos pertence. A poesía en galego de 
Lorenzo Varela, na que se fala da situación de desafección do Día das Letras Galegas e 
onde Callón admite a necesidade de que non sexa xornada festiva así como tamén que o 
premio abrangue a todos os escritores e non só aos mortos. Critícase o labor da Real 
Academia Galega  pola non potenciación do autor Lorenzo Varela e da súa obra á vez que 
se insiste no relevante da escolla que o autor fixo por escribir en galego nun momento 
difícil e onde moitos da súa xeración deixaron de facelo, ademais de cuestionar a existencia 
ou non da literatura do exilio ou dos escritores exiliados. 
 
 
- I.B., 'Callón: 'A obra de Lorenzo Varela non ten a promoción merecida', La Opinión, 'Día 
das Letras Galegas', 6 maio 2005, p. 66. 
 
Recóllense aquí verbas do autor Carlos Callón sobre a publicación d'Unha historia que nos 
pertence. A poesía en galego de Lorenzo Varela, que inciden na posición marxinal na que 
se encontra o poeta de Monterroso tanto actualmente (que a Xunta de Galiza nula 
promoción da súa escrita, segundo o autor), como durante a dictadura franquista, onde 
Varela ficou en segundo plano en canto á difusión da súa obra, ao ser esta demasiado 
combativa. Alúdese, tamén, á presentación deste libro, o día 5 de maio na Libraría Couceiro 
de Santiago por Cesáreo Sánchez Iglesias, presidente da Asociación de Escritores en 
Lingua Galega, Elías Torres, profesor de Literatura da Universidade de Compostela e Rosa 
Espiñeira, patrona da Fundación Luís Seoane. 
 
 
 
 
Campos Villar, Xabier, 'Dicionario' Manuel Lugrís Freire, Ames: tresCtres Editores,  
2005, 128 pp.  (ISBN: 84-934890-0-X). 
 
Biografía do autor Manuel Lugrís Freire, a quen se lle dedicou no ano 2006 o Día das 
Letras Galegas. Xabier Campos Villar (Rois, 1973) estrutura este estudo en varios 
apartados ordenados por orde alfabética, como xa se vén facendo en anos anteriores. Ao 
longo de toda esta obra didáctica hai fragmentos de outros textos, así como do propio 
Lugrís para facilitar a comprensión do narrado. En "Autor" e "Creación" nárrase a vida e 
obra do homenaxeado dun xeito profundo á par que comprensíbel. No apartado "Crítica" 
analízase como a crítica literaria do momento acolleu os textos en poesía, prosa e teatro. 
"Imaxes" é un capítulo que mostra  en imaxes a súa vida acompañada de pés de foto moi 
explicativos. En "Obras" faise unha enumeración de todos os libros e textos publicados 
xunto á editorial e o ano de publicacion. De xeito moi orixinal e pouco usual, 
"Pseudonimia" analiza todos os recursos que Manuel Lugrís utilizou para ocultar o seu 
nome. "Recolleita" achega unha breve escolma dalgúns textos representativos da obra do 
autor en todos os xéneros que cultivou. Ao ser unha obra de tipo didáctico dedicada á ESO 



e Bacharelato, en "Recursos didácticos" fanse varias propostas relacionadas co autor e 
clasificadas por materias. En "Referencias Bibliográficas" noméanse varios libros nos que 
atopar máis información sobre Lugrís Freire. E por último, "Sinopse" é un gráfico no que se 
relacionan os datos máis relevantes da vida do autor con feitos da historia de Galicia e do 
mundo.  
 
 
 
 
Ferreiro Fente, Xosé Gregorio, Sesenta e seis escritores falan de Lorenzo Varela. 
 
O volume ábrese cun prólogo de Xesús Alonso Montero titulado "Textos sobre Lorenzo 
Varela: unha colectánea digna dun clásico", no que lembra as homenaxes que se lle teñen 
rendido a este poeta na súa vila natal, dende a de 1979, celebrada con motivo do primeiro 
aniversario do seu pasamento. Destaca o papel de Ediciós do Castro como a editora que 
máis se ten ocupado desta figura e o interese de estudosos como Gregorio Ferreiro Fente ou 
Fernando Salgado, ademais de denunciar o silenciamento ao que foi sometida esta figura 
pola súa vinculación co marxismo. Remata destacando a importancia da presente 
colectánea e o traballo desenvolvido polo antologador sobre a figura de Lorenzo Varela. A 
seguir, aparece unha nota preliminar na que Xosé Gregorio Ferreiro Fente fai unha breve 
achega ás referencias á figura do autor de Monterroso e xustifica a selección de textos que 
se inclúen na homenaxe e os criterios adoptados na súa organización. Na 
biobibliocronografía ofrécese unha pormenorizada información, dende o nacemento do 
autor en 1916 na Habana, a súa estadía en Madrid e os primeiros traballos intelectuais, 
pasando pola etapa como exiliado en México, a súa actividade intelectual en Bos Aires, a 
estreita relación que mantivo con Luís Seoane e Arturo Cuadrado até o seu regreso a 
España en 1976 e as homenaxes que recibiu logo da súa morte. A seguir aparecen as 
referencias bibliográficas sobre o autor, que dan paso ao florilexio no que se reproducen os 
parágrafos nos que sesenta e seis escritores se refiren á vida e obra de Lorenzo Varela, 
organizados nos apartados "Da vida", "Da obra" e "Do home". Finalmente aparecen dous 
anexos nos que se recollen os poemas de Aquilino Iglesia Alvariño, José Bergamín, 
Valentín Paz-Andrade, Xoan-Manuel Casado, Manuel Casado Nieto, Darío Xohán Cabana, 
Daniel Garrido Castromán e Manuel Lueiro Rey dedicados a Lorenzo Varela, así como un 
texto de Fernando Scornik Gerstein, dúas misivas de Aquilino Iglesia Alvariño e Luís 
Seoane e dous textos do propio Lorenzo Varela, unha autobiografía inédita e o titulado 
"Diseño de una nación". 
 
 
 
Ferreiro Fente, Xosé Gregorio, 'Dicionario'  Lorenzo Varela, Santiago de Compostela: 
tresCtres Editores,  maio 2005, 203 pp.  (ISBN: 84-934335-4-3). 
 
Trátase dunha completa monografía que xira ao redor da figura de Lorenzo Varela. Este 
amplo estudo comeza cunha presentación na que se expoñen as finalidades da obra e conta 
cun prólogo de Xosé Luís Alvite, membro da Real Academia Galega, no cal invita ao lector 
a emprender unha fermosa viaxe pola vida de Lorenzo Varela.  A obra está escrita cunha 
linguaxe sinxela e accesible. O libro está estruturado en oito capítulos. A primeira parte 



corresponde á biografía do homenaxeado, narra as súas andainas vitais dende o seu 
nacemento até o seu falecemento, percorrendo todos os eidos nos que a figura de Lorenzo 
Varela estivo presente e reflicte o contexto histórico de cada etapa na que lle tocou vivir. O 
segundo capítulo fai referencia ao labor literario e creativo do autor e inclúe un comentario 
do poema "Eramos tres irmáns". O terceiro apartado contén ilustracións e fotografías de 
LorenzoVarela e inclúe gravados de Luís Seoane e de Xosé Díaz. Baixo o epígrafe obras, 
cítanse os títulos dos traballos levados a cabo polo autor de Monterroso e os títulos de 
libros nos que el é o protagonista. A continuación, ofrécese unha escolma de poemas 
escritos en lingua galega. O quinto apartado trátase dun conxunto de exercicios didácticos 
para alumnos da ESO e de Bacharelato. Na sinopse, aparece un cadro no que se recollen os 
feitos máis importantes da súa vida en relación co contexto galego, español e universal. Por 
último, inclúese unha escolma de documentos que axudan a entender mellor o personaxe de 
Lorenzo Varela.  
 
 
 
Recensións: 
 
- Armando Requeixo, 'Lorenzo Varela por Gregorio Ferreiro Fente', Diario de Ferrol, 
'Nordesía', 15 maio 2005, p. 21. 
 
Comeza advertindo da proliferación de escritos sobre a traxectoria de Lorenzo Varela e 
destacando esta obra de Gregorio Ferreiro Fente. Sinala que o libro recolle toda a vida de 
Lorenzo Varela e mais a faceta creativa do autor. Ademais, fai alusión ao apéndice da obra, 
que inclúe numerosos datos, fotografías e unha exhaustiva bibliografía. Defínese o 
dicionario como un traballo "notábel" no cal o autor "soubo transmitir con ameneidade non 
exenta de rigor" a vida de Lorenzo Varela.   
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'As claves para entender ó LV crítico de arte e autor galego', Galicia Hoxe, '17 de 
maio', 13 abril 2005, p. 42. 
 
Alude á presentación da obra de Gregorio Ferreiro Fente e sinala as características máis 
destacadas do dicionario. Ademais, achega diversas consideracións do autor verbo dos 
contidos do libro e acerca da figura de Lorenzo Varela.  
 
 
- Marcos Valcárcel, 'A ficha franquista de Varela', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 18 maio 2005, 
p. 56. 
 
Recóllese a transcrición íntegra da "ficha" de Lorenzo Varela nos servizos militares 
franquistas, recuperada nos apéndices da obra acabada de publicar por Xosé Gregorio 
Ferreiro Fente. 
 
 



Leira, Xan, Lorenzo Varela. De mar a mar, Pontevedra: Acuarela Comunicación,  2005, 
col. Memoria Viva, Libro e DVD, 79 pp.  (ISBN: 84-609-4460-3). 
 
Libro homenaxe a Lorenzo Varela, sobre un filme de Xan Leira e coa colaboración 
fotográfica de José Luís Abalo. Contén opinións e comentarios de amigos e familiares de 
Lorenzo Varela, así como de estudosos da súa obra literaria. Iníciase cun fragmento da 
intervención de Lorenzo Varela na presentación de Memorias dun neno labrego, na galería 
Sargadelos de Madrid, en 1978, acerca das coincidencias entre el e Neira Vilas. E seguen 
cinco apartados que abranguen distintos momentos da traxectoria persoal e bibliográfica do 
escritor. O primeiro titúlase "Emigración e mocidade" e reúne catro textos de Xosé Neira 
Vilas ("O desarraigamento"), Isaac Díaz Pardo ("A mocidade en Lugo"), Eugenio Granell 
("La Granja del Henar") e Xosé Luís Axeitos ("As Misións Pedagóxicas") nos que 
presentan a situación vital do escritor na Galiza de preguerra.  
A continuación, un segundo bloque titulado "Pensamento e compromiso. A Guerra Civil", 
recolle sete artigos asinados por Arturo Cuadrado ("Coas palabras e coas armas" e "A longa 
marcha cara ao retorno"), Luís Alberto Quesada ("Os comisarios políticos"), Xosé Luís 
Axeitos ("A independencia cultural", "O exilio") e Fany Edelman ("O pensamento 
progresista" e "A derrota"), centrados na situación do país e do escritor neste difícil 
período. A seguir, baixo o epígrafe "O exilio, a patria das ideas", sitúanse outros dezaseis 
textos da autoría de Isidoro Gilbert ("O pensamento progresista" e "Literatura e 
militancia"), Arturo Cuadrado ("Cultura e exilio"), Carlos Bernárdez ("Exilio e identidade 
nacional" e "A obra poética"), José González Ledo ("De Mar a Mar", "Da Imprenta López 
ao Tortoni", "Varela e as "Torres de Amor" e "Correo literario"), Roberto Fanego ("Unha 
época de Bos Aires"), Xesús Alonso Montero ("A tertulia do Tortoni"), Albino Fernández 
("O impulso dos soñadores"), Ramón García Fernández ("As achegas dos exiliados"), Xosé 
Luís Axeitos ("O espírito de Baudelaire"), Isaac Díaz Pardo ("O reencontro cos amigos"), 
Norberto Vilar ("Ao redor dos "tres irmáns"). Segue un novo apartado titulado "O comezo 
dunha nova vida na Arxentina", do que forman parte dezasete textos de Fernando Scornik 
("A vida xunto a Marika", "Pensamento político e creación" e "A intensidade dun 
intelectual"), Olga Centurión ("O seu "univero" íntimo"), Alberto Portas ("A súa relación 
co P.C.E." e "A colectividade galega"), Inés Canosa ("O programa radial "Hora Once"), 
Susana Viau ("Os cambios na década dos 60"), Luís Alberto Quesada ("A docencia na 
vida"), Xosé Luís Axeitos ("A crítica de arte"), Georgina Scornik ("Lembranzas da nena e 
do seu avó" e "Un mundo de fantasías"), Julia Constenla ("A represión dos xornalistas"), 
Norberto Vilar ("Risco e compromiso"), Francisco Lores ("Un novo exilio") e Xosé Neira 
Vilas (Un porteño da Quinta Provincia"). E remata cun último apartado ,"O retorno. Un 
novo desarraigamento", no que se dá conta dos últimos anos do escritor en España ao longo 
de quince textos de Fernando Scornik ("A traxedia do retorno"), Inés Canosa ("Lorenzo 
outra vez en Madrid" e "Como unha tarde calquera"), Xosé Neira Vilas ("Un novo exilio" e 
"Non esquecer os seus ideais"), Carlos Bernárdez ("O proxecto do I.G.I." e "A memoria do 
exilio"), Georgina Scornik ("A despedida do avó"), Isaac Díaz Pardo ("Sen a axuda 
adecuada" e "Un home singular"), Xosé Luís Axeitos ("O retorno a ningures" e "O proxecto 
político do exilio"), Olga Centurión ("Os derradeiros intres"), Alberto Portas ("Un 
intelectual do exilio") e Julia Constenla ("A epopea colectiva"). A seguir, a xeito de epílogo 
X.L. escribe o texto "Lorenzo Varela, soldado dun exército derrotado dunha causa 
invencible".  O volume péchase cun índice onomástico, cunha listaxe de bibliografía 
suxerida e con algúns enderezos de Internet. Ao longo das páxinas inclúense diversos 



poemas de Lorenzo Varela. 
 
 
 
 
 
López García, Xosé e Rosa Aneiros Díaz (coord.), Lorenzo Varela en revistas culturais de 
México e Bos Aires, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega ♦,  2005, col. 
Base, 558 pp.  (ISBN: 84-95415-03-8). 
 
Despois da presentación institucional de Alfonso Zulueta de Haz, ábrese o volume cun 
"Estudo introdutorio" de María Antonia Pérez Rodríguez no que a autora comenta cal foi a 
misión das revistas culturais levadas a cabo polos exiliados en América, entre elas as 
iniciadas e postas en marcha por Xesús Lorenzo Varela (A Habana, 1916- Madrid, 1978), e 
cales as razóns do seu cesamento, as súas características xerais, os inconvenientes aos que 
se enfrontaron, etc. A seguir, detense na relación de Lorenzo Varela co xornalismo da 
emigración e nalgunhas das características da súa obra, especialmente da xornalística, que 
se recolle no volume, pero vencellándoas coas presentes na súa produción poética. Tamén 
se dá conta dalgúns trazos comúns á xeración na que se inclúe Lorenzo Varela ou propios 
doutros discursos da época que tamén están presentes na súa obra. Finalmente, indícanse as 
características concretas dos textos que se incluén neste volume (especialmente riscos de 
estilo e lingua) e faise unha análise das revistas nas que apareceron os diferentes artigos, 
todos eles en lingua castelá, de Lorenzo Varela, que a seguir se reproducen. Esas cabeceiras 
son as revistas mexicanas Taller, Romance e Letras de México e as bonaerenses De mar a 
mar, Correo Literario, Cabalgata e Sur. No apartado "Clasificación dos artigos de Lorenzo 
Varela" clasifícanse os artigos reproducidos segundo o lugar no que foron publicados, os 
anos e as revistas nas que saíron a lume. Acompáñase o volume cunha selección dos 
debuxos de Manuel Colmeiro e Luís Seoane que apareceron en De mar a mar e deste 
último escritor en Cabalgata. Lorenzo Varela en revistas culturais de México e Bos Aires 
tamén pode descargarse no web do Consello da Cultura. 
 
 
Recensións: 
 
- Marga Romero, 'A fortuna literaria de Lorenzo Varela', Grial, nº 167, 'O espello das 
letras', 2005, pp. 87-89. 
 
Dáse conta da publicación de dúas obras sobre o homenaxeado no Día das Letras Galegas 
2005, é dicir, Lorenzo Varela. O Consello da Cultura Galega edita a obra de María Antonia 
Pérez Rodríguez, Lorenzo Varela en revistas culturais de México e Bos Aires. Nesta obra 
analiza o papel do escritor de Monterroso nas diferentes revistas culturais editadas en 
México e Bos Aires. A segunda obra da que informa é Lorenzo Varela: a voz desterrada, 
de Fernando Salgado, estudo que repasa a vida e a obra de Lorenzo Varela aportando novos 
datos sobre a súa biografía e a súa produción literaria. 
 
 
Referencias varias: 



 
- A.M., 'O Consello da Cultura presenta un libro sobre Varela e o exilio', ABC, 'Galicia', 15 
maio 2005, p. 34. 
 
Anúnciase a presentación de Lorenzo Varela en revistas culturais de México e Bos Aires e 
recórdase a intención da Sección de Comunicación do Consello da Cultura con esta 
publicación. Tamén se indica o contido xeral do volume. Finalmente, sinálase a 
importancia desta publicación para o coñecemento da personalidade de Lorenzo Varela e 
anúnciase o nome dalgún dos asistente ao acto de presentación.  
 
- C.P., 'O Consello da Cultura recupera os artigos do homenaxeado en México e Arxentina', 
La Voz de Galicia, 'A festa das letras', 17 maio 2005, p. 3. 
 
Infórmase da publicación dun volume editado pola Sección de Comunicación do Consello 
da Cultura Galega que se suma á celebración do Día das Letras Galegas e no que se 
recollen os artigos publicados por Lorenzo Varela en sete revistas culturais de México e 
Arxentina. Indícanse os encargados da coordinación e introdución do volume, así como 
quen foron os ilustradores. Finalmente, dáse conta da presentación de Lorenzo Varela en 
revistas culturais de México e Bos Aries, que correu a cargo da autora do estudo 
introdutorio do volume, María Antonia Pérez, do presidente do Consello da Cultura Galega 
e do director da Sección de Comunicación deste organismo e parafraséanse algunhas das 
palabras mencionadas neste acto. 
 
- MARÉ, 'O xusto recoñecemento de L.V. como xornalista no exilio', Galicia Hoxe, '17 de 
maio', 17 maio 2005, p. 45. 
 
Dáse noticia da presentación do libro Lorenzo Varela en revistas culturais de México e Bos 
Aires, compilación editada polo Consello da Cultura Galega e coordinada por Xosé López, 
Rosa Aneiros e María Antonia Pérez. Destácase o seu compromiso constante con Galicia 
reflictido nesa obra xornalística, publicada en Taller, Romance, Letras de México, De Mar 
a Mar, Correo Literario, Cabalgata e Sur, así como a mostra que supón das inquedanzas 
dos exiliados galegos. 
 
 
 
Lopo, Antón, As tres mortes de Lorenzo Varela, Vigo: Galaxia, 14 marzo 2005, 210 pp.  
(ISBN: 84-8288-792-0). 
 
Achega á figura de Lorenzo Varela, autor homenaxeado no Día das Letras Galegas 2005, 
de mans de Antón Lopo a través dunha amálgama de distintos xéneros literarios para 
axudar ao lector a coñecer mellor unha vida marcada polo compromiso e as turbulencias 
dun exiliado que nunca abandonou a súa terra. O libro inclúe unha escolma de poemas 
comentados e unha cronoloxía do que foi a vida do autor facendo un percorrido por aqueles 
sucesos máis salientábeis desta.Vinte son os capítulos nos que se divide esta biografía, 
dende o primeiro que relata "A morte da Esperanza", pasando polas dúas seguintes mortes, 
"A morte da derrota" e "A morte do esquecemento", até "A volta imposíble" ou "O galo 
Roxo", capítulos que pechan o achegamento biográfico. Deste xeito o volume retrata as 



distintas etapas no exilio do escritor galego, as súas relacións con destacados intelectuais 
como Luís Seoane, Neira Vilas, Rafael Dieste ou mesmo Rafael Alberti, a súa encarecida 
loita ideolóxica e súa colaboración, participación así como creación de distintas 
publicacións literarias, revistas ou xornais que inciden na súas convicións ideolóxicas. 
Recorda tamén a figura da súa dona Marika Gerstein e a pegada que deixa na súa vida. 
Complementa o discurso narrativo unha galería fotográfica que subliña aqueles momentos 
máis significativos desta biografía novelada que nos presenta Antón Lopo. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Xosé Neira Vilas, 'Tres mortes e unha vida', El Correo Gallego, 'Xentes e camiños', 15 
maio 2005, p. 2. 
 
Fala da reedición da obra literaria do autor Lorenzo Varela e céntrase no volume de Antón 
Lopo As tres mortes de Lorenzo Varela. Manifesta que a morte é o fío conductor escollido 
por Lopo para o seu achegamento biográfico á figura do poeta. Logo de cualificar a 
primeira morte como de derrota, define a segunda como a morte da esperanza no 1945, 
truncadora dos soños de retorno á patria querida. Remata describindo o libro como unha 
fermosa homenaxe ao poeta, máis alá da simple referencia biográfica. 
 
 
- Dorinda Castro Soliño, '... A prata na sén', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 130, 
'Libros', 23 xuño 2005, p. IV. 
 
Faise eco da publicación do libro As tres mortes de Lorenzo Varela, libro homenaxe ao 
poeta do exilio publicado pola editorial Galaxia na colección "Letras Galegas". Refírese 
nun primeiro momento á biografía que o autor, Antón Lopo, presenta para logo falar da 
escolma de poemas que completa o volume. Menciona tamén a inclusión de fontes 
bibliográficas e agradecementos, ademais dunha cronoloxía do autor que dá conta daqueles 
sucesos máis salientábeis, como publicacións e homenaxes. 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'A dignidade desterrada', Galicia Hoxe, '17 de maio', 12 maio 2005, p. 43. 
 
Faise eco da presentación da biografía As tres mortes de Lorenzo Varela na galería 
Sargadelos de Compostela destacando a presencia do autor, Antón Lopo, Carmen Arias e 
Víctor Freixanes. Alaba a labor de Lopo na súa novidosa construción da obra sobre o 
homenaxeado no Día das Letras Galegas e enfatiza a súa empatía co exiliado. Indica que a 
obra fai un percorrido polos sentimentos e emocións dun inconformista e impulsor de 
novos proxectos, para a que contou coa documentación do biógrafo oficial Fernando 
Salgado, e entrevistas dos seus coetáneos. Recupera as verbas de Víctor Freixanes, editor 
de Galaxia, que define a obra de Lorenzo Varela como "o discurso do exilio". Recolle 
tamén as impresión de Carmen Arias, que levou a cabo a presentación da obra. Remata 



informando da exposición sobre o autor que tivo lugar de forma paralela á presentación da 
biografía baixo o lema: Lorenzo Varela (1916-1978). De mar a mar..., material ilustrativo 
da biografía organizada en colaboración co Instituto Galego de Información. 
 
 
- Alberto Quian, 'Varela foi un pragmático con carné de comunista', Faro de Vigo, 
'Sociedad y Cultura', 25 maio 2005, p. 44. 
 
Entrevista a Antón Lopo con motivo da presentación do seu libro As tres mortes de Lorenzo 
Varela na Casa del Libro de Vigo. Comeza lembrando as "tres mortes" de Lorenzo Varela e 
defíneas como simbólica a primeira (emigración), de eterno exilio a segunda e física a 
terceira. Segue cunha análise do papel que marcou a República no autor exiliado e a grande 
pegada que nel deixou o comunismo. Finalmente comenta o papel da poesía como vehículo 
subversivo na súa etapa de activista republicano para pasar a definilo como un poeta, aínda 
que non dogmático, cívico do pobo e para o pobo. 
 
 
 
Romero, Marga, Lorenzo Varela, Vigo: A Nosa Terra,  2005, 63 pp.  (ISBN: 84-96403-47-
5). 
 
Biografía de Lorenzo Varela na que, coa axuda dun abondoso material gráfico, se fai un 
percorrido pola traxectoria literaria e vital do autor. Comeza Marga Romero por evocar a 
ledicia de Varela trala liberación de París, coa esperanza posta na volta da República a 
España, e define o seu biografado como un modelo "representativo da esperanza da II 
República e da derrota dos exiliados". A continuación, iníciase o decorrer cronolóxico pola 
vida de Varela, comezando polo seu nacemento na Habana, a súa volta a Galicia 
coincidindo coa instauración do réxime republicano e o nacemento do seu compromiso 
comunista en Lugo, coincidindo cunha etapa de eclosión política e cultural. Destácase o seu 
papel como combatente durante a Guerra Civil e o seu labor literario en oposición ós 
sublevados, así como o seu exilio a México en xuño do 39, trala fin do conflicto, e o labor 
que alí desenvolveu, ata a súa posterior instalación en Bos Aires. Adícase unha especial 
atención ás súas obras Torres para o amor e Catro poemas para catro gravados, para 
terminar por expoñer a difícil situación que o literato viviu trala súa volta a España, onde se 
atopa cun país moi diferente ó que deixara, que non recoñece os seus méritos e no que 
morrerá, só e esquecido pola maioría, en 1978. Marga Romero conclúe que, aínda despois 
da súa morte, Lorenzo Varela segue hoxe en día "presente na lembranza do seu pobo".  
 
 
 
Recensións: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 121, 21 abril 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa que nesta ocasión acolle as recensións de A cidade en chamas, de Ariel e 
Joaquín Dorfman; Unha historia que nos pertence, de Carlos M. Callón Torres; Sedna, a 



deusa do mar, de Xoán Abeleira; e Lorenzo Varela, de Marga Romero. Con respecto á 
última destas obras, sinala que se trata 'dun resumo clarificador da vida e obra deste poeta 
sempre vinculado ao xornalismo'. 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Lorenzo Varela', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 24 
abril 2005, p. 51. 
 
Crítica da biografía Lorenzo Varela de Marga Romero,  na que se sinalan as virtudes desta 
e mesmo se reproduce literalmente un dos seus capítulos.  
 
 
- Xan Carballa, 'Marga Romero: 'Lorenzo Varela pagou co ostracismo literario a súa 
militancia política', A Nosa Terra, nº 1.173, 'Cultura', 28 abril 2005, p. 29. 
 
Extensa entrevista á autora da biografía Lorenzo Varela. Nela, fala das responsabilidades 
que Varela tivo durante a guerra civil dentro do bando republicano, comenta o emprego do 
galego na súa produción e sobre todo pon de manifesto os custos persoais e profesionais 
que para el conlevaron o exilio e a falta de recoñecemento na súa propia terra durante os 
últimos anos da súa vida. 
 
 
- Manuel  Rosales, 'De novo Lorenzo Varela', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 128, 
'Libros', 9 xuño 2005, p. IV. 
 
Recensión sobre a monografía Lorenzo Varela publicada pola editorial A Nosa Terra. 
Sinálase que a obra incide especialmente no compromiso ideolóxico de Lorenzo Varela e 
gábase a súa capacidade para "pór de manifesto as inquedanzas sociais e patrióticas dos 
exiliados galegos", grupo no que segundo Manuel Rosales, Varela ocupa un lugar moi 
destacado. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Antón F. Escuredo, 'Lorenzo Varela desilusionouse coa democracia que se estaba a pactar 
cando regresou a España', A Peneira, 'Letras Galegas 2005', maio 2005, p. 5. 
 
Recensión sobre a monografía Lorenzo Varela publicada pola editorial A Nosa Terra. 
Sinálase que a obra incide especialmente no compromiso ideolóxico de Lorenzo Varela e 
gábase a súa capacidade para "pór de manifesto as inquedanzas sociais e patrióticas dos 
exiliados galegos", grupo no que segundo Manuel Rosales, Varela ocupa un lugar moi 
destacado. 
 
 
- Alberto Quian, 'Varela non pensou que o exilio ía ser tan longo', Faro de Vigo, 'Sociedad 
y Cultura', 4 maio 2005, p. 45. 
 
Entrevista  a Marga Romero, autora da biografía sobre Lorenzo Varela que leva o nome do 



escritor, con motivo da presentación en Vigo do dito libro. Ao longo das diferentes 
preguntas, explica como viviu Varela o seu exilio trala guerra civil, cales eran as súas 
preocupacións básicas ou como trasladou as ditas preocupacións á súa escrita.  
 
 
 
Salgado, Fernando (coord.), Lorenzo Varela. 1916-1978. Unha fotobiografía, Vigo: 
Edicións Xerais de Galicia ♦,  2005, 205 pp.  (ISBN: 84-9782-320-6). 
 
A publicación iníciase con un prólogo de Xesús Alonso Montero ao que segue unha 
cronoloxía de Lorenzo Varela ano por ano, desde o seu nacemento até a súa morte. A 
continuación, divídese o deu percorrido vital nas diferentes etapas da súa vida, residindo 
nas diferentes cidades e países que o acolleron no exilio ( desde Monterroso ou Lugo a La 
Habana, Bos Aires, México ou Uruguai). Ao longo do volume, preséntanse documentos, 
fotos, poemas ou testemuños del e doutras persoas que o coñeceron , admiraron ou tiveron 
preto e que nos aproximan á personalidade humana e literaria que foi Lorenzo Varela 
(Ramón Piñeiro, Fernando Salgado, Xesús Alonso Montero, Rafael Dieste ou Isaac Díaz 
Pardo entre outros). Os escritos, reflexións ou correspondencia de Lorenzo Varela dirixidas 
a distintas persoas ao longo da súa vida sobre diferentes temas, permiten reconstruír ou 
coñecer de primeira man a súa obra, pensamento ou amizades. Na parte final do volume 
recóllense varios traballos que analizan aspectos específicos sobre a súa creación poética, a 
súa militancia ou o momento que lle tocou vivir: 'Raíces lingüísticas, raíces literarias e 
raíces políticas de Lorenzo Varela' de Alonso Montero; 'Do socialismo ateniense ao Mi 
mamá me mima. Lorenzo Varela e o padroado das misións pedagóxicas' de Xosé Gregorio 
Ferreiro Fente; 'Lorenzo Varela. O militante e o deu tempo' de Alberto Portas Gómez; 
'Lorenzo Varela: "o diagrama dun grito". Unha visión esgazada e relexiva da poesía, a arte 
e a vida' de Carlos L. Bernárdez e 'Lorenzo Varela, unha voz amurallada' de Xosé Luís 
axeitos. O volume péchase con varias páxinas de bibliografía detallada de Lorenzo Varela, 
nos distintos xéneros que cultivou: poesía, crítica literaria, ensaio ou escritos en revistas e 
en publicacións periódicas.  
 
 
Recensións: 
 
- Xesús Alonso Montero, '¿Quen foi Saturno Lois?', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 110, 
'Beatus qui legit', 21 maio 2005, p. 19. 
 
Alúdese a unha carta inédita escrita por Ánxel Fole a Francisco Fernández del Riego, por 
volta da década dos cincuenta do XX  na que se dá a coñecer a amizade que Lorenzo Varela 
tiña co pintor Saturno Lois, con Piñeiro e con o propio autor da carta. Alonso Montero, que 
exhuma esa correspondencia na Fotobiografía de Lorenzo Varela constata esa amizade 
descoñecida entre Saturno Lois e Fole tras unha conversa que el tivo con Lorenzo Varela en 
Bos Aires no ano 1969. A xuízo do columnista, o pintor e Lorenzo Varela estaban unidos 
pola ferida da guerra civil, un no exilio interior e outro no exterior. 
 
 
- Marga Romero, 'Fotobiografía', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 141, 'Libros', 10 



novembro 2005, p. V. 
 
Sinala o compromiso de Edicións Xerais de Galicia coa cultura galega, que se verifica na 
publicación anual sobre o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas. Comenta as 
fotografías que contén o libro, facendo especial mención do fotógrafo Horacio Coppola, e a 
seguir enumera os autores e estudos que compoñen o volume, afirmando que na obra de 
Varela non é posíbel trazar a fronteira entre ficción e realidade, á vez que salienta a 
autenticidade da súa "voz amurallada". 
 
 
Salgado, Fernando, Monterroso e Lugo, as raíces de Lorenzo Varela, Prólogo Antonio 
Gato Soengas e Xosé López Orozco, Lugo: TrisTram,  2005, 92 pp.  (ISBN: 84-89377-56-
1). 
 
Este volume forma parte do programa elaborado pola comisión organizadora do Ano de 
Lorenzo Varela -cuxa relación está reproducida- e ábrese cun prólogo de Antonio Gato e o 
alcalde de Lugo, onde se loa a figura de Lorenzo Varela e os seus vencellos lucenses e 
consta de catro partes. A primeira, "As raíces do home: primeiras falas, primeiros 
compromisos" repasa, desde diferentes puntos de vista, a primeira etapa vital de Lorenzo 
Varela até o comezo da guerra civil. Na segunda, "As raíces na obra: dez poemas" 
reprodúcense dez poemas -seis en español e catro en galego- relacionados coa nenez e 
adolescencia de Lorenzo Varela en Monterroso e mais na cidade de Lugo. En "Apéndice 
post-mortem: Monterroso e Lugo recuperan ao seu poeta" fálase do silencio que sufriu a 
súa obra desde o seu falecemento, en 1978, pero que foi suplido polo labor de Luís Seoane, 
Isaac Díaz Pardo e Xesús Alonso Montero xunto co apoio institucional dos alcaldes da vila 
de Monterroso. Este terceiro apartado péchase con abondoso apoio fotográfico dos actos 
realizados desde 1979 até 2005, incluíndo a reproducións da portada dos volumes orixinais 
de Lorenzo Varela. O derradeiro apartado, "Bibliografía utilizada", recolle os volumes 
empregados na súa elaboración. 
 
 
 
Salgado, Fernando, Lorenzo Varela: a voz desterrada, Sada: Edicións do Castro,  abril 
2005, 345 pp.  (ISBN: 84-8485-178-8). 
 
Fernando Salgado (Monterroso, 1953), presenta unha nova obra que tivo como punto de 
partida a que publicara en 1995, Lorenzo Varela: crónica dunha vida atormentada 
(Edicións do Castro). A obra comeza cun prólogo de Xesús Alonso Montero, "Novo 
prólogo: dez anos despois", onde comeza salientando o feito de que hai dez anos tamén 
prologara a obra e afirma que se trata dunha creación totalmente nova e non, como afirma o 
autor, unha edición revisada e ampliada. Destaca o capítulo protagonizado polas tres 
mulleres máis importantes na vida do escritor, que foi un dos ampliados e tamén o que 
examina as relacións literarias entre Lorenzo Varela e os escritores coetáneos. Tamén 
afirma que a descuberta máis importante sobre a vida do escritor realizouna Gregorio 
Ferreiro Fuente, grazas ao cal sabemos que Varela, aos tres meses de nacer volve a España. 
Finaliza afirmando que o presente traballo é un estudo digno do ano de Lorenzo Varela. A 
continuación consérvase o prólogo de Alonso Montero da edición do 95, "Un libro sobre 



Lorenzo Varela" onde define o estudo como unha "fermosa e documentada Crónica" e un 
"fito na historia dos estudios sobre Lorenzo Varela". Deseguido, no apartado "Solaina", 
Fernando Salgado explica como coñeceu a Alonso Montero e como elaborou o libro 
publicado en 1995 e tamén o de agora. O estudo comeza falando da biografía do autor, que 
pasou os seus primeiro meses en Cuba para volver logo á súa terra. A comezos dos anos 
vinte a súa familia volve emigrar, nesta ocasión a Bos Aires, onde estará oito ou dez anos 
para volver a Galicia, en Lugo, cidade que naquel entón estaba a se espreguizar cultural e 
politicamente, convértese no berce da súa formación: lecturas, conversas nas tertulias, 
amizades como as de Ramón Piñeiro ou Ánxel Fole, o Partido Galeguista, o comunismo, o 
Ateneo e, no plano persoal, Julita Álvarez, que sería a musa de Torres de Amor. Pouco 
despois Varela pasa a vivir a fervenza cultural e a crispación política do Madrid 
republicano, a guerra civil e o exilio mexicano. Para entón tiña xa acadado un lugar 
destacado na intelectualidade española (faladoiros, publicacións en revistas como Octubre, 
P.A.N., El Sol, etc.). Tras dunha breve etapa en México, onde aparece na súa vida Estrella 
Garro, instálase en Bos Aires. Nos primeiros tempos, desenvolve unha grande actividade. 
Na Arxentina colabora na fundación de diversas revistas (De Mar a Mar, Correo 
Literario), escribe artigos e libros de poemas (Torres de Amor, Catro poemas para catro 
grabados, xunto con Luís Seoane), traballa para editoriais e participa no Partido Comunista 
de España na Arxentina. Salgado tamén explica como foi a relación entre Varela e os 
escritores contemporáneos como Juan Ramón Jiménez ou Julio Cortázar. Tamén por esta 
época ten un romance coa musa de Borges, Estela Canto. Pero pouco a pouco, e sobre todo 
a partir da Segunda Guerra Mundial, as "muxicas de esperanza" apáganselle e o 
desencanto, o escepticismo e a frustración vanse apoderando del. En 1960 casa con Marika 
Gerstein e realiza unha breve viaxe de ida e volta a Uruguai, onde vive un período de 
estabilidade e de acougo. En 1976 retorna definitivamente a España profundamente 
afundido. Fina en 1978. Fernando Salgado finaliza o estudo cun apartado no que recolle e 
clasifica toda a "Bibliografía de Lorenzo Varela". 
 
 
 
Recensións: 
 
- Marga Romero, 'A fortuna literaria de Lorenzo Varela', Grial, nº 167, 'O espello das 
letras', 2005, pp. 87-89. 
 
Dáse conta da publicación de dúas obras sobre o homenaxeado no Día das Letras Galegas 
2005, é dicir, Lorenzo Varela. O Consello da Cultura Galega edita a obra de María Antonia 
Pérez Rodríguez, Lorenzo Varela en revistas culturais de México e Bos Aires. Nesta obra 
analiza o papel do escritor de Monterroso nas diferentes revistas culturais editadas en 
México e Bos Aires. A segunda obra da que informa é Lorenzo Varela: a voz desterrada, 
de Fernando Salgado, estudo que repasa a vida e a obra de Lorenzo Varela aportando novos 
datos sobre a súa biografía e a súa produción literaria. 
 
 
- X. Fraga, 'Retrato de Lorenzo Varela', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 106, 'Libros para 
agasallar', 23 abril 2005, p. 8. 
 



Comeza sinalando que Fernando Salgado coñeceu a figura de Lorenzo Varela da man do 
profesor Xesús Alonso Montero nos seus anos de estudos medios. En 1995 publicou en 
Edicións do Castro a biografía Lorenzo Varela, crónica dunha vida atormentada. O 
presente ensaio é unha revisión desa publicación que foi ampliada incluíndo ademais novos 
datos. Sinala que a obra segue unha orde cronolóxica e que está dividida en catro grandes 
bloques. Nela analízanse tanto a vida e a obra do escritor como as diferentes relacións que 
tivo cos intelectuais da época e cos principais acontecementos dos que formou parte.  
 
 
- Armando Requeixo, 'Voz desterrada', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 139, 'Libros', 27 
outubro 2005, p. IV. 
 
Armando Requeixo comeza definindo a Fernando Salgado como o "biógrafo oficial" de 
Lorenzo Varela. A seguir comenta o ensaio Lorenzo Varela: a voz desterrada, a súa última 
publicación que tivo como precedente a monografía Lorenzo Varela: crónica dunha vida 
atormentada (1995). Na presente publicación incorpora novos capítulos, amplía e reescribe 
moitos, etc. En palabras de Armando Requeixo, "esta obra constitúe un outro libro". 
Destaca da obra, entre outros moitos detalles, que afonda con acerto nas relacións amorosas 
de Varela, no trato que tivo con outros persoeiros literarios do memento, etc. Finaliza 
sinalando que o prólogo é de Xesús Alonso Montero e que Salgado soubo incorporar tamén 
os descubrimentos e as achegas que realizaron diferentes colegas seus.  
 
Referencias varias: 
 
- Xosé Ramón Fandiño, 'Fernando Salgado. Memoria de biógrafo', Tempos Novos, nº 96, 
'Entregas Culturais', 2005, pp. 60-65. 
 
Entrevista a Fernando Salgado, xornalista, escritor e un dos meirandes estudosos da figura 
de Lorenzo Varela que acaba de publicar dous estudos biobliográficos sobre el. Salgado 
comeza reflexionando sobre o importante que é para a obra de Lorenzo Varela ser 
homenaxeado no Día das Letras Galegas este ano. Afirma que é unha reparación dunha 
inxustiza, xa que a súa creación literaria en galego é dunha grande calidade. Analiza 
diferentes momentos significativos da vida de Lorenzo Varela nos que foi entrando en 
contacto co galego tanto popular, en Monterroso, como culto, cando estudou Bacharelato 
en Lugo. Nesta cidade entrou en contacto con Ánxel Fole e Ramón Piñeiro e cofundou as 
Mocedades Galeguistas. Logo trasladouse a Madrid a estudar Filosofía e Letras. Alí 
comeza a participar en faladoiros e tamén ven a luz os seus dous primeiros artigos na 
revista Pan. Na Guerra Civil, que segundo Salgado, deixoulle unha moi fonda pegada, 
publica os seus primeiros poemas en El mono azul. A seguinte etapa pola que pasou foi a 
do exilio en México, onde, ademais de crear a revista Romance, vai ter unha grande 
amizade con Octavio Paz. Cando chega a Bos Aires entra en contacto cos principais 
intelectuais da época, sobre todo con Luís Seoane e ten unha das súas etapas máis fecundas. 
Na parte final da entrevista Salgado describe a situación de esquecemento que viviu 
Lorenzo Varela cando retornou a España, onde finou dous anos despois da súa chegada.  
 
- Consuelo Chaves; Esther Taboada, 'Salgado presenta en Barcelona su ensayo sobre 
Lorenzo Varela', La Voz de Galicia, 'Cultura', 22 abril 2005, p. 53. 



 
Dá conta do acto celebrado na Galería Sargadelos de Barcelona que se enmarca dentro da 
semana do Libro Galego en Barcelona, organizada pola Asociación Galega de Editores. No 
evento tivo lugar unha mesa redonda sobre o homenaxeado no Día das Letras Galegas deste 
ano, Lorenzo Varela, e a presentación das obras Lorenzo Varela: A voz desterrada e Vinte e 
nove cartas de Lorenzo Valera de Fernando Salgado. Nelas corríxense as imprecisións e 
amplíanse informacións con respecto da biografía que publicara en 1995. 
 
 
Salgado, Fernando, Lorenzo Varela, memorias incompletas, A Coruña: La Voz de Galicia,  
2005, 126 pp.  (ISBN: 84-9757-173-8). 
 
Edición conmemorativa do Día das Letras Galegas en que se recollen unhas memorias 
"reais ou apócrifas" acompañadas dunha cronoloxía bio-bibliográfica. Inclúense os 
capítulos "Eu tamén fun neno", "Aquel capital da gloria", "En Lugo, con Fole", "Memorias 
de guerra", "A patria que nos prestaron", "Luís Seoane, carballo milenario" e "Catro 
mulleres". 
 
 
Referencias varias: 
 
- L.P., 'La Voz conmemora o 17 de maio cunha 'autobiografía' de Lorenzo Varela', La Voz 
de Galicia, 'Cultura', 12 maio 2005, p. 54. 
 
Anuncio da próxima presentación do volume Lorenzo Varela, memorias incompletas na 
sede da Real Academia Galega. O nacemento deste literato de Monterroso nun barco 
camiño a Cuba é o inicio deste artigo que describe o volume de achegamento a Lorenzo 
Varela. Reprodúcese tamén unha pequena entrevista a Fernando Salgado, da que cabe 
destacar o poemario Lonxe, que é presentado como un "decálogo da saudade que serve de 
ponte entre Curros Enríquez e Celso Emilio Ferreiro". 
 
 
- Luis Pousa, 'As 'Memorias incompletas' de Lorenzo Varela festexan o Día das Letras 
Galegas', La Voz de Galicia, 'Cultura', 13 maio 2005, p. 53. 
 
Presentación do volume publicado por La Voz de Galicia, Lorenzo Varela, memorias 
incompletas, na sede da Real Academia Galega. Das diferentes intervencións destácase a do 
presidente da R.A.G., que expón os motivos da escolla e a de Fernándo Salgado que felicita 
a decisión "heroica" da academia por ter rescatado a Lorenzo Varela e a súa obra. Nun á 
parte o autor fai un percorrido polas "memorias" de Lorenzo Varela e apúntase a tirada de 
vinte e cinco mil volumes que serán distribuídos por La Voz de Galicia. 
 
 
 
 
IV.3. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS 



 
Alonso Montero, Xesús, 'Roberto Blanco Torres e Lorenzo Varela: a mesma afrenta', 
Tempos Novos, nº 96, 'Entregas Culturais', 2005, pp. 56-59. 
 
Explica que, igual que aconteceu cando proclamaron a Roberto Blanco Torres como autor 
homenaxeado no Día das Letras Galegas, a designación de Lorenzo Varela na última 
edición molestou a certo sector da sociedade, que baseou a súa argumentación na escasa 
obra de ambos os poetas. Alonso Montero expón que o criterio cuantitativo, que invalida, 
agocha o malestar dalgúns pola traxectoria persoal e política dos dous escritores. Despois 
analiza os dez textos líricos que integran Lonxe, de Lorenzo Varela, e indica que 
unicamente catro son de carácter político, afirmando que a temática dos textos é allea á súa 
calidade estética; fala das restantes poesías do volume e da débeda que, ata o momento, 
había co escritor, autor do primeiro gran poema civil da posguerra ("Un soneto a Roi 
Xordo", de 1944) e dun poemario antolóxico da literatura galega (Lonxe, de 1954). 
 
 
Axeitos, X. L., 'Os regresos imposibles de Lorenzo Varela', Raigame. Revista de arte, 
cultura e tradicións populares, nº 21, 'Día das Letras Galegas: Lorenzo Varela', maio 2005, 
pp. 27-29. 
 
Apoiándose en textos de Luís Seoane, Max Aub e Rafael Dieste reflexiónase sobre o drama 
do exilio, concretamente no xeito no que Lorenzo Varela se sentía exiliado. Indícase que o 
motivo central dun exilio é o regreso pero que en Lorenzo Varela a pesar de ter regresado a 
Galiza "estivo regresando sempre pero non acabou de ancorar nesta ribeira" e incluso morre 
en Madrid en 1978. 
 
 
 
Axeitos, Xosé Luís, 'O universo de Lorenzo Varela. Un soñador para un pobo', Tempos 
Novos, nº 96, 'Entregas Culturais', 2005, pp. 66-69. 
 
Analiza a traxectoria vital e a obra de Lorenzo Varela, facendo fincapé no seu sentimento 
de derrotado (presente na súa poesía), na relación cos seus amigos (con Ramón Piñeiro, 
Ánxel Fole ou Luís Seoane, por exemplo), na súa ideoloxía e en como esta aparece na súa 
creación, nas súas influencias, etc. 
 
 
Bernárdez, Carlos L., 'A paisaxe americana. Lorenzo Varela, Luís Seoane e unha viaxe ao 
territorio de Neuquén', A Trabe de Ouro, nº 64, 'Crónica', 2005, pp. 565-568. 
 
Dá conta da relación de amizade e de colaboración literaria e artística existente no exilio 
americano entre Luís Seoane e Lorenzo Varela, dende que este último chegou a Bos Aries 
en 1941 e se integrou no grupo que frecuenta o café Tortoni (Dieste, Otero Espasandín, 
Colmeiro...). Sinala que o  estímulo de Seoane foi determinante para a incorporación de 
Lorenzo Varela á nómina de escritores de literatura galega e fala do seu traballo Catro 
poemas galegos, que ilustran a carpeta de gravados de Seoane María Pita e tres retratos 
medievales. Dá conta, ademais, do interese do poeta polo traballo pictórico do seu amigo.  



 
 
Blanco, Carmen, 'María Pita e Manuela Sánchez: dúas mulleres fortes na poesía galega de 
Lorenzo Varela', Raigame. Revista de arte, cultura e tradicións populares, nº 21, 'Día das 
Letras Galegas', 2005, pp. 65-69. 
 
Analízase a presenza feminina na obra de Lorenzo Varela e para iso escóllense dous 
poemas nos que se enxalzan as figuras de María Pita e Manuela Sánchez. Ambas están 
caracterizadas polo poeta como mulleres fortes e de gran relevancia dentro da cultura 
galega. A María Pita atribúeselle a proeza de defender A Coruña das hostes inglesas e a 
Manuela Sánchez o mérito de loitar e morrer por Galicia na guerrilla antifranquista. 
 
 
 
Callón Torres, Carlos M., 'A forza creativa. Garrafa ao mar', Tempos Novos, nº 96, 
'Entregas Culturais', 2005, pp. 73-75. 
 
Comenta, en primeiro lugar, o descoñecemento que durante moito tempo houbo arredor de 
Lorenzo Varela e o seu traballo no exilio. Deseguido, fala do seu periplo por terras 
mexicanas e bonaerenses, centrándose nos dous volumes nos que el e Luís Seoane xuntaron 
a súa creatividade (Catro poemas pra catro grabados e Lonxe). Analiza, finalmente, a 
temática da súa poesía. 
 
 
Callón Torres, Carlos M., 'Panorámica sobre Lorenzo Varela', Tempos Novos, nº 94, 
'Voces e culturas', marzo 2005, p. 70. 
 
Faise unha crítica literaria referente a diferentes puntos de análise que se amosan de forma 
esquemática, que versan sobre a Biobibliocronografía que presenta este ensaio, alén dunha 
parte onde sesenta e seis escritores falan sobre Lorenzo Varela e outro onde se acompañan 
textos do poeta e sobre o poeta. A seguir amósanse algunhas carencias e eivas que ten o 
libro e finaliza admitindo que serve este para o estudo panorámico do percurso vital e 
artístico de Varela.   
 
 
 
Canosa Santos, Inés / Díaz Pardo, Isaac, 'Lembranzas de Lorenzo Varela', Raigame. 
Revista de arte, cultura e tradicións populares, nº 21, 'Día das Letras Galegas: Lorenzo 
Varela', maio 2005, pp. 21-37. 
 
Inés Canosa, directora da Galería Sargadelos de Madrid, fala da súa relación con Lorenzo 
Varela cando este chega a Madrid en 1976. Sinala que salvo Alonso Montero e Isaac Díaz 
Pardo "ninguén coñecía o traballo deste exiliado" e que Lorenzo Varela pouco a pouco se 
foi illando até a súa morte en 1978. Despois desta reflexión vén o texto e Díaz Pardo que 
comeza evocando as mortes de Lorenzo Varela (1978), Luís Seoane (1979) e Rafael Dieste 
(1981) e a seguir salienta o traballo que realizaron pola conservación da nosa memoria 
histórica. Asemade fala da caída do prestixio dos exiliados fronte os "oportunistas do 



culturalismo" que agromaron coa nova Autonomía. Finalmente describe os seus problemas 
co alcol, que o levaron á morte en Madrid, e remátase reproducindo o seu derradeiro poema 
"Iste é o Cristo da liberdade". 
 
 
 
Curros, Óscar, 'Manuel Rivas. Os portos descoñecidos da linguaxe poética', Dorna. 
Expresión Poética Galega, nº 30, 'Caderno da crítica', 2005, pp. 113-115. 
 
Neste artigo Oscar Curros reflexiona sobre a concepción poética de Manuel Rivas. A través 
dos poemarios de Manuel Rivas, o autor do artigo realiza un estudo sobre a linguaxe 
poética do autor de Qué me queres amor?  
 
 
 
Ferreiro Fente, Gregorio, 'A experiencia do exilio. Baixo a mirada de Ulises', Tempos 
Novos, nº 96, 'Entregas Culturais', 2005, pp. 70-72. 
 
Fai referencia aos trinta e sete anos de exilio de Lorenzo Varela, que compara co desterro 
de Ulises na Odisea, pois ambos os dous viven esta experiencia loitando para restituír o 
pasado (no caso de Lorenzo Varela, traballando para restaurar o proxecto político, cultural 
e persoal da República). Describe cómo o poeta e dos demais exiliados galegos viviron os 
acontecementos políticos de Europa, agardando a volta a Galicia, e reproduce, neste 
sentido, dúas cartas de Luís Seoane, unha a Varela, sobre a marcha de Xosé Otero 
Espasandín a Estados Unidos, e outra a Aquilino Iglesia Alvariño, sobre como o desexo de 
Lorenzo Varela de regresar á terra, que viu cumprido en 1976.  
 
 
Ferreiro Fente, Gregorio, 'Lorenzo Varela. Unha pequena cala na vida e na obra', 
Lvcensia. Miscelánea de cultura e investigación, nº 30 (Vol. XV), 'Comentarios', 2005, pp. 
139-146. 
 
Extenso artigo no que se ofrece unha aproximación á figura de Lorenzo Varela, 
homenaxeado no Día das Letras Galegas do 2005,  dende o seu nacemento en La Habana 
en 1916 ata a súa morte en Madrid en 1978. Repartindo a súa vida entre a emigración 
americana e Galicia, un dos primeiros períodos que marcou a súa vida foi a chegada da II 
República en 1931, ano no que tamén chega a Galicia dende Bos Aires. Eses tres anos que, 
aínda mozo, mora en Lugo, constitúen o período no que perfila case definitivamente os seus 
ideais e vocación: alí asume os ideais republicanos e as fondas convicións políticas de signo 
marxista e galeguista que defenderá dende entón, e descobre ademais unha incipiente 
vocación literaria que daría os seus primeiros froitos naqueles anos. En 1934 viaxa a 
Madrid, onde obtén un certo éxito como escritor e coñece a Lorca, Neruda, Cernuda, Pedro 
Salinas ou Ramón Gómez de la Serna. Comeza a Guerra Civil, convértese nun "poeta-
soldado", en palabras de Ferreiro Fente. Participa activamente no conflito e en varias das 
empresas editoriais e literarias levadas a cabo no bando republicano, chegando ao mesmo 
tempo a converterse en comisario político e a participar como soldado en diferentes accións 
bélicas de vangarda. Tralo remate da guerra, abandona España para comezar un "desterro" 



que duraría trinta e sete anos e ó longo do cal pasaría por Francia, México e bos Aires. No 
exilio arxentino reencóntrase con Rafael Dieste ou Arturo Cuadrado e coñece a Luís 
Seoane. O dito encontro suporá a incorporación de Varela ó propósito de "salvación 
cultural para Galicia" que tiña en mente Seoane. En Bos Aires publica ademais Catro 
poemas pra catro gravados. En marzo de 1976, Varela retorna definitivamente do exilio e 
atópase cun país que nin coñecía nin o recoñecía. Cae entón, como recolle Ferreiro Fente, 
na fatiga e a desesperanza, sentimentos que non o abandonarían ata a súa morte, o 25 de 
novembro de 1978.  
Despois deste apartado inicial, "A vida", recóllese un segundo epígrafe baixo o título "A 
obra en galego", no que se fai un repaso pola produción de Varela no noso idioma, reducida 
ao xa citado Catro poemas pra catro gravados e Lonxe e a unha ducia de poemas dispersos. 
Porén, a súa contribución posúe un interese innegábel pola calidade e valor literario que 
atesoura, así como polas circunstancias tan especiais na que foi producida. Explícanse os 
motivos fundamentais de cada un dos dous libros mencionados para rematar concluíndo 
que a achega máis importante de Lorenzo Varela ás letras galegas foi a súa capacidade de 
permitir que o discurso literario no noso idioma puidera ter continuidade no exilio, dada a 
imposibilidade de que se puidera manter en Galicia ante a chegada da ditadura de Franco.  
 
 
 
Ferreiro Fente, Xosé Gregorio, 'Homenaxe a Lorenzo Varela', Raigame. Revista de arte, 
cultura e tradicións populares, nº 21, 'Día das Letras Galegas: Lorenzo Varela', maio 2005, 
pp. 7-18. 
 
Fala dos comezos da elaboración de Homenaxe. Sesenta e seis escritores falan de Lorenzo 
Varela (florilexio de textos sobre a vida, a obra e o home) (2003) así como da súa 
presentación o 29 de novembro de 2003 en Monterroso, todo isto ante de saber que no 2005 
se lle dedicaría a Lorenzo Varela o Día das Letras Galegas. Reprodúcese o capítulo 
"Biobibliocronografía" deste volume, con algunhas melloras e emendas, e a seguir temos 
unha serie de opinións que os amigos de Lorenzo Varela lle dedicaron e son, entre outros, 
Gómez de la Serna, Octavio Paz, Cernuda, Otero Pedrayo, Luís Seoane, Díaz Pardo, 
Fernández del Riego, Carlos Casares, Alonso Montero, Darío X. Cabana, Valentín Paz 
Andrade, Ramón Piñeiro, Ánxel Fole , X. L. Méndez Ferrín , etc.  
 
 
 
García López, Xosé Anxo, 'En lembranza dos irmáns. Un poema e algúns datos de interese 
sobre os anos e as amizades lucenses de Lorenzo Varela', Dorna. Expresión Poética 
Galega, nº 30, 'Caderno da crítica', 2005, pp. 117-129. 
 
Neste artigo, Xosé Anxo García López fai un percorrido pola mocedade galeguista de 
Lorenzo Varela na cidade de Lugo. Logo, céntrase na contextualización e o estudo do 
poema do escritor de Monterrosos, "Eramos tres irmáns". O último apartado do artigo está 
adicado a lembranza do seu pobo por parte de Lorenzo Varela. 
 
 
 



Góñez Silva, Mónica, 'Día das Letras Galegas 2005: Homenaxe a Lorenzo Varela'', 
Galicien Magazine, nº 16, 'Día das Letras Galegas 2004', 16 maio 2005, p. 43. 
 
Trátase efectivamente dunha pequena homenaxe ao autor ao que lle foi outorgado o Día das 
Letras Galegas de 2005, o Xocas, Xaquín Lorenzo Varela, que fai un percorrido pola súa 
biografía e pola súa bibliografía. Destácanse as súas contribucións e logros na literatura e 
cultura galegas. Tamén aparece o cartel dos actos celebrados o 17 de maio na súa aldea 
natal, Monterroso. 
 
 
 
Mejía, Carmen, 'O soño de Lorenzo Varela. Entrevista a Inés Canosa', Carmen Mejía 
entrevista a Inés Canosa, responsábel da libraría Sargadelos de Madrid, coa intención de 
homenaxear a Lorenzo Varela, xa que o tivo contacto con el durante a súa estadía en 
Madrid. Inés Canosa conta que coñeceu a Lorenzo Varela en Bos Aires en compañía de 
Arturo Cuadrado e que cando chegou a Madrid, en 1976, tivo oportunidade de compartir 
moitos momentos con el. Salienta que foi acollido polas xentes da súa xeración como 
Carlos Gurméndez, Enrique Azcoaga, Santiago Álvarez e o escritor brasileiro N. Freitas, 
ademais de Díaz Pardo. Relata tamén como se truncou toda a súa actividade coa chegada da 
guerra civil e como marchou ao exilio, a México, onde coñece a Octavio Paz e publica as 
Elegías españolas, o seu traslado a Bos Aires, onde comparte o seu tempo con Dieste e 
Carmen Muñoz e coñece a Luis Seoane. Sinala que este é un novo tempo de creación coa 
posta en marcha de coleccións e editoriais e o desexo de que a situación de España se 
arranxe. Achega tamén un pequeno percorrido pola súa obra literaria, dende a publicación 
de Torres de amor (1942) ata Os catro poemas para catro grabados, onde trata temas 
míticos, e Lonxe (1951), que reflicte o tema do país e o amor. Lembra a súa chegada a 
Madrid no ano 1976 e como pouco a pouco foise illando de todo ata que morreu. Na súa 
opinión, levaba a fonda ferida do exilio e sufriu o descoñecemento e o silencio cando 
volveu a España. Como anexo, reprodúcense dous artigos do profesor Alonso Montero, 
publicados na revista Triunfo. No primeiro fala da volta do exilio de Lorenzo Varela e no 
segundo do seu falecemento. 
, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, nº vol. 8, 2005, pp. 123-129. 
 
 
 
 
Miguélez Díaz, Xosé A., 'Lorenzo Varela e o Cristo da liberdade', Encrucillada. Revista 
galega de pensamento cristián, nº 142, 2005, , pp. 115-135. 
 
Artigo de análise da vida e obra de Lorenzo Varela dividido en tres apartados. No primeiro, 
titulado "Unha biografía que impacta", recórrese de forma presta a vida e a obra do autor de 
Monterroso. No segundo, "A súa breve pero significativa obra en galego", recórrense 
brevemente os seus poemarios en galego, así como os poemas soltos ou inéditos que 
Lorenzo Varela deixou. No terceiro, "O aspecto relixioso na obra de Lorenzo Varela", 
sitúase conceptualmente a análise teolóxica dos textos literarios e, dentro deste marco 
teórico, apúntanse os distintos trazos que, ao longo da súa obra, deixou Lorenzo Varela de 
humanismo e de cristianismo. No repaso á vida de Lorenzo Varela destaca o seu tránsito 



por distintos países: dende o seu nacemento nun barco rumbo a Cuba até o seu deceso en 
Madrid, pasando polas súas repetidas estadías en Arxentina ou en Galicia; e de como este 
tránsito influíu de forma decisiva na existencia dun sentimento de "busca do fogar que non 
acabaría de atopar". Destaca tamén o feito de que a súa ideoloxía comunista axudou a 
enraizar en Lorenzo Varela un forte sentimento de "comuñón humana". Neste cadro 
humano insire as súas inquedanzas políticas, culturais e literarias: a súa participación nas 
tertulias literarias animadas por Eduardo Dieste, as súas primeiras publicacións na revista 
PAN, a organización e elaboración do relatorio do II Congreso Internacional de Escritores 
celebrado en Valencia, a súa colaboración na revista Taller (codirixida por Octavio Paz) ou 
a súa participación na revista Romance; entre outras actividades. Fai lembranza dos amigos 
de Lorenzo Varela e de como influíron no seu devir humano e creador. De entre eles 
destacan Ramón Piñeiro, Anxel Fole, Rafael Dieste, Arturo Cuadrado ou Luís Seone, co 
que colaboraría intensamente. Na análise da súa obra literaria, aínda cualificándoa de 
"curta", tamén se denomina "significativa" debido a que "trouxo renovación de temáticas, 
como a recuperación épica de persoeiros do pasado" ou a imprimación aos "temas eternos 
da lírica, un acento tan persoal, tan concreto e universal a un tempo, tan sensual, político" 
que os abriu á "transcendencia". De Catro poemas para catro gravados (1944) destácase a 
colaboración con Luís Seoane e a dedicación persoal a distintos persoeiros da tradición 
galega: María Pita, de quen Varela valoraba a súa "soberana liberdade"; María Balteira, con 
quen se identifica pola súa "condición de perdedora"; o líder irmandiño Roi Xordo, cuxa 
admiración se proxectaba na súa loita pola rebeldía en Galicia; e o bispo Adaulfo, con quen 
se cometeu inxustiza como moita da que predomina neste mundo. De Lonxe (1954) subliña 
a heteroxeneidade de temas que achega: a comuñón de 'cousas' e 'bichos', a señardade 
afectiva, a loita política, etc. Fai tamén un repaso polos "once poemas" (1941-1978) soltos: 
analizados como desiguais en calidade, coméntase a presenza e dedicatoria a distintos 
amigos de Lorenzo Varela como, por exemplo, Méndez Ferrín, Paz Andrade. Por último, 
logo de deixar claro que non é preciso o explicitar unha linguaxe relixiosa para que tal 
exista nun poemario, e si un afondamento no humano, pásase a analizar a existencia destes 
trazos na obra de Lorenzo Varela. A este respecto, sublíñase a presenza constante do termo 
"irmán" no sentido "invocativo" e non "substantivo"; feito este que amosaría unha "actitude 
fraternal universal" por parte do poeta. A tenrura presente nos seus poemas levaría tamén 
ao autor de Monterroso a "sintonizar" co sentimento "englobante" da comuñón. Igualmente, 
anótase a presenza dunha linguaxe relixiosa explícita e concreta nalgúns poemas de 
Lorenzo Varela como, por exemplo, en "Eramos tres irmáns", dedicado a un Ramón Piñeiro 
que a voz poética cría paseado polo franquismo, ou no poema "O Cristo da Liberdade", que 
se analiza e reproduce, como punto final deste artigo. 
 
 
Monteagudo, Henrique, 'Letras Galegas 2005. Xesús Lorenzo Varela', Grial, nº 165, 
xaneiro 2005, , p. 13. 
 
Con motivo da designación, por parte da Real Academia Galega, de Xesús Lorenzo Varela 
(1916-1978), como protagonista do Día das Letras Galegas 2005, Henrique Monteagudo 
repasa a súa biografía. Apunta o seu nacemento nun barco no que os seus pais emigrantes, 
orixinarios de Monterroso, se dirixían a América; a súa infancia en Bos Aires e o seu 
regreso a Galicia en 1920, onde participa na vida galeguista durante a II República, xunto a 
Ramón Piñeiro, Ánxel Fole, Francisco Fernández del Riego, Celso Emilio Ferreiro ou 



Ramón de Valenzuela. Sinala tamén que en 1935 se traslada a Madrid, onde entra en 
contacto cos irmáns Dieste, Eugenio Granell, Carlos Maside e Antonio Baltar, e participa 
na Alizanza de Intelectuais Antifascistas para a Defensa da Cultura. Coa chegada da guerra, 
cita a súa incorporación á milicia republicana, onde combate na fronte ás ordes de Enrique 
Líster, e as súa colaboracións na prensa antifascista. Detense logo no seu exilio, primeiro en 
México e logo en Arxentina, onde leva a cabo unha grande actividade cultural e funda as 
publicacións literarias De Mar a Mar (1942-1943) e Correo Literario (1943-1945). 
Menciona tamén os títulos que integran a súa obra literaria: o poemario en castelán Torres 
de amor, Catro poemas galegos (1944) e Lonxe (1954), a súa militancia no Partido 
comunista arxentino, que o obrigou a abandonar o país cando o golpe militar do xeneral 
Videla (1976), e o seu regreso a Madrid, onde vive un novo e breve desterro que remata co 
seu pasamento en 1978. Salienta que o feito de lle dedicar o Día das Letras Galegas 
constitúe unha boa ocasión para recuperar a súa figura, "case esvaída na nosa memoria, 
extraviada nos labirintos do exilio". 
 
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'Evocación de Lorenzo Varela', Raigame. Revista de arte, cultura e 
tradicións populares, nº 21, 'Día das Letras Galegas: Lorenzo Varela', maio 2005, pp. 19-
25. 
 
Evoca os emigrados despois da Segunda Guerra Mundial a Buenos Aires e o traballo que 
fixeron pola defensa da cultura galega alén mar. Lémbrase que coñeceu a Lorenzo Varela 
en Bos Aires no ano 1954 ou que en 1959 homenaxearon xuntos a Otero Pedrayo no Centro 
Lucense. Tamén se detén na biografía de Lorenzo Varela e afirma que desde 1961, cando 
Neira Vilas se foi de Bos Aires, até 1976 non se volveron ver. Remátase este artigo 
reproducindo o texto lido o 29 de novembro de 2003, nunha homenaxe a Lorenzo Varela, 
no que o articulista enxalza a figura de Lorenzo Varela e fai unha loanza da súa obra. 
 
 
 
Quintá García, Pablo, 'Lorenzo Varela no contexto da poesía galega', Raigame. Revista de 
arte, cultura e tradicións populares, nº 21, 'Día das Letras Galegas: Lorenzo Varela', maio 
2005, pp. 51-59. 
 
Encadra a Lorenzo Varela na época do comezo da guerra civil e do exilio pero sitúao na 
chamada Xeración do 36, xa que responde aos trazos definitorios desta xeración. 
Caracteriza a Lorenzo Varela como o continuador da poesía socialrealista de Curros e 
Cabanillas e como predecesor da poesí cívica de Celso Emilio Ferreiro, Manuel María e X. 
L. Méndez Ferrín. Despois detense na análise da súa obra poética en lingua galega con 
abondosa exemplificación con poemas comprometidos ou sobre heroes.  
 
 
 
Requeixo, Armando, 'Lorenzo Varela, poeta transoceánico', Tempos Novos, nº 97, 'Voces e 
Culturas', 2005, p. 71. 
 



Recensión de Lorenzo Varela. Vida e obra (2004), de Carlos L. Bernárdez. Explica que 
tanto a dedicación do Día das Letras Galegas a este personaxe coma esta obra axudaron a 
desenterrar do esquecemento a voz do poeta, que segundo sinala non foi dignificada como 
correspondería. Indica que o volume se estrutura en dúas partes, dedicadas á biografía e á 
análise da poética valeriana; e repasa brevemente o contido de cada unha delas. Sinala, 
ademais, que o libro se complementa cunhas páxinas cronolóxicas finais, que considera 
innecesarias (polo amplo capítulo biográfico), e con numerosas ilustracións, que axudan a 
comprender e visualizar as explicacións expostas na obra. 
 
 
Rodríguez Fer, Claudio, 'Escritos de guerra de Lorenzo Varela', Raigame. Revista de arte, 
cultura e tradicións populares, nº 21, 'Día das Letras Galegas', 2005, pp. 61-63. 
 
Infórmase que o escritor Lorenzo Varela era membro do Partido Comunista e adscribiuse á 
Alianza de Intelectuais Antifascistas para la Defensa de la Cultura onde colaborou en 
manifestos e campañas durante a Guerra Civil. Coméntase que traballou en publicacións de 
carácter comunista como El mono azul, que tiña unha sección propia, "Romancero de la 
Guerra Civil", na que publica diversos artigos, entre os que podemos citar "Las vacas de 
Ávila" e "La falsa promesa". Enténdese que estes escritos son dos máis significativos 
documentos metadiscursivos do romanceiro popular republicano. Para rematar saliéntase 
que no exilio vai continuar o seu activismo cultural e social, polo que non pode por menos 
que ser considerado como todo un revolucionario da cultura.   
 
 
 
Seara, Teresa, 'Colleita de libros. O exiliado de si mesmo', Tempos Novos, nº 96, 'Entregas 
Culturais', maio 2005, pp. 76-77. 
 
Tras recoller a definición que do homenaxeado no Día das Letras Galegas ofrece Lidia 
Besouchet en Sesenta e seis escritores falan de Lorenzo Varela ("eterno exiliado de si 
mesmo"), describe a produción literaria do escritor e comenta as diferentes biografías 
publicadas ao longo do ano: As tres mortes de Lorenzo Varela, de Antón Lopo; Lorenzo 
Varela. Vida e obra e Lorenzo Varela. Biografía e antoloxía, de Carlos Bernárdez, Lorenzo 
Varela: a voz desterrada e 29 cartas de Lorenzo Varela de Fernando Salgado e Unha 
historia que nos pertence de Carlos Callón. 
 
 
Suárez Groba, Mónica, 'O permanente exilio de Xesús Lorenzo Varela Vázquez: o poeta 
guerreiro', Raigame. Revista de arte, cultura e tradicións populares, nº 21, 'Día das Letras 
Galegas', 2005, pp. 40-49. 
 
Percórrese a intensa biografía do homenaxeado co Día das Letras Galegas Lorenzo Varela. 
Lémbrase que nace a bordo dun barco que ía camiño da Habana, aínda que os pais 
decidiron volver para Galicia, onde pasaría os primeiros sete anos da súa vida até que 
novamente cruza o Atlántico, aínda que neste caso para a Arxentina. A súa é unha vida de 
ida e volta, a súa ideoloxía galeguista faino marchar fuxido para Madrid, onde comezará a 
carreira de Filosofía. Na capital española comeza a súa actividade literaria e política, 



colaborando en numerosas revistas e actos antifascistas. Cando estoupa a Guerra Civil loita 
pola República, mais é apresado e internado nun campo de concentración francés do que é 
liberado por intelectuais dese mesmo país. Exiliase a México, despois a Cuba e por último a 
Bos Aires. Recórdase que aínda que lonxe de Galicia sempre se mantivo activo na vida 
artística abranguendo moitos eidos aínda que a súa obra está basicamente centrada na 
poesía. Os seus poemas aproxímanse ao estilo de Celso Emilio Ferreiro e os temas que trata 
son variados aínda que podemos destacar a emigración ou a muller, pola que sente unha 
especial admiración. Remata os seus días en Madrid exiliado trala morte de Perón. 
 
 
 
 
IV.4. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ESTUDOS E 
RECENSIÓNS 
 
Adán Rodríguez, Rafael, '17 de maio: Día das Letras Galegas', Bierzo 7, nº 1.072, 'La 
Cultura', 12 maio 2005, p. 23. 
 
Ao longo deste artigo faise un repaso á historia do Día das Letras Galegas, desde a súa 
primeira celebración en 1968 até hoxe en día e sublíñase que durante todos estes anos só un 
escritor berciano foi o protagonista: o padre Sarmiento en 2002. Indícase que esta 
celebración non debe ser puntual senón que no Bierzo todos os días do ano deben ser 
galego e destaca que ano tras ano o número de alumnos que escollen materias en lingua 
galega no Bierzo é maior. Tamén se destaca o nacemento da Asociación Berciana da 
Lingua Xarmenta e remátase este artigo, que conta co apoio dunha fotografía de Lorenzo 
Varela, apuntando algúns dos seus datos biobibliográficos. 
 
 
 
Alonso Montero, Xesús, 'Lorenzo Varela e a Guerra Civil', Faro de Vigo, nº 124, 'Letras 
Galegas 2005', 12 maio 2005, p. II. 
 
Achégase á figura de Lorenzo Varela repasando a súa vida e implicación política na loita 
pola República a través dun percorrido polos seus escritos mais significativos, tanto 
contribucións en revistas como PAN ou Hora de España como participacións en distintos 
xornais, dos que salienta o madrileño El sol. Comenta que están tinguidas de ecos 
subversivos e referencias á liberdade de expresión dos intelectuais para pintar, deste xeito, 
un retrato do Lourenzo Varela mozo que pon o seu talento de escritor e xuventude ao 
servicio da República. Remata referíndose á fidelidade do escritor aos seus principios, 
nunca en contradicción coa súa conciencia de marxista.  
 
 
 
Alonso Montero, Xesús, 'Lorenzo Varela e a Guerra Civil', La Opinión, 'Día das Letras 
Galegas', 17 maio 2005, p. 66. 
 



Percorrido pola vida e produción de Lorenzo Varela durante a Guerra Civil. Comeza cunha 
alusión á súa ideoloxía marxista para logo centrarse na colaboración do escritor coa revista 
PAN a comezos do 1935, con recensións de Cunqueiro, Luís Cernuda e Tomas Meabe; no 
1936 con El sol, con recensións de libros de Alberti, Juan de la Cruz ou Luís Cernuda. 
Lembra, durante o 1936 tamén, a súa activa loita contra o fascismo a través da pluma e a 
creación da revista en plena guerra civil Hora de España, subliñando que se mantén dende 
Xaneiro de 1937 a Novembro de 1938. Remata cunha referencia a algúns dos seus ensaios 
como Contra viento y marea citando unhas verbas que alí aparecen. 
 
 
 
Axeitos, Xosé Luís, 'Lorenzo Varela no Sinaia, camiño da liberdade', Faro de Vigo, 
'Especial Día das Letras Galegas', 17 maio 2005, p. 48. 
 
Análise da relación do poeta exiliado Lorenzo Varela co Sinaia, nome do barco que 
trasladaba aos exiliados e a revistiña pedagóxica que defende a España democrática e 
republicana. Logo de referirse á viaxe de Lorenzo Varela no barco fai un percorrido polos 
números tres e seis desta incluíndo textos que reflicten a súa conexión coa república. A 
continuación examina a pegada do exilio no poeta e o seu compromiso coa liberdade. Cita 
tamén a crónica presentada por Varela co título "Conversando con Malraux", a cal cualifica 
como "o esmorecemento dos seus castelos de esperanza". Remata cunha alusión ás distintas 
viaxes do exiliado no barco a Bos Aires e a profunda tristeza na que a súa condición o 
envolvía. 
 
 
 
Bernárdez, Carlos L., 'Tempo de reivindicación', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 124, 
'Letras Galegas 2005', 12 maio 2005, p. IV. 
 
Achégase á figura de Lorenzo Varela co gallo da homenaxe que a Real Academia Galega 
lle tributa dedicándolle o día das Letras Galegas. Dá unhas características biográficas do 
autor, referíndose principalmente ao poeta exiliado que defende a democracia e a 
República. Ofrece tamén unha análise da súa faceta de escritor, destacando a calidade da 
súa poesía, cunha temática que Castelao ou Luís Seoane, compañeiros de exilio, plasman 
nos seus álbumes. Recupera ademais un poema do autor titulado "Compañeiros da miña 
xeración mortos ou asasinados". 
 
 
 
Bernárdez, Carlos L., 'Lorenzo Varela/Luís Seoane', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 
134, 'Arte', 22 setembro 2005, p. VI. 
 
Dá conta da exposición, celebrada na Fundación Luís Seoane, que relaciona as figuras de 
Lorenzo Varela e Luís Seoane. Anota a estrutura desta oferta cultural: con tres seccións 
dedicadas, primeiro, á figura de Lorenzo Varela, despois, á de Luís Seoane, e finalmente, á 
relación de ambos os autores no exilio. Analiza o importante que foi o exilio para a 
creación de Varela e Seoane. Apunta o fundamental do encontro de ambos en Buenos Aires 



para que a obra de Lorenzo dese un importante "xiro" estimulado por Seoane. Destaca o 
fondo que trata a exposición a colaboración entre eles: facendo un repaso ás ilustracións 
que acompañaron ás obras do poeta de Monterroso, así como os poemas que encheron de 
contido e vida a obra pictórica de Seoane. 
 
 
 
Blanco, Carmen, 'Cantor de María Balteira', Faro de Vigo, 'Especial Día das Letras 
Galegas', 17 maio 2005, p. 49. 
 
Comentario sobre a evocación laudatoria do poeta Lorenzo Varela a María Balteira no 
poema titulado "María Balteira", incluído na multiartística obra Catro poemas para catro 
gravados. Comeza salientando a relevancia desta emblemática figura para a cultura galega 
e critica ao mesmo tempo a falta de recoñecemento da soldadeira na historia activa dos 
nosos días. Céntrase a continuación na imaxe que dela presenta o poeta e para iso reproduce 
os versos de loanza que se extraen do poema. Segue unha análise deste que amosa cómo o 
poeta recrea a figura da Balteira a través da ironía e tenrura. Lembra a valía da 
homenaxeada enumerando diversos motivos como a súa ousadía, beleza, o seu baile, a 
amante subversiva e a súa vital alegría de vivir. Remata repetindo a admiración do poeta 
por unha muller  definida como "leda sen lei, digna de admiración e loa". 
 
 
 
Callón Torres, Carlos M., 'Catro poemas do pasado para gañar o futuro', A Peneira, 'Letras 
Galegas 2005', maio 2005, p. 3. 
 
Ofrece unha análise da temática e contidos do libro de Lourenzo Varela Catro poemas para 
catro gravados, ilustrado por Luís Seoane. Comeza cunha alusión á ideoloxía do autor e o 
contexto fascista no que se encadra a obra para logo examinar os seus trazos temáticos máis 
significativos. Repasa persoeiros como Hitler ou Mussolini, facendo especial fincapé nos 
catro personaxes que os poemas homenaxean: María Pita, Rui Xordo, María Balteira e o 
bispo Adaúlfo. Destaca como motivo salientábel a referencia ao mundo feminino, 
considerado necesario para avanzar na historia. Remata a recensión aludindo á homenaxe 
que supón o recordo do libro nestes tempos de liberdade para dúas figuras como Varela e 
Seoane, que un día soñaron coa liberdade dunha patria esquecida.  
 
 
 
Darriba, Manuel / Transmedia, 'Lorenzo Varela: poeta, emigrante e comunista', El 
Progreso, 'Lucenses imprescindibles', 10 maio 2005, p. 25. 
 
Presenta un percorrido polos distintos puntos da xeografía mundial que determinaron a vida 
e obra do autor. Comeza aludindo ao desarraigo do poeta  dende o mesmo momento de ver 
a luz para logo centrarse nas cidades de Lugo, Madrid, América e a figura de Marika 
Gerstein como referentes na súa obra e biografía. Di que Lugo determina a primeira 
mocidade de Varela, Madrid acércao a tertulias literarias, conferencias e loitas e América e, 
sobre todo Arxentina, marcan a súa adolescencia, retratada nos seus versos, aos que 



cualifica de intimistas e cheos de intereses políticos.  Gerstein é presentada como un 
definitivo "peirao de atraque" nos anos 50 e 60. Remata coa ilusión á fuxida de Lourenzo e 
Marika a España. 
 
 
 
Diálogos Comunicación, 'Especial Letras Galegas', El Progreso, 17 maio 2005, pp. I-IV. 
 
Suplemento especial que El Progreso publicou con motivo da celebración do Día das 
Letras Galegas e que inclúe diferentes artigos e entrevistas sobre a vida e a obra de Lorenzo 
Varela, así como numerosas imaxes e fotografías do poeta. Deseguido, describimos cada un 
destes traballos:  
 
- 'Xesús Lorenzo Varela, unha vida: 1916-1978', p. II. 
 
Percorrido pola vida do autor dende o seu nacemento no barco La Navarret até a súa morte 
no 1978. Divide a súa traxectoria vital en catro fases: antes da Guerra Civil, despois da 
Guerra, a etapa do exilio e o regreso a España. De cada unha delas ofrece varias pinceladas 
que axudan a coñecer mellor a figura homenaxeada, unha figura vinculada coas nosas letras 
e cultura dende a súa participación na fundación das Mocidades Galeguistas. Destaca a súa 
implicación na loita polos seus ideais, a importancia do exilio, a loita contra o fascismo, o 
encontro con amigos exiliados como Rafael Alberti e Luís Seoane e a volta a España. 
Remata referíndose á última etapa da súa vida. 
 
- 'Unha obra marcada pola guerra e o exilio', p. III. 
 
Achégase á obra de Lorenzo Varela destacando dúas etapas na súa produción literaria: a 
estadía en Madrid na década dos 30 e os anos do exilio. Comeza cunha breve síntese das 
súas primeiras creacións. A continuación, refírese á súa colaboración con revistas 
combativas durante a Guerra Civil e a participación en América na creación de varias 
revistas como De mar a mar, Correo Literario ou Cabalgata. Analiza logo das súas obras: 
publicación de libros de poemas en México e Arxentina, a primeira obra en galego, Catro 
poemas de amor para catro gravados, ou a máis importante, Lonxe, da que sinala a 
saudade que manifesta o autor pola súa terra e a loita na guerra. Remata cunha lembranza 
aos estudos realizados sobre o autor por persoeiros da cultura galega. 
 
-' Homenaxes desde os berces', p. IV. 
 
Dá noticia da participación do concello natal de Lorenzo Varela, Monterroso, nas 
actividades na memoria do intelectual. Comeza referíndose ás actividades que acolle o 
concello dende primeiros de ano para logo facerse eco dos libros presentados sobre o 
homenaxeado como Monterroso e Lugo, as raíces do Lorenzo Varela, Diccionario Lorenzo 
Varela ou a edición de Xosé Luís Axeitos Catro poemas galegos para catro gravados. 
Destaca ademáis as xornadas de convivencia do alumnado de infantil e primaria no 
concello para coñecer ao autor, concertos, ofrenda floral o 30 de abril, a convocatoria dun 
premio xornalístico e unha exposición de fotos. Remata manifestando que se abrirá de 
forma permanente un espazo dedicado a Varela neste concello. Inclúe o programa do día 



das Letras Galegas. 
 
- 'Divulgamos a figura e a obra de Varela entre nenos e adultos', p. VI. 
 
Entrevista ao alcalde de Monterroso Antonio Gato Soengas. Comeza referíndose á 
implicación do concello na homaxe do escritor para logo falar do espazo que lle dedicará 
sempre o concello no Día das Letras Galegas para divulgar a súa obra entre nenos e adultos. 
Inclúe ventaíña na que o alcalde lembra o traslado da sepultura de Madrid a Monterroso no 
cemiterio de Fufín por decisión dos amigos. 
 
- 'A voz dos exilios', p. VII. 
 
Aproximación á figura do escritor Xesús Lorenzo Varela por parte do xornalista e 
articulista Arturo Ruibal. Comeza cunha lembranza á morte do autor para logo facer unha 
breve achega da súa biografía até rematar a Guerra Civil. Salienta a súa participación na 
fundación das Mocedades Galeguistas, a súa amizade con Fole e Piñeiro, a influencia de 
Madrid na súa formación e a súa participación na publicación literaria El Sol. Remata 
referíndose ao cambio de vida despois da guerra, a militancia no Partido Comunista e a 
participación en Poetas en la España leal e Homenaje de despedida a Brigadas 
Internacionales, ademais de informar da súa vinculación coa Alianza de Es-critores 
Antifascistas. 
 
- 'Varela quere manter vivos os clásicos', p. VIII.  
 
Entrevista a Gregorio Ferreiro Fente, autor do "Diccionario" Lorenzo Varela, na que fala 
da importancia da obra do autor e da súa contribución á literatura galega. Contesta a 
preguntas sobre o valor literario do poeta, o seu sentido de derrota ou a última etapa da súa 
vida para coñecer mellor a figura do escritor exiliado.  
 
 
 
 
 
El Correo Gallego, 'Lorenzo Varela', El Correo Gallego, 17 maio 2005, pp. 1-39. 
 
Suplemento especial que o xornal El Correo Gallego edita con motivo da celebración do 
Día das Letras Galegas, que inclúe artigos dedicados ao homenaxeado deste ano e outros 
sobre a literatura galega en xeral; inclúe, ademais do poema 'Emigrante' do libro Lonxe, 
diversas fotografías e imaxes relacionadas con Lorenzo Varela como fotografías do seu 
busto, dos seus amigos, dos lugares nos que vivíu, das súas obras manuscritas, etc. A 
continuación damos conta dos artigos relacionados coa literatura galega: 
 
- 'Unha biografía marcada polo mar que o viu nacer e o acompañou sempre', pp. 2-3. 
 
Biografía organizada por anos, de forma esquemática, de Lorenzo Varela, desde o seu 
nacemento na emigración (Cuba) até numerosos episodios da súa vida, como encontros con 
intelectuais, a publicación en 1944 na editorial Resol de Catro poemas para catro gravados 



para o álbum de Luís Seoane María Pita e tres retratos individuais, ou a referencia a 1955 
cando forma parte do cadro de persoal do xornal 'La Razón' editado en Bos Aires. 
 
- 'Unha obra fecunda que nos leva a unha traxectoria de compromiso político', pp. 8-10. 
 
Fálase das primeiras creacións literarias vinculadas ao xornalismo, como a revista 'PAN', 
cando estaba en Madrid, onde colaboraba Rafael Dieste. Tamén en plena Guerra Civil en 
colaboracións de intenso labor cultural como en "Hora de España", "El Mono azul", xunto a 
Alberti, Dieste e María Teresa León. A derrota dos republicanos produciralle o exilio que 
só abandonará a finais dos anos 70. En México creará "Romance", na Arxentina "Taller". O 
arranque de publicacións de libros de poemas sitúase a inicios dos anos corenta con Elegias 
españolas en México, Torres de amor, o segundo poemario en español, Catro poemas para 
catro gravados como a súa primeira obra en galego editada en 1944 e Lonxe considerada o 
seu grande libro, que incidirá na súa produción de claro compromiso político. A seguir 
cítanse máis obras acompañadas dos seus correspondentes comentarios, como Poesía e 
Homenaxes do 1979, Poemas, Homenaxe a Picasso do 1963, Castelao na voz dos poetas de 
1970, Homenaxe cativo a Valentín Paz Andrade, Poema desgarrador de radical desacougo 
do ano 1978, o estudo Actualidad de la obra crítica de Baudelaire de 1943, diferentes 
monografías como Murillo ou Seoane, o ensaio El Renacimiento ou Seoane o el arte 
sometido a la libertad do ano 1966, e a participación no volume Galicia Hoy de 1966. 
 
- 'Estar fóra provoca un sentido de patriotismo moito máis acentuado', pp. 14-15. 
 
Recóllese aquí unha enquisa feita a Neira Vilas por mor das aulas que deu o escritor aos 
alumnos do IES Torrente Ballester e aos alumnos de Belas Artes, sobre o escritor Lorenzo 
Varela, incidindo Neira Vilas na necesidade de falar do exilio debido á importancia que 
para moitos escritores tivo a publicación alén da Galiza das súas obras, admitindo tamén 
que no exilio o traballo é maior polo patriotismo, que o esquecemento que Dieste, Seoane e 
Varela sufriron na Galiza cando volveron foi grande e da amizade que Neira Vilas trabou 
con Lorenzo Varela. 
 
- 'Lembranzas e anécdotas sobre a vida e as obras dun autor galego exiliado', p. 16. 
 
Xúntanse anécdotas contadas por columnistas de El Correo Gallego e Galicia Hoxe nos 
últimos meses sobre Xesús Lorenzo Varela debido á homenaxe polo Día das Letras 
Galegas 2005. Así: Neira Vilas, Miguel Anxo Fernán Vello, Rosa Aneiros, Avelino Abuín 
de Tembra, Xavier Costa Clavell, Marcos Valcárcel, Xavier Castro Rodríguez, Luís 
González Tosar e Xosé Lois García, onde se fala do seu acento arxentino característico, 
unhas verbas a prol da cultura, como emblema da Galiza emigrada e de esquerdas ou o 
silenciamento descoñecido da obra. 
 
- 'O Día das Letras comeza a celebrarse no ano 1963 homenaxeando a Rosalía', p. 20. 
 
Fálase da proposta e creación da xornada anual do Día das Letras Galegas creada por 
Fernández del Riego e aprobada pola Real Academia Galega inspirándose na celebración 
do 23 de abril (día do libro español) en 1963. Recóllense declaracións de del Riego para 
Radio Nacional de España en 1997 onde explica isto. A seguir enuméranse as persoas 



galardoadas desde o 1963 até hoxe.  
 
- 'Acertamos dedicándolle o Día das Letras a Varela', p. 22. 
 
Esta é unha enquisa feita ao presidente da Real Academia Galega, Xosé Ramón Barreiro 
Fernández en relación a Lorenzo Varela na celebración do 17 de maio. Así, este destaca a 
figura do escritor polo enriquecemento que ofrece á visión que tiñamos do exilio. Ademais, 
fálase dos actos que terán lugar en Monterroso, de onde procede o poeta aínda que naceu na 
viaxe que cos seus pais facían a Cuba, onde acudirán Xosé Luís Axeitos, Xesús Alonso 
Montero e Xosé Neira Vilas, que falarán da obra do escritor ademais da interpretación 
Coral Ecos do Ulla co poema "Castelao" e o "Himno Galego". 
 
- 'O Día das Letras segue sendo bo se non perde o carácter reivindicativo', p. 23. 
 
Enquisa a Dolores Vilavedra, profesora de literatura da Universidade de Santiago de 
Compostela, onde se fala da figura de Varela, da rendibilidade ou non do Día das Letras 
Galegas ou da situación na que se encontra o sistema literario galego, con novos escritores 
e escritoras, a repercusión que teñen ou non no Estado Español e o problema da excesiva 
cantidade de editoriais. Indícase ademais a publicación en breve do epistolario de Carvalho 
Calero a Fernández de Riego con cartas que van desde 1932 ata a década dos 80. 
 
- 'Mellorar a distribución nas librerías, clave do proxecto Libro Galego', p. 24. 
 
Fálase aquí do proxecto Libro Galego, coa iniciativa nada o 11 de maio en Compostela 
onde dez editoriais se conformaran dentro dunha: Distribucións Arnoia S.A, co obxectivo 
de mellorar a dispoñibilidade de libros en galego nas librerías de todo o país, e onde xa se 
recolleu un catálogo conxunto para a primavera- verán 2005. O proxecto está integrado por: 
Espiral Maior, Edicións do Castro, Laiovento, Ir Indo, Toxosoutos, Alvarellos Editora, 
Unipro Editorial e o Instituto de Estudos Vigueses, Edicións do Cumio e Ouvirmos. Así 
mesmo, recóllense algunhas palabras do director financeiro de Arnoia, Alberto Pérez 
Abreu. 
 
- 'Internet, unha fonte de información inesgotable sobre Lorenzo Varela', pp. 26-28. 
 
Infórmase dos diferentes webs tanto galegos como foráneos que lle dedican un destacado 
espazo á conmemoración do Día das Letras Galegas 2005 con achegas biográficas e visuais 
do galardoado, Lorenzo Varela. Así, aparece unha breve enumeración dalgunhas: Real 
Academia Galega, Consellería de Cultura, Cultura Galega.org, Biblioteca Virtual Galega, 
Sargadelos, Día das Letras Galegas.com, IES As Lagoas, Galipedia, Seminario de 
formación permanente, EduGaliza e Galicia Espallada. 
 
- 'Multiplícanse os actos de celebración dentro e fóra da comunidade', p. 29. 
 
Recóllense diferentes actos de celebración do Día das Letras Galegas 2005. Así, fálase do 
Foro Arraiano formado por diferentes colectivos que traballan na promoción da lingua 
galega nos territorios do Eo- Navia, do Bierzo e das Portelas, que presentaron un mapa 
unificado titulado Territorios de Galicia da autoría de Ramón Pais, que presentou xunto a 



Hector Silveiro da Real Academia Galega e Méndez Ferrín, en Cacabelos, onde tamén se 
realizou o Cuarto Banquete de Cacabelos que contou con colectivos en defensa da lingua 
do Bierzo, Fala Ceibe, Xarmenta, e a Escola de Gaitas, para debater sobre o futuro da 
lingua do país. A conmemoración comezou no Bierzo, onde se lle fixo unha homenaxe ao 
poeta morto Antonio Fernández Morales. Fálase, tamén, da presentación do libro Lorenzo 
Varela en revistas culturais de México e Bos Aires da man da Sección de Comunicación do 
Consello da Cultura Galega, da exposición na Galería Sargadelos de Santiago de 
Compostela titulada Lorenzo Varela (1916- 1978). De mar a mar... que está exposta desde 
o 12 de maio; do reparto de catro millóns de bolsas nas que aparece impreso o poema 
"Lugo" de Lorenzo Varela pola cadea de supermercados do grupo Gadisa ademais de 
agasallar aos clientes até o luns 16 de maio con mil exemplares do libro Lula e a folla 
milagreira de Xosé Díaz, e do maratón literario organizado polo Colectivo Urbano Lugrís 
que terá lugar no Círculo de Artesáns da Coruña desde as 12:00 horas até as 19:00 horas. 
 
- 'Sobre as cifras da lingua e da lectura e a crise do sector editorial galego', p. 30-31. 
 
Fálase aquí da situación crítica que vive o sector editorial galego que se recolle a partir das 
porcentaxes estudadas sobre varias enquisas, que amosan que aínda que os galegos len algo 
máis do que os españois, a lectura na lingua do país diminúe até o 33'4%. Recóllense 
algunhas palabras do coordinador da Federación de Libreiros de Galiza, Antonio 
Fernández, onde tenta analizar a problemática editorial galega á que se una tamén o 
presidente da "Asociación Galega de Escritores", (AGE), Manuel Bragado, que afirma que 
aínda que hai moita creación literaria que pode levarnos a falar de madurez, o problema 
está na produción e venda. A isto únese a opinión do presidente da AELG, "Asociación de 
Escritores en Lingua Galega", Cesáreo Sánchez Iglesias, que afirma que a problemática do 
país vén da man de non estar totalmente normalizada. 
 
- 'Un de cada tres lectores recoñécese consumidor de literatura en galego', p. 32. 
 
Este artigo correspóndese co anterior aínda que máis breve. 
 
- 'O bo deste día é rescatar a memoria que se perdeu nun momento preciso', p. 34-35. 
 
Esta é unha enquisa feita a Antón Lopo, escritor e xornalista, que vén de publicar unha obra 
biográfica sobre a figura de Lorenzo Varela As tres mortes de Lorenzo Varela e que se 
define como chave para comprender a personalidade poliédrica do escritor galego. Lopo 
tenta transmitir ao lector o exilio constante no que se veu mergullado Varela e explícao xa 
no título da obra onde as tres mortes son referidas á morte real do escritor no 1978, a morte 
de saber que o exilio vai ser eterno (1945) e a morte da perda da parte republicana na 
Guerra Civil. Insístese tamén na importancia do Día das Letras Galegas pola tentativa de 
recuperación dunha memoria perdida polo Goberno galego e español que nunca 
recoñeceron o traballo do escritor de Monterroso. 
 
 
- 'O 'Sinaia' ou as ansias de liberdade que ofrecían os territorios de alén mar', p. 36. 
 
Refírese aos diferentes barcos que partiron do Estado Español con refuxiados republicanos 



exiliados en América. Así, noméanse algúns: 'Mexique', 'Siboney', 'Orizaba' ou 'Flandés', 
mais con especial atención ao 'Siania' que partiu da Franza en maio e despois de dezaoito 
días chegou ao porto de Veracruz en México o 13 de xuño do 1939 con 1681 exiliados 
entre os que se atopaba Lorenzo Varela. Fálase do seu recibimento polo Secretario de 
Gobernación, Ignacio García Téllez, encargado de facer o discurso de benvida, e por 
Alejandro Gómez Meganda, en representación do presidente Cárdenas. 
 
- 'O número de títulos que se editan en lingua galega duplicouse en quince anos', p. 38. 
 
Faise aquí unha análise con dados e cifras da situación das axudas que o Goberno fai para a 
edición en galego e para a promoción da creación nesta lingua. Aparecen datos 
contrarrestados do 1999 e do 2004 e fálase dunha duplicación de títulos en lingua galega ao 
longo de quince anos ao pasar de 902 no 1990 a 1.828 no 2004 segundo datos da 
Consellaría de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Incídese no apoio institucional e 
recóllense cifras destinadas a estas liñas de axudas.  
 
- ' Ferreiro: 'Lorenzo Varela enténdese fácil desde a súa condición de republicano', p. 39. 
 
Recóllese unha enquisa ao escritor Gregorio Ferreiro Fente, autor do Dicionario sobre 
Lorenzo Varela onde se fala da vida do galardoado polo Día das Letras Galegas 2005 como 
posuidor dunha vida chea de experiencias e peripecias, da vida que levou con axudas 
económicas de seu pai e da condición republicana que serve para encadralo. Ademais, 
engádese a liña ou valor pedagóxico que a obra de Ferreiro Fente ten con recursos 
didácticos para comprender a figura de Lorenzo Varela. 
 
 
 
Gaspar, Silvia, 'Lorenzo Varela', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', nº 768, 'O que 
le é un león', 19 xaneiro 2005, p. 6. 
 
Recolle información biográfica do autor homenaxeado, destacando a súa condición de 
emigrante en Cuba, a súa participación nas Mocidades Galeguistas e a súa estancia en 
Madrid, onde formou parte da alianza de Intelectuais Antifascistas en Defensa da Cultura, 
xunto con Machado, García Lorcae Alberti. Sinala a súa participación na Guerra Civil e a 
marcha a México, Bos Aires e o regreso a Madrid. Finalmente, menciona as obras do autor. 
 
 
L.M.S., 'Xornalismo e primeiros pasos na poesía', La Opinión, 'Día das Letras Galegas', 17 
maio 2005, p. 60. 
 
Achégase á figura do poeta Lorenzo Varela ofrecendo un percorrido polas súas 
colaboracións en distintas publicacións como a revista PAN en Madrid ou na revista 
combativa El mono azul. Xa no exilio participa nas revistas Correo literario, De mar a mar 
e colabora co xornal La Razón e Cuco-Rei, onde publica o poema Cantiga nova que se 
chama cadea. Sinala a data de 1940 como o arranque da publicación de libros de poemas, 
dos que salienta Elegías españolas e Torres de amor. Remata ofrecendo unha análise desta 
obra, publicada na Arxentina no marco da colección Pomba da editorial Nova, con 



ilustracións de Luís Seoane e un limiar de Rafael Dieste. 
 
 
 
L.M.S., '42 anos de historia', La Opinión, 'Día das Letras Galegas', 17 maio 2005, p. 61. 
 
Presenta un percorrido pola celebración do Día das Letras Galegas dende o seu nacemento 
no ano 1963 e lembra que esta é a data que coincide coa celebración do primeiro centenario 
de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. Logo de enfatizar a relevancia desta 
publicación para a historia  cultural galega, observa que dende aquel momento se elixe esta 
data como homenaxe ao primeiro libro galego con significación universal. Logo de facer un 
percorrido polos persoeiros homenaxeados máis relevantes como Alfonso X o Sabio, Celso 
Emilio Ferreiro ou os grandes do Rexurdimento, lembra a figura do homenaxeado no 2005, 
Xaquín Lourenzo, e remata cunha análise das cidades e provincias con máis homenaxeados 
nados nas súas terras mencionando Rianxo, Santiago de Compostela, Coruña ou Ourense. 
 
 
 
L.M.S., 'Xesús Lorenzo Varela, toda unha vida de compromiso', La Opinión, 'Día das 
Letras Galegas', 17 maio 2005, p. 63. 
 
Recolle os distintos puntos xeográficos que serviron de exilio ao poeta Lorenzo Varela. 
Refírese así a lugares como La Habana, Cuba, Arxentina, Galicia ou Madrid, polos que 
vaga o autor até o remate da Guerra Civil, e comenta que marcan unha etapa chea de 
actividade intelectual e política. Informa do tempo que o poeta pasa no campo de 
concentración de Saint Cyprien en Francia ao remate da guerra civil, para logo ir a México 
e Bos Aires, onde se reencontrá con Luís Seoane, Carme Muñoz e Rafael Dieste. Presenta 
un amplo abano de importantes xornais arxentinos cos que colabora como Clarín, El 
Mundo, e La Nación e revistas como Del Arte e Sur. Remata coa antoloxía de poemas que o 
autor traduce dos ensaios de Baudelaire. Inclúe unha ventaíña que, baixo o título "Versos, 
pintura e un regreso agridoce á terra", recolle obras literarias nas que Dalí ou Picasso 
acompañaron as súas poesías. 
 
 
 
MARÉ, 'Os tres rostros da arte', Galicia Hoxe, 'Maré', 29 xaneiro 2005, p. 41. 
 
Dá noticia do volume publicado por Ediciós do Castro que, no 1951, xa publicara a 
editorial Argentina de Música incluíndo textos de Lourenzo Varela, gravados de Luís 
Seoane e partitura de Julián Bautista, agora baixo o título Catro poemas para catro 
gravados. Logo de referirse á presencia das versión do inglés William Shand no 1951 
lembra que os textos e gravados xa aparecen nun albúm en 1944 baixo o título María Pita e 
tres retratos medievais, poemas aos que Xulián Bautista lles pon música a finais dos 40. 
Remata aludindo á introdución do académico Xosé Luís Axeitos no fascímil que agora 
presenta Edicións do Castro. Inclúe unha ventaíña na que alude á implicación do concello 
de Monterroso na dedicación do Día das Letras Galegas ao poeta. 
 



 
 
MARÉ, 'A consagración de L.V.', Galicia Hoxe, 'Maré', 3 maio 2005, p. 45. 
 
Dá noticia da publicación da biografía de Lorenzo Varela A obra de Romero escrita por 
Marga Do Val para a editorial A Nosa Terra. Comeza cunha referencia a outras das obras 
publicadas que esmiúzan a súa figura dende distintos puntos de vista. Logo de lembrar a 
obra Dicionario de Lorenzo Varela, de Gregorio Ferreiro Fente, salienta a publicación 
dunhas cartas inéditas de Lorenzo Varela publicadas por Edicións do Castro ademais da 
obra Lorenzo: voz desterrada, de Fernando Salgado, obra que cualifica como a máis 
completa biografía do escritor homenaxeado. Refírese tamén en tres ventaíñas á aposta de 
Galaxia polo poeta coa edición As tres mortes de Lourenzo Varela, de Antón Lopo, 
manifestando que inclúe unha antoloxía da poesía do escritor tanto en castelán como en 
galego e reconstrúe a biografía de Varela a través de conversas con persoas que o trataron. 
Menciona tamén os tres volumes de Lorenzo Varela publicados en Xerais por Carlos Luís 
Bernández e a Fotobiografía que cada ano edita a mesma editorial con máis de duascentas 
páxinas e fotografías inéditas do autor e cinco artigos de algún dos seus especialistas. 
 
 
 
Mon, Suso, 'Lorenzo Varela e o edificio histórico da literatura galega', A Peneira, 'Invando 
vagalumes', maio 2005, p. 4. 
 
Achégase á figura de Lorenzo Varela con motivo da dedicación do día das letras galegas ao 
poeta exiliado. Comeza cunha lembranza á literatura galega a través dunha análise 
diacrónica dende os Séculos Escuros que evidencia os grandes esforzos de intelectuais 
galegos por manter vivas a nosa lingua e literatura. Despois desta contextualización, 
céntrase na figura do homenaxeado, alabando os seus esforzos e a súa contribución á loita 
por manter viva a lingua dende o exilio. Salienta a súa relevancia na loita contra o silencio 
do noso país, especialmente significativa pola súa condición de exiliado. Conclúe 
lembrando non só a labor fornecida de Lourenzo Varela senón a de tantos outros que 
mantiveron vivo o espírito do noso pobo.  
 
 
 
Nicolás, Ramón, 'En Lorenzo Varela', Faro de Vigo, nº 124, 'Letras Galegas 2005', 12 maio 
2005, p. VI. 
 
Ofrece un repaso da produción bibliográfica vinculada á figura de Lorenzo Varela con 
motivo da dedicación do día das Letras Galegas ao autor. Salienta a actividade levada a 
cabo por Edicións do Castro, Xerais, Sotelo Blanco, Edicións a Nosa Terra ou Galaxia na 
difusión da obra, textos inéditos e biografía do poeta. Menciona ademais as publicacións en 
forma de unidades didácticas (Marcos Varcarcel e Afonso Monxardín) e revistas como 
Raigame, número XXI, editada pola Deputación de Ourense. Lembra na ventaíña "Lorenzo 
Varela e Luiero Rei" a publicación da Universidade de Santiago de Compostela promovida 
polo departamento de Filoloxía Galega, que repasa a amizada entre os dous autores. 
 



 
 
Noia, Soedade e A.R. López (coord.), 'Homenaxe a Lorenzo Varela', Galicia Hoxe, 'Revista 
das Letras', nº 566, 17 maio 2005, pp. 1-56. 
 
Número especial da Revista das Letras dedicado integramente a Lorenzo Varela, que inclúe 
numerosas imaxes do autor homenaxeado co Día das Letras Galegas e mais diferentes 
artigos que dan conta da súa traxectoria vital e profesional. De seguido damos conta de 
cada un destes artigos:  
 
- Herminio Barreiro, 'Exilios. O desgarrón que non acaba de desgarrarse', pp. 4-5. 
 
Reflexión sobre a desgarradora pegada do exilio no século XX. Comeza definindo o  exilio 
como unha ferida que nunca cicatriza para logo centrarse na experiencia dos españois 
republicanos exiliados en México entre o 1936-39. A continuación, presenta unha 
exhaustiva análise das distintas implicacións do termo como experiencia existencial e 
vicencia central do século XX. Menciona figuras que deberon exiliarse como Luís Seoane. 
Luís Soto e Lorenzo Varela, ademais de lembrar as figuras de Sánchez Vázquez, Antonio 
Machado, ou León Felipe para amosar cómo se plasma a experiencia na súa obra. Remata 
aludindo a través de preguntas retóricas ao posíbel fin do éxodo. 
 
- A.R. López, 'Do Sinaia ao Stanbrook', pp. 7-9. 
 
Aproximación ás travesías do Sinaia e o Stanbrook, barcos que transportan a milleiros de 
republicanos españois cara a América. Comeza referíndose ás viaxes do Sinaia, onde ía 
Lorenzo Varela e á testemuña do xornal que servía de portavoz das actividades realizadas, 
centrándose na chegada a Veracruz do 13 de xuño do 1939, para logo falar da travesía do 
Stanbrook, ofrecendo detalles do barco e da difícil viaxe e ancorada á entrada de Orán. 
 
- Xesús Alonso Montero, 'Colaborador na Guerra Civil', pp. 9-10. 
 
Análise de catro volumes emblemáticos nos que participa Lorenzo Varela no período 
bélico. Comeza cunha achega a Romancero de la Guerra Civil, onde enumera as 
composicións do poeta ("Fernando de Rosa", "Lina Odena" e "La falsa promesa"). Segue 
con Homenaje al poeta García Lorca contra su muerte, recuperando a "Copla sencilla" que 
escribe Lorenzo Varela con versos lorquianos, e tamén Poetas en la España leal, onde cita 
a Lorenzo na compañía de Alberti, Machado, ou Cernuda. Di que este volume acolle tres 
poemas do galego, "Primero de Mayo", "Hoy" e "Palabras en el fuego", poema que inclúe. 
Finalmente, refírese a Homenaje de despedida a las brigadas  internacionales, ofrendo 
trazos xerais do volume. Remata aludindo á grandeza do escritor e ao seu compromiso 
político. 
 
- S. Noia e Antón Lopo, 'Entre 'varonas' e amadas', p. 13. 
 
Comeza referíndose ao perfil humano do homenaxeado enfatizando o aire fresco e maduro 
que lle dá á tradición retórica do Día das Letras. Logo refírese á súa peripecia erótica e 
amosa cómo se manifesta na súa obra na utilización de femininos infrecuentes como 



"varona". Unha vez definida a figura da nai como heroína, alude á presenza das noivas na 
súas creacións para subliñar o carácter autobiográfico destas. Remata matizando que as 
súas non son mulleres arquetipos únicos, senón manifestacións versátiles de personalidades 
variadas. 
 
- Marga do Val, 'Unha carta deste tempo', pp. 15-18. 
 
Carta a Lorenzo Varela na que se critica o recoñecemento tardío do poeta e ao mesmo 
tempo se lembra a dor da guerra e a pegada do exilio no escritor ademáis da presenza de 
Julita Álvarez na súa vida. Inclúe versos da obra Lonxe, na que recorda a homes do agro 
galegos e un dos poemas soltos Primero de Mayo, no que tamén di que exalta aos 
traballadores de distintas partes do mundo explotados polo capital. 
 
- X.L. Axeitos, 'O Tradutor', pp. 21-24. 
 
Das distintas traducións que realizou o escritor no exilio comenta versión ao castelán do 
poema Petöfi de Aquilino Iglesias Alvariño.Comeza referíndose ao clima poético e político 
no que se inscribe esta tradución para logo analizar o temas vencellados á terra que 
aparecen no seus poemarios. Deste xeito manifesta que  Lonxe recupera temas canónicos da 
poesía galega como a ausencia causada pola emigración e destaca que se arreda da poética 
tradicional para insistir na soiedade existencial. Comenta tamén outros temas como o 
dolmen, a presenza da prensa galega nas súas composicións ou os guerrilleiros e a presenza 
do pobo. Remata cunha referencia á humanización da historia e esencialización de  valores 
éticos e morais da súa poética. 
 
- Noia, Soedade e A.R. López (coord.), 'De mar a mar (1916-1978)', pp. 27-30. 
 
Percorrido biográfico a través dunha cronoloxía temporal de datas relevantes na vida do 
escritor, dende 1916 até o 2005. Destaca datas relacionadas coa emigración, coa fundación 
das Mocidades Galeguistas de Lugo, coa guerra e o exilio, a fundación de revistas, a morte 
de familiares e distintos actos nos que participa, así como a publicación das súas obras e 
homenaxes póstumas.  
 
- Carlos L. Bernández, 'Beleza e verdade', pp. 33-36. 
 
Analiza a faceta de ensaísta das artes plásticas de Lorenzo Varela. Comeza citando os 
estudos criticos realizados polo autor para logo centrarse na concepción crítica da arte do 
escritor a través do seu ensaio sobre Baudelaire. Destaca aspectos fundamentais da súa 
concepción crítica, como o vínculo da estética coa política, para rematar afirmando que 
para o poeta galego a crítica non debe esta exenta de reflexión política. 
 
- Daniel Salgado, 'Cousa de ventos: no Correo literario', pp. 39-41. 
 
Análise do xornal publicado en Bos Aires Correo Literiario e a participación de Lorenzo 
Varela neste diario democrático. Comeza facendo referencia á experiencia do exilio tras a 
Guerra Civil. A continuación fala da andaina do Correo Literario e o periplo de Varela 
naqueles anos sombríos destacando os contidos e intereses artísticos  da revista e a pegada 



literaria que nel deixa o escritor galego xunto con outros exiliados como Seoane, Octavio 
Paz, León Felipe ou Rafael Alberti. Finalmente, comenta que Varela funda con Seoane 
Cabalgata ante o esmorecemento do aire de esperanza que inaugurara as páxinas de Correo 
Literario co ascenso de Perón. 
 
- Soedade Noia, 'Bibliografía dourada', p. 44. 
 
Referencia á bibliografía escrita sobre Lorenzo Varela dividida en dúas seccións: a 
biografía do autor e obra. Salienta libros de aproximación crítica como os traballos de 
Alonso Montero e Axeitos ou a construción literaria realizada por Antón Lopo sobre a vida 
do poeta exiliado. Tamén se refire á edición facimilar de Edicións do Castro de Correo 
Literario, a aportación de Gregorio Ferreiro Fente con Homaxes,  ou a biografía de 
Fernando Salgado Lorenzo Varela: Crónica dunha vida atormentada. 
 
- X. Gregorio Ferreiro Fente, 'L.V. visto cos ollos de Ánxel Fole', pp. 47-50. 
 
Achega ao período lugués de Lorenzo Varela a través de Ánxel Fole. Comeza referíndose 
aos camaradas Fole e Piñeiro e a súa vinculación con Lugo e o escitor para logo centrarse 
nas distintas aproximacións críticas á figura de Varela estudan a súa conexión con Lugo. A 
continuación, comenta unha carta inédita que Fole escribe a Varela e remata coa inclusión 
da mesma carta para amosar cómo era Lorenzo Varela a ollos de Ánxel Fole. 
 
- Carlos Callón, 'A memoria desterrada', pp. 53-55. 
 
Tratamento da obra literaria de Lorenzo Varela no sistema literario galego. Comeza cunha 
referencia ao exilio a través dunha metáfora utilizada por Seoane: a  da garrafa lanzada ao 
mar. A continuación, analiza a obra Catro poemas pra catro gravados, examinado a 
temática, a liña argumental e a forma, deténdose nos que pertencen ao último grupo e 
manifestando que eran os máis inocuos no contexto político. Remata o artigo lembrando ao 
músico exiliado Juan Bautista, que realiza as composicións para esta obra e o seu desexo de 
representar cun conxunto musical deseñado por el, ademais de referirse ás anotacións para 
o conxunto descubertas recentemente por Jorge de Persia. 
 
 
 
Pereiro, Xosé Manuel, 'El Día das Letras Galegas recuerda al poeta Lorenzo Varela', El 
País, 'La Cultura', 17 maio 2005, p. 44. 
 
Faise eco da homenaxe ao poeta intelectual Lorenzo Varela con motivo do día das Letras 
Galegas 2005. Comeza referíndose ao lugar da conmemoración do acto (Monterroso, Lugo) 
para lembrar de seguido a actividade literaria do homenaxeado, sempre ao servizo das 
nosas letras. Manifesta así que esta actividade se ve plasmada tanto nas súas obras  como  
Elegías ou Lonxe como na súa produción periodística e implicación política na Arxentina. 
O artigo destaca ademais a importante labor do poeta como tradutor de Jorge Amado e 
conclúe recordándonos a enorme proxección da  súa obra e as numerosas reedicións desta. 
 
 



 
Rodríguez Fer, Claudio, 'Paseo pola poesía de Lorenzo Varela', Faro de Vigo, 'Especial 
Día das Letras Galegas', 17 maio 2005, p. 50. 
 
Citando fragmentos da autoría de Lorenzo Varela, fai un percorrido pola vida e traxectoria 
literaria do autor, analizando as claves fundamentais da obra deste, como o compoñente 
histórico-mítico da súa poesía ou a presenza da muller nela. 
 
 
Romero, Marga, 'Mulleres e Mullers', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 124, 'Letras 
Galegas 2005', 12 maio 2005, p. V. 
 
Aproximación ao universo feminino da obra de Lorenzo Varela. Presenta unha análise do 
papel da muller a través de poemas como "Dedicatoria" en Poemas Carnais ou "Elogio del 
llanto" en Torres de amor ademais de referirse a aquelas composicións inéditas descubertas 
por Axeitos publicadas na Poesía completa do autor. Logo de manifestar que a muller que 
habita os seus versos figura como colectivo ou de forma individualizada, centra a análise en 
cada unha daquelas con nome propio como Perpetua, Julita Álvarez, a escritora comunista 
Estela Canto ou a súa dona Marika Gerstein. Remata aludindo á aproximación crítica da 
obra do autor por académicas como María Hortensia Lacau ou Marta Zambrano. Inclúe 
unha ventaíña, "Memoria colectiva", que completa o estudo referíndose á muller 
conformadora da memoria colectiva e alude a Rosalía de Castro, María Pita ou Dolores 
Ulibarri, protagonistas dos poemas ou invocadas nas dedicatorias. 
 
 
 
Ruibal, Arturo, 'A voz dos exilios', El Ideal Gallego, 15 maio 2005, p. 8. 
 
Aproximación á figura de Lorenzo Varela como escritor. Comeza reproducindo uns versos 
publicados en "Galicia hoy", libro antifranquista editado en París por Ruedo Ibérico. A 
continuación, examina a súa faceta de artista en bares e cafés nos que fala sobre as súas 
dúas paixóns: a literatura e a revolución. Presenta un percorrido polas distintas publicacións 
nas que participou como Alianza de Escritores Antifascistas ou a Organización Triple. 
Remata coa homenaxe que Edicións do Castro lle rende coa publicación "Homaxes". 
 
 
 
Torres Regueiro, Xesús, 'Un texto inédito de Lorenzo Varela', A Nosa Terra, nº 1.177, 
'Opinión', 26 maio 2005, p. 5. 
 
Dá  noticia dun texto inédito de Lorenzo Varela no álbum do humorista betanceiro Manuel 
Roel Longueira. Comeza repasando a biografía de Manuel Roel, centrándose na súa 
experiencia do exilio na Arxentina, vítima da represión franquista, para logo analizar o 
texto inédito de Lorenzo Varela, baraxando o ano 1946 (xusto antes de partir a 
Montevideo) como posíbel data de escritura deste. Inclúe a continuación o texto para 
examinar a súa temática e salientar o sentimento de estrañamento e lonxanía do eido 
familiar da figura do exiliado como liña argumental do discurso poético. A análise leva a 



rematar concluíndo cun comentario sobre o exilio, o sentimento de frustración e baldío 
emocional que sofre o exiliado.  
 
 
 
Valcárcel L., Xulio, 'Baixo o sino da derrota', El Ideal Gallego, 'Páxina Literaria', 22 maio 
2005, p. 4. 
 
Achégase á presenza da derrota na biografía e produción literaria de Lorenzo Varela. 
Afirma que a primeira derrota chega coa súa participación na guerra civil e a frustración 
final co exilio. Critica o feito de non ser a súa obra recoñecida como debera e cataloga o 
autor como un "autor desaproveitado". 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Dicionario poético: Lorenzo Varela', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Letras 
Galegas', 22 maio 2005, p. 8. 
 
Ofrece unha análise das seis verbas que, ao entender de Marcos Valcárcel, son recorrentes 
na obra de Lorenzo Varela: Galicia, heroes, liberdade, lingua, saudade e terra. Comeza 
referíndose a Galicia e recupera aqueles versos do autor que a definen como unha terra 
nova e universal. Segue cun percorrido polos temas "heroes" (María Pita, Roi Xordo ou 
María Balteira) e "liberdade", vinculados á República e á loita. Finalmente refírese á 
"lingua", á "saudade" e á "terra" e comenta que todas elas se evocan nos versos de Lorenzo 
Varela para fortalecer a nosa cultura e tradición. Inclúe versos que o xustifican. 
 
 
 
Valcárcel, Xulio, 'Obra en galego de Lorenzo Varela', El Ideal Gallego, 'Páxina Literaria', 
8 maio 2005, p. 4. 
 
Repaso da produción en galego do poeta Lorenzo Varela. Comeza definindo ao autor como 
poeta galego, aínda que recoñece a súa escasa publicación no noso idioma. A análise 
céntrase sobre todo en dúas obras,  Catro poemas para catro gravados (1944) e Lonxe 
(1954). Manifesta que na primeira obra recupera un pasado galego apropiándose da 
iconografía heroico-mítica da nosa terra. A segunda cualifícaa como "o seu único libro en 
galego" e realiza un profundo exame tanto do título da obra como do poema enteiro. 
Remata comentando a razón de escribir tan pouco nesta lingua: a súa extraordinaria 
esixencia que a veces o leva a destruír a propia obra, e apoia esta idea cunha carta do seu 
amigo Luís Seoane e a referencia ás sospeitas do profesor e académico Xosé Luís Axeitos.  
 
 
 
Varela, Lorenzo, 'O correo de Lorenzo Varela', A Nosa Terra, nº 1.176, 19 maio 2005, pp. 
1-8. 
 
Con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, o xornal A Nosa Terra recupera 



neste suplemento cinco textos que Lorenzo Varela escribiu sobre un maqui amigo seu, 
Charles Chaplin, Pablo Picasso, Octavio Paz e Baudelaire. 
 
 
 
Vázquez Monxardín, 'Un retrato de Lorenzo Varela, de Luís Seoane', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 30 maio 2005, p. 37. 
 
Fala dos retratos e caricaturas dedicados ao autor Lorenzo Varela realizados polo seu amigo 
Luís Seoane e desvela a existencia dunha peza  inédita pintada a óleo. Nun primeiro 
momento alude ás ilustracións de Seoane nos libros Lonxe e Torres de Amor. A 
continuación refírese ás catro caricaturas que este fixo do poeta e á peza inédita, todas elas 
reproducidas na noticia. Remata analizando detidamente a caricatura dos anos cincuenta 
que inclúe Fernando Salgado na súa obra Crónica dunha vida atormentada.  
 
 
 
VV. AA., 'Lorenzo Varela. De mar a mar', La Voz de Galicia, 17 maio 2005, pp. 1-24. 
 
Suplemento especial que El Ideal Gallego publica con motivo da celebración do Día das 
Letras Galegas, que neste ano está dedicado ao poeta Lorenzo Varela. O suplemento, que 
con leves modificacións tamén foi publicado polo Diario de Ferrol e Diario de Arousa, 
inclúe artigos sobre a vida e obra do homenaxeado, así como poemas, fotografías e cadros 
esquemáticos sobre o autor. Deseguido, damos conta dos traballos acollidos neste 
suplemento: 
 
- Luís Alonso Girgado, 'Á sombra das torres de Lorenzo Varela', p. 2. 
 
En primeiro lugar, trátase brevemente a existencia do poeta lugués. De seguido, faise un 
extenso percorrido por todos os recunchos da obra Torres de amor, publicada pola Editorial 
Nova en Bos Aires no ano 1942. Alude ao prólogo, escrito por Rafael Dieste, ao contido do 
poemario, á estrutura das composicións e á métrica empregada por Lorenzo Varela para 
consumar esta colección. Tamén fai referencia aos influxos doutros escritores en Torres de 
amor. Fala destes poemas como "do mellor que escribiu Lorenzo Varela" e apunta que 
"constitúen o argumento fundamental para consideralo un gran poeta".  
 
 
- Carme Fandiño, 'O pensamento de Lorenzo Varela', p. 3. 
 
A través dun texto ameno e con múltiples enumeracións, dáse conta do proceso de 
formación da ideoloxía de Lorenzo Varela. Describe o ambiente arxentino no cal o poeta 
forxou o seu pensamento cando só era un neno e narra o contexto histórico nas etapas máis 
relevantes da súa vida á hora de conformar a súa personalidade.  
 
 
- Vicente Araguas, 'Baixo mínimos', p. 4. 
 



Ademais de louvar a obra de Lorenzo Varela, achéganos os datos crucias da vida do poeta 
galego. Fai referencia ao exilio e alude á pouca poesía de Lorenzo Varela. O artigo inclúe 
unha fotografía do escritor, o poema "O galo" e un gravado de Luís Seoane.  
 
- Carlos Manuel Callón Torres, 'Catro poemas do pasado para gañar o futuro', p. 5. 
 
Xira ao redor da obra de Lorenzo Varela Catro poemas para catro gravados. Alude á 
finalidade dos poemas e lembra a vida dos homenaxeados nestas catro composicións, María 
Pita, María Balteira, Rui Xordo e o bispo Adaúlfo. Destácase o trato equitativo do poeta no 
que atinxe ao sexo masculino e ao feminino. O artigo vai acompañado do poema dedicado a 
Rui Xordo e do seu gravado. 
 
- María Vilariño, 'A paixón amorosa e a paixón recreadora', p. 6-7. 
 
Aínda que o artigo se centra na figura feminina dentro da vida de Lorenzo Varela, 
comézase facendo fincapé no feito de que o poeta lugués "non foi home de ningunha terra", 
por mor das súas continuas viaxes. Decontado, o texto lévanos a un mundo de mulleres no 
que teñen cabida os grandes amores do poeta lugués. Tamén fai alusión ás tres mulleres ás 
que lle dedicou tres poemas, María Pita, María Balteira e Manuela Sánchez. Inclúese o 
poema dirixido a esta última.  
 
 
- Baldo Ramos, 'Lorenzo Varela no labirinto da luz', p. 8. 
 
Trata sobre a figura de Lorenzo Varela como creador literario. Lóuvase a súa capacidade 
para elaborar unha produción literaria que xorde da homenaxe a outros autores, a pintores 
aos que admira, á República ou á emigración. Tamén alude á primeira etapa de Lorenzo 
Varela como literato. O artigo inclúe o poema adicado a María Pita xunto co seu gravado 
correspondente.  
 
 
- María Cuquejo Fernández, 'Lorenzo Varela, un miliciano da cultura', pp.10-11. 
 
Trátase dun periplo cultural ao longo da vida do poeta lugués. En todo o artigo, lóuvase o 
traballo de Lorenzo Varela a prol da cultura. Esta caste de viaxe comeza cos primeiros 
escritos literarios do poeta e continúa deixando constancia da creación das Mocedades 
Galeguistas de Lugo. Tamén percorre os cafés madrileños dos anos trinta nos que se 
maquinaba unha intensa actividade literaria, sen esquecer a etapa do exilio. Finaliza 
exaltando a calidade da obra de Lorenzo Varela, malia ser cativa. 
 
 
- Armando Requeixo, 'Do capitán de versos e o tolo da terra leda', pp. 12-13. 
 
Dáse conta da relación de amizade que unía a Lorenzo Varela con Ánxel Fole, unha 
relación que durou toda a vida e que deixou a súa pegada nunhas verbas de Fole que recolle 
este artigo. Nestas páxinas nárrase a amizade sen esquecer a traxectoria de Lorenzo Varela 
e a súa actividade literaria. Ademais, achéganos unha carta de Fole na que fala do seu 



amigo. Ademais, inclúese un poema de Lorenzo Varela dedicado ao seu amigo lugués.  
 
 
- Natalia Monje, 'A maleta de Lorenzo Varela', p. 14. 
 
Mediante o emprego de metáforas, alúdese á existenca do poeta lugués. Compárase a súa 
vida coa vida dos nómadas que habitaban o mundo na Prehistoria, equipárase o seu periplo 
alén do mar coa vida dunha maleta que nun primeiro intre está chea e acaba practicamente 
baleira. Para rematar, ofrécenos unha pregunta, "¿que tería sido de Lorenzo Varela de ter 
ficado neste país pechado con mordaza?" 
 
 
VV. AA., 'Lorenzo Varela. De mar a mar', La Voz de Galicia, 17 maio 2005, pp. 1-24. 
 
Suplemento especial que o xornal La Voz de Galicia dedica ao poeta Lorenzo Varela, con 
motivo de térselle dedicado o Día das Letras Galegas; ademais de numerosos poemas, 
debuxos e fotografías do homenaxeado, o monográfico inclúe os seguintes traballos: 
 
- Fernando Salgado, 'Da fin do exilio ao exilio en fin', pp. 2-3. 
 
Comeza sinalando que a obra de Lorenzo Varela non atopou en vida a receptividade 
merecía. Sinala que ao voltar do exilio, o poeta lugués é un descoñecido e neses tempos 
prodúcese un "alhzéimer ideolóxico". Céntrase, sobre todo, na censura e na marxinación 
que sufriu o escritor galego polo feito de escribir na súa lingua materna. Tamén ofrece os 
datos máis relevantes da súa biografía e as características fundamentais da súa obra. O 
artigo inclúe unhas verbas de Ernesto Sábato, amigo de Lorenzo Varela, e recolle o poema 
adicado a Rui Xordo.  
 
- X.L. Axeitos, 'Sentido da derrota', pp. 4-5. 
 
Todo o artigo alude ao contexto histórico no que lle tocou vivir ao poeta de Monterroso, un 
"clima de responsabilidade moral do escritor". Fai referencia ás publicacións politizadas 
nas que colabora con recensións xornalísticas e aos seus ideais, a loita e mais a esperanza, 
uns paradigmas que chegou a representar na súa obra. Por último, sinala o profundo 
silencio de Lorenzo Varela ao voltar a unha patria que, por mor do franquismo, non 
recoñecía. O artigo recolle unhas frases tiradas da carta de pésame de Luís Seoane á viúva 
do poeta.  
 
- Xosé R. Barreiro Fernández, 'Unha voz desafiante nos desencontros no exilio', pp. 6-7. 
 
Comeza cunha dedicatoria de Luís Seoane dirixida a Lorenzo Varela e mais a Arturo 
Cuadrado na cal expresa a incomprensión e o desamparo que están a padecer. Ofrécenos 
unha visión xeral do exilio sufrido polos artistas galegos facendo fincapé na discrepancia 
política e ideolóxica que reinaba no desterro. Ademais, aclara ideas populares como o feito 
de ser México e non Arxentina o lugar principal onde se artellou o movemento 
antifranquista. Tamén trata o triple pacto que deu lugar a Galeuzka e destaca a 
intencionalidade dun artigo de Lorenzo Varela. Xunto ao texto, aparece un artigo de Isaac 



Díaz Pardo dedicado ao poeta lugués.  
 
- Xesús Alonso Montero, 'Tomás Meabe e Lorenzo Varela', p. 8. 
 
Fai referencia á recensión que Lorenzo Varela publicou na revista PAN verbo das Fábulas 
del errabundo, obra de Tomá Meabe. Destaca que máis que tratar da colección de fábulas, 
o artigo de Lorenzo Varela trata do fundador das xuventudes socialistas. Tamén ofrece o 
contexto en que viviu o escritor bilbaíno.  
 
- Xosé A. Ponte Far, 'Da vertixe da guerra á tertulia recuperadora', pp. 10-11. 
 
Comeza tratando a intensidade e a entrega coa que Lorenzo Varela viviu a guerra, uns 
sentimentos que pouco despois chegaron a converterse en desespero e frustación. Así, 
vincula estas emocións co carácter reservado e misterioso da súa poesía. Logo, céntrase ao 
redor da tertulia do Tortoni, frecuentada por numerosos artistas e comunistas, "que rescatou 
para a lingua galega" a Lorenzo Varela.  
 
- Xesús Rábade Parede, 'Unha cita imposible coa esperanza', pp. 12-13. 
 
En primeiro lugar, trata o tema do nacemento do poeta lugués e dunha vida marcada polo 
destino. Despois, ofrécenos de cheo a obra poética comezando con Torres de amor e con 
Lonxe, obra que compara en canto ao tema e á estrutura cun poema de Celso Emilio 
Ferreiro incluído n'O Soño sulagado. Tamén fai referencia ao poema "A Ruy Xordo" 
expoñendo o seu argumento. Inclúe uns versos dedicados a Ferrín cando o poeta ourensán 
estaba na cadea. Por último, achéganos a visión de Lorenzo Varela no referente á 
emigración, ao éxodo e ao papel da muller na súa obra.  
 
 
- Carmen Blanco, 'María Pita, María Balteira e Manuela Sánchez', pp. 14-15. 
 
Trátase dun percorrido pola presenza da muller histórica na poesía de Lorenzo Varela. Fala 
dunha manifestación do sexo feminino "vencellada ao progresismo galeguista e comunista 
do poeta". Comeza facendo referencia a María Pita, defensora da Coruña na invasión 
inglesa de 1589. Despois, ofrécenos a vida de Manuela Sánchez, heroína da guerrillas 
galegas e prototipo de nai forte. Por último, alude á soldadeira María Balteira, unha muller 
"que volvía tolos os homes".  
 
- Marga Romero, 'Homaxes': testemuños de fidelidade', p. 16. 
 
Comeza facendo referencia ao sentimento que ten o poeta de Monterroso cara á súa terra, 
aludindo ao prólogo de Cen chaves de sombra de Valentín Paz Andrade. Logo, achégase á 
obra e á crítica literaria desenvolta por Lorenzo Varela. O exilio e o papel do poeta na 
cultura arxentina tamén deixan a súa pegada neste artigo. Finalmente, lóuvase un poema de 
Varela recollido en Lonxe e titulado 'Compañeiros da miña xeración mortos ou asasinados'.  
 
- Charo Portela Yáñez, 'O epistolario de Carmen Dieste', p. 17. 
 



Achéganos información de utilidade de Lorenzo Varela recollida das cartas incluídas no 
Epistolario de Carmen Muñoz Manzano. Ofrécenos verbas tiradas de cartas que recolle o 
libro que teñen a Lorenzo Varela como protagonista. Tratátase dun documento relevante 
que nos proporciona datos das peripecias do poeta lugués até a súa morte.   
 
- Xosé Gregorio Ferreiro Fente, 'Botellas ao mar, as cartas que reivindican un lugar na 
Historia', p. 18. 
 
Fai referencia ao labor epistolar desenvolto por Luís Seoane e por Lorenzo Varela para unir 
a Galicia interior coa Galicia da diáspora. Alude á principal finalidade, "a loita por non 
seren expulsados da Historia". Tamén trata as diferenzas entre  Luís Seoane, Rafael Dieste 
e Lorenzo Varela no que atinxe á disposición de escribir as cartas. Por último, sinala a 
importancia das cartas do poeta de Monterroso e dos seus desinatarios.  
 
- José Ramón López García, 'Lorenzo Varela y la tradición romántica', pp. 19-20. 
 
Comeza advertindo da relevancia que posúen a política e a cultura no proceso de formación 
da ideoloxía de Lorenzo Varela. Informa sobre o inicio da súa actividade literaria e sobre o 
compromiso político do poeta. Alude ao romanticismo revolucionario ao servizo dun novo 
humanismo na súa obra e ao exilio republicano. Tamén sinala as influencias doutros autores 
na súa obra. Por último, trata a conciencia vital e poética do escritor de Monterroso.  
 
- Fernando Salgado, 'Biobibliografía en 23 chanzos', pp. 21-23. 
 
Trátase dun ameno e intenso percorrido pola vida de Lorenzo Varela. A biografía nárrase a 
través de pequenos textos separados por títulos e recolle todos os capítulos da traxectoria do 
poeta lugués dende o seu nacemento até a súa morte.  
 
- F.S., 'No Museo de La Voz', p. 24. 
 
Informa sobre os poemas de Lorenzo Varela recollidos en diversas cabeceiras que forman 
parte do Museo de La Voz, o poema adicado a María Balteira, a María Pita, o poema 
titulado "O touro", "Eramos tres irmáns" e o artigo "Seoane, o la galleguidad universal". 
 
 
 
 
 
VV. AA., 'Xesús Lorenzo Varela Vázquez. Día das Letras Galegas 2005', Diario de Ferrol, 
17 maio 2005, pp. 1-16. 
 
Suplemento especial que o Diario de Ferrol publica con motivo da celebración do Día das 
Letras Galegas, que neste ano está dedicado ao poeta Lorenzo Varela. O suplemento, que 
con leves modificacións tamén foi publicado polo Diario de Arousa e El Ideal Gallego, 
inclúe artigos sobre a vida e obra do homenaxeado, así como poemas, fotografías e cadros 
esquemáticos sobre o autor. De seguido, damos conta dos traballos acollidos neste 
suplemento: 



 
-Xosé María Dobarro, 'Magnífico poeta, xeneroso ser humano', p. 2. 
 
Faise referencia, nun primeiro momento ao Lorenzo Varela persoa, e nun segundo 
momento, ao Lorenzo Varela escritor. Así, aludése a defensa do poeta lugués a prol da 
República e a prol das letras. Ademias, ofrécesenos a traxectoria poética do escritor, e 
inclúense versos dalgúns dos seus poemas.  
 
- Carme Fandiño, 'O pensamento de Lorenzo Varela', p. 3. 
 
A través dun texto ameno e con múltiples enumeracións, dáse conta do proceso de 
formación da ideoloxía de Lorenzo Varela. Describe o ambiente arxentino no cal o poeta 
forxou o seu pensamento cando só era un neno e narra o contexto histórico nas etapas máis 
relevantes da súa vida á hora de conformar a súa personalidade.  
 
- Luís Alonso Girgado, 'Á sombra das torres de Lorenzo Varela', p. 4. 
 
En primeiro lugar, trátase brevemente a existencia do poeta lugués. De seguido, faise un 
extenso percorrido por todos os recunchos da obra Torres de amor, publicada pola Editorial 
Nova en Bos Aires no ano 1942. Alude ao prólogo, escrito por Rafael Dieste, ao contido do 
poemario, á estrutura das composicións e á métrica empregada por Lorenzo Varela para 
consumar esta colección. Tamén fai referencia aos influxos doutros escritores en Torres de 
amor. Fala destes poemas como "do mellor que escribiu Lorenzo Varela" e apunta que 
"constitúen o argumento fundamental para consideralo un gran poeta".  
 
- Natalia Monje, 'A maleta de Lorenzo Varela', p. 5. 
 
Mediante o emprego de metáforas, alúdese á existencia do poeta lugués. Compárase a súa 
vida coa vida dos nómadas que habitaban o mundo na Prehistoria, equipárase o seu periplo 
alén do mar coa vida dunha maleta que nun primeiro intre está chea e acaba practicamente 
baleira. Para rematar, ofrécenos unha pregunta, "¿que tería sido de Lorenzo Varela de ter 
ficado neste país pechado con mordaza?" 
 
- María Vilariño, 'A paixón amorosa e a paixón recreadora', p. 6-7. 
 
Aínda que o artigo se centra na figura feminina dentro da vida de Lorenzo Varela, 
comézase facendo fincapé no feito de que o poeta lugués "non foi home de ningunha terra", 
por mor das súas contínuas viaxes. De contado, o texto lévanos a un mundo de mulleres no 
que teñen cabida os grandes amores do poeta lugués. Tamén fai alusión ás tres mulleres ás 
que lles dedicou tres poemas, María Pita, María Balteira e Manuela Sánchez. Inclúese o 
poema dirixido a esta última.  
 
- Vicente Araguas, 'Baixo mínimos', p. 8. 
 
Ademais de loar a obra de Lorenzo Varela, achéganos os datos crucias da vida do poeta 
galego. Fai referencia ao exilio e alude á pouca poesía de Lorenzo Varela. O artigo inclúe 
unha fotografía do escritor, o poema "O galo" e un gravado de Luís Seoane.  



 
- María Cuquejo Fernández, 'Lorenzo Varela, un miliciano da cultura', pp.10-11. 
 
Trátase dun periplo cultural ao longo da vida do poeta lugués. En todo o artigo, lóuvase o 
traballo de Lorenzo Varela a prol da cultura. Esta caste de viaxe comeza cos primeiros 
escritos literarios do poeta e continúa deixando constancia da creación das Mocedades 
Galeguistas de Lugo. Tamén percorre os cafés madrileños dos anos trinta nos que se 
maquinaba unha intensa actividade literaria, sen esquecer a etapa do exilio. Finaliza 
exaltando a calidade da obra de Lorenzo Varela, malia ser cativa. 
 
- Armando Requeixo, 'Do capitán de versos e o tolo da terra leda', pp. 12-13. 
 
Dáse conta da relación de amizade que unía a Lorenzo Varela con Ánxel Fole, unha 
relación que durou toda a vida e que deixou a súa pegada nunhas verbas de Fole que recolle 
este artigo. Nestas páxinas nárrase a amizade sen esquecer a traxectoria de Lorenzo Varela 
e a súa actividade literaria. Ademais, achéganos unha carta de Fole na que fala do seu 
amigo. Pola súa banda, inclúese un poema de Lorenzo Varela adicado ao seu amigo lugués.  
 
- Carlos Manuel Callón Torres, 'Catro poemas do pasado para gañar o futuro', p. 14. 
 
Xira ao redor da obra de Lorenzo Varela Catro poemas para catro gravados. Alude á 
finalidade dos poemas e lembra a vida dos homenaxeados nestas catro composicións, María 
Pita, María Balteira, Rui Xordo e o bispo Adaúlfo. Destácase o trato equitativo do poeta no 
que atinxe ao sexo masculino e ao feminino. O artigo vai acompañado do poema dedicado a 
Rui Xordo e do seu gravado.  
 
- Baldo Ramos, 'Lorenzo Varela no labirinto da luz', p. 15. 
 
Trata sobre a figura de Lorenzo Varela como creador literario. Lóuvase a súa capacidade 
para elaborar unha produción literaria que xorde da homenaxe a outros autores, a pintores 
aos que admira, á República ou á emigración. Tamén alude á primeira etapa de Lorenzo 
Varela como literato. O artigo inclúe o poema dedicado a María Pita xunto co seu gravado 
correspondente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VV. AA., 'Xesús Lorenzo Varela Vázquez. Día das Letras Galegas 2005', Diario de 
Arousa, 17 maio 2005, pp. 29-44. 
 



Suplemento especial que o Diario de Arousa publica con motivo da celebración do Día das 
Letras Galegas, que neste ano está dedicado ao poeta Lorenzo Varela. O suplemento, que 
con leves modificacións tamén foi publicado polo Diario de Ferrol e El Ideal Gallego, 
inclúe artigos sobre a vida e obra do homenaxeado, así como poemas, fotografías e cadros 
esquemáticos sobre o autor. Deseguido, damos conta dos traballos acollidos neste 
suplemento: 
 
- Luís Alonso Girgado, 'Á sombra das torres de Lorenzo Varela', p. 30. 
 
En primeiro lugar, trátase brevemente a existencia do poeta lugués. De seguido, faise un 
extenso percorrido por todos os recunchos da obra Torres de amor, publicada pola Editorial 
Nova en Bos Aires no ano 1942. Alude ao prólogo, escrito por Rafael Dieste, ao contido do 
poemario, á estrutura das composicións e á métrica empregada por Lorenzo Varela para 
consumar esta colección. Tamén fai referencia aos influxos doutros escritores en Torres de 
amor. Fala destes poemas como "do mellor que escribiu Lorenzo Varela" e apunta que 
"constitúen o argumento fundamental para consideralo un gran poeta".  
 
- Carme Fandiño, 'O pensamento de Lorenzo Varela', p. 31. 
 
A través dun texto ameno e con múltiples enumeracións, dáse conta do proceso de 
formación da ideoloxía de Lorenzo Varela. Describe o ambiente arxentino no cal o poeta 
forxou o seu pensamento cando só era un neno e narra o contexto histórico nas etapas máis 
relevantes da súa vida á hora de conformar a súa personalidade.  
 
- Vicente Araguas, 'Baixo mínimos', p. 32. 
 
Ademais de louvar a obra de Lorenzo Varela, achéganos os datos crucias da vida do poeta 
galego. Fai referencia ao exilio e alude á pouca poesía de Lorenzo Varela. O artigo inclúe 
unha fotografía do escritor, o poema "O galo" e un gravado de Luís Seoane.  
 
- Carlos Manuel Callón Torres, 'Catro poemas do pasado para gañar o futuro', p. 33. 
 
Xira ao redor da obra de Lorenzo Varela Catro poemas para catro gravados. Alude á 
finalidade dos poemas e lembra a vida dos homenaxeados nestas catro composicións, María 
Pita, María Balteira, Rui Xordo e o bispo Adaúlfo. Destácase o trato equitativo do poeta no 
que atinxe ao sexo masculino e ao feminino. O artigo vai acompañado do poema dedicado a 
Rui Xordo e do seu gravado.  
 
- Baldo Ramos, 'Lorenzo Varela no labirinto da luz', p. 35. 
 
Trata sobre a figura de Lorenzo Varela como creador literario. Lóuvase a súa capacidade 
para elaborar unha produción literaria que xorde da homenaxe a outros autores, a pintores 
aos que admira, á República ou á emigración. Tamén alude á primeira etapa de Lorenzo 
Varela como literato. O artigo inclúe o poema dedicado a María Pita xunto co seu gravado 
correspondente.  
 
- María Cuquejo Fernández, 'Lorenzo Varela, un miliciano da cultura', pp.38-39. 



 
Trátase dun periplo cultural ao longo da vida do poeta lugués. En todo o artigo, lóuvase o 
traballo de Lorenzo Varela a prol da cultura. Esta caste de viaxe comeza cos primeiros 
escritos literarios do poeta e continúa deixando constancia da creación das Mocedades 
Galeguistas de Lugo. Tamén percorre os cafés madrileños dos anos trinta nos que se 
maquinaba unha intensa actividade literaria, sen esquecer a etapa do exilio. Finaliza 
exaltando a calidade da obra de Lorenzo Varela, malia ser cativa. 
 
- Armando Requeixo, 'Do capitán de versos e o tolo da terra leda', pp. 40-41. 
 
Dáse conta da relación de amizade que unía a Lorenzo Varela con Ánxel Fole, unha 
relación que durou toda a vida e que deixou a súa pegada nunhas verbas de Fole que recolle 
este artigo. Nestas páxinas nárrase a amizade sen esquecer a traxectoria de Lorenzo Varela 
e a súa actividade literaria. Ademais, achéganos unha carta de Fole na que fala do seu 
amigo. Pola súa banda, inclúese un poema de Lorenzo Varela dedicado ao seu amigo 
lugués.  
 
- Natalia Monje, 'A maleta de Lorenzo Varela', p. 42. 
 
Mediante o emprego de metáforas, alúdese á existenca do poeta lugués. Compárase a súa 
vida coa vida dos nómadas que habitaban o mundo na Prehistoria, equipárase o seu periplo 
alén do mar coa vida dunha maleta que nun primeiro intre está chea e acaba practicamente 
baleira. Para rematar, ofrécenos unha pregunta, "¿que tería sido de Lorenzo Varela de ter 
ficado neste país pechado con mordaza?" 
 
- María Vilariño, 'A paixón amorosa e a paixón recreadora', p. 44. 
 
Aínda que o artigo se centra na figura feminina dentro da vida de Lorenzo Varela, 
comézase facendo fincapé no feito de que o poeta lugués "non foi home de ningunha terra", 
por mor das súas continuas viaxes. De contado, o texto lévanos a un mundo de mulleres no 
que teñen cabida os grandes amores do poeta lugués. Tamén fai alusión ás tres mulleres ás 
que lle dedicou tres poemas, María Pita, María Balteira e Manuela Sánchez. Inclúese o 
poema dirixido a esta última.  
 
 
 
 
VV. AA., 'Xesús Lorenzo Varela Vázquez. Día das Letras Galegas 2005', El Ideal Gallego, 
17 maio 2005, pp. 1-15. 
 
Suplemento especial que El Ideal Gallego publica con motivo da celebración do Día das 
Letras Galegas, que neste ano está dedicado ao poeta Lorenzo Varela. O suplemento, que 
con leves modificacións tamén foi publicado polo Diario de Ferrol e Diario de Arousa, 
inclúe artigos sobre a vida e obra do homenaxeado, así como poemas, fotografías e cadros 
esquemáticos sobre o autor. Deseguido, damos conta dos traballos acollidos neste 
suplemento: 
 



- Luís Alonso Girgado, 'Á sombra das torres de Lorenzo Varela', p. 2. 
 
En primeiro lugar, trátase brevemente a existencia do poeta lugués. De seguido, faise un 
extenso percorrido por todos os recunchos da obra Torres de amor, publicada pola Editorial 
Nova en Bos Aires no ano 1942. Alude ao prólogo, escrito por Rafael Dieste, ao contido do 
poemario, á estrutura das composicións e á métrica empregada por Lorenzo Varela para 
consumar esta colección. Tamén fai referencia aos influxos doutros escritores en Torres de 
amor. Fala destes poemas como "do mellor que escribiu Lorenzo Varela" e apunta que 
"constitúen o argumento fundamental para consideralo un gran poeta".  
 
- Carme Fandiño, 'O pensamento de Lorenzo Varela', p. 3. 
 
A través dun texto ameno e con múltiples enumeracións, dáse conta do proceso de 
formación da ideoloxía de Lorenzo Varela. Describe o ambiente arxentino no cal o poeta 
forxou o seu pensamento cando só era un neno e narra o contexto histórico nas etapas máis 
relevantes da súa vida á hora de conformar a súa personalidade.  
 
- Vicente Araguas, 'Baixo mínimos', p. 4. 
 
Ademais de loar a obra de Lorenzo Varela, achéganos os datos crucias da vida do poeta 
galego. Fai referencia ao exilio e alude á pouca poesía de Lorenzo Varela. O artigo inclúe 
unha fotografía do escritor, o poema "O galo" e un gravado de Luís Seoane.  
 
 
 
- Carlos Manuel Callón Torres, 'Catro poemas do pasado para gañar o futuro', p. 5. 
 
Xira ao redor da obra de Lorenzo Varela Catro poemas para catro gravados. Alude á 
finalidade dos poemas e lembra a vida dos homenaxeados nestas catro composicións, María 
Pita, María Balteira, Rui Xordo e o bispo Adaúlfo. Destácase o trato equitativo do poeta no 
que atinxe ao sexo masculino e ao feminino. O artigo vai acompañado do poema dedicado a 
Rui Xordo e do seu gravado.  
 
 
- María Vilariño, 'A paixón amorosa e a paixón recreadora', p. 6-7. 
 
Aínda que o artigo se centra na figura feminina dentro da vida de Lorenzo Varela, 
comézase facendo fincapé no feito de que o poeta lugués "non foi home de ningunha terra", 
por mor das súas contínuas viaxes. De contado, o texto lévanos a un mundo de mulleres no 
que teñen cabida os grandes amores do poeta lugués. Tamén fai alusión ás tres mulleres ás 
que lles dedicou tres poemas, María Pita, María Balteira e Manuela Sánchez. Inclúese o 
poema dirixido a esta última.  
 
- Baldo Ramos, 'Lorenzo Varela no labirinto da luz', p. 8. 
 
Trata sobre a figura de Lorenzo Varela como creador literario. Lóuvase a súa capacidade 
para elaborar unha produción literaria que xorde da homenaxe a outros autores, a pintores 



aos que admira, á República ou á emigración. Tamén alude á primeira etapa de Lorenzo 
Varela como literato. O artigo inclúe o poema dedicado a María Pita xunto co seu gravado 
correspondente.  
 
- María Cuquejo Fernández, 'Lorenzo Varela, un miliciano da cultura', pp.10-11. 
 
Trátase dun periplo cultural ao longo da vida do poeta lugués. En todo o artigo, lóuvase o 
traballo de Lorenzo Varela a prol da cultura. Esta caste de viaxe comeza cos primeiros 
escritos literarios do poeta e continúa deixando constancia da creación das Mocedades 
Galeguistas de Lugo. Tamén percorre os cafés madrileños dos anos trinta nos que se 
maquinaba unha intensa actividade literaria, sen esquecer a etapa do exilio. Finaliza 
exaltando a calidade da obra de Lorenzo Varela, malia ser cativa. 
 
- Armando Requeixo, 'Do capitán de versos e o tolo da terra leda', pp. 12-13. 
 
Dáse conta da relación de amizade que unía a Lorenzo Varela con Ánxel Fole, unha 
relación que durou toda a vida e que deixou a súa pegada nunhas verbas de Fole que recolle 
este artigo. Nestas páxinas nárrase a amizade sen esquecer a traxectoria de Lorenzo Varela 
e a súa actividade literaria. Ademais, achéganos unha carta de Fole na que fala do seu 
amigo. Pola súa banda, inclúese un poema de Lorenzo Varela adicado ao seu amigo lugués.  
 
 
- Natalia Monje, 'A maleta de Lorenzo Varela', p. 14. 
 
Mediante o emprego de metáforas, alúdese á existencia do poeta lugués. Compárase a súa 
vida coa vida dos nómadas que habitaban o mundo na Prehistoria, equipárase o seu periplo 
alén do mar coa vida dunha maleta que nun primeiro intre está chea e acaba practicamente 
baleira. Para rematar, ofrécenos unha pregunta, "¿que tería sido de Lorenzo Varela de ter 
ficado neste país pechado con mordaza?" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VV. AA., '17 de Maio. Día das Letras Galegas', La Región, 17 maio 2005, pp. 1-23. 
 
Monográfico especial dedicado a Lorenzo Varela que inclúe, ademais de estudos sobre a 
súa vida e obra, diversos poemas, fotografías, esquemas biográficos e  breves recensións 
sobre as súas obras. Algúns dos artigos recollidos neste suplemento tamén foron publicados 



no xornal Atlántico Diario. Os traballos sobre literatura incluídos neste monográfico son os 
seguintes:  
 
- Antón Lopo, 'O seu legado son os seus ideais', p. 3. 
 
Recóllese unha enquisa a Antón Lopo, escritor e artista multidisciplinar e escritor das 
novelas As reliquias de 1992 e Gamga de 2002, os poemarios Om do 1996 e Fálame do 
ano 2003 e a obra dramática Os homes só contan até tres do ano 2005. Anúnciase ademais 
unha biografía sobre Lorenzo Varela, As tres mortes de Lorenzo Varela. Biografía dun 
poeta. Nesta enquisa o autor fala do interese que lle suscitou o poeta polo vencello que os 
dous teñen coa comarca de Ulloa, ademais da necesidade de recuperar a memoria perdida 
dun poeta comprometido incidindo no combate político de Varela para salvagardar a 
democracia.  
 
 
- B. Nieto, 'Poeta, político e soldado', p. 4. 
 
Refírese ao compromiso do activista político Lorenzo Varela en paralelo á súa produción 
literaria, onde se achegou ao Partido Galeguista e ás Mocedades Galeguistas de Lugo, ao 
contacto que tivo con grupos literarios en Madrid como as "Misións Pedagógicas" ou na 
revista "PAN" ( Poetas Andantes e Navegantes) e ás tertulias ás que participou como no 
café republicano "La Granja del Henar" e a constitución da "Alianza de Intelectuales 
Antifascistas para la defensa de la cultura". Incídese, tamén, na participación na guerra ao 
apuntarse voluntario ao fronte de batalla, compaxinando as actividades bélicas co 
xornalismo. 
 
- Ana Baena, 'O seu labor como crítico non está recoñecido', p. 8. 
 
Fáiselle unha enquisa á investigadora e especialista en Lorenzo Varela, Marga Romero, que 
incide na importancia deste escritor polo compromiso coa República e con Galiza, xa que 
na súa opinión abriu unha nova liña poética cos seus dous poemarios en galego, o social-
realismo, e polo seu labor como crítico de literatura e arte, ademais do influxo que terá anos 
máis tarde en Celso Emilio e Ferrín. Afirma, tamén, que o feito de dedicarlle o Día das 
Letras Galegas abrirá ao público a súa obra e vida. 
 
- Ana Baena, 'A guerra condicionou a súa obra', p. 9. 
 
Recóllense as palabras do presidente da Real Academia Española, Xosé Barreiro 
Fernández, nunha enquisa en relación co Día das Letras Galegas onde insiste no 
condicionante da Guerra tanto na súa obra como na escaseza dela, e na necesidade de que 
este día sexa festivo pola mellor cobertura xornalística. 
 
- M.C., 'Marcado pola emigración e o exilio', p. 12. 
 
Faise aquí unha biografía de Xesús Lorenzo Varela desde o seu nacemento a poucos 
quilómetros do porto da Habana, en 1916, até a súa morte no 1978, pasando pola viaxe a 
Madrid e os seus estudos de Filosofía e Letras, pola convivencia cos homes da Xeración de 



27, pola súa ideoloxía claramente republicana e antifascista, polo exilio á Arxentina onde 
terá contacto con Dieste, Seoane e Cuadrado e pola súa produción literaria; cítanse Catro 
poemas para catro gravados de 1944 e Lonxe de 1954. 
 
- Dora Vázquez, 'Rosalía foi a primeira', p. 14. 
 
Fálase do comezo da literatura galega cos trobadores dos que xa foron homenaxeados no 
Día das letras Galegas, Meendinho, Joam de Cangas e Martim Codax, mais refírese de 
forma especial a Rosalía de Castro, que foi a  primeira en ser homenaxeada en 1963 ao 
cumprirse cen anos da publicación de Cantares Gallegos e rescata o poema "Negra 
Sombra" como unha mostra especial da súa escrita. 
 
-José Luis Penedo, 'En torno o Día das Letras', p. 14. 
 
Faise unha referencia ás causas da creación do Día das Letras Galegas en 1963 pola Real 
Academia Galega a cargo de Fernández del Riego mais incidindo no home que tivo a idea, 
José Fontenla Leal do que se amosa unha breve recensión biográfica e se reivindica unha 
homenaxe. 
 
-Seve Nieves, 'Un día de mostras, música e teatro', p. 16. 
 
Enuméranse os diferentes actos que acontecerán na provincia de Ourense en relación coa  
celebración do Día das Letras Galegas. Fálase dos concellos de Ourense, Xinzo da Limia, 
O Carballiño, Ribadavia, O Barco e Maceda. Ademais, anúnciase unha exposición e venda 
de libros galegos en diversos concellos e tamén a exposición "Vida e obra de Lorenzo 
Varela" realizada pola "Asociación Xuvenil Amencer". 
 
- Fernando Domínguez, '300 rapaces animáronse a ler', p. 17. 
 
Fálase da campaña de animación da lectura pola Agrupación de Libreiros de Ourense. Así, 
recóllense unhas palabras da súa presidenta, Pilar Rodríguez Álvarez e de futuros proxectos 
como o da próxima edición da Feira do Libro da Cidade de Ourense para o 28 de maio,  
onde estarán presentes todos os sectores da institución. 
 
- Marcos Valcárcel, 'Diccionario de Lorenzo Varela', p. 20. 
 
Recóllense sete termos que constitúen o cerne da escrita de Lorenzo Varela, onde se 
inclúen pequenos poemas ou anacos deste en cada un deles, ademais da relación que o autor 
ve en cada palabra coa vida e pensamento de Varela. Os termos son o Amor, Galiza, 
Heroes, Liberdade, Lingua, Saudade e Terra. 
 
-María Rodríguez, 'Maior apoio institucional', p. 21. 
 
Recóllese a opinión de diferentes persoas asociadas coa cultura galega que reflexionan 
sobre a necesidade de que o Día das Letras Galegas sexa ou non festivo e da figura de 
Lorenzo Varela como homenaxeado nesta convocatoria. As enquisas fóronlle feitas a José 
María Riela, pintor e fotógrafo, Diego Ameixeiras, escritor, Fernando Dacosta, actor e 



director da Miteu, Xosé Lois Vázquez, presidente da Asociación de Veciños e Veciñas As 
Eiroás", Marcos Valcárcel, historiador e escritor e Eduardo González, fundador do Grupo 
Literario Dolmen, e poeta. 
 
 
 
VV. AA., 'Xesús Lorenzo Varela Vázquez. Día das Letras Galegas 2005', El Ideal Gallego, 
17 maio 2005, pp. 1-15. 
 
Suplemento especial que El Ideal Gallego publica con motivo da celebración do Día das 
Letras Galegas, que neste ano está dedicado ao poeta Lorenzo Varela. O suplemento, que 
con leves modificacións tamén foi publicado polo Diario de Ferrol e Diario de Arousa, 
inclúe artigos sobre a vida e obra do homenaxeado, así como poemas, fotografías e cadros 
esquemáticos sobre o autor. De seguido, damos conta dos traballos acollidos neste 
suplemento: 
 
- Luís Alonso Girgado, 'Á sombra das torres de Lorenzo Varela', p. 2. 
 
En primeiro lugar, trátase brevemente a existencia do poeta lugués. De seguido, faise un 
extenso percorrido por todos os recunchos da obra Torres de amor, publicada pola Editorial 
Nova en Bos Aires no ano 1942. Alude ao prólogo, escrito por Rafael Dieste, ao contido do 
poemario, á estrutura das composicións e á métrica empregada por Lorenzo Varela para 
consumar esta colección. Tamén fai referencia aos influxos doutros escritores en Torres de 
amor. Fala destes poemas como "do mellor que escribiu Lorenzo Varela" e apunta que 
"constitúen o argumento fundamental para consideralo un gran poeta".  
 
 
- Carme Fandiño, 'O pensamento de Lorenzo Varela', p. 3. 
 
A través dun texto ameno e con múltiples enumeracións, dáse conta do proceso de 
formación da ideoloxía de Lorenzo Varela. Describe o ambiente arxentino no cal o poeta 
forxou o seu pensamento cando só era un neno e narra o contexto histórico nas etapas máis 
relevantes da súa vida á hora de conformar a súa personalidade.  
 
 
- Vicente Araguas, 'Baixo mínimos', p. 4. 
 
Ademais de loar a obra de Lorenzo Varela, achéganos os datos crucias da vida do poeta 
galego. Fai referencia ao exilio e alude á pouca poesía de Lorenzo Varela. O artigo inclúe 
unha fotografía do escritor, o poema "O galo" e un gravado de Luís Seoane.  
 
- Carlos Manuel Callón Torres, 'Catro poemas do pasado para gañar o futuro', p. 5. 
 
Xira ao redor da obra de Lorenzo Varela Catro poemas para catro gravados. Alude á 
finalidade dos poemas e lembra a vida dos homenaxeados nestas catro composicións, María 
Pita, María Balteira, Rui Xordo e o bispo Adaúlfo. Destácase o trato equitativo do poeta no 
que atinxe ao sexo masculino e ao feminino. O artigo vai acompañado do poema dedicado a 



Rui Xordo e do seu gravado.  
 
- María Vilariño, 'A paixón amorosa e a paixón recreadora', p. 6-7. 
 
Aínda que o artigo se centra na figura feminina dentro da vida de Lorenzo Varela, 
comézase facendo fincapé no feito de que o poeta lugués "non foi home de ningunha terra", 
por mor das súas contínuas viaxes. De contado, o texto lévanos a un mundo de mulleres no 
que teñen cabida os grandes amores do poeta lugués. Tamén fai alusión ás tres mulleres ás 
que lles dedicou tres poemas, María Pita, María Balteira e Manuela Sánchez. Inclúese o 
poema dirixido a esta última.  
 
- Baldo Ramos, 'Lorenzo Varela no labirinto da luz', p. 8. 
 
Trata sobre a figura de Lorenzo Varela como creador literario. Lóuvase a súa capacidade 
para elaborar unha produción literaria que xorde da homenaxe a outros autores, a pintores 
aos que admira, á República ou á emigración. Tamén alude á primeira etapa de Lorenzo 
Varela como literato. O artigo inclúe o poema dedicado a María Pita xunto co seu gravado 
correspondente.  
 
- María Cuquejo Fernández, 'Lorenzo Varela, un miliciano da cultura', pp.10-11. 
 
Trátase dun periplo cultural ao longo da vida do poeta lugués. En todo o artigo, lóuvase o 
traballo de Lorenzo Varela a prol da cultura. Esta caste de viaxe comeza cos primeiros 
escritos literarios do poeta e continúa deixando constancia da creación das Mocedades 
Galeguistas de Lugo. Tamén percorre os cafés madrileños dos anos trinta nos que se 
maquinaba unha intensa actividade literaria, sen esquecer a etapa do exilio. Finaliza 
exaltando a calidade da obra de Lorenzo Varela, malia ser cativa. 
 
- Armando Requeixo, 'Do capitán de versos e o tolo da terra leda', pp. 12-13. 
 
Dáse conta da relación de amizade que unía a Lorenzo Varela con Ánxel Fole, unha 
relación que durou toda a vida e que deixou a súa pegada nunhas verbas de Fole que recolle 
este artigo. Nestas páxinas nárrase a amizade sen esquecer a traxectoria de Lorenzo Varela 
e a súa actividade literaria. Ademais, achéganos unha carta de Fole na que fala do seu 
amigo. Pola súa banda, inclúese un poema de Lorenzo Varela adicado ao seu amigo lugués.  
 
- Natalia Monje, 'A maleta de Lorenzo Varela', p. 14. 
 
Mediante o emprego de metáforas, alúdese á existencia do poeta lugués. Compárase a súa 
vida coa vida dos nómadas que habitaban o mundo na Prehistoria, equipárase o seu periplo 
alén do mar coa vida dunha maleta que nun primeiro intre está chea e acaba practicamente 
baleira. Para rematar, ofrécenos unha pregunta, "¿que tería sido de Lorenzo Varela de ter 
ficado neste país pechado con mordaza?" 
 
 
 
 



 
 
VV. AA., '17 de Maio. Día das Letras Galegas', Atlántico Diario, 17 maio 2005, pp. 33-42. 
 
Monográfico especial dedicado a Lorenzo Varela que inclúe, ademais de estudos sobre a 
súa vida e obra, diversos poemas, fotografías, esquemas biográficos e  breves recensións 
sobre as súas obras. Algúns dos artigos deste suplemento tamén foron publicados no xornal 
La Región. Os traballos incluídos neste monográfico son os seguintes:  
 
- 'Marcado pola emigración e o exilio', p. 34. 
 
Faise aquí unha biografía de Xesús Lorenzo Varela desde o seu nacemento a poucos 
quilómetros do porto da Habana, en 1916, até a súa morte no 1978, pasando pola viaxe a 
Madrid e os seus estudos de Filosofía e Letras, pola convivencia cos homes da Xeración de 
27, pola súa ideoloxía claramente republicana e antifascista, polo exilio á Arxentina onde 
terá contacto con Dieste, Seoane e Cuadrado e pola súa produción literaria; cítanse Catro 
poemas para catro gravados de 1944 e Lonxe de 1954. 
 
 
- Ana Baena, 'A guerra condicionou a súa obra', p. 42. 
 
Recóllense as palabras do presidente da Real Academia Española, Xosé Barreiro 
Fernández, nunha enquisa en relación co Día das Letras Galegas onde insiste no 
condicionante da Guerra tanto na súa obra como na escaseza dela, e na necesidade de que 
este día sexa festivo pola mellor cobertura xornalística. 
 
- B. Nieto, 'Actos en Monterroso', p. 43. 
 
Recóllense os actos que terán lugar en Monterroso en relación coa homenaxe que se lle 
realizará a Lorenzo Varela, primeiro na Casa do Concello e despois a ofrenda floral ante o 
busto do poeta na praza Alameda. Ademais, a sesión plenaria extraordinaria e pública da 
Real Academia Galega no Auditorio Municipal coa intervención de Xosé Luís Axeitos, 
Xosé Neira Vilas, Xosé Alonso Montero e Xosé Ramón Barreiro Fernández, presidente da 
RAG, e da serie de monólogos "Discurso de Tarabelos" no Museo de Arte Contemporánea 
da Unión Fenosa e na USC a presentación de Lorenzo Varela. Día das Letras Galegas 
2005 de Ramón Mariño. 
 
- Ana Baena, 'O seu labor como crítico non está recoñecido', p. 44. 
 
Fáiselle unha enquisa á investigadora e especialista en Lorenzo Varela, Marga Romero, que 
incide na importancia deste escritor polo compromiso coa República e con Galiza, xa que 
na súa opinión abriu unha nova liña poética cos seus dous poemarios en galego, o social-
realismo, e polo seu labor como crítico de literatura e arte, ademais do influxo que terá anos 
máis tarde en Celso Emilio e Ferrín. Afirma, tamén, que o feito de dedicarlle o Día das 
Letras Galegas abrirá ao público a súa obra e vida. 
 
- Antón Lopo, 'O seu legado son os seus ideais', p. 45. 



 
Recóllese unha enquisa a Antón Lopo, escritor e artista multidisciplinar e escritor das 
novelas As reliquias de 1992 e Gamga de 2002, os poemarios Om do 1996 e Fálame do 
ano 2003 e a obra dramática Os homes só contan até tres do ano 2005. Anúnciase ademais 
unha biografía sobre Lorenzo Varela, As tres mortes de Lorenzo Varela. Biografía dun 
poeta. Nesta enquisa o autor fala do interese que lle suscitou o poeta polo vencello que os 
dous teñen coa comarca de Ulloa, ademais da necesidade de recuperar a memoria perdida 
dun poeta comprometido incidindo no combate político de Varela para salvagardar a 
democracia.  
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'A breve intensidade de Lorenzo Varela', p. 46. 
 
Recórdase o acontecido hai quince anos sobor da información que o autor escoitou sobre a 
vida e obra de Lorenzo Varela por Alonso Montero, Fente Ferreiro e Marga Romero 
coincidindo tamén co momento en que a Real Academia Galega, presidida por Domingo 
García- Sabell falaba de outorgarlle o Día das Letras Galegas a Varela, o que resultou 
inviábel. Fálase do libro Poemario de 1979 que recolle Catro poemas para catro gravados, 
Lonxe, Homenaxe a Picasso e Torres de amor nas Edicións do Castro. Tamén se fai 
referencia ao limiar de Lonxe (1954) por Arturo Cuadrado do que se deixa testemuño 
dalgúns parágrafos. 
 
 
- B. Nieto, 'Poeta, político e soldado', p. 47. 
 
Refírese ao compromiso do activista político Lorenzo Varela en paralelo á súa produción 
literaria, onde se achegou ao Partido Galeguista e ás Mocedades Galeguistas de Lugo, ao 
contacto que tivo con grupos literarios en Madrid como as "Misións Pedagógicas" ou na 
revista "PAN" ( Poetas Andantes e Navegantes) e ás tertulias ás que participou como no 
café republicano "La Granja del Henar" e a constitución da "Alianza de Intelectuales 
Antifascistas para la defensa de la cultura". Incídese, tamén, na participación na guerra ao 
apuntarse voluntario ao fronte de batalla, compaxinando as actividades bélicas co 
xornalismo. 
 
 
 
 
VV. AA., 'Diario das Letras!', Diario de Pontevedra, 'Diario das Letras', nº 25.755, 17 
maio 2005, pp. 1-16. 
 
Con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, o xornal Diario de Pontevedra fixo 
do seu suplemento semanal, o 'Diario das Letras!', un monográfico especial dedicado a 
Lorenzo Varela e á efeméride que se celebra. O suplemento inclúe artigos sobre a vida e 
obra do poeta, sobre a literatura galega en xeral e sobre outras cuestións relacionadas coa 
lingua; de seguida, dámos conta dos artigos relacionados coa literatura: 
 
- M.N.G., 'Unha vida no exilio', p. 2. 
 



Faise un percorrido pola vida intelectual e literaria de Lorenzo Varela, comezando pola súa 
formación académica na emigración (Arxentina) que seguirá en Galiza no Instituto 
Nacional de Segunda Ensinanza de Lugo nun momento no que o Estado Español estaba a 
vivir cambios políticos. Refírese despois á etapa madrileña, onde participará na fundación 
das Mocidades Galeguistas de Lugo e na Izquierda Comunista á vez que comeza a súa 
carreira como publicista, e da súa participación na revista PAN, dirixida por Xosé Roxelio 
Espasandín e no diario "El Sol" así como en revistas de guerra. Incídese no seu exilio, tanto 
en México, onde colaborará na revista "Taller", como na Arxentina, onde coñecerá a 
Seoane, onde fará parte do Grupo Café Tortoni e onde publicará diferentes revistas e o 
poemario Torres de amor. Alúdese, tamén, á saída do prelo de Catro poemas para catro 
gravados do ano 1944, de Lonxe no ano 1954, do retorno definitivo a Galiza no ano 1976, 
da publicación polas Ediciós do Castro da práctica totalidade da súa obra poética no 1979, e 
dalgúns autores que teñen estudado a figura de Varela, como Xosé Luís Axeitos, Xosé 
Antonio Montes, Xosé Luís Méndez Ferrín e Xosé Neira Vilas.  
 
- Arturo Ruibal, 'A voz dos exilios', p. 3. 
 
A partir da mostra duns versos do poema "A Ruy Xordo", de Xesús Manuel Lorenzo 
Varela Vázquez publicado en Galicia Hoy, libro antifranquista editado en París por Ruedo 
Ibérico e do recordo polo autor durante os derradeiros anos do poeta na Galería Sargadelos 
de Madrid, revélasenos unha pequena biografía onde se fala dos seus estudos en Ferrol e 
Madrid mais facendo fincapé no seu paso polo campo de concentración de Saint Cyprien 
(Francia) desde febreiro a maio de 1939 e o seu posterior exilio a México e a Arxentina 
onde contactou cos movementos intelectuais e literarios do momento. 
 
- Manuel Jabois, 'A volta a Galicia acelera a morte de Lorenzo Varela', p. 7. 
Fáiselle unha enquisa a Carlos López Bernárdez (Vigo, 1958), primeiro compilador de 
poesía de Xesús Lorenzo Varela en galego, editando Poesía Galega, en Xerais no 1990, 
Lorenzo Varela. Vida e obra 2005 e Lorenzo Varela. Biografía e antoloxía en Xerais na 
Colección Merlín, no 2005. Cítanse, ademais, outras obras publicadas por López Bernárdez 
como o volume Literatura galega, s.XX no 2005, da que é coautor, das edicións de Fírgoas 
de Manuel Luís Acuña no 1992 e da Obra dramática de Ramón Cabanillas en Xerais no 
1996, ou estudos dedicados a Dieste, Blanco Amor ou De catro a catro de Manuel Antonio 
no 1991, Cincuenta anos de poesía galega do 1994 e A emoción da Terra. Poesía de 
Vicente Risco do 1994. Bernárdez admite o interese que amosou sempre polo exilio, da 
figura de intelectual de Lorenzo Varela así como a de poeta, da súa faceta como escritor 
onde destaca a alta creación poética e a reflexión estética sobre o feito literario e artístico 
así como da súa obra moi pouco coñecida en Galiza á súa volta do exilio. 
 
- Nair Mesejo, 'Un de cada tres lectores consume literatura galega', p. 8. 
 
Recóllense datos da "Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en 2002- 2003", onde se 
pode concluír un baixo índice de lectura pola sociedade aínda que na Galiza se le máis que 
no resto do Estado mais sendo a lectura en galego máis baixa, 26 puntos sobre o total. Así 
mesmo, recóllense palabras do coordinador da "Federación de Libreiros de Galicia", 
Antonio Fernández, que afirma a boa situación que está a atravesar a literatura galega no 
que atinxe á creación e coincidindo tamén coa opinión do presidente da "Asociación Galega 



de Editores", AGE, Manuel Bragado, aínda que este afirma que a media de publicacións 
baixou desde o 2002 ata a metade no ano 2003, onde os escritores esixen un recoñecemento 
social da figura de Manuel Rivas pola consecución de dar a coñecer os valores da literatura 
galega e da aposta con éxito da edición galega fóra do libro de texto universitario onde se 
destaca o proxecto da editorial Kalandraka. 
 
- Antonio Soto, 'Varela enténdese dende a condición republicana', p. 9. 
 
Faise unha enquisa ao profesor Gregorio Ferreiro Fente, autor de Dicionario (TresCTres 
Editores) onde se recolle o percurso vital de Lorenzo Varela. Insístese aquí na vida chea de 
peripecias do autor homenaxeado no Día das Letras Galegas 2005, das fins didácticas de 
claro valor pedagóxico desta publicación, da necesidade de recuperación da obra do poeta, 
do doado encadramento do autor de Monterroso na súa condición republicana, das fontes 
das que bebeu ou da súa última etapa da súa vida en Madrid. 
 
- Nair Mesejo, 'Novas pólas para a árbore das letras', p. 10. 
 
Apúntase o forte pulo creativo que está a vivir a literatura galega por mor do xurdimento de 
novas e moitas voces. O presidente da AELG, "Asociación de Escritores en Lingua 
Galega", Cesáreo Sánchez-Iglesias, apunta as posibilidades que ofrecen os certames 
literarios mais sendo este un punto de diverxencia de opinións entre moitos editores. 
Cítanse aquí escritores consolidados como Manuel Rivas, Santiago Jaureguizar ou Suso de 
Toro, e outros nomes novos como Yolanda Castaño, Rafa Villar, Anxos Sumai, Teresa 
Moure, Sechu Sende, Emma Couceiro ou Manuel Veiga recolléndose así mesmo palabras 
da propia Rosa Aneiros, Sechu Sende e Dolores Ruíz. 
 
- Ana López, 'Real Academia Galega, preto dun século velando pola lingua', p. 12. 
 
Fálase da promoción e investigación da lingua galega a cargo da Real Academia Galega 
(RAG) onde se citan os diferentes obxectivos que tenta asumir, así como a tentativa de 
reflectir o seu traballo desde a súa fundación en 1906. Alúdese, tamén, á creación do Día 
das Letras Galegas en 1963 e ás diferentes seccións que a RAG mantén nestes momentos: 
Lingua, Historia e Literatura, centrándose na primeira, que conta con varias subseccións 
dirixidas por Manuel González González na sección de Lexicografía, Rosario Álvarez na 
sección de Sociolingüística, Antón Santamarina Fernández na Onomástica e Xesús Alonso 
Montero na sección de Literatura. 
 
- María Varela, 'Eu xa sei ler en galego, ¿e ti?', p. 13. 
 
Recóllense palabras do presidente do colectivo de libreiros de Pontevedra, Ramón 
Domínguez,  que afirma a privilexiada situación en que se atopa a literatura infantil e 
xuvenil en galego afirmando o recibimento de novas propostas das editoriais así como do 
importante labor dunha das editoras de referencia na Galiza dedicadas á literatura infantil e 
xuvenil como é Kalandraka, nada á beira do Lérez coincidindo co Día do Libro Infantil no 
ano 1997 e desde onde se afirma que o sector galego está a pasar por unha crise da que se 
está a salvar a literatura de ámbito escolar. 
 



 
 
 
IV.5. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE 
OPINIÓN OU COLABORACIÓNS FIXAS 
 
Abuín de Tembra, Avelino, 'As leilías da lingua (19)', Galicia Hoxe, 'Ventos ábregos', 15 
maio 2005, p. 5. 
 
Fronte a aqueles que se opoñen a que o Día das Letras se dedique a escritores pouco 
coñecidos, arguméntase que a literatura galega ten unha nómina de escritores limitada, e, 
por tanto, debe recorrer tanto aos máis coñecidos como a aqueles máis modestos. Neste 
senso, deféndese a escolla de Lorenzo Varela para o 17 de maio do 2005. Ofrécense 
despois datos das estatísticas de falantes da lingua galega que xorden cada ano con motivo 
da festividade das Letras. Finalmente, reflexiónase sobre a preocupante exigüidade dos 
orzamentos destinados a fomentar o uso do galego, e insístese  na necesidade de modificar 
esa postura para lograr que o galego poda convivir en igualdade de condicións con calquera 
outra lingua. 
 
 
 
Adán Rodríguez, Rafael, 'Día das Letras Galegas', Diario de León, 'El Bierzo. Opinión', 17 
maio 2005, p. 12. 
 
Artigo no que se repasa a orixe do Día das Letras Galegas e onde se salienta a súa 
relevancia para a lingua galega e para os galegofalantes bercianos. Destácase a importancia 
dos bercianos Martín Sarmiento e Fernández y Morales para a literatura galega e sublíñase 
que a lingua galega no Bierzo recobra o seu prestixio con asociacións como Xarmenta. 
 
 
 
Alcalá, Xavier, 'A fala nas ondas', La Voz de Galicia, 'Caderno da vida', 15 maio 2005, p. 
7. 
 
Nun texto moito máis extenso sobre a importancia da fala dentro do mundo das 
telecomunicacións, deséxase que algún ano o Día das Letras Galegas homenaxee "ao que as 
Telecomunicacións fixeron por elas". 
 
 
 
Alonso Montero, Xesús, 'Lorenzo Varela e 'O Quixote', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
106, 'Beatus qui legit', 23 abril 2005, p. 19. 
 
O autor conecta a figura de Lorenzo Varela coa obra cervantina, tanto a partir dun feito 
puntual, como a proba de acceso ao Bacharelato na que Varela tivo que analizar 
morfoloxicamente un texto do Quixote, como tendo en conta as influencias que a novela de 



Cervantes tivo na súa propia producción literaria. 
 
 
 
Alonso Montero, Xesús, 'Lorenzo Varela: Congreso en Monterroso', La Voz de Galicia, 
'Culturas', 'Beatus qui legit', 7 maio 2005, p. 19. 
 
Ofrécense detalles sobre o devandito Congreso na honra do homenaxeado no Día das 
Letras Galegas, no que ademais de conferencias se incluíron a presentación dun libro sobre 
a figura de Lorenzo Varela escrito por Gregorio Ferreiro Fente e unha ofrenda floral na súa 
tumba. Ademais, faise tamén referencia á presentación, desta volta en Lugo, dunhas bolsas 
de supermercado que levan estampadas un poema de Varela. 
 
 
 
Alonso Montero, Xesús, 'Paz-Andrade e Lorenzo Varela nunha antoloxía sorprendente', La 
Voz de Galicia, 'Culturas', nº 126, 'A outra mirada', 10 setembro 2005, p. 15. 
 
Destaca as escasas e pouco excelsas referencias á relación entre Valentín Paz Andrade e 
Lorenzo Varela. Refírese a que a primeira aparición de poemas de Paz Andrade foi na 
antoloxía bonaerense Panorama de la poesía española (1953), publicada por Enrique 
Azcoaga. Insinúa a participación da Lorenzo Varela na aparición desta referencia de Paz 
Andrade, aparecida antes que se publicase o seu primeiro poemario, en 1955. En último 
lugar, recorda a presenza nesta antoloxía de tres poemas, en castelán, de Lorenzo Varela. 
 
 
Alonso Montero, Xesús, 'Mostra persuasoria, hoxe, en Monterroso: 21 oradores', La Voz 
de Galicia, 'Culturas', nº 128, 'A outra mirada', 24 setembro 2005, p. 15. 
 
Glosa da orde do día prevista polo concello de Monterroso para o acto de clausura do ano 
que lle dedican ao seu paisano: Lorenzo Varela. Anota a existencia neste acto de novos 
métodos pedagóxicos. Destaca o feito de que vinte e un especialistas, en distintos aspectos, 
na obra de Varela falen, nun máximo de catro minutos cada un e en media hora, das 
múltiples dimensións do autor de Monterroso. Anota tamén o agasallo que se lle dispensará 
aos participantes, así como os nomes dos intérpretes dos poemas de Varela que se 
musicarán ao final do acto.  
 
 
Aneiros, Rosa, 'Pola esperanza', El Ideal Gallego, 'Opinión', 18 maio 2005, p. 64. 
 
Sinala que a dedicación do Día das Letras Galegas do 2005 a Lorenzo Varela é unha boa 
oportunidade para "devolver a voz a emigrados e exiliados" de todos os conflictos e para ter 
moi presente o pasado có fin de non repetir os seus erros. 
 
 
 
 



Beade Dopico, Andrés, 'Reflexións no Día das Letras Galegas', Galicia Hoxe, 'Opinión', 17 
maio 2005, p. 6. 
 
A partir do feito de que a figura de Lorenzo Varela vai ser homenaxeada en Galicia e nos 
países que acollen emigrantes galegos, desenvólvese unha crítica á actual situación da 
comunidade, que segue forzando aos seus habitantes a marchar fóra na procura dunha vida 
mellor. Afírmase que no Día das Letras Galegas débese "falar a linguaxe da galeguidade" 
pola que tanto loitou Varela. Tamén se subliña o papel do poeta na loita polas liberdades e, 
neste senso, recóllese un fragmento do seu poema "Ofrenda aos franceses", que escribiu 
con motivo da liberación de París da ocupación nazi. 
 
 
 
 
Blanco Mariño, Manuel, 'No día das Letras Galegas', Diario de Arousa, 'Opinión', 17 maio 
2005, p. 11. 
 
Recóllese e coméntase un soneto que Lorenzo Varela dedicou a Ruy Xordo, guerreiro que 
combatiu co pobo en contra dos señores que o escravizaban, en 1944. O poema reprodúcese 
íntegro. 
 
 
 
Caneiro, Xosé Carlos, 'Exequias', La Voz de Galicia, 'A tres banda ¿homenaxe a un autor 
vivo ou morto?', 17 maio 2005, p. 3. 
 
Deféndese a idea de que o Día das Letras Galegas se dedique tamén algunha vez a 
escritores aínda vivos, en vez de homenaxear só a autores xa falecidos. Arguméntase que 
deste xeito festexaríase tamén "a vida dun idioma" e "da súa literatura maltratada" 
 
 
 
 
Castaño, Yolanda, 'Día das Letras Galegas', Diario de Pontevedra/El Ideal Gallego/Diario 
de Arousa, 'Columna invertebrada/Opinión', 20 maio 2005, p. 35/72/56. 
 
Cuestiónase o sentido de manter actualmente unha data coma a do Día das Letras Galegas, 
que reúne cada vez menos actos culturais enxebres e é tida en conta por un número moi 
reducido de persoas. En contraposición, avógase por iniciativas que incidan máis 
directamente nunha promoción efectiva da literatura galega.  
 
 
 
 
 
 
 



Castaño, Yolanda, 'Leccións aprendidas', Galicia Hoxe, 'Días (des)contados', 22 maio 
2005, p. 40. 
 
Dentro do "diario semanal" que se recolle nesta sección, a alusión o Día das Letras Galegas 
aparece no mércores 17 de maio. Yolanda Castaño reflexiona sobre o paradoxo de que esa 
data estea case baleira de actos culturais e se planifique cada vez máis como un día festivo 
para dedicar ao ocio. Así mesmo, cuestiónase a propia utilidade actual da festividade, 
apostando por iniciativas que incidisen máis na promoción e difusión das obras galegas. 
 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Lorenzo Varela, poeta da arte de Picasso', Galicia Hoxe, 
'Calidoscopio', 1 marzo 2005, p. 6. 
 
Recóllese a relación de Lorenzo Varela coa pintura, dedicando unha especial atención ao 
seu poema Homenaje a Picasso, un percorrido polo "universo persoal e creativo" do autor 
malagueño do que se detallan as cinco partes das que se compón. 
 
 
 
Castro, Víctor, 'Las Letras Galegas y los premios de Abegondo', El Ideal Gallego, 'Atalaya 
mariñana', 18 maio 2005, p. 19. 
 
Recóllense unha serie de actividades que o Concello de Abegondo organizou con motivo 
do Día das Letras Galegas para fomentar a cultura e a literatura en galego entre a xuventude 
do municipio. 
 
 
 
Castro, Xavier, 'Varela nas letras galegas', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Opinión', 24 
abril 2005, p. 23. 
 
A partir da obra Lorenzo Varela, vida e obra que Carlos López Bernárdez publicou en 
Xerais na  honra do homenaxeado no Día das Letras Galegas, faise un percorrido polo labor 
literario e o periplo vital de Varela, cunha especial incidencia na súa estadía bonaerense.  
 
 
 
Conde, Alfredo, 'Un novo ano por diante', El Correo Gallego, 'Os outros días', 19 maio 
2005, p. 4. 
 
O autor considera que a política que rexe a elección dos persoeiros homenaxeados no Día 
das Letras Galegas debe cambiar radicalmente se se desexa que efectivamente a literatura 
galega poida estar á altura de calquera outra. Así, propón que se substitúan as homenaxes a 
"autores menores" en favor de escritores de verdadeiro renome aínda que, por exemplo, non 
transcorreran os dez anos dende a súa morte, tal e como é a norma actualmente. Neste 
senso, pon como exemplo o caso de Carlos Casares. 



 
 
 
Costa Clavell, Xavier, 'Lorenzo Varela', Galicia Hoxe, 'No faiado', 2 febreiro 2005, p. 5. 
 
Percorrido pola traxectoria biográfica e literaria de Lorenzo Varela, a quen o autor do texto 
coñeceu persoalmente. Ademais do seu labor como poeta, destácase o seu bo facer como 
crítico de arte. O texto remata coa transcrición duns versos da composición que Varela 
dedicou ao guerrilleiro antifranquista Manuel Ponte e coa recomendación, para coñecer a 
figura do homenaxeado no Día das Letras Galegas, do libro de Fernando Salgado sobre 
este. 
 
 
 
 
 
 
 
Díaz Pardo, Isaac, 'Lorenzo Varela e o Museo do Pobo', La Voz de Galicia, 'Crónicas 
inconformistas', 16 maio 2005, p. 7. 
 
Nunha columna moito máis ampla na que se reivindica o papel do Museo do Pobo Galego 
para a recuperación da nosa cultura, faise tamén referencia a outra iniciativa que, coma este 
centro, tenta recuperar a memoria histórica de Galicia: unha exposición sobre Arte e 
Compromiso Social da Cultura Galega, organizada polo Instituto Galego de Información, 
ideado por Lorenzo Varela. A mostra montouse coincidindo có Día das Letras Galegas 
como "a mellor homenaxe que lle podemos facer" a Varela. 
 
 
 
Dopico Vale, Julia María, 'Algo más sobre Lorenzo Varela', Diario de Ferrol, 'La ventana', 
27 setembro 2005, p. 15. 
 
Lembra a primeira edición do día das Letras, celebrado o ano 1963 e dedicado a Rosalía de 
Castro, e enumera algunha das persoas protagonistas da colectiva homenaxe. Celebra a 
participación neste día dos colectivos de libreiros, prensa ou editoriais. Recorda que o 2005 
está dedicado a Lorenzo Varela e recorre algunhas das publicacións que analizan a súa 
figura. Introduce a figura dun seu amigo, "carpinteiro de ribeira", persoa que lle amosa 
unhas palabras publicadas por Lorenzo Varela en Montevideo e nas que o poeta de 
Monterroso comenta o poema "Las uvas y el viento" de Pablo Neruda. Alégrase de que 
xente coma o seu amigo poda ser aínda portador de sorpresas e de tan fermosas palabras, 
como son para a autora as de Varela a Neruda. 
 
 
Dourado Deira, Manuel, 'Letras... e galegas!', Galicia Hoxe, 'Ardentía', 21 maio 2005, p. 4. 
 
A columna divídese en dúas partes ben diferenciadas: nun primeiro momento, o autor 



reflexiona sobre a falta de celebracións no Día das Letras Galegas no caso concreto da vila 
de Rianxo, na que o propio columnista reside; na segunda parte, gábase o acerto da Real 
Academia Galega á hora de dedicar o 17 de maio deste ano á figura de Lorenzo Varela. 
Dourado Deira considera que iniciativas coma esa son imprescindibéis para recuperar a 
figura dos numerosos intelectuais que tiveron que abandonar Galicia forzosamente tras a 
Guerra Civil e foron logo esquecidos polos seus paisanos durante e despois do fin da 
ditadura franquista. É tamén extensa a alusión á figura de Rafael Dieste, na casa do cal o 
columnista escoitou falar por vez primeira de Varela e doutros persoeiros no exilio. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Vida e obra de Lorenzo Varela', Galicia Hoxe, 'Caderno 
aberto', 12 abril 2005, p. 3. 
 
Periplo pola accidentada experiencia vital de Varela, con especial atención para a etapa que 
durante a súa xuventude pasou en Lugo, para rematar finalmente coa convicción de que o 
feito de dedicarlle o Día das Letras Galegas do 2005 servirá para coñecer máis en 
profundidade a súa obra.  
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'A invisibilidade do libro galego', Galicia Hoxe, 'Caderno 
aberto', 16 maio 2005, p. 3. 
 
Critícase a escasa presenza do libro escrito en galego en espazos como as librarías ou as 
mesas de novidades das bibliotecas da comunidade. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Conto galego do 17 de maio', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 
17 maio 2005, p. 3. 
 
O autor conta unha anécdota da que foi testemuña, cando nunha cafetería escoitou falar a 
seis mozos nun castelán inzado de construcións galegas. Tras manifestar o seu estupor, 
remata a columna cun "¡Viva o Día das Letras Galegas!". 
 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Crónica do Día das Letras Galegas na Coruña', Galicia Hoxe, 
'Caderno aberto', 18 maio 2005, p. 3. 
 
Gábase a celebración do Día das Letras Galegas na Cidade Vella da Coruña, á vez que se 
describen varios dos actos que con tal motivo tiveron lugar nesa zona da cidade herculina. 
 
 
 



Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Preguntas de aquí e de agora', Galicia Hoxe, 'Caderno 
aberto', 20 maio 2005, p. 3. 
 
A decadencia das celebracións do Día das Letras Galegas serven de punto de partida para 
desenvolver unha reflexión sobre o futuro do idioma galego e os fallos que, na nosa 
sociedade, evidencia segundo Fernán Vello a actitude de rexeitamento ou abandono da 
lingua por parte de moitos galegos. 
 
 
 
 
Fernández Prieto, Lourenzo, 'Día das Letras Gallegas', La Voz de Galicia, 'Mañá empeza 
hoxe', 17 maio 2005, p. 8. 
 
Reflexiónase sobre a evolución da situación do galego entre 1963, primeiro ano no que se 
conmemorou o Día das Letras Galegas, e a actualidade. Considérase que a saúde do idioma 
mellorou moito dende entón e que, tras moitos esforzos, o galego posúe hoxe en día un 
envexabél estatus e unhas boas perspectivas de evolución futura. Esa mesma mellora 
motivou tamén que o Día das Letras pasase de ser unha xornada de reivindicación a 
converterse hoxe en día en algo moito máis festivo. 
 
 
 
 
 
 
 
Fernández, Miguel Anxo, 'Día das Letras', La Voz de Galicia, 'Interferencias', 17 maio 
2005, p. 65. 
 
Con motivo do Día das Letras, reflexiónase sobre a distancia que o sistema literario galego 
presenta aínda en relación co catalán e analízase a cobertura televisiva desta data. 
Finalmente, reivindícase a necesidade dun espazo televisivo que se ocupe exclusivamente 
da Literatura galega. 
 
 
 
Fernández, Ruth, 'Lorenzo Varela, no exilio e na lingua do berce', Galicia Hoxe, 'Noticias 
cotiás', 17 maio 2005, p. 4. 
 
Con motivo da dedicación do Día das Letras Galegas a Lorenzo Varela, ofrécese un 
pormenorizado percorrido pola traxectoria persoal e, especialmente, biográfica e ideolóxica 
do poeta e xornalista.  
 
 
 
Franco, Camilo, 'O todo e as partes', La Voz de Galicia, 'A tres bandas ¿homenaxe a un 



autor vivo ou morto?', 17 maio 2005, p. 3. 
 
Deféndese a idea de dedicar o Día das Letras Galegas á literatura e a lingua galega no seu 
conxunto, en lugar de optar, como se fixo dende a institución desta celebración, por 
homenaxear a un autor concreto cada ano. 
 
 
 
García Bodaño, Salvador, 'Festas das Letras Galegas', El Correo Gallego, 'No pasar dos 
días', 15 maio 2005, p. 3. 
 
Reflexión sobre as iniciativas en defensa da lingua que se desenvolven ao longo do mes de 
maio e parte de abril en Galicia coincidindo có Día das Letras Galegas. A pesar desas 
mostras esperanzadoras, insístese en que os ataques contra o idioma seguen sendo 
frecuentes, e aínda que se produciron avances vitais nese campo tras a ditadura franquista, 
proxectos como a supresión da titulación de Filoloxía Galega nas universidades volven 
poñer de novo en perigo a boa saúde do galego. 
 
 
 
García, Xoán Xosé, 'Lorenzo Varela, capitán da esperanza', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 
'Enfiando', 6 marzo 2005, p. 22. 
 
Ofrécese un pormenorizado percorrido pola traxectoria vital e intelectual de Lorenzo 
Varela, con especial atención ao seu compromiso ideolóxico e aos vaivéns que a súa 
biografía experimentou até a súa morte, esquecido pola maioría, en Galicia. 
 
 
 
 
García, Xosé Lois, 'Pombas e mazás para Lorenzo', Galicia en el mundo, 'Ecos de 
Berenguela', 17 maio 2005, p. 4. 
 
Ofrécese un panorama das achegas de Lorenzo Varela á cultura galega e á loita pola 
liberdade e, en consecuencia, xustifícase a súa elección para o Día das Letras Galegas do 
2005, en oposición a aqueles que a rexeitan por ser un autor cunha produción na nosa 
lingua moi escasa. 
 
 
 
 
 
González Tosar, Luís, 'Voz de liberdade', El Correo Gallego, 'Extramuros', 17 maio 2005, 
p. 2. 
 
O columnista lembra unha charla que deu no centro penitenciario de Teixeiro, en Curtis, 
arredor da figura de Lorenzo Varela, centrada na faceta deste como loitador pola liberdade 



que por esa razón sufriu condenas de cárcere en Francia e en Bos Aires. Este mesmo artigo 
foi publicado baixo o título "Ponte na cadea" nos xornais Diario de Pontevedra e El 
Progreso o 21 de maio de 2005. 
 
 
 
 
González Tosar, Luís, 'Poeta na cadea', Diario de Pontevedra/El Progreso, 'Ao raiar o sol', 
21 maio 2005, p. 32/31. 
 
O columnista lembra unha charla que deu no centro penitenciario de Teixeiro, en Curtis, 
arredor da figura de Lorenzo Varela, centrada na faceta deste como loitador pola liberdade 
que por esa razón sufriu condenas de cárcere en Francia e en Bos Aires. Este mesmo artigo 
foi publicado baixo o título "Voz de liberdade" en El Correo Gallego o día 17 de maio de 
2005. 
 
 
 
Loureiro, Ramón, 'Rosalía, co corazón', La Voz de Galicia, 'A tres bandas ¿homenaxe a un 
autor vivo ou morto?', 17 maio 2005, p. 3. 
 
Gabanza ao Día das Letras Galegas e á figura de Rosalía de Castro, coa que se iniciou esta 
conmemoración. 
 
 
 
Matalobos, Manuel Celso, 'Lorenzo Varela no instituto de Lugo', El Progreso, 'Cultura', 12 
abril 2005, p. 75. 
 
Sinálase a vinculación de Varela con Lugo, nun primeiro momento polos seus estudos no 
instituto da dita poboación, e pouco tempo despois, por ser o lugar no que entrou en 
contacto có galeguismo político da época da II República, até a súa definitiva marcha da 
cidade no ano 1935 
 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'Con Lorenzo Varela', Faro de Vigo, 'Os camiños da vida', 13 maio 
2005, p. 30. 
 
O autor lembra unha conversa que mantivo con Lorenzo Varela no exilio de Bos Aires en 
1968. Enumera e trata polo miúdo algúns dos temas que abordaron entón, centrados sobre 
todo na situación política da España franquista e nos movementos de oposición ao Réxime 
que dentro desta estaban xerminando daquela. 
 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'Camafeos revolucionarios', Faro de Vigo, 'Segunda feira', 16 maio 



2005, p. 12. 
 
A obra de Lorenzo Varela preséntase como unha produción imposíbel de asimilar á poesía 
social española. O seu propio autor non gozou das simpatías da maior parte da oposición 
política ao franquismo. Méndez Ferrín propón que a figura poética de Varela se recupere 
con motivo do Día das Letras como a figura dun "poeta nacional galego", por canto os 
temas e motivos que trata aluden a un pasado nacional mítico e épico e presentan unha serie 
de figuras de referencia para os galegos. 
 
 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'Segundas queixas', Faro de Vigo, 'Os camiños da vida', 20 maio 
2005, p. 29. 
 
A partir dunha anécdota acontecida nunha cafetaría dunha autoestrada, na que un dos 
clientes protesta porque no Día das Letras Galegas alí non hai auga mineral galega, Ferrín 
fai unha reflexión sobre a importancia dese día, e remata por concluír que, mal que lles pese 
a algúns, trátase dunha data cun significado que "penetrou moi fondamente na alma do 
pobo". 
 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'Os queixumes teimosos', Faro de Vigo, 'Opinión', 23 maio 2005, p. 
12. 
 
Méndez Ferrín tenta rebater con numerosos exemplos tirados de diferentes antoloxías a 
tradicional consideración de que Lorenzo Varela foi un autor esquecido dentro do sistema 
literario galego. En contraposición, afirma que para a literatura española, onde publicou a 
maior parte da súa obra, Varela "nin existe nin existiu". 
 
 
 
 
Miragaia Doldán, Manuel, 'Festa da nosa lingua', Galicia Hoxe, 'Vento fresco', 19 maio 
2005, p. 4. 
 
Sinala que mentres que o ano 1991 o Día das Letras Galegas se celebraba con entusiasmo e 
consciencia, a partir de entón a súa conversión en data festiva anulou boa parte de 
compromiso e transformouno nunha data festiva máis na que gozar do tempo de ocio. O 
autor propugna un cambio na concepción do Día das Letras co fin de lograr que certos 
sectores da sociedade galega pouco comprometidos coa súa lingua e cultura comecen 
verdadeiramente a valoralas. 
 
 
 
Mouriño, Begoña, '¿Valora os actos sobre Lorenzo Varela?', El Progreso, 'A Ulloa/Terra 



de Melide', 7 febreiro 2005, p. 17. 
 
Recóllense, con motivo dos actos que o Concello de Monterroso ten previsto levar a cabo 
para homenaxear a Lorenzo Varela, opinións de seis veciños do propio municipio sobre a 
conveniencia dos ditos actos. Todos eles amósanse satisfeitos coa iniciativa, que para uns 
permitirá recuperar a figura do poeta e para outros será un bo xeito de promover o seu 
concello en toda Galicia.  
 
 
 
Murado, Miguel-Anxo, 'Festa das letras', La Voz de Galicia, 'Escrito en cafeterías', 17 
maio 2005, p. 9. 
 
Tras unha reflexión irónica sobre o "enxebrismo" que empapa o Día das Letras Galegas, o 
autor refírese tamén ás numerosas voces que ao longo do tempo presaxiaron a desaparición 
do galego, para finalmente concluír que, a pesar de todas esas predicións, o galego 
mantívose até a actualidade e que, en consecuencia, seguirá sobrevivindo onde o fixo 
sempre.         
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'A un poeta do exilio', El Correo Gallego, 'Xentes e camiños', 13 
febreiro 2005, p. 2. 
 
O autor fai referencia á decisión da Real Academia Galega na que el mesmo se inscribe de 
dedicar o Día das Letras Galegas a Lorenzo Varela. Ofrece unha breve recensión da súa 
azarosa vida e da súa obra combativa e insiste na necesidade de coñecer todas as súas 
facetas como intelectual, máis aló do seu labor como poeta. Finalmente, manifesta a súa 
convicción de que a homenaxe do 17 de maio permitirá rescatar a figura de Varela do 
olvido no que até ese momento vivía na súa propia terra  
 
 
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'Lorenzo Varela', El Correo Gallego, 'Xentes e camiños', 1 maio 2005, 
p. 2. 
 
Artigo no que se reflexiona sobre as influencias arxentinas na obra ou na linguaxe de 
Lorenzo Varela, que viviu en Bos Aires na infancia e durante o seu exilio trala guerra civil 
 
 
 
Pereiro, Xosé Manuel, 'O Día G', La Opinión, 'Si home si', 18 maio 2005, p. 2. 
 
O autor oponse a opinión maioritaria dentro do mundo da cultura de que ás letras galegas 
debería dedicárselles todo o ano, e non un único día. Finalmente, valora positivamente que 
o homenaxeado o 17 de maio sexa Lorenzo Varela, se ben puntualiza que seguramente 
preferiría ter en vida recoñecemento a recibir esa homenaxe postumamente. 



 
 
 
Pérez Picallo, Maricarme, 'As Letras de noso', Galicia Hoxe, 'Punta da barca', 19 maio 
2005, p. 5. 
 
Percórrense as orixes do Día das Letras para logo relatar polo miúdo a vida de Lorenzo 
Varela, o homenaxeado este ano nesa festividade. Del destáncase especialmente os avatares 
da súa biografía e a necesidade que sempre tivo de estar rodeado de amizades. 
 
 
 
Rielo, Pedro, '¿Para que serve o Día das Letras?', Galicia Hoxe, 'Tempus fugit', 13 maio 
2005, p. 4. 
 
Cuestiónase a validez do Día das Letras Galegas corenta e dous anos despois da súa 
implantación. Arguméntase que se ben ao principio había unha verdadeira vontade de facer 
desa xornada unha xornada para a cultura galega na que a maioría da poboación se 
involucraba con verdadeiro interese, hoxe en día dedícase ese día ao ocio e a maioría da 
sociedade apenas coñece nada sobre a vida e a obra do homenaxeado. 
 
 
 
 
Rielo, Pedro, 'O civismo de Lorenzo Varela', Galicia Hoxe, 'Tempus fugit', 20 maio 2005, 
p. 4. 
 
Saliéntase o compromiso de Lorenzo Varela con Galicia e coa democracia. Sublíñase a 
desazón que o poeta experimentou no exilio americano e incídese na necesidade de manter 
viva a memoria deses tempos pasados de dificultade e penurias, tal e como Varela fixo a 
través da súa obra. 
 
 
 
Senén, Felipe, 'Días' de letras e museos para tempos de virtualidade', La Opinión, 'O 
labirinto do alquimista', 15 maio 2005, p. 33. 
 
Despois dun breve repaso sobre as orixes do Día das Letras Galegas, lémbrase que se trata 
dunha data coa que se pretende ante todo normalizar o idioma, se ben esa tentativa 
convértese cada vez máis nunha "anécdota comercial". 
 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 15 maio 2005, p. 75. 
 
Recóllense e coméntanse versos do  poema de Lorenzo Varela "O Cristo da Liberdade", 



que Varela escribira por pedimento do seu amigo Luís Seoane. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 17 maio 2005, p. 59. 
 
Compáranse as figuras de Lorenzo Varela e Luís Seoane, que son presentadas como 
personalidades complementarias. A continuación, incídese na figura da soldadeira medieval 
María Balteira, que se ben foi escarnecida polos trobadores da súa época, foi enaltecida 
séculos despois nos versos de Varela . 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Varela e o Cristo da Liberdade', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 17 maio 
2005, p. 60. 
 
Recóllense e coméntanse versos do  poema de Lorenzo Varela "O Cristo da Liberdade", 
que Varela escribira a petición do seu amigo Luís Seoane, á vez que se reflexiona sobre o 
escaso cultivo da poesía relixiosa na literatura galega. A de Varela sería unha destas escasas 
composicións 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'A ficha franquista de Varela', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 18 maio 2005, 
p. 56. 
 
Recóllese a transcrición íntegra da ficha de Lorenzo Varela nos servizos militares 
franquistas, recuperada nos apéndices da obra acabada de publicar por Xosé Gregorio 
Ferreiro Fente Dicionario, dedicada ao escritor 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 18 maio 2005, p. 67. 
 
Transcríbese a ficha que de Lorenzo Varela elaboraron os servizos militares franquistas, 
onde se recollen as actuacións do poeta en prol da República. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Monterroso con Lorenzo Varela', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 19 maio 
2005, p. 56. 
 
Recóllese a noticia da celebración dunha serie de actos na honra do poeta neste concello 
lugués no que viviu varios anos. 
 
 
 



Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 19 maio 2005, p. 67. 
 
Recóllese a noticia da celebración dunha serie de actos na honra de Lorenzo Varela no 
concello lugués de Monterroso, no que o poeta viviu durante varios anos.  
 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Varela, Seoane, a Balteira', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 20 maio 2005, p. 
56. 
 
Compáranse as figuras de Lorenzo Varela e Luís Seoane, que son presentadas como 
personalidades complementarias que, ademais, coincidiron tamén en "anunciar dende 
América un novo protagonismo feminino no berro civil". Neste senso, faise especial 
fincapé na figura da soldadeira medieval María Balteira, que se ben foi escarnecida polos 
trobadores da súa época, foi enaltecida séculos despois nos versos de Varela pola súa 
dignidade. 
 
 
 
Vázquez, Dora, 'Un día das letras galegas', Galicia Hoxe, 'Ronseis', 7 xuño 2005, p. 4. 
 
Lembrando o día no que galardoaron co Premio das Letras e as Artes de Galicia a Pura 
Vázquez, a súa irmá ofrece neste artigo un percorrido pola traxectoria profesional da poeta 
ourensá, rematando por recordar que o día das Letras Galegas dese ano se lle dedica ao 
escritor Lourenzo Varela. Este artigo apareceu publicado co mesmo título no xornal La 
Región, sección 'Opinión', o día 8 de xuño de 2005. 
 
 
 
Vázquez, Dora, 'Un Día das Letras Galegas', La Región, 'Opinión', 8 xuño 2005, p. 23. 
 
Lembrando o día no que galardoaron co Premio das Letras e as Artes de Galicia a Pura 
Vázquez, a súa irmá ofrece neste artigo un percorrido pola traxectoria profesional da poeta 
ourensá, rematando por recordar que o día das Letras Galegas dese ano se lle adica ó 
escritor Lourenzo Varela. Este artigo apareceu publicado co mesmo título no xornal Galicia 
Hoxe, sección 'Ronseis', o día 7 de xuño de 2005. 
 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Crónica dun día de maio', Galicia Hoxe, 'Fai fume', 18 maio 
2005, p. 4. 
 
O autor reúne unha serie de lembranzas que asocia con distintos persoeiros da nosa 
literatura (Lorenzo Varela, Aquilino Iglesia Albariño, Ánxel Fole...). Tamén transmite a súa 
proposta de reducir o número de anos que teñen que pasar dende que un escritor falece para 
poder homenaxealo nesa xornada. 



 
 
 
 
Yebra de Ares, Antonio, 'Lorenzo Varela, en Fufín', El Progreso, 'Opinión', 15 maio 2005, 
p. 27. 
 
En relación coa celebración en Monterroso dos actos dedicados a Lorenzo Varela, lémbrase 
que os restos do homenaxeado xacen no cemiterio de Fufín, dentro desta localidade. 
 
 
 
Zulueta de Haz, Alfonso, 'Unha figura recuperada: Lorenzo Varela', Galicia Hoxe, 
'Calidoscopio', 17 maio 2005, p. 6. 
 
O autor enumera os obxectivos e orixe do Día das Letras Galegas, para despois ofrecer 
unha perspectiva das peripecias vitais de Lorenzo Varela e do acerto ao dedicarlle esta data 
no 2005. Finalmente, afirma que esta festividade debe ser tamén tempo para reflexionar 
nunha dobre vertente: sobre a ameaza da globalización cultural e sobre se é axeitado que 
todo o 17 de maio se declare día festivo. 
 
 
 
 
IV.6. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS 
 
Álvarez, Natalia, 'A Lorenzo Varela tivérono postergado durante moitos anos', Faro de 
Vigo, nº 124, 'Entrevista', 12 maio 2005, p. III. 
 
Entrevístase a Isaac Díaz Pardo para coñecer un pouco máis de preto a realidade de 
Lorenzo Varela, fala sobre como o coñeceu, a relación que tiveron, a ideoloxía que 
profesou, o amor que sentía por Galicia a pesar de nacer en Cuba e ese sentimento que o 
acompañou toda a súa vida e que o fixo loitar pola terra. Tamén fala de que foi fundador 
das Mocidades Galeguistas e de como foi inxustamente esquecido até o de agora. 
 
 
Álvarez, Natalia, 'A Lorenzo Varela tivérono postergado moitos anos', La Opinión, 'Día 
das Letras Galegas', 17 maio 2005, p. 65. 
 
Recóllese unha entrevista feita a Isaac Díaz Pardo, onde fala do grande compromiso que 
tivo dende sempre Lorenzo Varela con Galicia , de que dende o primeiro momento no que 
se coñeceron fixéranse grandes amigos e dos problemas cos que se atopou o homenaxeado 
cando regresou a Galicia, por culpa do seu labor político. Tamén se tratan en certo modo as 
orixes de Varela e os proxectos de futuro que lle gustaría ver realizados. 
 
 



Barrera, Héctor, 'Leira dálle colofón ó ano de Lorenzo Varela', Galicia Hoxe, 'Maré', 12 
decembro 2005. 
 
Entrevista ao autor e director do documental Exilios, Lorenzo Varela. Xan Leira xustifica 
este documental como parte dunha serie de catro longametraxes cos que pretende "analizar 
a metodoloxía represiva desatada en Galicia a partir do 18 de xullo de 1936. Leira explica a 
súa elección da figura de Varela como exemplo da "transhumancia" da Galicia do exilio e 
das pezas de vida que deixan espallados. Ao público explícalle a súa exhaustiva 
documentación e o amplo do abano de persoeiros que transitan polo documental. 
 
 
Carballa, Xan, 'Ao regresar do exilio, Lorenzo Varela dicía que a xente perdera o hábito de 
pensar', A Nosa Terra, nº 1.168, 'Cultura', 17 marzo 2005, p. 29. 
 
Nesta entrevista realizada a Fernando, o fillo da muller de Lorenzo Varela, coméntanse 
cuestións de relación familiar, da admiración e respecto mutuos que sentían e tamén de 
detalles máis persoais da súa vida. Fanse referencias ás conversas que mantiveron sobre 
política, cultura e sociedade ao longo do tempo, tamén se di que a pesar de que pase o 
tempo e a xente morra, coma Franco, sempre queda alguén para seguir os seus pasos. 
Remátase este coloquio falando das posibilidades de traballo que tivo en Madrid, e das súas 
colaboracións literarias. 
 
 
Carballa, Xan, 'Debemos contar a nosa historia tamén desde o cine', A Nosa Terra, nº 
1201, 8 decembro 2005, dende decembro 2005 ata decembro 2005, p. 29. 
 
Entrevista a Xan Leira, autor e director audiovisual. Encádrase o proxecto Exilios, Lorenzo 
Varela dentro dunha tetraloxía de recuperación da memoria histórica. A recuperación da 
memoria anúnciase, precisamente, como un dos obxectivos da filmografía presente e futura 
de Leira. Neste obxectivo valora en moi alto grao o arquivo audiovisual que constrúe a 
través das entrevistas e documentos acumulados no desenvolvemento do seu traballo de 
documentación. Considera, non obstante, difícil a difusión das obras documentais, dado o 
complicado da distribución, se ben observa oportunidades reais na apertura de novas canles 
galegas de emisión (televisión dixital) e no uso do espazo asociativo. 
 
 
González, Eva, 'Quedei engaiolado polo compromiso ético do poeta', Faro de Vigo, 'Baixo 
Miño/Área Metropolitana', 25 marzo 2005, p. 12. 
 
Fálase de que o profesor Xosé Gregorio Ferreiro Fente vai clausurar a mostra que organiza 
o concello de A Guarda para o homenaxeado do Día das Letras Galegas: Lorenzo Varela. 
Fáiselle unha entrevista para coñecer o seu vínculo co autor homenaxeado. Para empezar 
dise que xa escribiu dous libros sobre el, e que sempre lle fascinou a súa capacidade 
intelectual, o seu compromiso ético e ademais que comparten lugar de orixe. Tamén se trata 
a súa achega á literatura galega, partindo do contexto histórico no que se levou a cabo. 
Finalízase falando da incomprensión á que estivo sometido durante toda a súa vida coma 
outros importantes persoeiros coma, por exempo, Luís Seoane. 



 
 
Jabois, Manuel, 'O caparazón e sectarismo da sociedade rexeita ó exiliado que volta á súa 
terra', Diario de Pontevedra, '17-M: Día das Letras Galegas', 12 maio 2005, p. 83. 
 
Trátase o ciclo Memoria e Exilio que organiza o vicerreitorado da universidade de Vigo 
xunto con institutos pontevedreses e que tivo como invitado ao especialista en exilios Xosé 
Manuel García Crego, que tratou este tema en profundidade no salón de actos da facultade 
de Belas Artes. Continua cunha entrevista que se lle fai ao estudoso, na que se tratan os 
distintos tipos de exilio e a algúns dos exiliados, entre os que destacan Luís Soto, Lorenzo 
Varela e incluso Castelao. Fálase do exilio interior, é dicir o que sofren as persoas que  
quedan pero que teñen un punto de vista diferente ao réxime do momento e tamén se fala 
do rexeitamento que padecen os exiliados no momento de volver ao seu país. Remátase 
facendo referencia á figura de Lorenzo Varela, ao seu exilio e biografía, e a que pasou a súa 
vida defendendo o comunismo. 
 
 
Mirás Fole, Nacho, 'É normal que a xente vaia á praia no Día da Letras Galegas', La Voz de 
Galicia, 'La cara b', 16 maio 2005, p. 80. 
 
Nesta entrevista a Xosé Ramón Barreiro Fernández, presidente da Real Academia Galega, 
pregúntaselle sobre a actitude tanto da xente como dos medios á hora de celebrar este día 
tan sinalado para nós; espera que dentro de moitos anos se siga facendo, polo menos igual 
que até o de agora. Di que agora mesmo a  frase de Lorenzo Varela de que a lingua estaba 
sendo "somerxida" pola dominación dos de fóra, xa non tería sentido, porque podemos 
facer o que queiramos,  somos máis libres, con respecto diso. Falan sobre os costumes 
actuais e sobre as novas tecnoloxías e remátase coa aclaración de Barreiro, que di que aínda 
que case todos teñan acceso a internet, iso non os vai facer máis cultos. 
 
 
Mouriño, Begoña, 'Xosé Gregorio Ferreiro. "Lorenzo Varela rachou moitas das súas 
obras"', El Progreso, 'A Ulloa/Terra de Melide', 14 febreiro 2005, p. 16. 
 
Xosé Gregorio Ferreiro responde ás preguntas do entrevistador salientando a importancia 
da figura de Lorenzo Varela e di que a pesar da súa pequena produción literaria, é un 
personaxe moi destacábel polo feito de publicar as súas obras nun momento onde non había 
nada. Tamén se di que hai que ter en conta que non só se debe mirar a este autor como 
escritor, senón que a súa transcendencia vai máis aló, xa que foi creador literario e tamén 
creou as Mocidades Galeguistas. Remátase esta conversa co dato de que o libro Obra e vida 
de Lorenzo Varela, froito de dez anos de investigación, orientado cara á comunidade 
escolar, vai saír á venda dentro dun mes. 
 
 
Pousa, Luís, 'Só 'Lonxe' merece mil días das letras galegas', La Voz de Galicia, 12 maio 
2005, p. 54. 
 
Fálase das memorias de Lorenzo Varela que van ser publicadas o Día das Letras Galegas, e 



faise unha entrevista ao autor das mesmas. Dise que se trata dunha autobiografía, xa que os 
materiais que foron recollidos para facela están documentados, e que a vida que viviu Lorenzo 
Varela foi unha vida de "novela", xa que estivo sempre moi acentuada polos cambios. Para 
acabar a entrevista, pídeselle ao autor que elixa a que para el é a mellor obra de Varela, e sen 
dubidalo responde que Lonxe xa que marca un punto na historia entre dous personaxes tan 
importantes coma Curros e Celso Emilio Ferreiro. 
 
 
 
IV.7. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: NOTAS, 
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS 
 
A.B., 'Actividades de las 'Letras Galegas' en el Centro Cultural de Xinzo', Atlántico Diario, 
'Área Metropolitana', 13 maio 2005, p. 29. 
 
Coméntase a diversidade de actividades que van ter lugar no Centro Cultural de Xinzo con 
motivo da programación do Día das Letras Galegas. Tamén fala das actividades que van 
levar a cabo no Centro Cultural "Xunco" de Parderrubias, como, por exemplo, a posta en 
escena da obra "O Velorio" de Manuel Taxes Prego. 
 
 
A.G., 'Carbajal distribuirá a biografía de Lorenzo Varela nos institutos', Atlántico Diario, 
'Área metropolitana', 7 maio 2005, p. 24. 
 
Faise eco do reparto de libros sobre Lorenzo Varela en tres institutos de Nigrán, que xorde 
como froito do convenio entre a Concellaría de Cultura do dito Concello e a Editorial 
Galaxia; sen mencionar o título, faise referencia á obra da autoría de Antón Lopo sobre o 
poeta homenaxeado no Día das Letras Galegas e engádese unha breve nota sobre a 
biografía de Varela. 
 
 
A.I. / MARÉ, 'Seoane e LV unidos de novo nunha exposición', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 1 
xuño 2005, p. 42. 
 
Comeza informando sobre a exposición que se vai celebrar coincidindo co nacemento de 
Luís Seoane. A fundación, que leva o nome deste autor, ten preparada unha exposición 
dedicada á relación que mantiveron Seoane e máis Lorenzo Varela. Esta mostra está 
estruturada en tres partes: a primeira está dedicada por completo a Lorenzo Varela, e 
abrangue o período comprendido entre 1932 e 1940; a segunda parte está dedicada na súa 
totalidade a Seoane e tamén está comprendida no período citado antes, e por último fálase 
que a derradeira parte é un espazo común a ambos os dous artistas, que recolle tanto a obra 
plástica que Seoane realizou para Varela como a produción literaria na que traballaron 
conxuntamente. 
 
 
A.N., 'Unhas xornadas en Monterroso pechan o ano de Lorenzo Varela', El Progreso, 



'Cultura', 15 setembro 2005, p. 67. 
 
Anúnciase a celebración, durante os días 23 e 24 de maio, no concello de Monterroso 
dunhas xornadas dedicadas a Lorenzo Varela. Faise un repaso polos principais actos de 
ambos os días. Do primeiro día destácase a presentación, por parte de Xan Leira, dun 
documental sobre a figura do poeta, así como a interpretación, por parte da coral polifónica 
local, de varios poemas do autor. Do segundo destácase o "Foro das vinte alocucións" e 
enumérase algún dos participantes. 
 
 
 
A.N.T., 'O editor de Lorenzo Varela', A Nosa Terra, nº 1.163, 'Cultura', 10 febreiro 2005, p. 
24. 
 
Enumerando os libros de Lorenzo Varela editados por Ediciós do Castro ao longo de varios 
anos, sublíñase e lóase o labor de Isaac Díaz Pardo en canto á promoción da cultura galega 
e, concretamente, da obra do autor homenaxeado no Día das Letras Galegas. 
 
 
A.N.T., 'A Asociación de Escritores homenaxea o Museo do Pobo', A Nosa Terra, nº 1.173, 
'Cultura', 28 abril 2005, p. 28. 
 
Anuncia o acto solemne da Asociación de Escritores en Lingua Galega, no que se entregará 
unha placa coa homenaxe "Os bos e xenerosos" ao Museo do Pobo Galego; ademais, fai 
referencia ao programa do Congreso sobre Lorenzo Varela en Monterroso, que será 
inaugurado polo profesor Xesús Alonso Montero e que contará entre os seus participantes 
con diversos estudosos da Literatura. 
 
 
A.N.T., 'Monterroso, no centro das Letras Galegas', A Nosa Terra, nº 1.175, 'Cultura', 12 
maio 2005, p. 24. 
 
Anúncianse os actos previstos para a homenaxe de Lorenzo Varela en Monterroso: unha 
placa na rúa onde viviu, unha ofrenda floral, unha sesión de honra por parte da Real 
Academia Galega e unha festa popular. Fálase tamén dunha exposición permanente no 
Centro Socio-cultural de obxectos persoais do escritor. Por outra banda, detállanse os 
motivos da manifestación prevista para o 15 de maio en Compostela co lema "Na Galiza 
vamos viver en galego". Nun anexo á parte especifícanse os novos contidos do portal 
galego Vieiros chamados "Coa lingua na maleta" e referidos a Lorenzo Varela, candidatos 
para seren homenaxeados no 2006, diferentes versións da historia do retornado 
castelanfalante e o angazo e datos sobre o galego de fóra. Por último, ofrécese unha axenda 
resumo de actividades en toda Galicia con motivo da celebración. 
 
 
 
 
A.N.T., 'A literatura do exilio protagonizou o Día das Letras Galegas', A Nosa Terra, nº 



1.176, 'Cultura', 19 maio 2005, p. 25. 
 
Comézase facendo unha referencia a Monterroso como o lugar que este ano se converteu na 
capital das letras galegas, xa que alí foi onde naceu Lorenzo Varela. Deseguido dise que o 
presidente da Real Academia Galega, Xosé Ramón Barreiro, salientou máis os valores 
políticos cós literarios do homenaxeado, xa que Varela sobrepasa os límites da poética e 
convértese nunha sucesión de principios éticos e políticos. Menciónanse os distintos 
persoeiros asistentes á devandita homenaxe. Para rematar houbo unha reivindicación da 
lingua; a Mesa pola Normalización Lingüística esixiu o uso do galego "en todos os eidos", 
tamén se fixo referencia a notábel venda de libros que habería se se promoveran medidas e 
se eliminara o día festivo. 
 
 
Alonso, J., 'La obra de Lorenzo Varela, en la galería 'Sargadelos'', El Progreso, 'Al paso', 
21 febreiro 2005, p. 80. 
 
Anuncia a mostra sobre a vida e obra de Lorenzo Varela que ten lugar na Galería 
Sargadelos de Lugo e faise eco da presentación do  facsímil de Catro poemas galegos 
editado por Ediciós do Castro. 
 
 
Barcón, Carlos, 'Como un libro abierto', Diario de Ferrol, 'Entre nosotros', 5 maio 2005, p. 
20. 
 
Entre outras cuestións, fai referencia aos actos que se anuncian para a celebración en Ferrol 
do Día das Letras Galegas, que contará cun cartel de luxo realizado polo artista Xaquín 
Marín. 
 
 
Becerra, Marta, 'Arrancan los actos por el Día das Letras Galegas', El Progreso, 'El 
despertador', 12 maio 2005, p. 8. 
 
Anúnciase un certame sobre a figura de Lorenzo Varela no colexio María Auxiliadora e a 
presentación do material didáctico sobre o autor que se enviará a todas as escolas galegas. 
 
 
 
C.R./A.G., 'El académico Silveiro reclama un centro para la promoción del gallego', El 
Mundo. La Crónica de León, 'El Bierzo', 17 maio 2005, p. 26. 
 
Alúdese ás reclamacións do académico correspondente da RAG no Bierzo, Héctor Silveiro, 
nas que reclama a posta en marcha no Bierzo dun centro para o estudo e promoción da 
lingua e literatura galegas. Tamén se fai referencia neste artigo aos actos que tiveron lugar 
en Cacabelos na celebración do Día das Letras Galegas de 2005. 
 
 
 



Castelao, Elena, 'La embajada de Argentina recuerda a Lorenzo Varela', El Progreso, 'A la 
última', 10 maio 2005, p. 80. 
 
Alúdese á gran actividade do concello de Monterroso, berce de Lorenzo Varela, nas Letras 
Galegas e á viaxe do seu alcalde Antonio Gato á embaxada Arxentina en Madrid para unha 
homenaxe oficial ao autor. 
 
 
 
 
Castelao, Elena, 'Carballedo celebra hoy con lectura el Día das Letras', El Progreso, 'A la 
última', 19 maio 2005, p. 88. 
 
Dise que aínda que xa pasou o Día das Letras Galegas, en Carballedo seguen cos actos na 
honra de Lorenzo Varela. Un deses actos programados é unha maratón de lectura da obra 
deste persoeiro de mans dos alumnos de entre seis e doce anos do colexio Xosé Luís 
Taboada, de A Barrela. Tamén se cita aos organizadores do dito evento, así como o lugar e 
a hora onde vai acontecer. 
 
 
Corbelle, Mayte, 'El centro cultural acoge la presentación de tres libros el Día das Letras 
Galegas', El Progreso, 'Comarca de Lugo', 8 maio 2005, p. 13. 
 
Anuncia a presentación de tres libros no centro cultural do Concello de Rábade a cargo da 
fundación "Amigos de Galicia": Verdugos Impolutos, de Yolanda López, Escolanía de 
Meiro, de Faustino Rey e Muíños de Río Montes, de Maximino Viaño. 
 
 
Cuadrado, M., 'Un facsímil dunha obra de Lorenzo Varela foi presentado en Monterroso', 
La Voz de Galicia, 'Cultura', 4 febreiro 2005, p. 52. 
 
Dá conta da presentación en Monterroso do facsímil da obra de Lorenzo Varela Catro 
poemas para catro grabados, na que participaron Xesús Alonso Montero, Fernando 
Salgado e Gregorio Ferreiro, entre outros. 
 
 
Cuadrado, M., 'Manuel Aznar Soler eloxia ao Goberno pola creación do Centro da 
Memoria', La Voz de Galicia, 'Cultura', 24 setembro 2005, p. 57. 
 
Recóllense as palabras da conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, para crear un Centro da 
Memoria onde se recolla toda a produción dos autores republicanos exiliados, como 
recoñecemento ao seu "compromiso social e cultural". Destácase a loa a esta iniciativa do 
profesor Aznar Soler, así como as súas palabras sobre a grande débeda que ten a 
democracia e as administracións con estes autores. 
 
 
 



Cuadrado, María, 'A RAG recoñece o discurso dos exiliados na obra de Lorenzo Varela', 
La Voz de Galicia, 'A festa das letras', 18 maio 2005, p. 41. 
 
Dáse noticia dos feitos ocorridos durante a sesión plenaria extraordinaria, celebrada o Día 
das Letras Galegas na honra de Xesús Lorenzo Varela en Monterroso. No acto deuse 
lectura á acta na que se acordaba dedicarlle a festa deste importante día para Galicia a 
Varela. Faise un minucioso repaso ás máis importantes intervencións no devandito acto e 
cítanse os persoeiros que estiveron alí; entre eles: Neira Vilas, Anisia Miranda, Isaac Díaz 
Pardo, Fernando Scornik,... Dise tamén que houbo unha anécdota dese día, foi 
protagonizada por varias persoas que seguiron ao conselleiro de Cultura até o seu coche con 
pancartas nas que se lía Folga TVG. Para rematar coméntase a ofrenda floral ante o busto 
de Lorenzo Varela de mans do concello e máis da RAG. 
 
 
Diálogos Comunicación, 'Lorenzo Varela estará presente nas patronais', El Progreso, 
'Festas de San Miguel Especial Monterroso', 28 outubro 2005, p. II. 
 
Anótase a presenza de Lorenzo Varela nas festas de San Miguel a través dunha exposición. 
Agradéceselle a diversas persoas, como Fernando Salgado ou Isaac Díaz Pardo, a súa 
contribución para facer a exposición posíbel. 
 
 
 
Díaz, María / I.C.M., 'Os libros saen ás rúas', Atlántico Diario, 'Área Metropolitana', 18 
maio 2005, p. 17. 
 
Dá conta de que os concellos de Tui, Redondela e Soutomaior celebraron o Día das Letras 
Galegas de maneira especial, o poeta Antonio García Rivas inaugurou onte a VIII Feira do 
Libro Galego cun fermoso e emotivo poema dedicado á memoria de Lorenzo Varela. Esta 
feira aposta por Tui e máis polos escritores tudenses. No concello de Soutomaior, varias 
asociacións se uniron e celebraron unha xuntanza literaria na que se lles entregaron 
diversos premios aos nenos e nenas que participaron no certame literario. 
 
 
E.P., 'O exilio e as letras galegas, a debate no CCG, hoxe', El Correo Gallego, 'Hoy', 27 
abril 2005, p. 75. 
 
Anuncia o faladoiro que terá lugar no Consello da Cultura Galega; dise que nel se 
reflexionará sobre a literatura galega no exilio desde a figura de Lorenzo Varela. 
 
 
E.P., 'Monólogos no Día das Letras do Macuf', Galicia Hoxe, '17 de maio', 14 maio 2005, 
p. 43. 
 
Dá noticia da celebración dos Discursos de Tarabelos, monólogos de actores recoñecidos 
como Mabel Rivera ou Celso Bugallo, organizados polo M.A.C.U.F. (Museo de Arte 
Contemporánea Unión Fenosa) para conmemorar o Día das Letras Galegas. Sinálase tamén 



que xa tivo lugar na Coruña o maratón de lectura. 
 
 
 
E.P., 'Currás: 'O Día das Letras está vixente na sociedade', Galicia Hoxe, '17 de maio', 16 
maio 2005, p. 36. 
 
Recolle as opinións do conselleiro de Educación Celso Currás sobre o Día das Letras 
Galegas. Dise que salienta a vixencia desa celebración, o seu grao de institucionalización, a 
promoción de material sobre a lingua e o homenaxeado desenvolta a través da Dirección 
Xeral de Política Lingüística e o labor dos centros educativos. Por último, anótase a súa non 
oposición a homenaxear a autores vivos e a importancia do Plano Xeral de Normalización 
da Lingua Galega. 
 
 
 
E.P., 'Touriño clausura o Foro de Lorenzo Varela', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 25 setembro 
2005, p. 26. 
 
Fálase da presenza do presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, no acto de clausura dos 
actos que o concello de Monterroso lle dedica a Lorenzo Varela. Destácanse as palabras 
presidenciais sobre o compromiso de Varela "cos desfavorecidos, coa conquista da cultura 
e coa fidelidade a Galicia". 
 
 
 
F.R., 'Versos de 17 de maio na Fundación Santiago Centro', Galicia Hoxe, '17 de maio', 12 
maio 2005, p. 43. 
 
Anúnciase o concurso de recitado da poesía de Lorenzo Varela organizado pola Fundación 
Santiago Centro dos comerciantes composteláns. 
 
 
 
 
F.V.M., 'El Concello celebra con un recital de Uxía el Día das Letras Galegas', La Opinión, 
'Oleiros', 17 maio 2005, p. 14. 
 
No Día das Letras Galegas, infórmase da programación cultural que poderemos atopar no 
concello de Oleiros como homenaxe a Lorenzo Varela. Dise que este programa se 
inaugurou no día de onte coa proxeción da película Mar Adentro, de Alejandro Amenábar e 
que hoxe pola tarde haberá unha lectura de textos do homenaxeado este ano; paralelamente 
a este acto, haberá talleres de cesteiría e coiro tanto para cativos como para maiores, 
organizados polo concello de Oleiros. Pola tarde haberá actuacións na rúa e un festival, 
todo isto será clausurado coa actuación da cantautora galega Uxía, no auditorio municipal 
de A Fábrica. Para rematar, dise que como todos os anos, o Concello manda ás casas dos 
xoves de entre doce e vinte anos exemplares da obra do persoeiro homenaxeado. 



 
 
Fidalgo, Carlos, 'Os rapaces tamén falan galego', Diario de León, 'El Bierzo', 18 maio 
2005, p. 12. 
 
Coméntase o éxito dos actos que tiveron lugar no Cine Faba de Cacabelos na celebración 
do Día das Letras Galegas de 2005. Recóllense as palabras de Xosé Álvarez, profesor de 
galego no cacabelense IES Bergidum Flavium, na que destaca a importancia da lingua 
galega para os bercianos e onde asemade apunta que a lingua galega é un tesouro que o 
Bierzo no pode perder. Finalmente saliéntase que grazas á Asociación Berciana da Lingua 
Xarmenta, ao Concello de Cacabelos e mais ao IES Bergidum Flavium a comunidade 
escolar de Cacabelos puido coñecer a figura e as obras do escritor Lorenzo Varela.  
 
 
 
Fraga, X., 'Unha iniciativa popular reivindicará o día 17 a amplitude da cultura galega', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 13 maio 2005, p. 54. 
 
Trátase a homenaxe que lle rinde o concello de A Coruña á cultura galega. Dise que xa o 
ano pasado, polo Día das Letras Galegas fíxose un "cortexo cívico" pasando polas rúas do 
barrio da Cidade Vella María Pita e petando na porta de ilustres galeguistas que viviron ou 
traballaron nese territorio e que foron moi importantes para Galicia durante o 
Rexurdimento. Cara ao final fálase dos diversos autores e autoras aos que se lle fai 
referencia, como son Rosalía de Castro, Manuel Murguía, o matemático Durán Loriga ou o 
músico Pascual Veiga, entre outros. 
 
 
Franco, Camilo, 'As novidades editoriais do Día das Letras Galegas tentan botar luz sobre 
a vida de Varela', La Voz de Galicia, 'Cultura', 8 maio 2005, p. 55. 
 
Dá conta das diversas publicacións sobre a vida e obra de Lorenzo Varela que serán 
editadas con motivo do Día das Letras Galegas; entre elas, salienta A voz desterrada, de 
Fernando Salgado, As tres mortes de Lorenzo Varela, de Antón Lopo, así como os volumes 
de Marga Romero e Carlos L. Bernárdez. Así mesmo, fai referencia á Fotobiografía de 
Fernando Salgado, o documental e o video que publicará a editorial Sotelo Blanco, ou o 
volume de Carlos Callón Unha historia que nos pertence e o libro colectivo Sesenta e seis 
escritores falan de Lorenzo Varela. Ademais disto, destácase o facsímil de Lonxe, 
publicado por Ediciós do Castro, que conta coas ilustracións de Luís Seoane. 
 
 
Garay, Antonio, 'Alumnos del 'Bergidum Flavium' participan en un encuentro juvenil', El 
Mundo. La Crónica de León, 'El Bierzo', 17 maio 2005, p. 25. 
 
Sinálase que o alumnado de Cacabelos do IES Bergidum Flavium celebrarán hoxe o Día 
das Letras Galegas no Cine Faba desta vila berciana con dúas representacións teatrais e tres 
curtametraxes en lingua galega, cun contacontos e mais coa actuación de bandas de gaitas. 
 



 
 
García Yebra, Tomás, 'Amancio Prada canta a Rosalía', Diario de León, 'Cultura y 
espectáculos', 14 decembro 2005, p. 59. 
 
Infórmase de que o cantautor berciano Amancio Prada vén de presentar un CD-libro con 17 
cancións inspiradas en poemas de Rosalía de Castro no que tamén podemos ver as letras en 
galego destes poemas. Tamén recollen as palabras do cantautor nas que sinala que dicir 
Rosalía é evocar os sentimentos perdidos e que ademais comezou a musicar poemas 
rosalianos na década dos sesenta do pasado século. 
 
 
 
Gaspar, Silvia, 'Para o Día das Letras Galegas', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', 
'O que le é un león', 11 maio 2005, p. 6. 
 
Fálase do 17 de maio como festa dos que mantiveron na escrita a nosa lingua, efeméride 
xurdida co galo do centenario dos Cantares Gallegos, e descríbese a Lorenzo Varela como 
poeta vangardista, socialrealista e de vida bohemia. Logo faise unha relación de links con 
información sobre o homenaxeado, como www.bvg.udc.es/ficha_autor 
<http://www.bvg.udc.es/ficha_autor>; <http://galicia-
suroeste.com/aguarda/lorenzo_varela.htm> ou 
<http://sapiens.ya.com/nbdorrio/recursos/letrasgalegas.htm> recomendada para nenos. 
 
 
 
González, Brais, 'Sobre a pegada de Lorenzo Varela', A Peneira, 'Letras Galegas 2005', 
maio 2005, p. 2. 
 
Faise unha extensa e compacta viaxe polo que foi a vida de Lorenzo Varela e maila súa 
poesía. Trátanse as cousas que máis o marcaron na súa nenez e mocidade; a emigración é o 
feito máis relevante da súa historia, sempre andaba dun lugar para outro. En canto á súa 
obra, dise que era o berro contra o hermetismo, que era unha mensaxe que buscaba a 
liberdade. Cítanse tamén algúns persoeiros cos que se atopou no seu camiñar polo mundo. 
 
 
González, Eva, 'Tui, semillero de literatos', Faro de Vigo, 'Área Metropolitana/Baixo 
Miño', 18 maio 2005, p. 17. 
 
Fálase da Feira do Libro Galego de Tui, do público asistente e do pregón inaugural do 
poeta Antonio García Rivas con atención á candidatura do galego-portugués a Patrimonio 
da Humanidade e a Lorenzo Varela. Anótase tamén o apoio dos escritores tudenses coma 
Conchi Regueiro ou Suso Vila e destácase a cantidade de literatos de valía oriúndos de Tui. 
 
 
 
I.M., 'Voces para Lorenzo Varela', Atlántico Diario, 'Vigo', 13 maio 2005, p. 16. 



 
Dáse conta da celebración do Día das Letras Galegas, onde o tenor Nelson Hebo, 
acompañado dun cuarteto de corda, abriu no día de onte na Universidade de Vigo, o acto 
institucional co que se inaugurou a devandita data. Domingo Docampo mandou unha 
mensaxe de tranquilidade aos docentes e estudantes de humanidades para que non teñan 
medo da reforma educativa que se aveciña, xa que asegura que todas as linguas da 
península se atoparán a gusto con ela. 
 
 
I.M., 'Carreira de letras por Lorenzo Varela', La Opinión, 'Día das Letras Galegas', 18 maio 
2005, p. 62. 
 
Dáse noticia de dúas iniciativas para celebrar as Letras Galegas: a do colectivo Urbano 
Lugrís cun maratón literario no Círculo de Artesanos no que se leron textos de Lorenzo 
Varela e Manuel María; e a do M.A.C.U.F. (Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa) 
cun certame de monólogos titulado Discursos de Tarabelos. Como participantes no maratón 
cítase a Lino Braxe e nos monólogos a Miguel de Lira e Mabel Rivera, entre outros. 
 
 
 
 
J.T. / X.R., 'Día das Letras con teatro, música y exposiciones en el área de Costa da Morte', 
El Correo Gallego, 'Área de Compostela', 6 maio 2005, p. 41. 
 
Dá conta dos diversos actos celebrados con motivo do Día das Letras Galegas nos 
diferentes concellos da Costa da Morte, entre os que se destacan unha mostra de pintura e 
fotografía (Cee), a exhibición de traballos das escolas culturais (Vimianzo) ou o pregón de 
Neira Vilas no Couto. 
 
 
Jabois, Manuel, 'Neira Vilas lembrará en Pontevedra a Varela', Diario de Pontevedra, '17-
M: Día das Letras Galegas', 6 maio 2005, p. 84. 
 
Entre outros actos, anúnciase a presenza de Xosé Neira Vilas e Anisia Miranda no IES 
Torrente Ballester de Pontevedra, onde falarán de emigración e literatura a propósito da 
traxectoria vital de Lorenzo Varela. 
 
 
Jabois, Manuel, 'O galego vestíuse de domingo', Diario de Pontevedra, 'Vivir Aquí', 18 
maio 2005, p. 63. 
 
Fálase do transcurso do Día das Letras Galegas en Pontevedra, onde xa, dende as primeiras 
horas da mañá había xente interesada en achegarse un pouco á cultura. Ademais da venda 
de libros con descontos, houbo obradoiros de ilustración e pintura, outra actividade moi 
significativa foi a Festa da Lingua. O máis rechamante foi un mural xigante dedicado a 
Lorenzo Varela que estivo situado na Ferrería. O programa incluiu música, teatro e 
contacontos, ademais dunha nova convocatoria do bookcrossing, coa solta de 150 libros por 



diversos puntos da cidade. 
 
 
Jaureguizar, 'Monterroso acollerá un congreso sobre o escritor Lorenzo Varela', El 
Progreso, 'Cultura', 4 febreiro 2005, p. 89. 
 
Anuncia a próxima celebración dun congreso sobre Lorenzo Varela no Concello de 
Monterroso, facendo referencia a diversos actos que terán lugar con motivo do Día das 
Letras Galegas. 
 
 
Jaureguizar, 'Descuberta unha placa en Lugo na casa onde residiu Lorenzo Varela dous 
anos', El Progreso, 'Cultura y Comunicación', 17 maio 2005, p. 80. 
 
Fálase sobre a placa que foi descuberta en Lugo, na honra de Lorenzo Varela. Tras unha 
serie de loanzas ao recoñecido traballo do escritor e ás súas orixes, varios persoeiros, entre 
eles Xesús Otero, Antonio Gato ou López Orozco facían un trazado imaxinario pola vida de 
Varela, por como vía el Lugo ou os lugares máis significativos. Remátase dicindo que tanto 
Lugo como Monterroso foron fundamentais para Varela. 
 
 
Jaureguizar, 'Coma nunha final', El Progreso, 'A festa das letras', 18 maio 2005, p. 71. 
 
Relato de cariz vivencial e ton humorístico sobre os actos de homenaxe a Lorenzo Varela 
en Monterroso que salienta a implicación popular nestes e dá unhas liñas sobre os discursos 
fundamentais. Do de Xosé Luís Axeitos destaca a decepcionante acollida de Lonxe en 
Galicia e o abeiro que o nacionalismo supuxo para o escritor; do de Xosé Neira Vilas 
remarca a sucesión de anécdotas e o perfil biográfico que achegou; e do de Xesús Alonso 
Montero a lectura política do poema "Compañeiros da miña xeración mortos ou 
asasinados". Anótase tamén que se cantou o himno galego.  
 
 
 
Jaureguizar, 'Monterroso pecha o ano dedicado a Lorenzo Varela cun congreso', El 
Progreso, 'Cultura y Comunicación', 21 setembro 2005, p. 73. 
 
Dise que o "Foro das 21 alocucións" será a derradeira actividade que organice o Concello 
de Monterroso como dedicatoria a Lorenzo Varela. Faise unha breve mención da mecánica 
de funcionamento do "Foro" e dáse conta dalgún dos participantes. Tamén se anuncian 
algún dos outros actos que terán lugar, previos a este último. De entre eles destácase a 
conferencia do profesor Manuel Aznar Soler sobre o exilio dos escritores republicanos. 
 
 
 
Jaureguizar, 'Bugallo anunciou en Monterroso un inventario artístico do exilio', El 
Progreso, 'Cultura y Comunicación', 24 setembro 2005, p. 89. 
 



Dáse conta da presenza da conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, no acto "Foro das 21 
alocucións", co que o concello de Monterroso pecha os actos conmemorativos dedicados á 
figura de Lorenzo Varela. Destácanse as palabras da política sobre que moita da cultura 
galega se produciu alén mar. Tamén se resalta a importancia da súa promesa de realizar un 
inventario artístico do exilio que recolla e recoñeza esta produción. Anota a clausura do 
presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño. 
 
 
 
K.A., 'Un  camino de efigies y letras', El Progreso, 'Lugo', 18 maio 2005, p. 4. 
 
Trátase a inauguración do Paseo Literario da Praza Maior de Lugo, onde diversas figuras 
repasan a literatura galega, figuras da talla de Manuel María, Rosalía de Castro, Castelao, 
Pondal ou Valle Inclán, cada unha nun monolito no que se recrea a efixie do escritor e 
recupérase a súa obra a través dunhas poucas liñas. Está previsto que este paseo teña 
próxima continuación pero noutra rúa, na rúa Bispo Aguirre, onde se porán monolitos 
dedicados a Otero Pedraio ou Cunqueiro, entre outros. Finalízase dicindo que na hora da 
inauguración o alcalde pediu respecto para o material e para a cultura de mans dun pobo 
que lee, un pobo que é libre. 
 
 
L.M.S., 'Unha ocasión para celebrar ser galegos', La Opinión, 'Día das Letras Galegas', 17 
maio 2005, p. 62. 
 
Chamada de atención sobre a necesidade de implicar a poboación na celebración das Letras 
Galegas que menciona logo a mostra sobre a obra de Xesús Lorenzo Varela da Biblioteca 
de Estudos Locais; o acto conmemorativo da Universidade da Coruña coa participación de 
Xosé Luís Axeitos e Casahamlet; e o cortexo cívico da Asociación de Veciños da Cidade 
Vella da Coruña con Mercedes Peón, Miguel Anxo Fernán Vello ou Tucho Calvo, entre 
outros. Por último, anótase a lectura de textos galegos do Grupo de Teatro Municipal de 
Oleiros nesa localidade e outras actividades. 
 
 
 
Lázare, Benigno, 'Escritores e políticos clausuraron en Monterroso o ano de Lorenzo 
Varela', La Voz de Galicia, 'Cultura', 25 setembro 2005, p. 58. 
 
Crónica do acto de clausura co que o concello de Monterroso pecha a serie de actos 
dedicados a Lorenzo Varela. Faise un breve repaso das autoridades políticas e culturais 
presentes na clausura. Finalmente, destácanse as palabras do alcalde, Antonio Gato, e do 
presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, de loa ao traballo das persoas que axudan a 
difundir a figura de Varela; e de entre eles aos veciños de Monterroso pola súa contribución 
na súa organización dos actos. 
 
 
 
López, Belén, 'Lorenzo Varela chega a Pontevedra', Diario de Pontevedra, 'Día das Letras 



Galegas', 13 maio 2005, p. 82. 
 
Dise que Pontevedra prepara o Día das Letras Galegas repartindo, entre medio cento de 
asociacións e colectivos, diverso material sobre a vida e obra de Lorenzo Varela. Así 
mesmo dise que este ano se vai cambiar a orientación da festa, xa que nos últimos anos 
caeu un pouco na rutina. Nas vésperas do 17 de maio vaise inaugurar unha exposición 
dedicada ao autor, trátase dunha serie de paneis informativos que repasan a vida e obra de 
Lorenzo Varela, xunto con unha serie de colaxes de Fino Lorenzo, que o propio día das 
Letras Galegas se vai expor ampliado na praza da Ferrería. 
 
 
López, Belén, 'Lorenzo Varela segue por aquí', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 
21 maio 2005, p. 75. 
 
Dise que días despois da celebración do Día das Letras Galegas, a cidade de Pontevedra 
segue a acoller actividades en torno á figura do persoeiro homenaxeado este ano: Lorenzo 
Varela. Dise que Zona Monumental organiza talleres sobre a vida e obra do autor e que se 
van seguir desenvolvendo durante varios días. Finaliza dicindo que o Centro Comercial 
Urbano da Zona Monumental seguirá lembrando a figura do autor, organizando obradoiros 
infantís, entre os que destaca a construción dun barco similar á embarcación onde naceu o 
escritor. 
 
 
LR, 'Nomes para o futuro da literatura galega', La Región, 'Día das Letras Galegas', 15 
maio 2005, p. 4. 
 
Marcos Varcárcel fai un repaso pola historia do Día das Letras Galegas e polos distintos 
persoeiros aos que se lles dedicou ese día e fala tamén da canteira que temos hoxe en día en 
Galicia e que están a producir e seguirán enriquecendo a cultura galega, cítanse por 
exemplo a Rosa Aneiros, Olga Novo, Xosé Miranda, Suso de Toro, entre outros. Dise 
tamén que os libreiros aseguran que a venda de libros en galego non se incrementa no Día 
das Letras Galegas, pero que si que cada vez hai máis xente que lé en galego, aínda que os 
niveis non sexan iguais que os que lén en castelán. Faise un apuntamento sobre o 25 
aniversario da Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) que se vai festexar os 
días 4 e 5 de xuño no mosteiro de Poio, en Pontevedra. Para rematar repásase a vida de 
Lorenzo Varela. 
 
 
LR, 'Recitais, teatro e música para un poeta', La Región, 'Día das Letras Galegas', 15 maio 
2005, p. 5. 
 
Neste apartado, adicado ao Día das Letras Galegas, dáse conta das distintas actividades 
programadas na meirande parte dos concellos ourensáns, música, lecturas, recitais, 
exposicións, conferencias, actuacións teatrais e premios literarios conforman a maior parte 
da programación na honra de Lorenzo Varela. Fálase tamén das diversas maneiras que 
teñen algunhas empresas de colaborar coa distribución da cultura, como é o caso da cadea 
de supermercados Gadis, que repartirá catro millóns de bolsas cun poema de Varela ou 



como é o caso dalgúns periódicos que regalarán un exemplar do autor. Para rematar dise 
que a cita máis tradicional nesta data será a cuarta edición da Romaría Etnográfica de 
Raigame, que se celebra en Celanova, cuxa finalidade é a de recuperar a vida que se facía 
antigamente nos pobos, cando a vida cotiá se facía sobre todo nas rúas. 
 
 
Luengo, Marta, 'Más gallego para los bercianos', Diario de León, 'El Bierzo', 17 maio 
2005, p. 13. 
 
Co gallo da celebración do Día das Letras Galegas apúntase que asociacións como Fala 
Ceibe ou Xarmenta -coa proxección de documentais en Cacabelos sobre Lorenzo Varela- 
ou organismos como o Consejo Comarcal del Bierzo fan posíbel que a presenza da lingua e 
literatura galegas no Bierzo sexa maior día a día. 
 
 
 
M.B., 'SMS: Lorenzo Varela', A Nosa Terra, nº 1.174, 'Fin de semana', 5 maio 2005, p. 33. 
 
Citando varias obras do autor homenaxeado no Día das Letras Galegas, Lorenzo Varela, fai 
referencia tamén ao certame literario do Concello do Porriño, que axunta literatura e 
tecnoloxía, xa que estrea a modalidade das mensaxes literarias por teléfono móbil. 
 
 
M.C.S., 'O Día das Letras acolle actuacións de Susana Seivane e Emilio Cao', La Opinión, 
'Costa da Morte/Carballo', 13 maio 2005, p. 20. 
 
Faise un repaso por todos os actos que van ter lugar na comarca da Costa da Morte e 
Carballo con motivo do Día das Letras Galegas. Entre outros actos destácanse:a actuación 
do grupo de folk ferrolán Chiculate no centro cívico de Malpica, a dramatización de algúns 
dos poemas de Varela a cargo do instituto Alfredo Brañas de Carballo, a presentación da 
revista Pomba Dourada 2005 ou recitais poéticos. Faise especial fincapé nas actuacións de 
Emilio Cao, na capital da comarca e de Susana Seivane na Cabana de Bergantiños. 
 
 
M.C.S., 'Doscientos carballeses participarán en un maratón de lectura', La Opinión, 'Costa 
da Morte/Carballo', 17 maio 2005, p. 19. 
 
Informa que sobre duascentas persoas é o que teñen previsto que participen na maratón de 
lectura Oito Horas Lendo, que organiza o concellaría de Cultura de Carballo; dise que vai 
ter lugar nos xardíns e que con este xesto preténdese homenaxear a todos os autores 
representativos para as letras galegas. Tamén se fai unha breve referencia ás actividades 
que se van levar a cabo no Couto - Ponteceso, como por exemplo, teatro infantil ou un 
recital poético. 
 
 
M.M.M., 'A comarca celebra con profusión de actos o Día das Letras Galegas', Diario de 
Ferrol, '17 de Maio: Festa da Cultura Galega', 17 maio 2005, p. 17. 



 
Fálase de cómo vai transcorrer o Día das Letras Galegas en Ferrol. Dise que un dos 
concellos máis activos é o de Pontedeume, que acollerá a entrega de premios do XV 
Certame de contos Vila de Pontedeume, tras do cal haberá unha actuación do grupo 
folclórico Orballo. Neste mesmo lugar tamén se ha desenvolver unha Xornada de Xogos 
Populares. Dise que no municipio de Cariño van ter unha obra de teatro, posta en escea pola 
compañía Toma e Dalle. En San Sadurniño vai haber un recital poético acompañado con 
música de mans da poeta Eva Veiga. Resáltase a homenaxe lírica a Lorenzo Varela polo 
grupo "Nueva Poesía", no teatro da Beneficencia en Ortigueira. 
 
 
M.R., 'El museo de Viladonga celebra el 14 el Día das Letras Galegas', El Progreso, 'Terra 
Chá', 30 abril 2005, p. 14. 
 
Dá conta da próxima realización dun acto no museo de Viladonga en que se lerán varias 
poesías "de tema arqueológico" de autores como Eduardo Pondal, Bouza Brey e Manuel 
María, a propósito do Día das Letras Galegas. 
 
 
Mallo, A., 'A Fundación Seoane ilustra o vencello do artisto coruñés con Lorenzo Varela', 
El Correo Gallego, 'En breve', 2 xuño 2005, p. 67. 
 
Fálase da inauguración da exposición organizada pola fundación Seoane. O dito evento vai 
pór de manifesto a estreita relación de amizade que existiu entre Lorenzo Varela e mais 
Seoane; esta exposición celébrase coincidindo co nacemento de Seoane. 
 
 
 
Mallo, Albino, 'O CGAI dedica cinco xornadas ao Día das Letras', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 
4 maio 2005, p. 42. 
 
Anuncia a seire de proxeccións de curtametraxes que realizará o CGAI con motivo do Día 
das Letras Galegas. 
 
 
MARÉ, 'O ano de Lorenzo Varela', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 8 xaneiro 2005, p. 35. 
 
Faise eco da aprobación no Consello da Xunta de Galicia do decreto polo que se declara o 
2005 ano dedicado ao escritor Lorenzo Varela, recollendo datos sobre a traxectoria vital e 
literaria do autor. 
 
 
MARÉ, 'Lorenzo Varela deberá estar presente nos centros de ensino', Galicia Hoxe, 'Maré', 
2 febreiro 2005, p. 41. 
 
Faise eco da orde da Consellaría de Educación pola que se estabelece que os centros 
docentes de Galicia deben dedicarlle como mínimo unha hora lectiva ao desenvolvemento 



dunha lección ou conferencia sobre a figura de Lorenzo Varela, a quen se dedica o Día das 
Letras Galegas; ademais, apúntanse brevemente unhas notas sobre este autor. 
 
 
MARÉ, 'para todos os sentidos', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 9 marzo 2005, p. 41. 
 
Ofrécese o nome da comisión que artellará o programa de homenaxe a Lorenzo Varela e o 
lugar (Monterroso) no que este se levará a cabo. Indícase que esta comisión  foi presentada 
oficialmente na galería Sargadelos de Santiago, onde xa se presentara a edición facsimilar 
de Catro poemas galegos no mes de febreiro. Ofrécense algunhas das características deste 
facsímile e sinálanse as diferenzas coa edición que reproduce, a editada en Bos Aires pola 
Editorial Argentina de Música en 1951. Noméanse tamén outros actos previstos pola 
Comisión de Homenaxe a Lorenzo Varela: varias xornadas de recitais; imposicións do 
nome do autor a unha biblioteca de Monterroso e a unha rúa de Lugo ou un ciclo de mesas 
redondas, entre outros actos. Baixo o epígrafe "O dato" coméntase que a composición 
musical de Julián  Bautista sobre textos de Lorenzo Varela se estreou en Ámsterdan en 
1948 e recibiu un premio en Londres, mentres que en Galicia segue sendo inédita. 
 
 
MARÉ, 'Agardando ao arxentino', Galicia Hoxe, 'Maré', 23 abril 2005, p. 43. 
 
Coméntase que no día do libro se inician as celebracións das Letras Galegas co regalo de 
libros en estadios e librarías sobre a figura do homenaxeado este ano no Día das Letras 
Galegas, Lorenzo Varela. Anúncianse os actos que a Consellaría de Cultura vai realizar con 
ese motivo e dáse conta dos libros publicados.  
 
 
MARÉ, 'Desde a vangarda social', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 27 abril 2005, p. 41. 
 
Coméntase que Carlos Callón defenderá na xornada inaugural do Congreso sobre Lorenzo 
Varela en Monterroso a tese "poesía contra homofobia e misoxinia". Considera que Catro 
poemas é un dos primeiros exemplos da lírica galega que toma posicións sobre a temática. 
Dáse conta da conferencia inaugural pronunciada por Xesús Alonso Montero e das 
ponencias que se presentarán no Congreso. No apartado "Axenda" anuncia outros actos que 
se celebrarán en honor do homenaxeado no Consello da Cultura unha tertulia sobre 
"Literatura e exilio" e de varios actos do Congreso.  
 
 
MARÉ, 'Memoria de expulsado', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 28 abril 2005, p. 43. 
 
Reflicte as consideracións que varios escritores fixeron no Consello da Cultura sobre exilio 
e emigración tendo como eixo a figura de Lorenzo Varela. Entre os partipantes falaron 
Antón Lopo, coordenador da sección "Maré" de Galicia Hoxe; Gregorio Ferreiro Fente; 
Marga Val; Tucho Calvo e Carlos Luís Bernárdez. Cada un deles expuso a súa idea sobre o 
que se entende por exilio e por emigración, ás veces sinónimas.  
 
 



MARÉ, 'Continúa o misterio', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 30 abril 2005, p. 41. 
 
Faise eco de manifestacións realizadas no Congreso de Monterroso sobre Lorenzo Varela 
por Fernando Salgado, biógrafo do escritor, quen afirma que "queda moita leira por sachar" 
debido a que son moitas as dúbidas sobre a biografía de Lorenzo Varela a pesar da 
investigación realizada. Apunta algunha desas dúbidas: nacemento, evolución política, 
lingua materna; Antón Lopo centrouse no exilio e emigración. Tamén dá conta das 
intervencións da xornada de onte.  
 
 
MARÉ, 'Scornik axita os 'lorenzólogos', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 1 maio 2005, p. 31. 
 
Sinálase que Fernando Scornik, fillastro de Lorenzo Varela, deixou atónitos aos presentes 
no Congreso Homenaxe á figura do autor de Lonxe en Monterroso ao afirmar que coñecía a 
razón pola que o escritor viñera con pasaporte clandestino a España en 1960 e o por qué de 
a súa visita durar uns poucos días. Afírmase que Scornik  foi o protagonista da xornada ao 
declarar isto e máis  ao realizar a lectura dun texto, até o momento non difundido, que 
Lorenzo Varela escribira para o prólogo dos seus primeiros poemas. Finalmente, recóllense 
a palabras do biógrafo oficial de Lorenzo Varela, quen considera que hai que sacarlle a 
Scornik como sexa as razóns da visita de seu pai a España nos anos sesenta, dato que até 
estas declaracións era un absoluto misterio. 
 
 
MARÉ, 'A primeira revista escolar en galego do Bierzo no 17-M', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 
4 maio 2005, p. 45. 
 
Infórmase do acto homenaxe á primeira revista escolar publicada en galego no Bierzo, A 
Coruxa, que organizou o Colexio de Corulón o día 13 de maio con motivo da celebración 
do Día das Letras Galegas. Indícase onde terá lugar a homenaxe e as actividades que están 
organizadas: conferencia á labor emprendida pola publicación, entrega dunha escultura e 
proxección dunha curtametraxe. Finalmente, noméanse os poetas, músicos e cantautores 
galegos que acudirán ao acto.  
 
 
MARÉ, 'Cereixas e poetas maduros', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 11 maio 2005, p. 42. 
 
Anúncianse os actos previstos para as Letras Galegas no concello de Cacabelos no Bierzo: 
lectura de poemas de Antonio Fernández Morales ante a súa tumba, presentación dun mapa 
de territorios de fala e cultura galega da autoría de Moncho Pais e un banquete. Alúdese 
tamén ao falido intento de Anxo Angueira e outros escritores de editar un libro de poemas, 
e danse unhas pinceladas sobre Fernández Morales autor de Ensayos poéticos en dialecto 
berciano alá polo 1861. 
 
 
 
MARÉ, 'Iniciativas 21 segue a ler a Lorenzo Varela', Galicia Hoxe, '17 de maio', 14 maio 
2005, p. 42. 



 
Informa da lectura continuada de textos de Lorenzo Varela na Sala de Caixa Galicia en 
Santiago organizada por Iniciativas 21. Di tamén que esa lectura se repetirá nas cidades 
galegas. 
 
 
 
 
MARÉ, 'Un LV de e para todos', Galicia Hoxe, 'Maré Hoxe', 17 maio 2005, p. 45. 
 
Dáse noticia da homenaxe de doce rapaces do Instituto Antonio Fraguas de Santiago a 
Lorenzo Varela coa lectura de poemas seus en Área Central que foi patrocinada por Galicia 
Hoxe. Fálase tamén dunha placa conmemorativa en Lugo e dun libro dos seus artigos de 
México e Arxentina presentado polo Consello da Cultura Galega. Por último, anúnciase a 
homenaxe da Real Academia Galega en Monterroso, así como a entrega do Premio das 
Letras e das Artes de Galicia. 
 
 
 
MARÉ, 'Na casa de Lorenzo Varela', Galicia Hoxe, '17 de maio', 17 maio 2005, p. 45. 
 
Dáse noticia da placa colocada no número cento setenta e seis da rolda da Muralla en Lugo 
que sinala que alí viviu Lorenzo Varela do 1932 ao 1934, e da asistencia ao acto de Paco 
Martín e Darío Xohán Cabana. Anúnciase tamén a sesión extraordinaria da Real Academia 
Galega en Monterroso na que a Coral Ecos do Ulla interpretará o poema "Castelao" de L. 
Varela e o Himno Galego, e a entrega do Premio das Letras e das Artes de Galicia en 
Santiago de Compostela. 
 
 
 
 
MARÉ, 'Coa fe na democracia', Galicia Hoxe, '17 de maio', 18 maio 2005, p. 43. 
 
Dáse noticia da homenaxe a Lorenzo Varela en Monterroso organizada pola Real Academia 
Galega coas intervencións de Xosé Ramón Barreiro, que incidiu en que en Galicia 
"cabemos todos ou non cabe ninguén"; Xosé Luís Axeitos que analizou os Catro poemas 
galegos; Xosé Neira Vilas que o chamou escritor "da ética e da poética"; e Xesús Alonso 
Montero que recoñeceu a súa dupla negación de Lorenzo Varela na ditadura por medo á 
censura e a Manuel Fraga. 
 
 
 
MARÉ, 'O Colectivo Urbano Lugrís repite maratón literario', Galicia Hoxe, '17 de maio', 
18 maio 2005, p. 43. 
 
Dáse noticia do maratón literario organizado polo Colectivo Urbano Lugrís no que 
personalidades de diversos eidos da cultura leron textos de Lorenzo Varela e Manuel María. 



Cítase tamén a interpretación de obras de Wenceslao Fernández Flores por parte da súa 
fundación. 
 
 
 
MARÉ, 'Preparando o 2006', Galicia Hoxe, 'Maré', 10 xuño 2005, p. 41. 
 
Fálase da posibilidade de que Ricardo Carvalho Calero sexa o sucesor de Lorenzo Varela  
no día das Letras Galegas 2006. Faise un breve percorrido tanto pola súa traxectoria 
académica, coma pola política. Dise que a dedicación do 17 de maio é unha débeda 
contraída pola Real Academia Galega, da cal Carvalho Calero foi membro. 
 
 
MARÉ, 'Unha mostra no Bierzo recorda a Lorenzo Varela', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 20 
outubro 2005, p. 37. 
 
Anúnciase a exposición titulada "Lorenzo Varela. Un poeta do desacougo", organizada pola 
Asociación Berciana da Lingua Xarmenta e acollida na sede da UNED na localidade 
leonesa de Ponferrada. Logo dun breve repaso polos fundamentais aspectos biográficos do 
poeta e de destacar as múltiples celebracións que se lle dedican, faise unha tamén breve 
mención ao nacemento e os obxectivos da asociación organizadora. 
 
 
 
MARÉ, 'Xan Leira estrea en Santiago un documental sobre Lorenzo Varela', Galicia Hoxe, 
'Maré', 3 decembro 2005, p. 36. 
 
Anuncia a estrea do documental Exilios, Lorenzo Varela no compostelán Teatro Principal. 
Enuncia as autoridades, cuxa asistencia está confirmada. Relata brevemente o devir pola 
emigración de Varela e asocia esta vida co enfoque do documental. Fai un percorrido polas 
persoas que participaron na elaboración da obra, así como polos principais lugares que 
percorre. 
 
 
MARÉ, 'Datas que marcan épocas', Galicia Hoxe, 'Maré', 30 decembro 2005, p. 37. 
 
No final do ano 2005, anticípanse as efemérides polas que destacará o ano próximo. 
Lémbrase o 2005 como o ano de Lorenzo Varela e recórdase que o 2006 se lle dedicará a 
Lugrís Freire. Xunto a esta, destácase tamén o centenario da Real Academia Galega, de 
Estrella Galicia, do nacemento de Xesús Ferro Couselo e da morte do dramaturgo Henrik 
Ibsen, entre outros feitos. 
 
 
 
Mariño Carou, María, 'A Lorenzo Varela', Galicia Hoxe, 'Vivir>Sociedade', 17 maio 
2005, p. 15. 
 



Reprodúcese un poema, de María Mariño, dedicado a Lorenzo Varela e datado en Parada 
do Courel en 1963.  
 
 
 
Martínez, Diana, ''Xarmenta' inicia la defensa de la lengua gallega en El Bierzo', El 
Mundo. La Crónica de León, 'El Bierzo', 6 maio 2005, p. 24. 
 
Anúnciase o nacemento da Asociación Berciana da Lingua "Xarmenta" e indícase que o 
seu principal obxectivo será a defensa da lingua galega no Bierzo. Así mesmo afírmase que 
comezará a traballar con este fin con actividades relacionadas co Día das Letras Galegas de 
2005 -exposicións, teatro, curtametraxes- e cunha exposición didáctica sobre Castelao. 
 
 
 
Martínez, Diana, 'El Consejo Comarcal proyecta un reconocimiento explícito del gallego', 
El Mundo. La Crónica de León, 'El Bierzo', 17 maio 2005, p. 21. 
 
Maniféstase que aproveitando a celebración do Día das Letras Galegas o Consejo Comarcal 
del Bierzo proxecta un recoñecemento máis explícito do idioma galego e asemade anuncia 
que pretende dotar a esta institución de competencias en materia lingüística para protexer e 
promover a lingua galega no Bierzo. 
 
 
 
Martínez, Iago, 'A viúva de Manuel María destaca en Peitieiros a 'ética' de Lorenzo 
Varela', Atlántico Diario, 'Área Metropolitana', 14 maio 2005, p. 16. 
 
Trátase a visita de Saleta Gay, a viúva de Manuel María, ao colexio Xosé Neira Vilas, onde 
se lle adicou unha das súas aulas ao escritor. Tivo palabras de eloxio para o homenaxeado 
deste ano e levou unha grata sorpresa tras escoitar aos rapaces do colexio falar en galego. A 
velada estivo amenizada coa música dunha zanfona tocada por Luís Caruncho. 
 
 
Matamoros, Jose, 'Historias cubanas y del exilio', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 28 
abril 2005, p. L15. 
 
 
 
 
Mayoral, M, 'A zona rural de Ferrol acapara o protagonismo do Día das Letras', Diario de 
Ferrol, '17 de Maio: Festa da Cultura Galega', 17 maio 2005, p. 15. 
 
Mentres que a maioría de sociedades e institucións deixan o Día das Letras Galegas baleiro 
de actividades, a Agrupación de Asociacións de Veciños da Zona Rural de Ferrol ten 
pendente un acto conmemorativo. Haberá dous autobuses que pasarán polas aldeas a 
recoller aos veciños interesados, todo isto está patrocinado pola Concellería de Cultura e 



coa colaboración da empresa Rías Altas de autobuses. Tamén se di que a Asociación de 
Veciños de Caranza deu onte a coñecer os membros do xurado para os IV Xogos Florais 
cos que celebran o Día das Letras Galegas. Ademais, tamén se fala das distintas 
programacións que terán, por exemplo, o colexio La Salle, a Asociación de Veciños 
Ensanche A, o Real Coro Toxos e Froles, entre outros. 
 
 
Mouriño, Begoña, 'Como ve os actos das Letras Galegas?', El Progreso, 'Os veciños 
opinan', 30 maio 2005, p. 14. 
 
Coméntanse as opinións dalgúns veciños de Monterroso que foron entrevistados sobre os 
actos levados a cabo pola celebración das Letras Galegas; todos coinciden que os actos 
foron moi importantes para a vila e ademais que Lorenzo Varela foi representante de todos 
e de Galicia polo mundo. 
 
 
Mouriño, Begoña, 'Touriño gaba o 'compromiso' de Lorenzo Varela coa cultura', El 
Progreso, 'El Progreso', 25 setembro 2005, p. 80. 
 
Recóllense as palabras do presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, na 
clausura das xornadas que o concello de Monterroso lle dedicou a Lorenzo Varela. Touriño 
dixo que co acto "conclúe a operación de rescate do cidadán e do poeta Lorenzo Varela". 
Destácase tamén a gabanza do presidente á Real Academia Galega como instauradora do 
Día das Letras. Finalmente, repásanse os nomes doutras autoridades e autores asistentes. 
 
 
 
Oliveira, V, 'O galego do Bierzo tamén celebrará o 17 de maio', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 30 
abril 2005, p. 41. 
 
Dise que a Asociación Berciana da Lingua Xarmenta celebrará o Día das Letras Galegas 
con diferentes actividades entre as que se atopan a proxección do filme Pinocho 3000 e a 
representación dunha obra de teatro da compañía Vagalume. Así mesmo, recóllense as 
palabras de Rafael Adán, secretario de Xarmenta, sobre os obxectivos da asociación ou 
sobre outras actividades desta, como por exemplo, a exposición sobre Castelao, cedida polo 
Concello de Pontevedra, que se recuperará na Semana das Letras. Finalmente, anúnciase a 
presentación oficial da asociación para o día 5 de maio e sinálase quen serán os 
participantes nestas actividades que se realizarán en Ponferrada. 
 
 
Oliveira, V, 'Lembranzas dun poeta discreto', Galicia Hoxe, '17 de maio', 13 maio 2005, p. 
42. 
 
Alude á presentación da curtametraxe Lembranzas de Lorenzo Varela na Universidade de 
Vigo, resultado dunha investigación do cineasta Xan Leira que segue a serie Lembranzas 
de... iniciada con Castelao. Anótanse como testemuñas que aparecen no filme a Luís 
Alberto Quesada, Arturo Cuadrado, Paco Lores, Xosé Neira Vilas, Alberto Portas e Albino 



Fernández. Déixase constancia tamén dunha exposición, do libro De mar a mar. Lorenzo 
Varela, e dun DVD que complementan a curta e a longametraxe sobre o autor. 
 
 
 
 
Pardo, M., 'As letras percorren a Cidade Vella', La Opinión, 'Día das Letras Galegas', 18 
maio 2005, p. 60. 
 
Descríbese a celebración das Letras Galegas organizada pola Asociación de Veciños da 
Cidade Vella da Coruña consistente nun percorrido polas casas de figuras senlleiras da nosa 
literatura e da nosa cultura. Destácanse as intervencións de Mercedes Peón, Evaristo Calvo, 
Miguel de Lira e Anxo Angueira, entre outros, e faise referencia ás protestas contra o 
agradecemento ao Concello e contra as bandeiras de España penduradas do balcón do 
matemático Durán Loriga. 
 
 
 
 
 
Pinacho, Antonio, 'Los libros invaden la villa', Faro de Vigo, 'Redondela/Área 
Metropolitana', 14 maio 2005, p. 20. 
 
Dáse conta da campaña de promoción á lectura que levará a cabo o Concello de Redondela 
e que leva por título "Tanto les, tanto vales. Un libro axuda a vivir". Con motivo do Día das 
Letras Galegas o concello quere expoñer en todos os escaparates da vila un total de 
oitocentos libros e sinálase que para isto, conta coa participación das editoriais Ir Indo, 
Xerais e Galaxia. 
 
 
 
Pousa, Luís, 'A Academia recupera textos inéditos do escritor Lorenzo Varela', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 3 abril 2005, p. 54. 
 
 
 
 
Quian, Alberto, 'Os libros galegos saen á rúa na procura de lectores en Vigo', Faro de 
Vigo, 'Sociedad y Cultura', 18 maio 2005, p. 41. 
 
Dá conta da iniciativa das librerías viguesas Cartabón, Andel, Libros Para Soñar, Librouro, 
Mendinho e Cervantes de poñer os seus postos na rúa no Día das Letras Galegas. Remarca, 
non obstante, a escasa afluencia de público e compradores, así como o toque exótico que 
supuxo a visita dos turistas de dous trasatlánticos recén chegados. 
 
 
 



 
R.M., 'Alonso Montero abre o Congreso de Lorenzo Varela', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 29 
abril 2005, p. 52. 
 
Ademais de sinalar outros dos participantes na inauguración, coméntase que Xesús Alonso 
Montero foi o encargado de falar en Monterroso da figura e a obra de Lorenzo Varela na 
sesión de apertura do congreso organizado pola Consellaría de Cultura dentro dos actos de 
homenaxe á figura central do Día das Letras Galegas 2005. Dise que Alonso Montero 
afondou na faceta como emigrante do autor de Lonxe e que fixo un comentario do seu 
poema "Ofrenda a los franceses". Tamén se recolle que a continuación interviron Carlos 
López Bernández,  Pablo Quintá  e Carlos Callón. Finalmente infórmase que o Congreso 
rematará coa presenza de Antón Lopo.   
 
 
R.S.C., 'O 17-M é a gran festa da creación artística en xeral', ABC, 'Galicia', 15 maio 2005, 
p. 34. 
 
Dise que o conselleiro de Cultura, Xesús Pérez Varela, defendeu que Galicia é terra de 
creadores e que a celebración do Día das Letras Galegas debería ser unha gran festa, non só 
para as letras senón de toda a creación artística galega en xeral. Para rematar dise que o 17-
M é unha data para promocionar a cultura no seu conxunto, sendo este un día de pintores, 
deseñadores, e demais profesionais. 
 
 
Rey, Cris, 'Éxito de público na celebración do Día das Letras Galegas no Grove', Diario de 
Arousa, 'O Grove', 18 maio 2005, p. 16. 
 
Trátase a celebración do Día das Letras Galegas no Grove, onde se saldaron todos e cada 
un dos actos cun gran éxito de público, ás 11 da mañá os membros da Asociación de 
Libreiros inauguraron a XV Feira do Libro que organizaron en colaboración do concello. A 
asociación Érguete organizou xogos e obradoiros para os máis cativos, e entre outras 
actividades estaban as de escribir verbas a favor do uso do galego pola rúa, un obradoiro de 
globoflexia, ou actuacións teatrais, coma a que interpretaron os membros do grupo de teatro 
do CEIP Valle-Inclán. 
 
 
S.A., 'Un roteiro polas rúas das letras', La Opinión, 'Cambre/Culleredo', 12 maio 2005, p. 
14. 
 
Fálase das actividades programadas polo concello de Cambre para celebrar as Letras 
Galegas, con especial atención ao "roteiro das letras", unha iniciativa pola que os escolares 
e demais viandantes puideron ir lendo os paneis informativos biobibliográficos de autores 
galegos xa homenaxeados noutros 17 de maio en cadansúas rúas. Menciónanse ademais un 
certame de debuxo, unha actividade didáctica na fraga de Cecebre e unha conferencia de 
Marga Romero (autora dunha monografía sobre Lorenzo Varela). 
 
 



 
S.J., 'A RAG salientou que o sacrificio do escritor Lorenzo Varela 'non foi inútil', El 
Progreso, 'A festa das letras', 18 maio 2005, p. 70. 
 
Dáse noticia da homenaxe a Lorenzo Varela levada a cabo pola Real Academia Galega o 
17 de maio en Monterroso, cunha ofrenda floral ao busto do autor e un acto solemne no que 
falaron Xesús Alonso Montero, Xosé Luís Axeitos e Xosé Neira Vilas, así como Xosé 
Ramón Barreiro, quen remarcou o seu desexo de que a conmemoración servise para 
reivindicar unha figura inxustamente esquecida. 
 
 
 
Salgado, Fernando, 'Dez razóns para ler a Lorenzo Varela', La Voz de Galicia, 'A festa das 
letras', 17 maio 2005, p. 3. 
 
Enumeración dalgunas motivacións para achegarse á obra de Lorenzo Varela, ben 
materializadas na súa obra poética (Lonxe, Torres de amor), ben no seu traballo de crítico 
de arte e literatura, ben na súa ideoloxía e obras vitais (Misións Pedagóxicas, defensa da 
República e fidelidade a Galicia). 
 
 
 
Silveira, Elena, 'Caneiro e Pernas piden un Día das Letras 'lectivo e militante', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 14 maio 2005, p. 46. 
 
Fálase do encontro literario que se celebrou con motivo do Día das Letras Galegas, no que 
participaron os escritores Xosé Carlos Caneiro e Ramón Pernas. Díxose que se debería 
tomar esta ponte coma un motivo para quedar na terra e presumir de país, pero que de todos 
modos os que se vaian, que o fagan cun libro. Caneiro salientou que o futuro da literatura 
con vocación universal atravesa unha mala época, xa que se buscan máis os produtos 
literarios de usar e tirar cós clásicos. O xornalista Ramón Pernas fixo fincapé en que os 
índices de lectura caen de xeito preocupante, e tamén en que a literatura máis que para ocio 
debera ser para facernos pensar; así mesmo, mostrou a súa visión pesimista sobre o futuro 
do galego, xa que di que é unha lingua en perigo de extinción.  
 
 
Soto, Antonio, 'Barreiro, sobre Lorenzo Varela: 'Hoxe dicimos que a súa vida non foi 
inútil', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 18 maio 2005, p. 67. 
 
Dá noticia dos actos de homenaxe a Lorenzo Varela levados a cabo pola Real Academia 
Galega en Monterroso e destaca a afirmación do seu presidente, Xosé Ramón Barreiro, de 
que recoñecer a labor desta figura é un acto de xustiza. Sinálanse tamén as intervencións de 
Xosé Luís Axeitos, Xosé Neira Vilas e Xesús Alonso Montero, a actuación da Coral Ecos 
do Ulla e a ofrenda floral ao busto do poeta. 
 
 
 



 
Torres Regueiro, Xesús, 'Os eidos de Lorenzo Varela', A Nosa Terra, nº 1.178, 'Polos 
camiños da terra', 2 xuño 2005, p. 32. 
 
Fálase da viaxe que fixo o autor até Monterroso, seguindo a visita por Fufín, e máis tarde 
por Lodoso, para coñecer o lugar de orixe de Lorenzo Varela, os seus eidos, aqueles dos 
que fala na súa obra. Da conta de todo co que topou no seu curto percorrido: igrexas, 
xentes, cemiterios, o nicho de Lorenzo Varela, cuxa lousa ten o inconfundíbel selo de 
Sargadelos co escudo de Galiza... Así mesmo, tamén busca a similitude entre o que escribe 
Varela é a realidade do lugar. 
 
 
Varela, Lorenzo, 'Castelao', La Voz de Galicia, 'Cultura', 19 marzo 2005, p. 55. 
 
Breve poema no que se enxalza a figura de Castelao ao que se considera un home que leva 
a patria na memoria. Descríbese unha Galicia futura na que non haberá emigración nin 
vivirá asoballada polos que veñen de fóra, esa Galicia futura que xa está espertando será a 
que recoñeza o labor de Castelao. 
 
 
 
 
 

V. ENSAIO. TEORÍA XERAL. CRÍTICA 
 
 
V.1. MONOGRAFÍAS, BIOGRAFÍAS, CRÓNICAS E LIBROS 
COLECTIVOS 
 
Acuña, Ana, Xoán Vidal. Voz e memoria, Pontevedra: Concello de Pontevedra,  2005, 43 
pp.  (DL: PO-92/2005). 
 
O volume editado en memoria do escritor pontevedrés consta de cinco apartados de 
desigual extensión. O primeiro dedícase a repasar a traxectoria biográfica e literaria do 
autor con certos pormenores. Así, asistimos ao relato da súa infancia en Pino, onde naceu 
en 1904 e onde se iniciou na literatura grazas á biblioteca dun veciño, pero onde puido 
tamén gozar dos arredores naturais da zona. Dáse conta tamén dos seus inicios na vida 
cultural e sociopolítica coa participación en diversos eidos, desde a fundación da revista 
Hebe en 1920 e de Alborada algo despois ata a publicación de libros como Mágoas, en 
1921, e Evasión, verdadeiro manifesto lírico de vangarda, no 1925. Infórmase de que, tras a 
saída á luz de Alcor en 1927, sofre a perda do seu íntimo amigo Amado Carballo e, uns 
anos máis tarde, comeza os estudios de Maxisterio. Nestes tempos casa con Aurora 
Monteagudo, inicia a súa militancia galeguista coa súa implicación na fundación do Grupo 
Nazonalista Galego de Pontevedra, no que desempeñará diversos cargos, e inaugura e 
dirixe a revista literaria Cristal. Cóntase que, logo de aprobar as oposicións e percorrer 



varios destinos como mestre, a chegada da Guerra Civil o sume nun desolado exilio interior 
do que tardará en recuperarse. Finalmente, lémbrase que, asentado en Ares desde 1946, 
realizará recolleitas de poesía popular e marchará a Canarias no 1969, desde onde regresará 
definitivamente no 1984. Infórmase de que é nos derradeiros anos da súa vida nos que 
prepara a súa antoloxía Voz e memoria. 
O segundo apartado consta dun estudio da producción de Xoán Vidal. Nese senso, Ana 
Acuña argumenta que a poesía do pontevedrés pertence plenamente á xeración de vangarda 
do 25 e participa de dúas características básicas: o neotrobadorismo e o hilozoísmo. 
Considera asemade que se poden distinguir ata catro etapas básicas na súa evolución 
artística. A primeira abranguería a obra de xuventude, a medio camiño entre a tradición e a 
vangarda, con volumes como Mágoas. A segunda oscilaría entre a atracción do dadaísmo e 
do ultraísmo, dando como froito o manifesto lírico Evasión. A terceira, á súa vez, estaría 
caracterizada por unha evolución cara ao hilozoísmo, do que Alcor daría boa mostra. 
Finalmente, Acuña considera que Os senderos inútiles, está tecida con grandes doses de 
intimismo e constitúe un proxecto de recuperación da memoria propia e allea. Acuña tamén 
da noticia da existencia de Palabra llana, un libro póstumo que permanece inédito, no que 
expón o pensamento liberal que tivo calado durante a dictadura, e da súa obra en prosa na 
que toca temas variados.  
Os capítulos terceiro e carto son de carácter moi breve e ofrecen as Notas, unha 
Bibliografía e os correspondentes agradecementos, así como unha cronoloxía da vida do 
autor. O quinto apartado pecha o libro achegando unha breve escolma de textos vidalianos. 
 
 
 
 
Recensións: 
 
- María Xesús Nogueira Pereira, 'Ana Acuña: Xoán Vidal. Voz e memoria', A Trabe de 
Ouro, nº 64, 'Publicacións', 2005, pp. 125-127. 
 
Lémbrase a necesidade de botar unha mirada crítica sobre o discurso historiográfico para 
reformar o canon literario actual e eliminar prexuízos frecuentes. Nese senso, celébrase o 
volume escrito por Ana Acuña e a súa recuperación dunha figura da galeguidade á que a 
súa proximidade a Amado Carballo e o seu bilingüismo non fixeron senón relegalo á 
escuridade. Destácase do libro labor de investigación realizada e a posta en cuestión que a 
autora fai de certas ideas preconcibidas sobre a filiación hilozoísta de Vidal, pero bota en 
falla unha maior lonxitude tanto do traballo como da escolma final. Tamén se dá conta  de 
dúas coleccións até agora descoñecidas. 
 
 
- Luís Alonso Girgado, 'Dun lírico puro', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Libros', 17 abril 
2005, p. 12. 
 
Alonso Girgado informa dos actos celebrados en memoria do centenario do nacemento de 
Xoán Vidal na súa vila natal, Pontevedra, e dá a benvida ao libro no que Ana Acuña, 
ademais de pasar revista ás variadas facetas que desenvolveu Vidal, analiza algunhas claves 
da súa poesía e realiza unha escolma dos seus versos. 



 
 
Referencias varias: 
 
- Belén López, 'Sobre o home que foi capaz de renovar a poesía galega', Diario de 
Pontevedra, 'Vivir aquí', 17 marzo 2005, p. 77. 
 
Belén López faise eco da mesa redonda na que os estudiosos Girgado, Pena e Alonso 
Montero sinalaron do poeta Xoán Vidal a súa "absoluta precocidade" e destacaron a 
meritoria tarefa de aventurar á poética galega polos eidos da vangarda. 
 
 
- Belén López, 'Un libro en prosa para un poeta', Diario de Pontevedra, 'Cultura', 18 marzo 
2005, p. 77. 
 
Belén López resume as intervencións dos participantes na presentación do estudo de Ana 
Acuña sobre o poeta pontevedrés Xoán Vidal. O concelleiro de Cultura falou da 
reconciliación de Pontevedra co seu pasado e que obras deste tipo pretenden realizar, 
mentres que o poeta Álvarez Cáccamo destacaba a grande capacidade de análise do 
homenaxeado. 
 
 
 
Agrelo Hermo, Xosé, Doce grandes ESCRITORES GALEGOS, Verín: Edicións Lóstrego,  
2005, col. Doce grandes, 91 pp.  (ISBN: 84-934240-1-3). 
 
Escolma de doce escritores xa desaparecidos, referentes na literatura galega. Conta cun 
limiar introdutorio no que se explican as razóns desta selección, entre as que figura, o ir 
trazando a través destes autores unha ponte entre os chamados "Séculos Escuros" e a 
literatura galega do século XXI. Xosé Agrelo Hermo (Noia, 1937), ao longo destas páxinas 
e a modo individual, fai un breve percorrido pola vida e obra dos seguintes autores: 
Francisco Añón (Serra de Outes, 1812-Madrid, 1878), Rosalía de Castro (Santiago de 
Compostela, 1837-Padrón, 1885), Eduardo Pondal (Ponteceso, 1835- A Coruña, 1917), 
Manuel Curros Enríquez (Celanova, 1851- A Habana, 1908), Manuel Antonio (Rianxo, 
1900-1930), Castelao (Rianxo, 1886-Bos Aires, 1950), Ramón Otero Pedrayo (Ourense, 
1888-Trasalba-Amoeiro, 1976), Álvaro Cunqueiro (Mondoñedo, 1911-Vigo, 1981), Celso 
Emilio Ferreiro (Celanova, 1912- Vigo, 1979), Manuel María (Outeiro de Rei, 1929-A 
Coruña, 2004), Avilés de Taramancos (Noia, 1935-1992) e Carlos Casares (Ourense, 1941- 
Vigo, 2002). Introduce tamén un índice co nome dos autores tratados. 
 
 
Recensións: 
 
- A.S., 'Doce grandes escritores galegos', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 110, 'Letras en 
galego', 22 maio 2005, p. 13. 
 



Comeza indicando que foi Edicións Lóstrego a encargada de publicar esta pequena escolma 
biográfica nun volume de peto que non chega ao cento de páxinas. Sinala ademais o acerto 
do título que xa subliña a intencionalidade da obra: recoller a doce escritores que ademais 
da súa obra tiveran un papel representativo dentro da literatura galega. Por outra parte, fala 
das ausencias, conscientes por parte do autor, doutros escritores, aínda que aplaude a 
elección de Agrelo Hermo. Dedica a última parte do escrito á organización estrutural do 
volume.  
 
 
Alonso Rodríguez, Albino, Pérez Rego, David, O Porriño-Bibliografías, O Porriño: 
Concello do Porriño ♦,  2005, col. O noso patrimonio, nº 2, 185 pp.  (ISBN: 84-606-3753-
0). 
 
Esta obra pretende ser un rexistro documental e, ao mesmo tempo, unha ferramenta de 
consulta, para todas as persoas interesadas en coñecer a esencia histórica e cultural, no 
sentido máis amplo do termo, do concello pontevedrés do Porriño. O libro iníciase cun 
prólogo do alcalde do concello, Raúl Francés Rodríguez, no que fai unha rápida 
presentación dos obxectivos, estrutura e contidos da obra, destacando o feito de que é o 
segundo volume da colección "O Noso Patrimonio", símbolo da recuperación da memoria 
do pasado da vila. A seguir, un prólogo dos autores, datado en setembro de 2004, expón 
polo miúdo os criterios de elaboración da obra, achegando ao lector un guieiro práctico de 
como ten que usar o libro para sacarlle todo o partido. Sobre estes criterios, saliéntase a 
vontade de ofrecer un libro homologado cos sistemas de catalogación e referencia estándar. 
A continuación o volume estrutúrase en catro partes: publicacións monográficas, 
publicacións seriadas, gravacións sonoras e películas e videogravacións, nas que os autores 
recollen, incluíndo as fotografías ou referencias gráficas que axuden á comprensión e/ou 
localización da obra referida, as obras que teñen que ver co Porriño. Non obstante, na 
primeira parte hai unha subestruturación interna que distingue as obras escritas por autores 
do Porriño, aquelas publicadas por entidades da vila, as impresas no Porriño ou, finalmente, 
aquelas obras que teñen como tema algún aspecto relacionado co concello. Por último, a 
xeito de anexo e elaborado por Xosé Paz Antón, o libro contén un "catálogo de documentos 
para a historia do Porriño", ordenados de forma cronolóxica entre os anos 1024 e 1860. 
 
 
Recensións: 
 
- Dorinda Castro Soliño, 'Tempo de O Porriño', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 134, 
'Libros', 22 setembro 2005, p. IV. 
 
Comézase facendo un retrato sentimental da vila do Porriño no que se destacan "as súas 
canteiras de granito e a súa febril vida industrial", a "encrucillada de camiños, estradas, 
ferrocarrís", etc. Logo faise gabanza ao traballo dos autores que, cualificados coma "dous 
xoves entusiastas", recorreron ás máis distintas fontes para a elaboración do volume. 
Tamén se fai un repaso á estrutura e organización da obra para rematar destacando a 
utilidade do libro como un "rigoroso traballo que afonda na investigación e asenta as bases 
para posibles investigacións futuras"; ademais de ser "un volume homenaxe aos traballos e 
aos días das xentes que emocionará aos máis nostálxicos". 



 
 
Balboa Salgado, Antonio, A Raíña Lupa. As orixes pagás de Santiago, V Premio de ensaio 
"Manuel Murguía" do ano 2004, Santiago de Compostela: Edicións Lóstrego,  2005, col. 
Ex cathedra, nº 4, 207 pp.  (ISBN: 84-934240-3-X). 
 
O presente estudo, gañador do V Premio de Ensaio Manuel Murguía, presenta unha análise 
sistemática da mítica raíña dos lobos, personaxe lendario que opuxo as súas forzas á 
implantación do cristianismo en Galicia. A través de diversas metodoloxías de estudo e 
diferentes enfoques ofrécese por vez primeira unha imaxe poliédrica da Raíña e do 
complexo enramado cultural que ao redor dela foi xurdindo, incluíndo o fenómeno xacobeo 
a as orixes de Santiago. Este volume está introducido por un limiar do propio autor, 
Antonio Balboa Salgado (Verín,1966), que advirte ao lector de que a obra sufriu algunhas 
modificacións con respecto ao volume orixinal gañador do Murguía, co fin de facilitar a súa 
lectura. O estudo divídese en sete capítulos, unha introdución previa e un "Anexo" ao final, 
ademais dun apartado de "Notas" e unha ampla bibliografía ordenada alfabéticamente polo 
nome dos autores. Os sete capítulos que constitúen este ensaio son: "A tradición sobre 
Lupa", "As distintas vertentes de Lupa", "O rei de Dugium: as augas e o alén", "O Pico 
Sacro: montes e bosques sagrados", "Outro mundo", "Pagáns contra cristiáns" e 
"Conclusións". Estes sete capítulos están subdivididos á súa vez en distintos subapartados 
que permiten ao lector unha lectura organizada. 

 
 
Recensións: 
 
- Armando Requeixo, 'O fillo do trono e a raíña loba', Tempos Novos, nº 103, 'Voces e 
Culturas', decembro 2005, p. 75. 
 
Reflexión sobre as cuestións que se abordan no ensaio de Antonio Balboa Salgado 
destacando, por unha banda, a súa rigorosidade e, por outra, o seu carácter ameno. Tamén 
se presta atención á estruturación do ensaio, distinguindo a introdución e dous grandes 
bloques de contido: o primeiro centrado nos distintos factores que contribuíron á 
configuración do complexo relato referido á raíña Lupa; e o segundo dedicado ao 
simbolismo do nome da personaxe e á relación dos cánidos co mundo da guerra e a caza 
nas distintas mitoloxías antigas e medievais. Armando Requeixo remata o seu artigo 
insistindo en que a obra é "Máis que recomendable", polo seu rigor analítico pero tamén 
pola amenidade expositiva do relato. 
 
 
 
Becerra, Afonso, O ritmo na dramaturxia, A Coruña: Biblioteca-Arquivo Teatral 
Francisco Pillado Mayor �♦,  2005, 263 pp.  (ISBN: 84-9749-169-6). 
 
Monografía na que se propón un coñecemento do texto teatral nas súas dúas vertentes 
dramatúrxica e dramática naquel estrato profundo, que é o ritmo, conferidor da vitalidade 
da obra; o autor fala do pulso, da respiración, do corazón, perceptíbeis necesariamente para 



a representación escénica, ou para o estudo, e ate o fin deste libro insiste na captación do 
concepto de organicidade. Teoría e práctica da análise rítmica é un traballo altamente 
recomendábel xa que desenvolve de forma rigorosa e útil a importancia da dimensión 
rítmica á hora de analizar ou de construír un texto. O volume inclúe dous prólogos en 
italiano, un de Rosa-Victoria Gras i Perfontan e outro de Carles Batlle. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Manuel F. Vieites, 'O ritmo da escena', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 146, 'Teatro', 
15 decembro 2005, p. VIII. 
 
Destácase o traballo que Afonso Becerra realizou en relación coa dramaturxia e que recolle 
neste volume, do que se salienta o seu enfoque metodolóxico e o tratamento non só da 
cuestión do traslado do texto literario á escena, senón tamén a dirección de escenta, a 
interpretación, a iluminación e o deseño. Tamén comenta que neste libro se atopan os 
"principios teóricos sobre os que se establece a metodoloxía para o estudo sistemático do 
texto". 
 
 
Bello Vázquez, Raquel, Mulher, nobre ilustrada, dramaturga Osmia de Teresa de Mello 
Breyner, Santiago de Compostela: Edicións Laiovento,  2005, 384 pp.  (ISBN: 84-8487-
080-4). 
 
Volume de Raquel Bello Vázquez (A Coruña, 1976), pertencente ao grupo universitario de 
investigación Galabra, que recibiu o primeiro premio na modalidade de investigación 
lingüística e literaria do certame Carvalho Calero 2003 e que constituíu, orixinalmente, a 
tese de doutoramento da autora. Tras a presentación, na que se explica que o obxectivo 
deste traballo é o estudo da obra Osmîa, de Teresa Josefa de Mello Breyner, o libro 
estrutúrase en cinco partes ben diferenciadas. Na primeira, preséntanse distintas cuestións 
metodolóxicas, como o obxecto e obxectivo de estudo, o corpus e fontes empregadas ou o 
estado actual do coñecemento do período literario analizado. Na segunda, realízase unha 
achega á Ilustración portuguesa (segunda metade do século XVIII), atendendo 
principalmente á educación ou pedagoxía feminina. No terceiro apartado, ofrécese unha 
coidada e extensa análise do sistema literario portugués entre 1788 e 1795; neste sentido, 
faise referencia á presenza das mulleres ou de distintas institucións lusas neste tramo 
temporal, aos repertorios barroco e ilustrado, á función da lingua portuguesa como 
elemento lexitimador e aos novos modelos lingüísticos e á situación do teatro nos anos 
atendidos. A cuarta parte constitúe o estudo propiamente dito de Osmîa, peza teatral 
publicada en 1788 de xeito anónimo pola condesa de Vimieiro como modelo de actuación 
para a raíña María I, facendo referencia á súa estrutura, as fontes, ao modelo empregado, ás 
personaxes, ás escenas, ás ideas da Ilustración presentes, etc.; neste capítulo indícase, 
ademais, que Teresa de Mello é autora de Idéa de hum elogio historico de Maria Theresa 
Arquiduquesa de Austria (1781), presentando as liñas ideolóxicas desta obra, que axudan a 
interpretar a obra Osmîa. Inclúese un quinto apartado coa síntese conclusiva, na que se 
relaciona, entre outras cuestións, a preocupación pola educación e polo teatro coa 
reivindicación da nacionalidade portuguesa coa incorporación da lingua ou cunha función 



pedagóxica e propagandística. Despois da bibliografía, ofrécese finalmente a edición crítica 
de Osmîa, para o que se toma como base a edición publicada pola Academia de Ciência de 
Lisboa en 1788. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- R. Loureiro, 'Miguel Louzao Ocampo e Carlos Quiroga gañan os Premios Carballo 
Calero', La Voz de Galicia, 'Cultura', 25 outubro 2005, p. 54. 
 
Tras dar conta da cuarta edición dos Premios Carvalho Calero, sinala que nela foron 
presentadas as obras gañadoras da terceira edición do certame, mencionando Habitar as 
illas, de Paulino Pereiro e Mulher, nobre ilustrada, dramaturga. Osmia de Teresa de Mello 
Breyner. 
 
 
Cabana, Darío Xohán, A chegada a Lugo do primeiro tren (San Froilán, 1875), Lugo: 
Concello de Lugo ♦,  2005, 111 pp.  (ISBN: 84-934498-1-4). 
 
Darío Xohán Cabana abre a presente obra cun "Limiar" onde, logo de explicar que é o 
segundo número da colección "San Froilán dos devanceiros, sinala que nela se describe un 
feito histórico de gran importancia para a zona como foi a chegada do primeiro tren a Lugo, 
o  5 de outubro de 1875, data na que realizou a súa viaxe inaugural. A seguir comeza 
informando que a liña que uniu A Coruña a Lugo foi a segunda vía galega, logo da que unía 
Santiago con Carril. Analiza polo miúdo a gran repercusión que tivo para a cidade, que se 
converteu nun dos máis importantes centros de exportación de carne de vacún para as 
grandes cidades. Outro dos sectores que tamén se viron beneficiados foi o do carrexo de 
sal. Ademais as festas de San Froilán comezaron a ter moita máis afluencia de xente. Logo 
realiza unha minuciosa contextualización histórica na que se describe a cidade, coméntanse 
os prezos dos diferentes productos, mencionase a situación da vida social e política da 
época, destaca que a cidade tiña bastante máis poboación que na actualidade. A seguir 
comenta polo miúdo o tortuoso proceso que levou a construción da liña férrea A Coruña-
Lugo, mencionando tamén outros trazados do ferrocarril galego que se fixeron pouco 
despois, destacando especialmente o que uniu Galicia co resto de España. A obra tamén 
inclúe diversas composicións poéticas relacionadas co tema producidas, entre outros, por 
Manuel Curros Enríquez. Darío Xohán Cabana continúa cun apartado no que describe o día 
da chegada do tren a Lugo, que coincidiu coas Festas do San Froilán, e explica as fontes 
das que extraeu a información. Conclúe a obra co apartado "Bibliografía esencial" 
 
 
 
 
Cañada, Silverio (editor), Gran Enciclopedia Galega, Lugo/Pontevedra: El 
Progreso/Diario de Pontevedra,  2005 (ISBN: 84-87804-03-9). 
 



Ao longo do ano 2003 comezou a reedición actualizada, revisada e traducida ao galego da 
Gran Enciclopedia Gallega, que en 1974 editara Silverio Cañada, a cargo dos xornais 
galegos El Progreso e Diario de Pontevedra, que estabeleceron unha periodicidade 
mensual para a entrega dos volumes. Con esta posta ao día preténdese dar unha visión 
actualizada da realidade galega e ao mesmo tempo recoller os cambios máis importantes 
nos case trinta anos que separan as dúas edicións. Os contidos que abrangue van dende a 
política, á ciencia, á xeografía, ao deporte ou á creación artística. No tocante á literatura 
galega ofrece biografías de escritores, apuntamentos históricos de movementos e escolas ou 
información detallada sobre diversas publicacións. Así, ao longo do ano 2005 chegaron aos 
quioscos doce volumes, do vixésimo primeiro ao trixésimo segundo, que recolleron as 
voces comprendidas entre os termos 'García Bodaño Zunzunegui, Salvador',  e 'Novas Pita, 
Tamar'.  
 
 
(Tomo 21: garc-gonz) , 256 pp., (ISBN do tomo 21: 84-87804-23-3) 
 
O vixésimo primeiro tomo comprende as entradas que por orde alfabética están entre garc-
gonz, entre as que se encontran entradas como "García Bodaño Zunzunegui, Salvador" ou 
"González Millán, Xoán". 
 
(Tomo 22: goñ-hera), 256 pp., (ISBN do tomo 22: 84-87804-24-1) 
 
O vixésimo segundo volume desta obra comprende aquelas entradas relacionadas con 
Galicia que van dende as que empezan por goñ até as que o fan por hera. Relacionado coa 
literatura aparece, por exemplo, a entrada "Guerra da Cal, Ernesto". 
 
(Tomo 23: herb-imo), 256 pp.,  (ISBN do tomo 23: 84-87804-25-X) 
 
Vixésimo terceiro tomo da Gran Enciclopedia Galega Silverio Cañada, que comprende 
dende as palabras que empezan por herb, até aquelas que empezan por imo. Entre ambas as 
entradas dáse cabida a outras, entre elas algunhas relacionadas coa literatura galega como 
"Iglesias González, Francisco María", "Hermida García, Modesto" ou "Hermida Gulías, 
María do Carme". 
 
(Tomo 24: imp-lab), 256 pp., (ISBN do tomo 24: 84-87804-23-3) 
 
Neste vixésimo cuarto tomo da reedición da Gran Enciclopedia Gallega aparecen as voces 
comprendidas entre as publicacións "Imparcial, El" e "Labrego, O". Algunhas das que se 
poden relacionar dun xeito ou doutro coa literatura galega son as que informan sobre o 
escritores como Enrique Labarta Pose, por só citar un exemplo. 
 
(Tomo 25: lac-libr), 256 pp., (ISBN do tomo 25: 84-87804-23-3) 
 
Volume número vinte e cinco da Gran Enciclopedia Galega Silverio Cañada, onde 
aparecen voces relativas a Galicia entre os comezos de palabra lac e libr. No tocante aos 
seus contidos literarios, nesta entrega atópanse, entre outras cuestións, a descrición de 



"Libro" ou a entrada sobre escritores como Valentín Lamas Carvajal ou Eduardo Lence-
Santar y Guitián. 
 
(Tomo 26: libu-luga), 256 pp., (ISBN do tomo 26: 84-87804-23-3) 
 
Vixésimo sexto volume da reedición actualizada da enciclopedia galega de Silverio 
Cañada. Nel aparecen as entradas comprendidas entre libu e luga, que inician e rematan cun 
topónimo. No que atinxe á literatura galega, recóllense as biografías de autores como 
Rogelio Lois Estévez ou a entrada "Literatura". 
 
(Tomo 27: lugo-marim), 256 pp., (ISBN do tomo 27: 84-87804-29-3)  
 
Esta entrega da Gran Enciclopedia Galega Silverio Cañada  contén as palabras, topónimos 
ou nomes que se inclúen entre lugo e marim. Os seus contidos literarios son variados e 
inclúen entradas como "Lugrís Freire, Manuel".  
 
(Tomo 28: marin-meir), 256 pp., (ISBN do tomo 28: 84-87804-23-3) 
 
Neste vixésimo oitavo volume da Gran Enciclopedia Galega Silverio Cañada dáse cabida 
ás entradas que van dende as que empezan por marin até as que o fan por meir. Son algúns 
exemplos: "Martínez Salazar, Andrés", "Martín, Paco" ou "Martín Codax". 
 
(Tomo 29:meis-moda), 256 pp., (ISBN do tomo 29: 84-87804-23-3)  
 
O novo tomo da Gran Enciclopedia Galega recolle as palabras que empezan por meis e 
remata por moda, entre as que teñen cabida as biografías de moitos escritores da nosa 
literatura, por exemplo, "Méndez Ferrín, Xosé Luís". 
 
(Tomo 30: mode-mosa ) 256 pp., (ISBN do tomo 30: 84-87804-32-2) 
 
Este trixésimo volume da Gran Enciclopedia Galega acolle distintas voces entre as que se 
encontra, dende o punto de vista literario, "Montenegro y Saavedra, Amador". 
 
(Tomo 31: mosc-muz), 256 pp.,  (ISBN do tomo 31: 84-87804-33-0)  
 
A trixésimo primeira entrega desta obra recolle as voces comprendidas entre as palabras 
"Mosca" e "Múzquiz y Aldunate, Rafael", onde teñen cabida as biografías de autores como 
Manuel Murguía ou os irmáns Muruais. 
 
(Tomo 32: n-nova), 256 pp., (ISBN do tomo 32: 84-87804-34-9) 
 
Neste último volume de 2005 recóllense termos como "Nacionalismo" ou biobibliografías 
de autores como "Neira Vilas, Xosé".  
 
 
 
Referencias varias: 



 
- M.R., 'O vixésimo segundo tomo da 'Gran Enciclopedia' atópase xa á venda', El Progreso, 
'Cultura', 1 febreiro 2005, p. 72. 
 
Saliéntanse entradas de relevancia contidas neste volume do proxecto enciclopédico, entre 
elas as relacionadas cos concellos de Guitiriz, famoso polas súas instalacións termais, e 
Gundín, no que se poden admirar varios castros e restos prehistóricos. 
 
 
- M.R., 'A 'Gran Enciclopedia' ofrece ós seus lectores o tomo vixésimo terceiro', El 
Progreso, 'Cultura', 27 febreiro 2005, p. 89. 
 
Refírese á saída á venda do volume número vinte e tres da Gran Enciclopedia e do papel 
outorgado a certos conceptos biolóxicos nel tratados, así como á entrada referida a un 
xornal emblemático na cidade das murallas: Hoja del Lunes.   
 
- M.R., 'O concello do Incio aparece no novo tomo da 'Gran Enciclopedia', El Progreso, 
'Cultura', 3 abril 2005, p. 81. 
 
Infórmase do carácter protagonista do concello do Incio no volume número vinte e catro da 
Gran Enciclopedia e dos descontos dos que se poden beneficiar os lectores para mercar o 
devandito tomo. 
 
 
- M.R., 'Hoxe poñerase á venda o vixésimo quinto tomo da 'Gran Enciclopedia', El 
Progreso, 'Cultura', 1 maio 2005, p. 89. 
 
Anúnciase que o volume vinte e cinco da Gran Enciclopedia terá un carácter misceláneo, 
aínda que entre a súa variedade se pode subliñar a entrada referente ao político e escritor 
lucense Manuel Leiras Pulpeiro. 
 
 
- M.R., 'Hoxe sae á venda o vixésimo sexto volume da 'Gran Enciclopedia', El Progreso, 
'Cultura', 1 xuño 2005, p. 91. 
 
A literatura galega, coa súa evolución histórica e actualidade, identifícase como obxecto 
principal do tomo número vinte e seis da Gran Enciclopedia, que acaba de saír publicado. 
 
- M.R., 'A partir de mañá estará á venda un novo volume da 'Gran Enciclopedia', El 
Progreso, 'Cultura', 30 xuño 2005, p. 65. 
 
Anúnciase a saída do tomo vinte e sete do proxecto enciclopédico lanzado polo diario 
lucense El Progreso, así como a entrada máis destacada deste, a dedicada a Lugo, na que se 
subministran numerosos datos económicos, xeográficos e histórico-culturais da zona. 
 
- Cristina Michelena, 'Xoias do saber en galego na feira', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
verán/Cultura', 18 xullo 2005, p. 59. 



 
Presentación na Feira do libro de Pontevedra de tres obras: a Enciclopedia Galega 
Universal de Ir Indo Edicións, os novos volumes sobre natureza da Gran Enciclopedia 
Galega e a Enciclopedia Temática Ilustrada de A Nosa Terra Edicións.  
 
 
- M.R., 'A partir de mañá estará á venda un novo volume da 'Gran Enciclopedia', El 
Progreso, 'Cultura', 31 xullo 2005, p. 64. 
 
Infórmase da saída do vixésimo oitavo tomo da Gran Enciclopedia. Sinálase que as 
entradas que recolle este volume están comprendidas entre as voces "Marín" e "Meirol". En 
columna á parte destácase que unha das entradas é "Paco Martín", autor do que se destaca a 
faceta de escritor de literatura infantil e do que se nomea algunha obra, como As cousas de 
Ramón Lamote. 
 
- M.R., 'Dende hoxe estará á venda un novo tomo da 'Gran Enciclopedia', El Progreso, 
'Cultura', 1 setembro 2005, p. 65. 
 
Menciónase a publicación do vixésimo noveno tomo da Gran Enciclopedia Galega. Dise 
que este volume recolle as entradas comprendidas entre "Meis" e "moda". 
 
- M.R., 'Dende hoxe estará á venda un novo tomo da 'Gran Enciclopedia'', El Progreso, 
'Cultura', 1 decembro 2005, p. 89. 
 
Informa da próxima saída ao mercado do trixésimo segundo tomo da Gran Enciclopedia 
Galega e, a seguir, comenta as entradas máis salientábeis que esta recolle. 
 
- M.R., 'O Aninovo trae o trixésimo terceiro volume da 'Gran Enciclopedia'', El Progreso, 
'Cultura', 31 decembro 2005, p. 86. 
 
Fala do trixésimo terceiro tomo da Gran Enciclopedia Galega. Salienta a presenza 
destacads de persoeiros como Francisco Otero Besteiro, os irmáns lucenses Fernando e José 
Ramón Onega e Ramón Otero Pedrayo. Dedica o resto do artigo á traxectoria deste último. 
 
 
Caño, Xosé Manuel del, Antonio Tovar. Conversas cun vello revoltado, prólogo de Xesús 
Alonso Montero, Vigo: Galaxia, 13 maio 2005, col. Memoria, nº 8, 258 pp.  (ISBN: 84-
8288-806-4). 
 
Neste volume recóllense as opinións e lembranzas de Antón Tovar (Rairiz de Veiga-
Ourense, 1921- Ourense, 2004), recollidas por Xosé Manuel del Caño nas súas conversas 
entre abril de 2002 e febreiro de 2003. Comeza cun "Prólogo ("ou cousa así") para un libro 
de conversas", obra de Xesús Alonso Montero, que é a crónica da relación deste con Antón 
Tovar -dende que se coñeceron en Ourense en 1966 até a morte de Tovar o 15 de xuño de 
2004- e onde se cualifica a Tovar como unha das grandes voces poéticas da Galicia da 
segunda metade do século XX. A seguir reprodúcese unha carta que Tovar lle escribiu a 
Alonso Montero en 1975, o prólogo "Final sen data" e mais "Posprólogo. A casa grande de 



Antonio Tovar", obra de Xosé Manuel del Caño. O eixo deste libro está conformado polas 
diferentes conversas que Del Caño mantivo con Tovar durante dez meses, que se agrupan 
baixo o título "Conversas cun vello revoltado" e que repasan toda a vida e obra de Tovar: a 
súa enfermidade de nervios, a relación con Tucha, o seu ingreso no PC, as críticas adversas 
de Ferrín, etc. Tamén se reproduce un poema -soneto- inédito de Tovar, datado en 2001, e 
titulado "A Tucha". Así mesmo, forma parte deste libro unha serie de conversas nas que 
amigos de Tovar -Segundo Alvarado, Sexismundo Bobillo, Víctor Campio, Elisa Feixóo, 
Eduardo G. Ananín, Santiago Lamas, Manuel Peña Rei, Agustín Perianes, Xaime Quesada, 
M.ª Fernanda Santiago, Marcos Valcárcel e Augusto Valencia- falan del. Péchase cun 
amplo apéndice gráfico sobre Antón Tovar. 
 
 
Recensións: 
 
- Vicente Araguas, 'Antonio Tovar, desde o non', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 3 xullo 
2005, p. 20. 
 
Comeza achegándose á figura de Antonio Tovar como militante do Partido Comunista e 
referíndose á súa relixiosidade. A seguir, menciona o prólogo de Alonso Montero 
reproducindo o seu comezo para despois analizar a excelencia do poeta nas letras galegas. 
Remata cun percorrido pola obra de del Caño e mais polas vivencias salientábeis do poeta, 
que axudarán a coñecer mellor a obra e a figura de Tovar. 
 
- M. Blanco Rivas, 'Sobre a vida e a obra de Antonio Tovar', Faro de Vigo, 'El Sábado', nº 
420, 'Librería galega', 16 xullo 2005, p. 2. 
 
Achega á monografía publicada por del Caño, afirmando que se trata dunha viaxe dialóxica 
pola vida e obra literaria de Antonio Tovar. Comeza referíndose á personalidade do poeta 
para, a continuación, aludir ao prólogo de Xesús Alonso Montero e finalmente, analizar a 
obra do escritor. Define a Tovar como o poeta máis importante das letras galegas do século 
XX e cita diversas obras deste, como Arredores, O vento no teu colo e Calados e 
esconxurados. Lembra tamén que o autor foi premio da Crítica por este último libro e 
remata cun comentario sobre o editor, Xosé Manuel del Caño. 
 
- Camilo Franco, 'As respostas dun poeta', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 119, 'Letras en 
galego', 23 xullo 2005, p. 7. 
 
Análise do volume na que este se define como un libro "desinhibido" e "sincero no 
significado" para lobo ofrecer unhas breves pinceladas sobre a figura de Tovar. A 
continuación, fai referencia ao contido da obra, presentada a través do método da entrevista, 
e destaca a minuciosidade de Xosé Manuel del Caño, o ritmo colmado pero sen pausa que 
se abbre por cada unha das partes da obra de Tovar. Remata aludindo á testaemuña que 
supón esta obra dos tempos do autor e enfatiza a cualidade clarificadora da entrevista. 
 
- Armando Requeixo, 'Dialoxística tovariana', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Letras', 24 
xullo 2005, p. 23. 
 



Analiza a obra, aludindo ao prólogo escrito por Xesús Alonso Montero. Seguidamente, fala 
do enriquecementeo do volume coa inclusión duns apéndices finais onde se reproduce un 
poema inédito do outor, varios textos de escritores amigos sobre a súa persoa e diversas 
fotografías. Remata enfatizando o imprescindíbel da obra para coñecer e entender o 
pensamento tovariano. 
 
Referencias varias: 
 
- Marcos Valcárcel, 'Un libro de conversas con Antón Tovar/Pan por pan', Galicia Hoxe/La 
Región, 'Andoliña/Opinión', 1 xuño 2005, p. 56/67. 
 
Dá conta da presentación na Feira do Libro de Ourense deste volume. Afirma que foi un 
acto no que se falou abondo non só de Tovar, de quen destaca a obra, non só no que 
respecta á lírica. Finalmente, loa o traballo de Xosé Manuel del Caño neste volume.  
 
 
Capelán Rei, Antón, Silva de varia recensión, Santiago de Compostela: Edicións 
Laiovento,  2005, col. Cadernos Ensaio, nº 1, 68 pp.  (ISBN: 84-8487-073-1). 
 
O libro recompila cinco comentarios literarios seleccionados de entre os publicados na 
prensa periódica e sobre obras dos anos oitenta e noventa: un ensaio biográfico sobre 
Camilo Díaz Baliño (Ferrol, 1889-Coence-A Coruña, 1936), a cargo de José Antonio Durán 
(Zamora,1941); a edición da poesía completa de Manuel Antonio (Rianxo,1900-1930), 
preparada por Xosé Luís Axeitos (Asados-Rianxo,1945); dous ensaios de Armando 
Fernández Masas; a edición de Cantos rodados, de Alejandro Finisterre (Fisterra-A 
Coruña,1919), a cargo de Andrés Sorel (Segovia, 1936); e a Obra viva, de Antón Avilés de 
Taramancos (Noia, 1935-1992), escolma da prosa realizada por Ana González Vazquez. Os 
textos, ordenados segundo a cronoloxía dos persoeiros abordados, están reproducidos tal 
como apareceron no seu momento, con leves modificacións lingüísticas, sen ser privados 
dos flocos académicos e do aparato crítico que os acompañaban orixinalmente. O autor 
considera en xeral acertadas as liñas de análise dos diferentes autores recensionados, se ben 
en ocasións puntualiza co obxecto de entender o contexto das obras analizadas, introduce 
observacións para eliminar as indeterminacións atopadas, pide a recuperación de textos ou 
autores e critica o esquecemento sufrido polos escritores comentados.    
 
 
Recensións: 
 
- Armando Requeixo, 'As intra historias', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Artigos', 16 
outubro 2005, p. 22. 
 
Informa da aparición da obra e chama a atención sobre o feito de que con ela se abre a nova 
colección, "Cadernos de Ensaio", de Edicións Laiovento. Despois de describir brevemente 
o contido do volume, indica que os artigos que o compoñen resultan especialmente 
interesantes por ofrecer datos e referencias fundamentais para a comprensión dos universos 
creativos e vitais dos escritores seleccionados. Finalmente, lamenta que o libro non inclúa 



información detallada sobre a fonte da que foron tomados os traballos recollidos, xa que 
considera que podería ser de gran utilidade para outros investigadores ou curiosos.   
 
- Manuel Rosales, 'Silva de varia recensión', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 138, 
'Libros', 20 outubro 2005, p. 4. 
 
Destaca que, aínda que o libro aborda diferentes textos e autores, presenta unha estrutura 
unitaria na que "a historia dunha patria oprimida" funciona como nexo. Salienta que, a 
través das recensións que integran o volume, o autor oponse aos estereotipos producidos 
polo poder, ao tempo que se esforza por recuperar unha historia comunitaria na que pasado 
e presente se enlazan nunha complexa constitución de polifonías críticas. Resalta, así, que a 
reivindicación das cinco figuras estudadas demostra non só un interese literario senón 
tamén o compromiso político por parte do crítico cunha maneira concreta da analizar e 
pensar a realidade galega en diferentes parcelas do século XX.  
 
Referencias varias: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Silva de varia recensión', Faro de Vigo, 'El Sábado', nº 420, 'Librería 
Galega', 16 xullo 2005, p. 2. 
 
Expón os elementos que forman parte do libro e dá conta tanto dos leves cambios 
introducidos nos textos como dos criterios de organización escollidos. 
 
 
Castro García, Silvana (editor), Documentos para a Historia do Teatro (1919-1924), 
introd. de Laura Tato Fontaíña, Redondela (Pontevedra): Biblioteca-Arquivo Teatral 
Francisco Pillado Mayor �♦,  2005, col. Documenta, 149 pp.  (ISBN: 84-9749-170-X). 
 
Este volume comeza cunha "Presentación da Colección 'Documenta" onde se afirma que 
esta nova colección porá a disposición dos investigadores os textos que conforman a base 
documental sobre a que se alicerzan os estudos da historia teatral galega. Tamén conta 
cunha "Introdución", de Laura Tato Fontaíña, na que se fai unha breve aproximación aos 
textos deste volume e sinala que en conxunto documentan unha etapa moi significativa do 
teatro galego, dende 1919 a 1923, xa que nesta altura se intentou renovar e modernizar a 
escena e a escrita dramática. A seguir, preséntanse os criterios da edición, que teñen como 
principio fundamental o respecto ao texto orixinal e mais o rigor ecdótico e editorial, e 
tamén as referencias bibliográficas. Os documentos que se reproducen neste libro son 
dezaoito e relaciónanse deseguido, co ano no que se publicaron por primeira vez entre 
parénteses e, de ser o caso, o nome do seu autor. Recóllense os textos "Escuela de Teatro 
Gallego Rosalía de Castro" (1919) e "Concurso de obras teatrales gallegas. Veredicto del 
jurado" (1921), que se publicaron en La Voz de Galicia; un traballo, "En Jofre. Donosiña" 
(1920), obra dun espectador [Manuel Comellas Coimbra?], que saíu a lume en El Correo 
Gallego, e outro mais, "O Teatro Galego" (1924), obra de Álvaro de las Casas, publicado 
no volume II do Arquivo literário de Lisboa. Os restantes catorce documentos publicáronse 
n'A Nosa Terra e son: "Portugal e Galicia. Unha festa dina de lembranza" (1918); "Nosos 
poetas e a prosa. Unha obra teatral de Cabanillas: A man de Santiña" (1919); "A todo-los 
nosos compatriotas. Conservatorio Nazonal do Arte Galego" (1919); "O rexurdir do teatro 



galego. Inaugurazón do noso Conservatorio. Estrenouse A man da Santiña"(1919); "No 
Conservatorio Nazonal do Arte Galego. Donosiña, drama moderno de Xaime Quintanilla" 
(1919); "Paradoxo" (1919), de Fernando Osorio; "Teoría y-Estórea do Drama" (1921), de 
Vicente Risco; "Infanta, tragedia por Manuel de Figueiredo" (1921), de A. Villar Ponte; "A 
Horda, tragedia de João de Catro" (1921), de A. Villar Ponte; "Po-lo teatro galego. O gran 
certame de Betanzos " (1919); "Teatro galego. Algo sobre a arte dramática (I)" (1922), dun 
vello actor [Leandro André Alvarellos]; "Teatro galego. Algo sobre a arte dramática (II)" 
(1922), dun vello actor [Leandro André Alvarellos]; "Teatro galego. Xogo de escena (IV)" 
(1922), de Ramón Alvariño [Leandro André Alvarellos]; "Teatro galego. Xogo de escena 
(V)" (1922), de Ramón Alvariño [Leandro André Alvarellos]; "Teatro galego. Xogo de 
escena (VI)" (1922), de Ramón Alvariño [Leandro André Alvarellos]; "Teatro galego. 
Xogo de escena (VII)" (1922), de Ramón Alvariño [Leandro André Alvarellos]; "Teatro 
galego. Características dos tipos galegos" (1922), de Ramón Alvariño [Leandro André 
Alvarellos]; "Teatro galego. As veladas da Irmandade" (1922), de Ramón Alvariño 
[Leandro André Alvarellos]; "As veladas da Irmandade" (1922) e mais "As conferencias da 
Irmandade. A do irmán Carré Alvarellos: A moderna orientación do Teatro galego" (1923). 
Este libro péchase cun "Índice Onomástico" e cun "Índice de obras". 
 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, Pórtico das letras, ilust. Xurxo Fernández, Santiago de 
Compostela: Editorial Compostela,  2005, 111 pp.  (ISBN: 84-8064-150-9). 
 
O volume iníciase cunha breve presentación de Concha Sabucedo Álvarez na que anuncia o 
motivo central do libro, a imaxe de Compostela, cidade artística en si mesma, sobre a que 
ao longo da historia pousaron o ollar artistas e poetas fixando na memoria a visión da 
cidade por medio da poesía. Máis de cincuenta escritores forman parte desta escolma de 
textos (poéticos na súa maioría) que teñen en común ter como motivo Compostela, seren de 
autores do século XX e estar escritos en galego. Cada texto complétase cun deseño de 
Xurxo Fernández e vai acompañado dunha contextualización do autor no momento 
histórico en que viviu, da súa produción artística, do seu pensamento e dun achegamento ao 
sentido do poema escollido. Así, a selección permite facer unha lectura directa do texto e 
tamén completar esa visión coa análise de Xavier Castro Rodríguez. 
 
 
 
Chao, Ramón, Ramonet, Ignacio, Ramón Chao e Ignacio Ramonet en 'Triunfo'. 
 
Escolma das entrevistas realizadas orixinalmente na revista Triunfo polos galegos Ignacio 
Ramonet (Redondela, 1943) e Ramón Chao (Vilalba, 1935). Os personaxes entrevistados 
son: Gabriel García Márquez, Armand e Michèle Mattelart, Costa Gavras, Borges, 
Leonardo Sciascia, Milan Kundera, Michel Serres e Jean Baudrillard. No que atinxe ao 
fenómeno literario só algunhas delas, e en distintas medida, resultan de interese, en 
concreto as conversas con Borges e Milan Kundera. A de Borges, porque fai un longo 
repaso á súa visión da literatura, así como dunha parte importante da súa obra. A de 
Kundera porque, aínda sendo breve, clarifica a visión que, sobre a literatura, ten o autor 
alemán. Polo que respecta á obra en conxunto, ten máis de político cá de literario, pois 



procura situar nun contexto, recoller e explicar a posición dunha clase intelectual de 
esquerda, aínda hoxe, en activo. Unha intelectualidade que procura, polas distintas 
entrevistas recollidas, un mundo máis próximo á sociedade civil e aos valores da 
democracia e da xustiza social. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Camilo Franco, 'Laiovento edita as crónicas de Chao e Ramonet na revista 'Triunfo'', La 
Voz de Galicia, 11 xullo 2005, p. 46. 
 
Adiántase o acto de presentación do libro e anúnciase a presenza dos dous autores, Ignacio 
Ramonet e Ramón Chao, e do dono da editorial, Francisco Pillado Maior. Gábase o traballo 
realizado na revista por Ramonet e Chao e destácase a súa colaboración mutua como un bo 
"método de traballo". Dese mesmo método dan conta os autores nunhas palabras que aquí 
se recollen. Finalmente, dise que a fotografía de Jorge Luís Borges vestido sobre a súa 
cama, xurdida deste traballo e que ilustra a capa do volume, é xa "icónica" dunha época e 
dun personaxe fundamental da literatura. 
 
 
- Iván Cuevas, 'A relectura dos críticos', Galicia Hoxe, 12 xullo 2005, p. 38. 
 
Dá conta de presentación do libro coa presenza dos autores e do director da editorial: 
Francisco Pillado Maior. Recóllense as palabras de loanza á revista Triunfo como voceira 
da crítica ao franquismo. Gábase tamén o papel activo que na revista Triunfo e na loita pola 
democracia tiveron Ignacio Ramonet e Ramón Chao.  Destácase a procura no volume 
dunha presenza mixta de escritores consagrados e personaxes emerxentes na época. Remata 
coas palabras do editor a respecto dos dous autores: "Un home que pon a súa pluma ao 
servizo das causas máis desfavorecidas". 
 
 
- Marga Romero, 'A cesta das mazás', A Nosa Terra, nº 1192, 6 outubro 2005, p. 34. 
 
Crónica dun dos actos que o concello de Monterroso lle dedica a Lorenzo Varela. Trátase 
da visita ao cemiterio de Fufín, no que se atopa soterrado o poeta. A presenza alí dunha 
cesta de mazás dálle á autora pé para facer unha análise introspectiva sobre a loita de 
Varela pola República e as liberdades e a presenza destas valores na sociedade de hoxe. 
 
 
 
Cores Trasmonte, Baldomero, Luís Porteiro Garea, Santa Comba: tresCtres Editores �,  
2005, col. Ser, 262 pp.  (ISBN: 84-934335-5-1). 
 
Volume no que Baldomero Cores Trasmonte realiza o estudo biográfico dun dos líderes das 
Irmandades da Fala, o lugués, Luís Porteiro Garea (Lugo, 1889- Santiago de Compostela, 
1918). Ábrese cun limiar institucional do Presidente do Parlamento de Galicia, José María 
García Leira, ao que lle segue unha introdución do autor na que baixo o epígrafe xeral "Del 



dixo Cabanillas o que de Rosalía dixo Curros..." se comentan algunhas das opinións de 
intelectuais como Cabanillas sobre a vida e obra de Luís Porteiro Garea, así como se 
sinalan, de maneira xeral, características da súa personalidade e da súa actividade política. 
Logo de sinalar as etapas que se poderían estabelecer na súa traxectoria vital, destácase, no 
subapartado "A mensaxe de Porteiro e a formalización do pensamento irmandiño", a boa 
sona que acadou e a importancia da súa obra oral. Cores Transmonte detense, malia tamén 
sinalar algunhas das publicacións periódicas nas que participou, nas súas intervencións 
públicas (conferencias, brindes, discursos políticos, etc.) das que sinala as principais liñas 
temáticas. No subapartado "A encarnación do galeguismo clásico" o autor do volume 
achégase ao pensamento político do autor lugués e comenta de maneira xeral as súas 
características, así como opina sobre as fontes doutrinais e ideolóxicas que influíron no seu 
pensamento. A seguir, preséntanse os dezanove capítulos nos que se profundiza na figura 
deste intelectual galego e que son os seguintes: "De Lugo a Santiago, a formación 
académica e os comezos do liderado escolar", "Os primeiros pasos públicos do líder 
galego", "Os primeiros pasos no xornalismo", "A primeira saída profesional, o 
municipalismo e a presidencia da Tuna escolar", "En Madrid, entre a profesión e o 
xornalismo", "A actividade académica e a preparación profesional", "De novo en Santiago, 
pero xa para sempre", "Comeza a vida publica do líder: A conciencia municipalista, o 
agrarismo e a primeira experiencia profesional de Porteiro", "A conciencia da galeguidade, 
as Irmandades da Fala e a incorporación dun líder a un movemento galego", "O 
pensamento político e a acción pública de Luís Porteiro", "O discurso fundacional do líder 
irmandiño", "A Asemblea de parlamentarios e o pensamento político de Luís Porteiro", "Os 
cataláns e os irmandiños galegos", "O pensamento económico de Luís Porteiro e a 
estructura socioeconómica de Galicia", "O pensamento xurídico de Luís Porteiro: O dereito 
consuetudinario galego e a súa investigación científica", "Luís Porteiro en comicios: as 
eleccións xerais do 24 de febreiro de 1918 e a candidatura dos Irmandiños", "O ano da 
gripe e o pasamento de Luís Porteiro Garea", "O manifesto de Lugo, unha carta póstuma e a 
proxección ideolóxica de Luís Porteiro Garea", "O eco de Luís Porteiro e a evocación de 
Cabanillas". Nestes capítulos, como a denominación de cada un deles indica, dáse conta da 
traxectoria biobibliográfica de Luís Porteiro Garea dende o seu nacemento até o seu 
pasamento analizando polo miúdo a súa actividade política e o seu pensamento. Péchase o 
volume co epílogo titulado "Consideracións finais e indicacións bibliográficas" no que, 
dividido en cinco partes ("Os instrumentos de reconstrucción da vida e do pensamento do 
líder", "Pescuda documental", "Pescuda hemerográfica", "Pescuda bibliográfica", "Pescuda 
socioicónica" e "Entre a tépeda borraxeira da informática"), Cores Trasmonte dá conta da 
importancia dunha obra completa sobre a figura de Porteiro Garea e as fontes que 
empregou para a elaboración deste seu libro. 
 
 
Recensións: 
 
- Xosé Ramón Pena, 'Na frente unha estrela', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 132, 
'Libros', 8 setembro 2005, p. IV. 
 
En primeiro lugar, reproduce a definición que Ramón Cabanillas fixo de Lois Porteiro 
Garea para a seguir dar conta da biografía sobre este autor realizada por Baldomero Cores e 
publicada en tresCtres. Xosé Ramón Pena sinala que Cores Trasmonte deseña tres grandes 



apartados no decorrer vital do lugués e explica, de maneira xeral, o contido de cada un 
deles. 
 
Referencias varias: 
 
- A.S., 'O rescate dun galeguista', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 123, 'Letras en galego', 
20 agosto 2005, p. 10. 
 
Despois de lembrar que "Galicia conta cunha chea de personaxes sobranceiros que apenas 
se coñecen polo grande público" e que é necesaria a publicación de biografías sobre estes 
autores, infórmase da publicación dunha, da autoría de Baldomero Cores, sobre a figura de 
Lois Porteiro Garea, lugués do que se destaca algún dato biográfico. 
 
 
Cortezón, Daniel, Dionisio Gamallo Fierros, Varón de Porcillán. La sinfonía incompleta, 
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia,  2005, 487 pp.  (ISBN: 84-453-4065-4). 
 
Trátase dunha biobibliografía de Dionisio Gamallo Fierros (Ribadeo 1914-2000), escrita en 
castelán, na que se mestura a traxectoria vivencial do propio Gamallo cun completísimo 
estudo da obra do mesmo. Dáse comezo coa nenez de Gamallo, comentando a influencia 
que tivo a nai e o avó na súa vida e obra e tamén, dun estraño xeito, a que tivo seu pai, que 
morreu cando o autor tan só contaba con catro anos. Infórmase de que durante longo tempo, 
especialmente ao final da súa vida, firmou os seus escritos co título de "El Varón de 
Porcillán", lugar de Ribadeo onde naceu, mais outras veces ten firmado co paleontolóxico 
alcume de "Dinosaurio porcillanensis". Fálase dos lugares nos que viviu (Porcillán; San 
Cosme de Barreiros, onde restaurou unha casa familiar; Ovieu ou Madrid, entre outros) e en 
moitos momentos, tamén da obra do seu avó o pintor Fierros (reprodúcese o poema que a el 
lle dedica e tamén escribe a súa biografía, pois o escritor leva a cabo un gran labor para que 
recoñezan a obra do seu avó). Afírmase que tivo certa obsesión tanto por seu avó como por 
súa nai pero, ao mesmo tempo, que era un tipo de mal do que non podía nin quería 
desfacerse. Fálase das persoas que influíron na vida de Dionisio Gamallo Fierros e na vida 
dos que el estudou, por exemplo, dise que a súa avoa Antonia, a dona do pintor Fierros, foi 
a beleza que inspirou a Clarín na súa ben coñecida obra La Regenta. Lémbrase que 
Gamallo estudou e escribiu sobre autores tan importantes coma Clarín, Bécquer, Castelao, 
Dámaso Alonso, Unamuno, Dieste, Rubén Darío... pero cabe destacar todo o traballo que se 
dedica neste libro a dúas grandes figuras como son as de Bécquer e máis a de Maetzu. En 
moitos casos o autor deste volume refírese á polifacética capacidade de traballo de Gamallo 
que se cristaliza en multitude de proxectos case imposíbeis de abarcar na súa totalidade e 
que remataron na súa "sinfonía incompleta". 
 
 
 
Cunqueiro, Álvaro, Universo Cunqueiro, prólogo de Fernando Ónega, tradución parcial de 
Concha Martínez Mayo e Maricarme García Ares, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco 
Edicións,  2005, 150 pp.  (ISBN: 84-7824-476-X). 
 



Reúnense traballos dispersos de Álvaro Cunqueiro (Mondoñedo, 1911- Vigo,1981) de 
diversa natureza e temática (prólogos, artigos, capítulos de libros selectivos e transcricións 
de conferencias), compostos polo escritor mindoniense entre 1941 e 1986. Os textos en 
castelán están traducidos para o galego por Concha Martínez Mayo e Maricarme García 
Ares. O prólogo da obra, que leva por título "O Cunqueiro máis sabio", é de Fernando 
Ónega. Nel dise que se trata ao "Cunqueiro menos coñecido: o Álvaro Cunqueiro que en 
cada páxina desta obra nos dá unha lección de sabedoría e capacidade de recuperación da 
historia, dos seus mitos e ata das súas supersiticións". 
 
 
 
Cunqueiro, Álvaro, Millor que decila fora pintala..., Vigo: Galaxia �♦,  2005 (ISBN: 84-
8288-844-7). 
 
Libro-homenaxe conmemorativa do cincuenta aniversario da primeira edición do libro de 
Álvaro Cunqueiro, Merlín e familia, pola editorial Galaxia. Recóllese o índice onomástico 
que o propio Cunqueiro incluíu no final do seu libro e que agora aparece acompañado coas 
ilustracións feitas por Fausto Isorna, alén de numerosas fotografías do escritor. O volume 
tenta ser unha recreación do mundo de Merlín, como homenaxe gráfica á obra e ao seu 
autor. Aparece introducido polo primeiro parágrafo do Merlín e familia, alén da historia de 
xestación deste, da man de Víctor F. Freixanes.  
 
 
 
Recensións: 
 
- Xosé Freire, 'Cunqueiro ilustrado', A Nosa Terra, nº 1.202, 'Cultura', 15 decembro 2005, 
p. 27. 
 
Logo de facer un breve repaso pola traxectoria profesional de Fausto Isorna, detense no 
volume Mellor que decila fora pintala..., que este vén de ilustrar. Sinala que é un libro de 
homenaxe literaria á publicación do Merlín e familia (1955) de Álvaro Cunqueiro, pero 
tamén artística, ao pintor Prego de Oliver. Así mesmo, destaca que o libro "ponnos en 
contacto con Cartas ao meu amigo, correspondencia entre Álvaro Cunqueiro e Francisco 
Fernández del Riego". Finalmente, fálase do capítulo central, "Censo de Familia que pasou 
por Miranda". Dise deste que é "un libro de imaxes" que presenta moita intertextualidade 
con diferentes obras e autores. 
 
Referencias varias: 
 
- Ramón Loureiro, 'No aniversario do mago, unha festa de luz', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 142, 31 decembro 2005, p. 13. 
 
Fálase, en primeiro lugar, da existencia de boa literatura, pondo o exemplo do Merlín e 
familia, de Álvaro Cunqueiro, coincidindo coa conmemoración do cincuenta aniversario da 
súa publicación neste ano, e citando a edición por parte de Galaxia, de Millor que dicila 
fora pintala, como proba destas celebracións, e onde se anima aos lectores á lectura deste 



despois de facer unha pequena referencia a este libro, que recolle pasaxes do libro de 
Cunqueiro xunto ás ilustracións de Fausto Isorna, mediante a técnica do colaxe, tomando 
como punto de partida fragmentos de autores como Tiziano, Rafael Sanzio, Urbano Lugrís 
e Prego de Oliver, xunto de fotografías do autor de Mondoñedo e unha carta que este lle 
escribiu a Francisco del Riego. 
 
 
 
Del Caño, Xosé Manuel, Conversas con Méndez Ferrín, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  
2005, 240 pp.  (ISBN: 84-9782-390-7). 
 
Abren o libro unhas palabras do entrevistador que falan de Xosé Luís Méndez Ferrín como 
unha figura fundamental para revisar e entender a historia pasada e máis a literatura galega. 
Segue unha longa conversa sen interrupcións e artellada soamente por frases de Ferrín 
resaltadas. Nela predomina o tema histórico, político e ideolóxico sobre o literario. Ferrín 
fala de que Galicia como nación parte da cultura castrexa e do valor simbólico do Medulio; 
dá a súa opinión sobre figuras coma San Rosendo, Prisciliano, Xelmírez e Pardo de Cela. 
Fala tamén da Guerra Civil e revisa o nacionalismo galego dende os precursores, a 
involución do piñeirismo; analiza o noso sistema político e outros modelos internacionais e 
fai unha proposta clara dunha coalición de esquerdas e pola independencia. No plano 
literario, desminte que Galaxia partira de cero e recalca o valor de Benito Soto, Monterrei, 
Bibliófilos Galegos ou Xistral; di que Con pólvora e magnolias e Rompente non querían 
acabar coa poesía social, senón só criticar a súa falta de calidade; incide no valor de 
Seraogna. de Pexegueiro, e de Antón Reixa na renovación da literatura galega. Lembra que 
foi condenado por unha obra inédita, Os corvos, a figueira e a fouce de ouro, dedicada aos 
guerrilleiros Ponte, Foucellas e Raúl. Fala de como intentaron implicar a clase obreira na 
cultura co Clube Cultural Adiante que fracasou e di que agora levan a cabo A Trabe de 
Ouro grazas ao esforzo desinteresado dos colaboradores e ao apoio de Sotelo Blanco. A 
seguir faise un repaso pola literatura galega dende a lírica medieval, Sarmiento, Rosalía de 
Castro, Eduardo Pondal, Manuel Curros Enríquez, Valentín Lamas Carvajal, as Irmandades 
da Fala, Vicente Risco, Castelao, Ramón Otero Pedrayo, etc. Ferrín incide tamén en que a 
crítica galega e os nosos xornais non están á altura da nosa literatura. Pechan o libro un 
índice onomástico e outro de frases. 
 
 
Recensións: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, ''Conversas con Méndez Ferrín'', Atlántico Diario, 'La Revista', 
'Musas', 4 decembro 2005, p. 44. 
 
Dise que as respostas de Xosé Luís Méndez Ferrín a Xosé Manuel del Caño no libro 
Conversas con Méndez Ferrín non sorprenden a quen fala a cotío co escritor. Sublíñase 
tamén a lucidez e a coherencia da peripecia vital deste autor e a súa infatigábel loita por 
Galicia. 
 
Referencias varias: 
 



- Manuel Vidal Villaverde, 'A imaxe do tempo na literatura', Atlántico Diario, 'La Revista', 
'Musas', 27 novembro 2005, p. 45. 
 
Breve entrevista ao xornalista Xosé Manuel del Caño tras a recente publicación das súas 
Conversas con Méndez Ferrín. Fálase de que del Caño ten escrito poesía, relatos, unha 
novela... e de que as súas virtudes son saber preguntar, ser fiel ás respostas e ordear a 
información. Como outras obras súas menciónanse Conversas con Manuel María, Cen 
galegos ou Antonio Tovar: conversas cun vello revoltado, entre outras; e como proxectos 
próximos, unha novela e poesía. 
 
 
Díaz María, Carlos, Fraga Rodríguez, Xan, Gómez Torres, Camilo, Rodríguez 
Vázquez, Mónica, Souto, Xurxo, Manuel María. Fotobiografía sonora, Sarria- Lugo: 
Ouvirmos, S.L,  2005, Libro e CD-Rom, 183 pp.  (ISBN: 84-609-7168-6). 
 
Aproximación ao perfil biográfico do poeta a través de máis de cen fotografías. A súa 
agrupación por décadas e a incorporación dun breve texto introdutorio en cada un destes 
períodos xunto cos conseguintes pés de foto, fan posíbel un achegamento amábel e sinxelo 
ao itinerario vital de Manuel María (Outeiro de Rei,1929-A Coruña, 2004). Por outra parte, 
a música é unha constante na súa obra: de aí a incorporación de dous CDs con pezas 
musicadas por diferentes artistas sobre textos de Manuel María, das que se fai un 
comentario pormenorizado no libro e que constitúe unha verdadeira historia sonora dos 
problemas vividos en Galicia nos últimos anos (o conflito lingüístico, o emporcallamento 
do medio, a emigración, a industrialización irracional) mais tamén pretende ser un canto de 
esperanza e confianza no futuro de Galiza. 
 
 
 
Díaz, María América e María Díaz Rey (coord.), Arte e compromiso social da cultura 
galega, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro,  maio 2005, nº 10, 111 pp.  (ISBN: 84-8485-
180-X). 
 
Recompilación de diferentes textos presentados no ciclo de exposicións "Art i Compromis 
Social de la Cultura Gallega", que tivo lugar na Galería Sargadelos de Barcelona entre 
decembro de 2002 e xaneiro de 2004, traducidos ao galego e realizados por María América 
Díaz Pampín e María Díaz Rey coa axuda de membros do Instituto Galego de Información, 
como Charo Portela, Gloria López, Alfonso Mato e Xosé Ramón Fandiño, alén de Xosé 
Vizoso, na deseñística e Adolfo Vizoso, na dixitalización dos panos. O libro consta de sete 
bloques temáticos, acompañados dunha nota final, unha coda e unha bibliografía. Así, os 
bloques nos que se estrutura o libro son: "Arte e compromiso social da cultura galega", 
"Luis Huici, Francisco Miguel, Fernández Mazas e Álvaro Cebreiro", "Manuel Colmeiro e 
Arturo Souto", "Carlos Maside e Luís Seoane", "Manuel Torres, Laxeiro e Pesqueira", 
"Surrealismo. Maruja Mallo, Lugrís e Granell" e "Artes e Letras". O primeiro tenta 
contextualizar a etapa que se vai estudar, ofrecendo datos históricos sobre os anos finais do 
século XIX até os comezos da Guerra Civil española no ano 1936. Os seguintes supoñen 
unha achega ás biografías destes pintores, editores e escritores, engadindo as súas mostras 
profesionais como defensores da cultura galega. O último bloque citado anteriormente fai 



referencia, porén, á biografía doutras persoas que tamén asumiron este compromiso en 
diferentes eidos, como o das artes plásticas, das letras, da música, da fotografía e do 
cinema. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Xosé Feixó, 'Soños do devir', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 139, 'Libros', 27 outubro 
2005, p. IV. 
 
Dáse conta da orixe do volume, editado por Ediciós do Castro. Indícanse as intencións e os 
obxectivos dos autores nesta obra. Xosé Feixó destaca o que para el é o mellor: consultar o 
fundamental dos artistas galegos nunha soa obra e coñecer as súas "interesantes biografías". 
 
 
Dobarro, Xosé María, Cinco impactos poéticos en ditadura, VV.AA: Luciano Rodríguez, 
Xosé Luís Axeitos, Xesús Alonso Montero, Xosé Manuel Salgado e Teresa Seara, A 
Coruña: Universidade da Coruña/Real Academia Galega,  2005, 140 pp.  (ISBN: 84-9749-
156-4). 
 
O presente volume colectivo recolle as conferencias dun ciclo homónimo organizado pola 
Universidade da Coruña e a Real Academia Galega co patrocinio da Dirección Xeral de 
Política Lingüística. Consta dunha breve introdución do coordinador, Xosé María Dobarro 
Paz, e de cinco traballos nos que dende diferentes perspectivas investigadoras se amosa a 
importancia de cinco libros senlleiros para o desenvolvemento da literatura galega despois 
da Guerra Civil. Trátase dos traballos de Luciano Rodríguez, sobre a obra Cómaros verdes, 
de Aquilino Iglesia Alvariño; de Xosé Luís Axeitos, sobre Fardel de Eisilado, de Luís 
Seoane; de Xesús Alonso Montero, centrado en Longa Noite de Pedra, de Celso Emilio 
Ferreiro; de Xosé Manuel Salgado, sobre Con pólvora e Magnolias, de Xosé Luis Méndez 
Ferrín; e, por último, do traballo de Teresa Seara sobre Herba aquí e acolá, de Álvaro 
Cunqueiro. No primeiro artigo inténtase non só unha aproximación ao libro de Aquilino 
Iglesia Alvariño dende a importancia da súa publicación para a recuperación da literatura 
en galego, senón tamén unha valoración, dende o punto de vista estético e da importancia 
para o desenvolvemento do universo simbólico do autor como obra de madurez e plenitude. 
O segundo artigo, ábrese co proceso de reconstrución da identidade galega en mans dun 
exiliado que reivindica a súa xeración literaria e os propósitos artísticos que a definiron 
repasando boa parte do epistolario do autor para concluír que a obra está dirixida e pensada 
exclusivamente para Galicia, afirma o seu modelo de arte vencellado á cultura popular e 
compórtase como unha ilustración verbal da súa pintura. Cómpre indicar que achega un 
apéndice epistolar sobre a recepción da obra en Galicia. A achega de Xesús Alonso 
Montero lembra o seu papel de investigador sobre a obra de Celso Emilio Ferreiro e rescata 
un texto de síntese xa publicado en que subliña a dimensión ética do poeta e contextualiza a 
súa obra. O artigo de Xosé Manuel Salgado, logo de contextualizar a publicación de Con 
pólvora e Magnolias, vai descifrando algunhas das claves do poemario insistindo no 
traballo formal que realiza Méndez Ferrín para rematar afirmando que o libro é liberador e 
ao mesmo tempo dunha profunda meditación tanto moral como estética. O artigo de Teresa 



Seara que pecha o libro colectivo contextualiza históricamente os poemas de Álvaro 
Cunqueiro facendo un percorrido bio-bibliográfico e analizando detidamente poemas de 
Herba aquí e acolá. 
 
 
 
Domínguez Alberte, Xoan Carlos (editor), Actas do II Congreso Manuel Luís Acuña, 
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Sociedade para o desenvolvemento comarcal de 
Galicia �♦,  2005, 243 pp.  (ISBN: 84-453-4028-X). 
 
O libro recolle os actos que se levaron a cabo durante o II Congreso Manuel Luís Acuña, 
amais engádense fotografías que ilustran o acontecemento. Recóllese en primeiro lugar a 
lectura do acto de inauguración que correspondeu a Xoán Carlos Domínguez Alberte. 
Tamén se transcriben as tres mesas redondas, o acto de clausura e os faladoiros onde teñen 
cabida diferentes actividades como a presentación do libro O mestre sempre vivo, a cargo 
de La Voz de Galicia, un coloquio ou o recital de textos poéticos. Engádese un "Apéndice" 
que inclúe o programa do congreso ou a súa recepción  na prensa. A cerne do libro 
constitúeno as nove conferencias das que se dan conta a continuación. 
 
- Armando Requeixo Cuba, 'Unha relectura de Fírgoas á luz da actualidade', pp. 15-21. 
 
Repásase a recepción do poemario Fírgoas (1933), de Manuel Luís Acuña, ao longo dos 
séculos XX e XXI. Enténdese que a aparición da obra nun momento de transición política 
non favoreceu  ao seu recoñecemento, ao que hai que unir o amplo cultivo xornalístico que 
puido escurecer a faceta literaria do escritor. Así, lémbrase que non existe unanimidade na 
adscrición a unha corrente, para algúns estudosos é unha poesía modernista, para outros 
creacionista, algúns entenden que cubista, outros atribúenlle ecos de autores como Rosalía 
de Castro, Juan Ramón, Rafael Alberti ou Federico García Lorca; polo dito, para o 
comunicador os versos sitúanse nun lugar a medio camiño entre a poesía tradicional e a 
rupturista. Repásanse as antoloxías publicadas nestes últimos anos e sorprende o 
esquecemento do autor trivés que gaña recoñecemento co pasar dos anos, así Xosé Luís 
Méndez Ferrín no seu traballo De Pondal a Novoneyra non dubidaba en afirmar que é un 
dos poetas de vangarda máis interesantes xunto a Manuel Antonio e Álvaro Cunqueiro.     
 
- Xoán Carlos Domínguez Alberte, 'A poesía do desterro de Valentín Paz-Andrade e outros 
textos', pp. 23-41. 
 
Coméntase a poesía de autores relacionados coas terras de Sobrado de Trives prestando 
especial atención a Valentín Paz Andrade que estivo vinculado ao homenaxeado no 
congreso, Manuel Luís Acuña. Indícase que o seu compromiso republicano marcou a súa 
vida e propiciou un exilio interior na bisbarra trivesa do que nacen volumes de versos como 
Pranto matricial, Sementeira do vento ou Cen chaves de sombra que veu a luz en 1979. 
Analízanse os principais temas da súa poesía, que é rica en motivos, e considérase que nela 
se debuxa a época na que ao escritor lle tocou vivir, cedéndolle en moitas ocasións a voz ás 
persoas que son vítimas desa realidade. Finalmente, afírmase que o desterro e sobre todo o 
amor poboan todo a súa poesía que está chea de afecto.  
 



- Rosario Expósito Linares, 'Manuel Luís Acuña, unha fírgoa na poesía de vangarda', pp. 
43-59. 
 
Recóllense en fotografías algunhas mostras da exposición que o alumnado de lingua e 
literatura galega do IES Germán Ancochea Quevedo realizou ao autor de Firgoas, Manuel 
Luís Acuña. Indícase que o nome do poemario vén significar "abertura" e enténdese que foi 
a que el mesmo fixo para introducir a poesía galega na vangarda europea. Rosario Expósito 
Linares destaca que os rapaces e rapazas desenvolveron o seu traballo achegándose á figura 
deste autor e piden que se conmemore a súa figura na celebración dun Días das Letras 
Galegas no seu nome. 
 
- Delfín Caseiro Nogueiras, 'As claves temáticas e estilísticas de Fírgoas a través da análise 
dalgúns poemas', pp. 61-80. 
 
Ofrécense as principais características temáticas e estilísticas de Fírgoas facendo calas nos 
poemas que introduciu Manuel Luís Acuña nesta obra. Enténdese que neste libro recóllense 
composicións pre-vangardistas nas que hai un gran equilibrio entre tradición e innovación. 
Considérase que o poeta conxuga elementos modernos, como as imaxes visuais e acústicas, 
prosopopeicas e zoomórficas, con elementos tradicionais, como os versos de arte menor ou 
o tema da natureza. Recóllense as palabras do propio autor nas que se considera admirador 
de Manuel Antonio e Amado Carballo porque eran grandes poetas e galegos "no pensar, no 
sentir e no falar". A continuación analízanse os poemas nos que Caseiro Nogueiras destaca 
a brevidade e densidade e os temas da paisaxe, a tradición, a morte, a soidade ou o mundo. 
Aparecen tamén asociacións simbólicas en motivos como a lúa e o vento. 
 
- Evaristo García Canosa, 'Desenvolvemento local. Cultura e lingua nas Terras de Trives', 
pp. 81-96. 
 
Expóñense as iniciativas que se formularon para dinamizar o galego no contorno rural e 
máis concretamente na terra de Trives. Indícase que se investigaron as características nas 
que se ía levar a cabo o Programa de Dinamización Sociolingüística e o apoio co que ía 
contar por parte dos medios de comunicación, dos centros escolares e doutros axentes 
dinamizadores da zona como as institucións públicas ou o sector empresiaral. Ao mesmo 
tempo e mediante diversos gráficos explícanse as liñas estratéxicas que se seguirían para a 
súa implementación e os posíbeis atrancos cos que se poden atopar como a falta de 
referentes lingüístico-literarios na comarca. 
 
- Xosé Antonio Fernández Salgado, 'O idioma galego en tempos da Segunda República', 
pp. 97-114. 
 
Rememórase a publicación do texto Algunhas normas para a unificación do galego que ao 
igual que o poemario de Manuel Luís Acuña foi publicado en 1933. Explícase que a época 
da República era un momento propicio para que saíra á luz o traballo que Antonio Couceiro 
Freijomil presentara ao Seminario de Estudos Galegos no ano 1928 nunha  xuntanza 
celebrada en Pontevedra. Enténdese que o momento político era axeitado e xa se foran 
poñendo as bases para que houbese un desexo expreso dunhas regras para o galego. 
Lémbrase que, así, anos antes apareceran as Irmandades da Fala que tiñan como propósito 



formar unha biblioteca galega de materias e autores e crear unha casa editora forte que 
promovese as publicacións en galego e divulgasen a lingua e a cultura galega. Estas e 
outras pretensións implicaban que se desexaran unhas normas que a RAG nunca publicou 
quizais porque no seu seo non había especialistas en lingua e ese papel asumiuno o 
Seminario de Estudos Galegos. Para finalizar analízanse os trazos máis importantes das 
regras ortográficas e a recepción no seu tempo, conclúese que esta publicación sentou as 
bases do galego estándar actual. 
 
- Ramón Nicolás Rodríguez, 'Labor xornalístico: o xornal El Momento (A Coruña, 
febreiro-marzo 1930)', pp. 115-128. 
 
Destácase o labor xornalístico de Manuel Luís Acuña que levou a cabo a posta en marcha 
do xornal de corte galeguista e progresista El Momento, que se centraba moi especialmente 
no ámbito local da zona da Coruña. Infórmase que o proxecto comezou en febreiro de 
1930,  que non se mantivo máis de dous meses e que en total apareceron catorce números, 
cada un con oito páxinas, moitas delas en branco visadas pola censura. Ramón Nicolás 
Rodríguez recorda que o momento político era propicio xa que se pensaba a República, á 
que, como manifestou nas páxinas de La Zarpa, era afín o autor de Fírgoas . 
 
- Marcos Valcárcel, 'O fecundo ano 1933 nas letras galegas: Manuel Luís Acuña no seu 
tempo', pp. 129-139. 
 
Vólvese sobre a figura de Manuel Luís Acuña (1899-1975) para retratar a época que lle 
tocou vivir, centrándose moi especialmente no ano 1933 que foi determinante en moitos 
sentidos. Enténdese que se produce nesas datas o asentamento do galeguismo e do Partido 
Galeguista que da man de Castelao e Bóveda camiñaba cara a un partido con representación 
social. A isto engádese a loita política polo Estatuto de Autonomía, a necesidade de captar á 
mocidade para a causa galeguista e a fonda actividade cultural que axudaban a albiscar un 
período de esperanza. Para finalizar noméanse as principais revistas literarias e culturais 
que comezaban a introducir as vangardas poéticas e daban conta das saídas dos libros 
galegos incluíndo reseñas dos mesmos. Destácase que a súa tiraxe era pequena e irregular. 
 
- Xosé Carlos Caneiro Pérez, 'As posibilidades da obra de Acuña na Aula de Literatura da 
Universidade de Vigo', pp. 141-148. 
 
O autor pretende levar ás aulas de Lingua e Literatura da Universidade de Vigo o poemario 
de Manuel Luís Acuña, Fírgoas, que se considera unha peza clave da literatura de comezos 
do século XX. Discútese a maneira de impartir docencia e enténdese que a única maneira 
de entender aos clásicos e lelos. Nesta liña é na que se entende o poemario do escritor trivés 
como un texto clásico que perdura no tempo e que se redescobre con cada lectura. 
Expóñense algunhas actividades que pode levar a cabo o docente cos poemas de Fírgoas. 
Considérase que Acuña é un gran autor porque ten un bo dominio da linguaxe metafórica, 
orixinalidade do poder cognitivo e exuberancia na dicción e na sabedoría, é dicir, os cinco 
principios básicos para construír unha obra de calidade literaria.  
 
 
 



Domínguez Rey, Antonio (editor), Palabra, fogo, alma, textos da V Edición do Seminario 
Internacional de Tradución de Rianxo (2004), A Coruña: Espiral Maior/Auliga,  2005, 264 
pp.  (ISBN: 84-96475-15-8). 
 
Volume colectivo que recolle as intervencións no V Seminario Internacional de Tradución, 
Palabra, fogo e alma (Traducir é crear), celebrado en 2004. A obra ábrese cunha 
introdución do editor, Antonio Domínguez Rey, presidente de AULIGA (Asociación para 
promover unha Universidade Libre Iberoamericana en Galicia), onde divaga a cerca do 
traballo do tradutor, da grande importancia que ten a poética, do papel que xoga o lector, e 
explica tamén que o título das actas é unha homenaxe a José Martí. A continuación, dáse 
conta dos textos recollidos neste volume que teñen interese dende o punto de vista da 
literatura galega.  
 
-Mª Camiño Noia Campos, "A tradución literaria en galego", 11-26. 
 
O estudo ábrese cunha pequena introdución na que se afirma que a accidentada historia 
vivida pola lingua galega reflíctese na escita, tanto en textos de creación propia, coma nos 
traducidos. A seguir realízase un resumo da tradución ao galego estruturado en tres grandes 
bloques. No primeiro, o correspondente á Idade Media, María Camiño Noia destaca que se 
conservan manuscritos coa tradución galega de varios textos historiográficos como A 
Crónica Xeral, A Crónica de Castela e A General Estoria, etc. O segundo bloque engloba 
ao Rexurdimento, onde o proceso da tradución comezará trasladando ao galego textos 
relixiosos, fragmentos de autores clásicos latinos e de obras de literatura romántica 
española e francesa. Desta época é, por exemplo, a tradución galega de O Santo evanxeo de 
San Mateo. A continuación vén o apartado dedicado ao Século XX, que comeza falando do 
gran traballo que realizaron as Irmandades da Fala para dignificar a lingua galega en 
tódolos niveis. A partir de 1920 a Xeración Nós vai continuar promovendo esta actividade 
co obxectivo de tentar reforzar o sistema literario galego e, no caso dos textos que veñen do 
bretón e do irlandés, tamén o de estabelecer elos de unión entre a cultura dos países 
"celtas". Traducíronse un gran número de textos de moi diversos escritores como Joyce, 
Terencio Mac Swiney, Virxilio, etc. Esta situación mudou radicalmente durante a ditadura 
franquista para volver recuperarse no último cuarto do século XX, onde cada vez se 
consolida máis. Mª Noia Campos conclúe que, a tradución, que comezou sendo un 
exercicio estilístico de carácter individual, para, na década dos oitenta, converterse nun 
eficaz instrumento para normalizar o galego, na actualidade, inda que se está producindo 
unha consolidación, nótase un descenso no número de traducións que saen publicadas 
debido a unha mala planificación editorial e ao descenso de lectores. Achega tamén unhas 
referencias bibliográficas.   
 
-X. Ramón Brea Rei, "Reivindicación do escritor rianxeiro Xosé María Brea Segade, no 
ano do seu centenario (1904-2004)", 27-54. 
 
En primeiro lugar realiza unha panorámica pola súa biografía onde destaca que, pouco 
antes da súa morte, X. Ramón Brea (Rianxo, 1904-1934) destrúe a maior parte da súa obra, 
só se salvan uns fragmentos que lle tiñan gardados. A continuación comentase a súa obra 
literaria sinalando que pertencía a Xeración Novecentista, Xeración do 25, Xeración das 
vangardas, ou do 22. A súa poesía, segundo Brea Rei, presenta moitas similitudes coa de 



Amado Carballo, xa que ambos os dous nadaban no hilozoísmo e Brea Segade amosaba 
ademais trazos franciscanistas e panteístas. A seguir, busca as posíbleis causas de que case 
non se difundira a obra do escritor.  Sinala que Faustino Rey Romero foi o redescubridor 
del e a partir de mediados do século XX comezou a aparecer nos diferentes estudos de 
literatura galega. Logo, despois de dividir a súa poesía en diferentes etapas, analiza os 
poucos exemplos de prosa que deixou e conclúe formulándose diversos interrogantes 
arredor do autor.  
 
-Manuel Fernández Rodríguez, "Anne Marie Morris: Unha habitación para si mesma", 99-
108. 
 
Afirma que é posíbel atopar algún vínculo entre o poeta, a súa poética e o medio no que se 
insire. A seguir analiza  ocaso da norteamericana Anne Marie Morris, autora do poemario 
en lingua galega Voz fuxitiva (1964). Afirma que a publicación desa obra tivo un grande 
impacto xa que a poeta non tivera ningún contacto previo coa literatura e explica as 
posíbeis causas que se expuxeron. Manuel Fernández define o caso de Anne Merie Morris 
como de "estranxeiría literaria" xa que, dende o punto de vista político e social, é unha 
estranxeira que non está vinculada con Galicia.  
 
-Fernando Luís Pérez Poza, "Internet como vehículo de expresión poética", 219-228. 
 
Análise do gran número de posibilidades que ofrece Internet no eido da literatura, 
especialmente na poesía, entendida como unha forma de comunicación e unha maneira 
dende a que contemplar a vida. As novas tecnoloxías dan pé á experimentación e tamén á 
creación de novas formas de expresión, de novas linguaxes. Nacen así os denominados 
"ciberpoetas", poetas pertencentes ás últimas xeracións que empregan posibilidades que 
ofrecen as novas tecnoloxías. A seguir, Fernando Luís Pérez Poza realiza un percorrido 
xeral polas diferentes ferramentas que se poden encontrar pola rede. Conclúe afirmando 
que, nos últimos tempos, estase a producir unha conexión entre as linguas galega, 
portuguesa e castelá debido a que na poética é onde máis se está dando a coexistencia en 
listas conxuntas de poetas.  
 
 
 
Fernández Lorenzo, Rafael, Mera Herbello, Héitor, Conversas con Bernardino Graña, 
Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  xuño 2005, col. Crónica, 101 pp.  (ISBN: 84-9782-324-
9). 
 
Rafael Fernández Lorenzo (Cangas, 1962) e Héitor Mera Herbello (Cangas, 1977) reúnen 
neste volume as conversas que mantiveron co escritor Bernardino Graña (Cangas, 1932) e 
que comezaron no ano 1999, segundo informan na "Nota dos autores" que precede ao corpo 
do texto. O volume ábrese cun limiar de Gonzalo Navaza onde este recupera o momento no 
que coñeceu a Bernardino Graña, en 1978, cando coincidiron en Santiago de Compostela 
onde o escritor se matriculara na especialidade de Filoloxía Galega, acabada de crear . En 
Compostela, Graña mesturouse coa algarada universitaria dos anos da transición e 
descubriu unha cidade ben diferente á que coñecera vinte anos atrás, ao tempo que 
continuaba exercendo como profesor nun instituto de Padrón e infundindo no seu alumnado 



a paixón pola palabra e pola literatura. Segundo relata Navaza, grazas a Graña moitos 
tiveron noticia dos tempos da revista viguesa Alba, do suplemento La Noche, das relacións 
dos mozos da súa quinta co grupo de Galaxia, das andanzas e proxectos do grupo Brais 
Pinto en Madrid ou da súa participación na recolleita e na edición dos Contos populares da 
provincia de Lugo, entre outros aspectos. Navaza refírese así mesmo ao seu traslado 
profesional ao instituto de Cangas e á súa decisiva participación na fundación da 
Asociación de Escritores en Lingua Galega que presidiu durante dous anos. Da década dos 
oitenta recupera o momento no que coincidiron nas xornadas de teatro de Ribadavia, vila na 
que pasara moitos anos da súa infancia e adolescencia. Sinala que antes da súa marcha a 
Brasil, Graña xa acadara coa súa obra a difusión dos auténticos clásicos populares e que xa 
nos noventa, logo do seu regreso, entrou nunha etapa produtiva e foi dando ao prelo 
numerosas narracións, as máis delas destinadas ao lectorado infantil. Menciona títulos 
como Ardentía (1995), volume que recolle a súa poesía anterior, Luz de novembro (2001) e 
Sen sombra e sen amor (2004), que o consagran como un dos grandes poetas galegos. 
Tamén anuncia a publicación da novela Protoevanxeo do neto de Herodes, Premio Eixo 
Atlántico, onde retoma a figura de Cristo dende unha perspectiva heterodoxa. Finalmente, 
agradece a publicación destas conversas, xa que permiten achegarse a aspectos pouco 
coñecidos da obra e da personalidade de Bernardino Graña. A través das anécdotas do 
escritor vanse coñecendo diferentes aspectos relacionados coa súa vida e a súa obra 
literaria, poñendo de relevo elementos fundamentais na súa produción como o mar, a 
memoria, a sabedoría popular e o espírito iconoclasta e vangardista e, ao tempo, revela 
acontecementos decisivos que viviu a súa xeración. Graña percorre os anos da súa infancia 
e xuventude, que discorre entre Ribadavia e Cangas; a súa etapa universitaria a partir de 
1954 cando comeza a colaborar en La Noche, participa nos faladoiros composteláns e pasa 
por Salamanca, entre outros feitos, e a súa volta a Compostela como estudante a finais da 
década dos setenta; así como a súa participación no grupo Brais Pinto en Madrid, a carón, 
entre outros, de Méndez Ferrín e Raimundo Patiño, e as súas facetas de dramaturgo, 
narrador e poeta.  
 
 
 
Recensións: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Bernardino Graña', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 31 
xullo 2005, p. 69. 
 
Breve nota que anuncia a aparición de Conversas con Bernardino Graña, ao que cualifica 
como un dos grandes poetas da literatura galega. Salienta que o volume se compón de 
anécdotas, sucesos e pequenas historias que Graña conta cunha sorprendente frescura en 
"páxinas breves e nada pedantes". 
 
 
- C. Franco, 'Conversas con Bernardino Graña', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 127, 17 
setembro 2005, p. 8. 
 
Breve nota na que se presenta o volume Conversas con Bernardino Graña, valorando que 
aborda a historia vital do autor a carón da da súa obra e que alimenta un anecdotario 



relacionado coa historia recente de Galicia. "Ameno e divertido, repara xusto nese lado das 
cuestións culturais e creativas nas que a academia se detén tan poucas veces: na cara vital, 
na que pon enerxía e impulso no resto das cousas". 
 
 
- Cesáreo Sánchez Iglesias, 'O patriarca das nosas letras', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
127, 'O escritor domes', 17 setembro 2005, p. 8. 
 
O Presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega, Cesáreo Sánchez Iglesias, 
presenta esta nova sección, froito do acordo entre a AELG e La Voz de Galicia, na que cada 
mes se publicará unha entrevista cun autor ou autora elixido polos seus membros co fin de 
divulgar a súa obra. Defende a presenza social dos escritores e escritoras porque contribúen 
a estabelecer unha conciencia crítica e son fillos dunha terra e dun tempo concretos. A 
seguir presenta o autor elixido este mes, Bernardino Graña, ao que cualifica de referencia 
insubstituíbel e sombra xenerosa que planea sobre os escritores e escritoras actuais e de 
verdadeiro patriarca dunha xeración con membros xa desaparecidos, como Manuel María, 
Uxío Novoneyra ou Avilés de Taramancos. Salienta tamén que leva toda unha vida tecendo 
un texto grandioso, fondamente galego e universal, do que forman parte a súa obra poética, 
a súa literatura para a infancia e as súas pezas teatrais. 
 
 
- Vicente Araguas, 'Quen ten a palabra', Diario de Ferrol, 'Nordesía', nº 345, 9 outubro 
2005, p. 20. 
 
Dá a benvida ao volume Conversas con Bernardino Graña, levado adiante por Rafael 
Fernández Lorenzo e Héitor Mera Herbello coa lóxica colaboración do escritor. Recolle 
unha anécdota que relata Gonzalo Navaza no prólogo do libro, na que lembra unha 
intervención de Bernardino Graña nunha escola de Melón co gallo do Día das Letras 
Galegas e a súa gran conexión cos rapaces e rapazas, "seguramente gañados á causa 
literaria por culpa de escritor tan atípico, enxoito, pavero, tocado dunha pucha atxapelada e 
con aspecto misturado entre Papá Noel e Lawrence Ferlinghetti". Considera que se trata 
dun libro cheo de rigor e de acertos que percorre a traxectoria de Graña dende o seu 
nacemento en Cangas en 1932; os seus continuos traslados por mor do traballo de seu pai, 
mestre represaliado; a forxa dunha personalidade "mística", "ventureira" e "sentimental" 
que traslada a unha obra errática como a súa carreira docente. Valora o traballo de 
Fernández Lorenzo e Mera Herbello por conseguir que prevaleza a voz do entrevistado e 
ofrecerlle ao público a oportunidade de gozar dun Bernardino "esencial e ao tempo cheo de 
glamour", de descubrir como era a universidade nos anos cincuenta na que é un poeta 
emerxente e o mítico grupo Brais Pinto. 
 
 
- Marcos Valcárcel, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 25 outubro 2005, p. 59. 
 
Valora a aparición das escasas achegas pertencentes ao xénero das memorias e das 
autobiografías, liña na que inscribe Conversas con Bernardino Graña, elaborado por Rafael 
Fernández Lorenzo e Héitor Mera Herbello, dous autores que comparten co homenaxeado a 
súa procedencia da vila de Cangas. Apunta que Bernardino Graña ten moito que contar e 



neste volume recóllense as súas débedas literarias e intelectuais, entre elas Faustino Rei 
Romero, Vicente Aleixandre ou Dámaso Alonso; os faladoiros aos que asistiu, cos 
membros da revista Clavero en Salamanca ou a súa relación co grupo Brais Pinto en 
Madrid; o proceso creativo da súa poesía e da súa narrativa ou o seu labor na recuperación 
de contos populares. Cualifica o volume como "unha agradábel conversa que se fai viaxe de 
coñecemento e simpatía". 
 
 
- Armando Requeixo, 'Palabras para unha vida', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 141, 
'Libros', 10 novembro 2005, p. IV. 
 
Comeza sinalando que un bo libro de conversas cun escritor supón a oportunidade de 
mergullarse na biobibliografía do protagonista e comprender as circunstancias que 
determinaron unha vida dedicada á escrita. A seguir destaca que, neste caso, se trata dunha 
voz de delongada experiencia, a de Bernardino Graña, feito que aumenta o atractivo da 
obra. Menciona que un dos autores, Héitor Mera Herbello, recuperou hai un tempo a peza 
teatral de Graña Vinte mil pesos crime, ofrecendo unha documentada edición. Detense no 
contido de Conversas con Bernardino Graña e salienta que nas súas páxinas o lector 
atopará escenas da infancia de Graña; episodios universitarios da Compostela de posguerra 
e de Salamanca; lembranzas dos vellos mestres; ou mostras de compromiso co grupo Brais 
Pinto en comuñón con Ferrín, Fernández Ferreiro, Cribeiro ou Patiño. Finaliza 
agradecéndolles a Rafael Fernández Lorenzo e a Héitor Mera Herbello a súa paciente 
dedicación na transcrición e ordenamento dos diversos materiais. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Camilo Franco, 'Téñome por un apaixonado da vida', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
127, 17 setembro 2005, p. 9. 
 
Entrevista con Bernardino Graña na que comeza referíndose aos seus comezos na escrita, 
que se remontan a cando parafraseaba versos e contos e que comezou a tomar en serio 
cando participou no grupo Brais Pinto. Declara sentirse cómodo ultimamente coa narrativa 
e co teatro, aínda que adoita escribir o que sente, sexa no xénero que sexa, e anuncia que 
pensa facer unha triloxía co Protoevanxeo, novela que acadou o Premio Eixo Atlántico. 
Detense tamén na presenza de temas como a relixión, o amor, o mar. Sobre o papel do 
escritor na sociedade sinala que escribir precisa de concentración aínda que tamén cómpre 
contar cousas que son necesarias para a sociedade, unha implicación que considera boa e 
útil. Comenta tamén que dedica as tardes a escribir e que prefire facelo sen agobios e sen 
ter que aceptar encargos por necesidade de cargos, simplemente "escribir o que che pide o 
corpo". Sobre as súas lecturas recorrentes declara apreciar a obra de Ramón J. Sender e a 
Biblia. 
 
 
- Marcos Valcárcel, 'Arredor de Bernardino Graña', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 5 novembro 
2005, p. 48. 
 



Valora a aparición de achegas pertencentes ao xénero das memorias e das autobiografías, 
liña na que inscribe Conversas con Bernardino Graña, elaborado por Rafael Fernández 
Lorenzo e Héitor Mera Herbello e cun limiar de Gonzalo Navaza. Apunta que Bernardino 
Graña ten moito que contar e neste volume recóllense as súas débedas literarias e 
intelectuais, entre elas Faustino Rei Romero, Vicente Aleixandre ou Dámaso Alonso; os 
faladoiros aos que asistiu, cos membros da revista Clavero ou a súa relación co grupo Brais 
Pinto; o proceso creativo da súa poesía e da súa narrativa ou o seu labor na recuperación de 
contos populares. Cualifica o volume como "unha agradábel conversa que se fai amena 
viaxe de coñecemento e simpatía". 
 
 
 
Fernández Salgado, Xosé A., Marcial Valladares. Biografía dun precursor no 
Rexurdimento galego, Pontevedra: Deputación Provincial de Pontevedra,  2005, 308 pp.  
(ISBN: 84-8457-233-1). 
 
Faise un percorrido pola vida dunha das personalidades de máis importancia no 
Rexurdimento galego, Marcial Valladares (Vilancosta-A Estrada, 1821-1903). Comézase 
cun prólogo no que Xosé A. Fernández Salgado defende a figura deste escritor e 
investigador, autor dalgúns dos primeiros poemas, gramáticas e dicionarios en galego, 
ademais de ser pioneiro na recolecta de folclore. A continuación faise un repaso á súa 
biobibliografía. No tocante á súa vida lémbrase que Valladares naceu en Vilancosta o 14 de 
xuño de 1821 no seo dunha familia acomodada e unha vez rematados os seus estudos de 
bacharelato cursou a licenciatura de xurisprudencia. Destácase que é neste tempo no que 
esperta o seu espírito galeguista e entra en contacto co ámbito cultural santiagués. A 
continuación, lémbrase que máis adiante se instalou en Zamora xunto co seu pai, mais que 
a morriña o obrigaría a retornar a Galiza. Finalmente, dáse conta da súa morte en maio de 
1903 na terra na que nacera, deixando tras de si unha grande achega ás letras galegas. Para 
rematar, inclúese unha ampla bibliografía e uns apéndices nos que se esclarecen algúns 
puntos da correspondencia e das obras deste personaxe do século XIX. 
 
 
 
Ferreiro, Celso Emilio, Semblanzas, crónicas e artigos, ed. Ramón Nicolás Rodríguez, 
Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  xaneiro 2005, col. Clásicos, nº 5, 452 pp.  (ISBN: 84-
9782-254-4). 
 
En edición do crítico literario Ramón Nicolás Fernández este volume recolle, en dez 
bloques temáticos, unha escolma de artigos publicados por Celso Emilio Ferreiro 
(Celanova, 1912- Vigo, 1979) no xornal Faro de Vigo entre os anos 1949 e 1977. Dos 
criterios usados na escolma dá conta o editor no seu estudo introdutorio titulado " 'La jaula 
de los pájaros raros', outras crónicas e artigos de Celso Emilio Ferreiro no Faro de Vigo 
(1949-1977)". Parte desta escolma é o primeiro e máis amplo dos bloques temáticos aquí 
contidos, "La jaula de los pájaros raros", que, titulado igual ca unha das seccións nas que 
colaborou Celso Emilio no devandito xornal, recolle semblanzas de distintas personaxes 
dende o humorismo e a ironía. "Crónica de viaxes" describe distintos itinerarios realizados 
polo autor ao longo de Galicia, sobre todo dentro do ámbito da súa provincia, Ourense, e da 



súa vila natal, Celanova. "Dos meus lugares" reúne os sentimentos do autor arredor dos 
lugares que máis significaron para el, con especial mención para Vigo. "Da miña vida" 
recolle episodios senlleiros da vida íntima de Celso Emilio como, por exemplo, cando lle 
regalaron un braseiro cuxo propietario anterior fora Manuel Curros Enríquez. O mesmo 
Curros Enríquez volve aparecer tamén na seguinte sección, "De literatura e escritores", 
onde Celso Emilio Ferreiro realiza a semblanza e crónica de diversos aspectos referidos 
tanto á vida de distintos autores como da literatura en xeral. "A sociedade e a política" dá 
conta das opinións e dos enfoques do autor celanovés arredor de distintas cuestións 
referidas á actualidade social na que vive. "A cartomancia e o deporte" e "A gastronomía" 
axuntan uns poucos artigos referidos ás devanditas materias. "A historia e outras 
publicacións" son comentarios sobre aspectos concretos ou fenómenos sociais referidos á 
historia de Galicia, como son a lembranza do papel dos "verdugos", a situación da 
"emigración gallega en América" ou o comentario sobre os "Boticarios del siglo XVIII". 
Finalmente, en "De re varia", o editor recolle artigos que, pola súa excepcionalidade 
temática e/ou estilística, non pode asociar a ningún outro bloque pero que considera o 
suficientemente senlleiros como para dar conta deles. Este volume acolle, xa que logo, máis 
dun cento de colaboracións xornalísticas de Celso Emilio Ferreiro. 
 
 
Recensións: 
 
- R.G., 'Celso Emilio Ferreiro. Semblanzas, crónicas e artigos', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 102, 'Letras en galego', 19 marzo 2005, p. 13. 
 
Cita palabras do propio Celso Emilio publicadas nun dos seus moitos artigos, facendo 
referencia ao volume compilado por Ramón Nicolas, sinalando que nel se reúne a obra 
xornalística do autor, publicada baixo o epígrafe "La jaula de los pájaros raros" no Faro de 
Vigo. 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 117, 24 marzo 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa deste xornal que, nesta ocasión, acolle as recensións de Semblanzas, crónicas 
e artigos, de Celso Emilio Ferreiro; Fado de princesa, de Xosé Ramón Pena; Nacionalismo 
ó pé da letra, de Tito Diéguez; e Barcos a pique, de Bieito Iglesias. Explica, con respecto á 
obra de Celso Emilio Ferreiro, que é unha recompilación que o autor publicou no Faro de 
Vigo durante trinta anos; sinala que gran parte destes artigos se publicaron orixinalmente na 
sección 'La jaula de los pájaros raros' e que neles Celso Emilio revela claves da súa vida e 
da súa obra ou trata temas como o Camiño Portugués. Indica, asemade, que o editor do 
libro é Ramón Nicolás e que a publicación destes artigos nun mesmo libro foi un desexo do 
propio Celso Emilio.  
 
- Armando Requeixo, 'Crónicas e semblanzas', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 120, 
'Libros', 14 abril 2005, p. 5. 
 
Comeza destacando o bo momento polo que está a pasar a bibliografía de Celso Emilio e 
analiza a estrutura do volume compilado por Ramón Nicolás, destacando minuciosamente a 



gran variedade de temas que trata e subliñando a "refinada ironía" que destilan as súas 
páxinas. 
 
- Vicente Araguas, 'Celso Emilio articulista', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Libros', 24 abril 
2005, p. 20. 
 
Comentario sobre o volume editado por Xerais. Comeza falando da falta de oportunidades 
de Ferreiro para vivir da súa pluma, ben como poeta, tradutor ou como articulista, dentro do 
xornalismo de opinión ou literario. Deseguido, céntrase no volume e máis concretamente 
nos "paxaros raros" que o abren, así como en "Los tontos en la poesía actual". Salienta, 
finalmente, o traballo de Celso Emilio como articulista e como polifacético tratadista. 
 
- Vicente Araguas, 'Crónica poética', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Artigos 
xornalísticos', 15 maio 2005, p. 13. 
 
Comenta o volume compilado por Ramón Nicolás, indicando que nel se recollen as 
colaboracións de Celso Emilio Ferreiro para o Faro de Vigo. Menciona os máis 
destacábeis. 
 
Referencias varias: 
 
- Jaureguizar, 'Xerais recopila la obra periodística de Celso Emilio Ferreiro en Galicia', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 29 xaneiro 2005, p. 87. 
 
Informa da publicación da obra e di que o editor Ramón Nicolás é quen indicou o corpo 
central do volume e recordou os itnentos que Celso Emilio fixo para publicar este conxunto 
de textos. En cadro á parte reprodúcese un dos artigos de Celso Emilio Ferreiro, titulado "El 
pronóstico". 
 
- Natalia Álvarez, 'A biografía literaria de Celso Emilio estivo moi unida aos xornais', Faro 
de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 113, 'Entrevista', 24 febreiro 2005, p. III. 
 
Entrevista a Ramón Nicolas, quen acaba de compilar os artigos que Celso Emilio Ferreiro 
publicara no Faro de Vigo ao longo de 30 anos. A conversa céntrase nas razóns da 
publicación deste volume, salientando a necesidade de dar a coñecer unha faceta non 
suficientemente valorada, a do articulista que foi Celso Emilio. 
 
- X.L. Méndez Ferrín, 'Celso Emilio no Faro', Faro de Vigo, 'Opinión', 28 febreiro 2005, p. 
10. 
 
Rememora a figura de Celso Emiliio Ferreiro como articulista no xornal Faro de Vigo, 
facéndose eco da publicacíon do volume compilado por Ramón Nicolás. Salienta a 
importancia deste libro subliñando que as ideas expostas nel se atoparon sometidas á 
censura. Refírese, ademais, á necesidade de ir rescatando outros artigos deste autor. 
 
- P.A.M., 'Letras do Celso Emilio cotián', Galicia Hoxe, 'Maré', 8 marzo 2005, p. 48. 
 



Faise eco da recuperación de boa parte da obra xornalística de Celso Emilio editada neste 
volume. Sinala que a edición está prologada polo compilador Ramón Nicolás, responsábel, 
ademais, da edición da Poesía Galega completa do autor. Refírese a que os artigos foran 
publicados no Faro de Vigo e agora baixo o epígrafe "A gaiola dos paxaros raros". A 
seguir, céntrase na traxectoria intelectual e literaria do escritor de Celanova, sinalando o 
labor de recuperación e reedición das súas obras completas levada a cabo por Xerais. 
 
- Marcos Valcárcel, 'Celso Emilio nos xornais', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 29 marzo 2005, p. 
46. 
 
Centra a atención na figura de Celso Emilio Ferreiro con motivo da publicación do volume 
a cargo de Ramón Nicolás. Sinala que este contén cento un artigos que foran publicados en 
castelán no Faro de Vigo entre 1949 e 1977. Di que se trata de artigos de gran valor 
documental, biografías de escritores, crónicas de viaxes ou acerca de boa parte do 
imaxinario popular ourensán e celanovés. 
 
 
Forcadela, Manuel, Pena, Xosé Ramón, Estudos sobre Os Eoas de Eduardo Pondal, 
Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións,  2005, Real Academia Galega,  2005, 
col. Clásicos Galegos, 310 pp.  (ISBN: 84-7824-478-6). 
 
Consiste nunha análise moi esmiuzada que Manuel Forcadela (Tomiño, 1958) e Xosé 
Ramón Pena (Betanzos, 1956)  fan do poema épico Os eoas que o escritor Eduardo Pondal 
deixou inconcluso e inédito co seu pasamento. O estudo divídese en dúas partes, unha na 
que se analiza a obra dende a súa orixe e elaboración até a recepción que tivo socialmente 
pasando polos alicerces ideolóxicos e o contido, e outra na que se vai comentando o poema 
parte por parte dentro do xénero ao que pertence: a epopea. Así, nesta segunda parte fálase 
da súa dispositio do contido, da súa ficción ou inventio, que se subdivide entre o sistema 
diéxético -tempo e espazo- e o sistema actancial -os personaxes-, e dos sistemas 
enunciativo e discursivo que conforman a súa dicción ou elocutio. 
 
 
 
Fortes, Alberto, O corsario. Vida e tempos de Juan Gago de Mendoza, Vigo: Edicións 
Xerais de Galicia,  2005 (ISBN: 84-9782-379-6). 
 
Traballo de investigación sobre a vida de Juan Gago de Mendoza levado a cabo por Alberto 
Fortes (Pontevedra, 1964), mariñeiro, escritor e autor de obras históricas coma esta. No 
"Prólogo" o autor salienta o descoñecemento previo sobre a figura deste corsario e o seu 
traballo sobre navegantes, corsarios e piratas das Rías Baixas como punto de partida para 
esta investigación. Remóntase á orixe da linaxe dos Gago e á súa importancia na 
Pontevedra do século XVI para situar claramente a figura de Juan Gago. Logo fálase del e 
dos seus irmáns dedicados ao corso, da mala vida que levaban, e dun altercado co marqués 
de Monteleón que lle custou os prezos do preito e o cárcere a Juan e José Bernardo. 
Explícase que o corso naquel tempo era un xeito de facer a guerra danando o comercio 
marítimo do inimigo e que era unha actividade legalmente regulada pola Coroa, que collía 



unha parte dos beneficios. Nárranse logo as dúas etapas do corso dos irmáns Gago de 
Mendoza: de 1707 a 1801, e de 1804 a 1808. Despois de organizar a guerra de guerrillas no 
mar contra os ingleses como capitán e armador corsario (1797 a 1808) dise que Juan Gago 
pasou a organizala en terra contra os franceses na Guerra da Independencia. O último 
capítulo nega a condición de liberal constitucionalista de Juan Gago no Trienio liberal 
(1820-1823) e as verdadeiras causas da súa ruína en preitos e débedas, ruína na que 
morrería na década de 1830. Pechan o libro uns apéndices de notas, a árbore xenealóxica 
dos Gago de Mendoza, a citación dos fondos documentais consultados e unha bibliografía 
de referencia. 
 
 
Recensións: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'O corsario ', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 27 
novembro 2005, p. 45. 
 
Fálase de O corsario. Vida e tempos de Juan Gago de Mendoza como un libro ameno e 
serio no que Alberto Fortes conta a historia dun dos corsarios galegos máis coñecidos da 
guerra de guerrillas no mar contra os ingleses no XVIII e, en terra, contra os franceses na 
Guerra da Independencia. Lóase o rigor e a boa escrita de Alberto Fortes que é tamén un 
historiador antiacademicista. 
 
Referencias varias: 
 
- Manuel Jabois, 'Fortes alumea a figura do corsario Juan Gago', Diario de Pontevedra, 
'Vivir aquí/Cultura', 2 decembro 2005, p. 84. 
 
Fálase da condición de mariñeiro de Alberto Fortes que explica que escribira sobre o mar 
en Navegantes, corsarios e piratas: Rías Baixas, e agora na súa obra sobre Juan Gago, 
corsario galego e guerrilleiro no mar e na terra. Anúnciase a presentación do libro na 
galería Sargadelos de Pontevedra que contará coa presenza de Manuel Bragado e Xosé Luís 
Méndez Ferrín. 
 
 
Freixanes, Víctor; Sixto, Álvaro M.; Soutullo, Xosé M. (editor), Memoria dos amigos. 
1926-2004, Vigo: Galaxia �, 26 xuño 2005, 155 pp.  (ISBN: 84-8288-813-7). 
 
O libro dedicado a homenaxear a figura de Agustín Sixto Seco (Mugardos, 1926- Santiago 
de Compostela, 2004) comeza cun prólogo a cargo da Fundación Otero Pedrayo no que se 
fala do papel dos diversos colaboradores do volume e, a continuación, cinco capítulos no 
que diversos especialistas galegos repasan as diversas facetas do devandito personaxe. 
Pecha o volume un apartado no que diversos persoeiros galegos fan un breve esbozo da 
relación que mantiveron con Sixto Seco. O primeiro capítulo leva por título "Un fermoso 
camiño" e nel Álvaro M. Sixto, neto do homenaxeado, fala da nenez de Agustín na aldea de 
San Vicente de Mea e da dolorosa brecha que supuxo a Guerra Civil co fusilamento do seu 
tío Xaquín e a fuxida e cativerio do seu propio pai. Explica tamén a mudanza a Ferrol e os 
posteriores estudos de bacharelato e de Medicina, estes últimos na cidade compostelá. O 



neto de Sixto Seco argumenta que a vida do seu avó xirou sempre ao redor de tres 
principios inamovíbeis: Deus, cun sentimento relixioso que consideraba irracional; Galicia, 
pola que loitou cunha militancia activa que abranguía labores de todo tipo; e a familia, á 
que conseguiu manter sempre unida. Numerosas fotos que confirman esta información 
pechan a sección. Francisco Fernández del Riego é o encargado de comunicar o sentimento 
galeguista de Sixto Seco nun segundo apartado titulado "Galeguismo". Recolle as diversas 
accións coas que o médico tratou de apoiar a causa da terra e destaca sobre todo o seu amor 
á lingua natal. As fotografías amosan os contactos do traumatólogo con diversos persoeiros 
da realidade galega e española, dende Manuel Fraga, Camilo José Cela, Ramón Piñeiro ou 
García Sabell até Jordi Pujol. O camiño desempeñado no eido da "Medicina" é percorrido 
por Pedro Guillén na terceira parte do libro, na que dá conta do renome e prestixio do que o 
doutor gozaba non só a nivel nacional senón mesmo internacional. Aprecia as súas 
participacións en diversos congresos e os seus libros sobre as próteses de cadeira. Non 
esquece glosar o seu traballo ao fronte da Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología. Os retratos recollen a súa época de estudante así como as distintas facetas 
da súa profesión, como conferenciante, galardoado, e mesmo reproducen algúns versos 
dedicados ao Policlínico A Rosaleda, que contribuíu a fundar. A súa tarefa para a 
constitución das casas de Rosalía e Otero Pedrayo en sendas fundacións que lembrasen aos 
seus antigos moradores é recollido por Xosé Ramón Barreiro Fernández na cuarta sección, 
titulada "Símbolos da galeguidade". O presidente da Real Academia Galega fala dos 
méritos de ambos os dous escritores galegos e explica os poderes sentimentais que tanto a 
casa da Matanza, en Padrón, como a de Trasalba, preto de Ourense, posúen para a 
comunidade galega e agradece a súa existencia a Sixto Seco. Lembra que foi el quen fixo 
posíbel que se crearan eses dous espazos que describe como "espacios da galeguidade", que 
aparecen na maioría dos documentos gráficos que clausuran o capítulo. En "A Galicia 
emigrada", Juan Manuel Pérez lembra a amizade que o uniu con Sixto Seco dende a 
primeira visita deste a Bos Aires, e que se estendería xa de por vida. Explica os numerosos 
esforzos que o traumatólogo galego fixo para acadar beneficios en favor da Galicia 
residente na América e acompaña o seu testemuño con fotografías deses encontros e da 
presenza do doutor en Latinoamérica. Pecha o volume o capítulo titulado "Lembranzas dos 
amigos". Nel, persoeiros do eido cultural, intelectual e político galego rememoran 
brevemente a súa relación con Agustín Sixto Seco. Figuras tan dispares como Manuel 
Fraga, Camilo Nogueira, Víctor Freixanes, Alfredo Conde e Carlos Baliñas únense a 
Alonso Montero, Celso Currás ou Barreiro Rivas á hora de agradecer ao médico a súa 
contribución á galeguidade.  
 
 
Recensións: 
 
- Alfredo Conde, 'Piñeiro como Pai da Patria', El Correo Gallego, 'Opinión', 15 xullo 2005, 
p. 4. 
 
A contemplación dunha fotografía dun grupo de intelectuais, publicada en 1988 baixo o 
título de "Os sete mercenarios" e incluída en Memoria dos amigos, sérvelle ao autor para 
reflexionar sobre o momento político que está a vivir.  
 



- Tomás Ruibal, 'O recordo dos amigos', Diario de Pontevedra, 'Revista!', nº 283, 
'Lecturas/Anaquel dos libros', 27 novembro 2005, p. 8. 
 
Descríbense as diversas seccións do libro editado por Galaxia en homenaxe a Agustín Sixto 
Sexo, escritas por diversos persoeiros e achegados ao ilustre médico.. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Héctor Barrera, 'Sixto Seco en la memoria', El Correo Gallego, 26 xullo 2005, p. 67. 
 
Refírese á publicación dun volume en homenaxe a Agustín Sixto Seco grazas á iniciativa de 
Víctor Freixanes, Álvaro M. Sixto e Xosé M. Soutullo. Descríbense as diversas partes das 
que consta e destácanse as facetas de médico e galeguista do persoeiro compostelán. Por 
último, cítanse fragmentos das lembranzas, incluídas no libro, dalgúns dos seus amigos. 
 
 
 
Gómez Torres, Camilo, O tempo vital de Manuel María, Vigo: A Nosa Terra,  febreiro 
2005, col. Campus, nº 17, 221 pp.  (ISBN: 84-96403-18-1). 
 
Análise en clave sociolingüística da etapa comprendida entre 1929 e 2004, anos 
correspondentes ao nacemento e morte do poeta Manuel María. Ao longo das páxinas, a  
traxectoria biográfica e profesional do poeta da Terra Chá é contextualizada dentro do 
marco espazo-temporal galego e español no que viviron o home, Manuel María Fernández 
Teixeiro, e o poeta, Manuel María.  
 
 
 
Recensións: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 118, 31 marzo 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa deste xornal na que, nesta ocasión, se inclúen breves recensións de Orgullo e 
prexuízo, de Jane Austen; As galeras de Normandía, de Ramón Loureiro; Do Imperio 
Romano á Alta Idade Media, de Álvaro Rodríguez Resino; e O tempo vital de Manuel 
María, de Camilo Gómez Torres. Indica, con respecto a esta última obra, que se trata dun 
diálogo entre o Manuel María como home e como poeta, no que o autor dá conta da súa 
traxectoria vital reflectindo o seu mundo poético e a súa personalidade. 
 
- Marga Romero, 'Con Manuel María', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 122, 'Libros', 28 
abril 2005, p. IV. 
 
Coméntase a obra a cargo de Camilo Gómez Torres. En primeiro lugar, fai unha análise 
sociocultural dos seus poemas e en segundo lugar, mostra o estado sociolingüístico de 64 



poemas, clasificados por temas. Finalmente, saliéntase que é un libro fundamental na 
evolución da problemática sociolingüística de Galicia no século XX. 
 
Referencias varias: 
 
- Rodri Gracía, 'Manuel María, home e poeta', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 102, 'Letras 
en galego', 19 marzo 2005, p. 13. 
 
Coméntase a homenaxe que a Academia Galega lle fixo a Manuel María, sinalando que 
entre os participantes no acto estivo presente Camilo Gómez Torres, quen presentou a obra 
O tempo vital de Manuel María. 
 
 
Gómez, Lupe, Luz e Lupe, Santiago de Compostela: Edición da autora,  2005, 291 pp.  
(ISBN: 84-609-8217-3). 
 
Esta nova entrega de Lupe Gómez (Fisteus-Quiroga, 1972) está centrada na vida da poeta 
Luz Fandiño (Santiago de Compostela, 1931) e na da propia Lupe. É un libro de conversas 
con Luz Fandiño e aí está o seu carácter biográfico que xorde das conversas que Lupe ten 
con Luz e mais das reflexións de Lupe sobre a súa propia vida. Xa que logo as perspectivas 
biográficas de ambas as mulleres mestúranse a xeito de diario. Isto vese nos cinco 
apartados do volume: "Unha infancia triste pero alegre. Santiago de Compostela, 1931-
1952"/"Os recitais. Santiago de Compostela, febreiro-marzo, 2004"; "Tristeza e impotencia 
na Arxentina. Bos Aires, 1952-1963"/"A primavera. Santiago de Compostela, marzo-abril, 
2004"; "A alegría de París. París, 1964-1979"/"O amor. Santiago de Compostela, maio-
xuño, 2004"; "A luz do verán. Santiago de Compostela, verán, 2004" e mais "Volver a 
Galicia. 1964-2004"/"O caer da follas. Santiago de Compostela, setembro-outubro, 2004". 
En conxunto neste volume pódese repasar a biografía de Luz Fandiño e mais as 
experiencias cotiás polas rúas compostelás e reflexións sobre variados temas de Lupe 
Gómez. 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Un facer da vida literatura', Galicia Hoxe, 'Maré', 1 decembro 2005, p. 36. 
 
Faise referencia á presentación deste volume do que se afirma que fala da vida da poeta Luz 
Fandiño e que "racha cos xéneros" dado que non encaixa e é moi orixinal. Tamén se detén 
na importancia da emigración na vida de Luz e da súa alma revolucionaria. 
 
 
González Fernández, Helena, Elas e o paraugas totalizador, Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia,  2005, 260 pp.  (ISBN: 84-9782-340-0). 
 
Ensaio de Helena González (Vigo, 1967) no que se recollen diversos traballos procedentes 
da súa tese de doutoramento, defendida en 1999 baixo o título Mulleres atravesadas por 
unha patria. Poesía galega de mulleres entre 1975 e 1997, así como de diferentes artigos 



xa anteriormente publicados pola autora. Tras un Limiar aclaratorio, o libro engade "Un 
breviario e dous conceptos", onde se realiza unha introdución sobre o lugar da muller na 
literatura galega e se definen os conceptos "paraguas totalizador", procedente de 
Radhakrishnan, e "identidade oximorónica", de Geraldine Nichols. O corpo da obra 
estrutúrase en tres apartados, titulados "As escritoras e o parauguas totalizador"; "Reescribir 
o imaxinario: o corpo, o mito, o mar"; e "Dicirse na encrucillada identitaria: enunciación e 
linguaxe". A través da aplicación de diversos conceptos tirados da Teoría Literaria 
Feminista ou a Teoría dos Polisistemas, no volume realízase unha explicación da escrita de 
mulleres no sistema literario galego, para o que se parte da análise da obra de poetas como 
María do Cebreiro, Chus Pato, Lupe Gómez ou Olga Novo e o diálogo que estas 
estabelecen na escrita con Rosalía de Castro ou Xohana Torres. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Xandra Santos, 'Tomar a voz e renovar a palabra', Grial, nº 168, 'O espello das letras', 
2005, pp. 80-81. 
 
Nestas liñas Xandra Santos aproxímase dende un punto de vista crítico a dúas obras que 
para ela comparten o feito de erixirse como achegas ao panorama teórico dos estudos de 
xénero, e das cales as diferentes disciplinas en que se enmarcan converten en 
complementarios nalgunha ocasión os puntos de vista dende os que son enunciadas. A 
respecto da primeira destas obras, A palabra das fillas de Eva, de Teresa Moure,  a crítica 
incide na súa mestura de ficción e ensaio, onde se entremezclan o pulso de novelista e o de 
lingüista da súa autora. A propósito desta combinación, a valoración é positiva no sentido 
de que as partes narrativas exemplifican as argumentacións teóricas verquidas no discurso 
máis ensaístico. Porén, tamén se considera que esta integración de tipoloxías discursivas 
redunda nunha perda de profundidade científica para o ensaio, aínda que o faga máis 
accesíbel eamplíe o abano de público receptor. No que atinxe ao contido da obra, o que se 
destaca é o propósito de reparar na existencia dunha visión do mundo especificamente 
feminina que se plasma na existencia dunha linguaxe e literatura diferenciais. Ponse de 
relevo igualmente o poder que Moure lle atribúe á palabra como arma liberadora, a partir da 
consciencia do poder da linguaxe para simbolizar e representar mundos e visións de mundo. 
Con respecto á segunda das obras examinadas, Elas e o paraugas totalizador, de Helena 
González Fernández, destácase que tamén neste libro está presente a atención á palabra 
como xeradora de discursos emerxentes, aínda que aquí comparezan tamén outras marcas 
de identidade, ao lado do xénero, como por exemplo as nacionais. Explícas que esta obra 
está configurada por un conxunto de artigos que se insiren nuns parámetros moi 
determinados dende o punto de vista das fontes teóricas e do corpus, ao facer parte dos 
estudos de xénero e centrarse no universo de escrita das autoras galegas, especialmente das 
poetas. Incídese en que a liña expositiva busca a coherencia argumental e, ao tempo, 
respecta en boa medida a cronoloxía dos textos manexados. Os comentarios céntranse a 
continuación no contido específico de cada capítulo e, a este respecto, lémbrase que o 
primeiro deles afronta a explicación de cuestións relativas ás estratexias de escrita 
concienciada e diferenciada das mulleres para facerse visíbeis dentro do sistema; o segundo 
capítulo atendería aos contidos e os imaxinarios rastrexados nos textos onde se materializa 



esta escrita, ocupándose o terceiro das linguaxes e mecanismos de enunciación dese mesmo 
discurso. Destácase que as autoras escollidas son case todas poetas, algo que se considera 
lóxico en virtude da escaseza de narradoras en galego e, por outra parte, ponse de relevo 
que, con todo, existe un certo labor de peneira na valoración e interpretación dos textos por 
parte da autora. Para finalizar, Xandra Santos salienta unha serie de factores que, na súa 
opinión, converten esta obra nun ensaio de grande utilidade para aproximarse ás cuestión de 
xénero en relación coa literatura galega. Remata a recensión coa consideración conxunta 
das dúas obras examinadas, a partir das cales se lembra a importancia de apoderarse das 
palabras para facer visíbeis as identidades 
 
 
- Vicente Araguas, 'Miñas donas zapadoras', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 6 novembro 
2005, p. 20. 
 
A propósito do libro de Helena González, trata das poetas Luísa Castro e Xela Arias, ás que 
considera precursoras das novas autoras dos noventa cuxa produción se analiza no ensaio 
que dá pé á recensión. Afirmando non padecer de paternalismo ningún, salienta a 
rigorosidade do que denomina "caste de conglomerado composto por diversos traballos da 
profesora de galego na Universidade de Barcelona" e subliña a autoridade e contundencia 
da investigadora, a quen outorga a cualificación de "estricta gobernanta aplica masaxe 
inglés". 
 
 
- Concha Pino, 'Con nome de muller', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 135, 'Letras en 
galego', 12 novembro 2005, p. 13. 
 
Recensión dos ensaios A palabra das fillas de Eva, de Teresa Moure, Elas e o paraugas 
totalizador, de Helena González e O orballo da igualdade, de Ana Romero Masiá e Carlos 
Pereira Martínez. Con respecto do estudo de Helena González, cualifícase á autora como 
"unha das máis lúcidas na abordaxe da literatura escrita por mulleres". Da monografía, da 
que se sinala que contén unha recompilación de artigos e traballos da investigadora, 
saliéntase a súa organización en tres bloques temáticos que non teñen en conta a data de 
publicación orixinal. 
 
 
- Dorinda Castro Soliño, 'Xénero e Nación', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 142, 
'Libros', 17 novembro 2005, p. 5. 
 
Recensión da obra Elas e o paraugas totalizador. Escritoras, xénero e nación, de Helena 
González Fernández. A autora da crítica comeza resaltando o interese da obra porque 
contribúe a encher determinados espazos baleiros no panorama da literatura galega e, 
especificamente, no da literatura galega de muller. Despois de ofrecer brevemente algunhas 
notas sobre a identidade da autora, explícase que a obra está constituída por unha 
colectánea de artigos xa publicados en diversos medios. Abórdase a continuación o contido 
e teorizacións do ensaio,  que se considera unha aproximación á escrita feminina, á súa 
evolución e ó deseño da súa identidade, no contexto da lieratura galega. Tamén se achegan 
algúns modelos teóricos que González Fernández tería en conta para as súas disercións, 



como a teoría dos polisistemas de Even-Zohar. Este contributo defínese, finalmente, como 
un libro de refrencia obrigada. 
 
 
- Manuel Rodríguez Alonso, 'A idealizada xeración dos 90', A Nosa Terra, nº 1.200, 
'Cultura', 1 decembro 2005, p. 28. 
 
Manuel Rodríguez Alonso realiza nestas liñas unha recensión da obra Elas e o paraugas 
totalizador. Escritoras, xénero e nación, de Helena González Fernández. Aclárase que o 
libro compendia unha serie de artigos sobre a poesía feminina e feminista galega, 
postulando que se trata dunha aproximación parcial, que chega a constituír case un 
manifesto de apoio e afirmación deste tipo de poesía. O autor da crítica valora moi 
positivamente a descrición tan documentada que González Fernández fai da poesía 
feminina dos noventa, rastrexando os seus antecedentes, etc. Neste sentido, o libro 
considérase un contributo fundamental para achegarse a esta vertente poética. Con todo, hai 
unha serie de aspectos que Rodríguez Alonso non valora deforma positiva na obra. Entre 
estes, atoparíase esa parcialidade anteriomente aludida, que fai considerar o carácter 
feminista da poesía como un mérito per se, cando, en opinión do crítico, non debería ser así. 
Tamén se alude a algúns erros lingüísticos que deturpan o discurso ao impregnalo de 
castelanismos e xiros incorrectos.   
 
 
 
Iglesias, Bieito, Barcos a pique, V Premio 'Roberto Blanco Torres' de Xornalismo de 
Opinión, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela ♦,  febreiro 
2005, 136 pp.  (ISBN: 84-9750-488-7). 
 
Volume no que se recollen os artigos publicados por Bieito Iglesias durante o 2003 en 
Tempos Novos e A Nosa Terra. Os artigos van precedidos dun limiar de Álvarez Pousa, no 
que mostra algunhas claves xornalísticas do autor. 
 
 
 
Recensións: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 117, 24 marzo 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa deste xornal que, nesta ocasión, acolle as recensións de Semblanzas, crónicas 
e artigos, de Celso Emilio Ferreiro; Fado de princesa, de Xosé Ramón Pena; Nacionalismo 
ó pé da letra, de Tito Diéguez; e Barcos a pique, de Bieito Iglesias. Explica que, nesta 
última obra, o autor recompila os artigos xornalísticos publicados durante o ano 2003 en 
Tempos Novos e A Nosa Terra; destaca, destes textos, a súa 'orixinalidade, honestidade 
intelectual e unha forte capacidade de comunicación'. 
 
- Marcos Valcárcel, 'O columnismo de Bieito Iglesias', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 25 marzo 
2005, p. 48. 



 
Primeiro menciona dous volumes de xornalismo literario; o primeiro recolle os artigos de  
Celso Emilio Ferreiro publicados no Faro de Vigo durante a posguerra; o segundo, Barcos 
a pique, recolle os artigos publicados por Bieito Iglesias. Logo coméntanos un pouco este 
último por ser o merecedor do V Premio Roberto Blanco Torres de Xornalismo de Opinión 
do 2003. 
 
 
- Marcos Valcárcel, 'Bieito Iglesias', La Región, 'Ronsel dos libros', 30 marzo 2005, p. 69. 
 
Primeiro menciona dous volumes de xornalismo literario; o primeiro recolle os artigos de  
Celso Emilio Ferreiro publicados no Faro de Vigo durante a posguerra; o segundo, Barcos 
a pique, recolle os artigos publicados por Bieito Iglesias. Logo coméntanos un pouco este 
último por ser o merecedor do V Premio Roberto Blanco Torres de Xornalismo de Opinión 
do 2003. 
 (é o mesmo có anterior) 
 
 
Ínsua López, Emilio Xosé, Sobre o Mariscal, de Cabanillas e Vilar Ponte: contexto, 
xénese, contido e peripecia dunha obra-mestra do teatro galego, A Coruña: Universidade 
da Coruña ♦,  2005, col. Biblioteca-Arquivo Francisco Pillado Mayor, serie Azul, nº 37, 
363 pp.  (ISBN: 84-9749-144-0). 
 
Monografía sobre a peza teatral O Mariscal de Ramón Cabanillas e Antón Villar Ponte. A 
obra vai precedida dunha introdución do autor onde se expoñen os obxectivos. O volume 
está dividido en seis partes. Na primeira relátanse os antecedentes da peza: infórmase de 
cómo se coñeceron os dous autores e, logo, contextualízase a peza dentro do teatro galego. 
Na segunda parte delimítase o grao de participación que se lle atribúe a cada autor. Na 
terceira, fálase do proceso de elaboración e dos seus intentos fanados de edición e 
representación. Na cuarta parte faise unha análise da peza e as súas posíbeis interpretacións. 
Na quinta, repásase a "xénese e fortuna da versión operística" da obra levada a cabo polo 
músico Rodríguez Losada. Na sexta parte menciónase a fortuna posterior e faise un repaso 
polas edicións realizadas a partir da morte de Francisco Franco. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Rodri García, ''O Marical' sen representación', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 111, 28 
maio 2005, p. 13. 
 
O crítico subliña que a día de hoxe o drama O mariscal, de Ramón Cabanillas e Antón 
Villar Ponte, "non ten quen o represente". Ademais, recolle como a obra reseñada, un libro 
"moi ben documentado", repasa a historia da creación desta obra teatral e todas as 
vicisitudes polas que atravesou.  
 
- E.P., 'A Biblioteca e Arquivo Pillado Mayor edita dous títulos sobre teatro', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 16 xullo 2005, p. 75. 



 
Noticia sobre a publicación da obra, na que se sinala que o volume explica a xénese da peza 
teatral O Mariscal, achegando os seus antecedentes e dilucidando a cuestión da súa 
primeira autoría, entre outras. 
 
 
Ledo Cabido, Bieito (editor), Enciclopedia Galega Universal, (ISBN do Tomo 13: 84-
7680-298-6), Vigo: Ir Indo Edicións,  2005 (ISBN: col.: 84-7680-288-9 (ISBN do Tomo 
13: 84-7680-298-6)). 
 
Novos volumes da Enciclopedia Galega Universal (EGU) que comezou a editarse no ano 
1999. Como nos tomos anteriores, nas páxinas iniciais inclúense os créditos, a nómina de 
colaboradores e das abreviaturas empregadas, ademais de describirse a estrutura das 
entradas e mostrar os signos convencionais que aparecen nos mapas. A seguir, aparece a 
descrición de cada unha das voces. A partir do volume 12 (2004), por mor da entrada en 
vigor das Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, aprobadas en sesión 
plenaria pola Real Academia Galega o 12 de xullo de 2003 e publicadas en outubro dese 
mesmo ano, engádese unha nota na que se informa de que a Enciclopedia Galega Universal 
actualiza a ortografía conforme aos criterios oficiais. En 2005 saíu o volume número 15 da 
Enciclopedia Galega Universal (EGU).  O tomo 13 inclúe as entradas correspondentes 
dende oite a pole. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Cristina Michelena, 'Xoias do saber en galego na feira', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
verán/Cultura', 19 xullo 2005, p. 59. 
 
Presentación na Feira do libro de Pontevedra de tres obras: a Enciclopedia Galega 
Universal de Ir Indo Edicións, os novos volumes sobre natureza da Gran Enciclopedia 
Galega e a Enciclopedia Temática Ilustrada de A Nosa Terra Edicións.  
 
 
- Jorge Lamas, 'Teño a sensación de estar rematando unha gran catedral', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 18 agosto 2005, p. 29. 
 
Entrevista a Bieito Ledo, editor de Ir Indo, con motivo da próxima publicación da última 
entrega da Enciclopedia Galega Universal. Ledo sinala o intenso traballo que 
desenvolveron ao longo de case sete anos e subliña a importancia da obra para o galego, á 
vez que recoñece as dificultades que tiveron que afrontar para poder rematala. Finalmente, 
destaca o feito de que a cultura galega é quizais a única que decidiu facer unha enciclopedia 
nos tempos da hexemonía da Internet. 
 
 



López Silva, Inma, Teatro e canonización. A crítica teatral na prensa periódica galega, 
Lugo: TrisTram,  2005, col. Máscaras, nº 3, 352 pp.  (ISBN: 84-89377-51-0). 
 
Estudo sobre a crítica teatral en Galicia sustentado nunha previa e documentada reflexión 
sobre o canon, a crítica e as particularidades do sistema teatral galego. O libro ábrese cun 
"Limiar" onde se apuntan as liñas nas que se desenvolverá o traballo: o enfoque social, a 
delimitación cronolóxica na década de 1990-2000 e a división en catro partes coa 
pretensión de facer das dúas primeiras os cimentos teóricos das dúas últimas. Anúnciase 
tamén xa a vontade de amosar as particularidades das culturas periféricas e minorizadas 
respecto ao canon. A primeira parte da obra titúlase "Teorías do canon" e afonda nas 
funcións deste, nos axentes canonizadores e na importancia da planificación cultural á vez 
que remarca que o canon galego non está de lado do poder político senón do dunha elite 
cultural. A seguir, en "Teorías da crítica", saliéntase o carácter de mediador do crítico, a 
condición de proceso de transdución da crítica na teoría de Dolezel e o feito de que sexa  
unha versión aplicada da teoría do teatro. N'O sistema teatral galego" a autora estuda xa o 
caso de Galicia e repara nas particularidades do produtor, consumidores, repertorio, 
mercado e institucións. Algunhas das particularidades que anota repetiranse como 
preocupacións da crítica na cuarta sección do libro, "A crítica teatral en Galicia". Nesta 
sección fai unha tipoloxía da crítica segundo onde se publica (crítica xornalística vs. 
académica) e segundo o seu enfoque funcional (información, descrición, promoción, 
análise sistémica, xuízo). Dá así mesmo unha caracterización da crítica galega e dos nosos 
críticos que vai dende a diversificación de perfís e a formación, á confusión xenérica 
(crítica vs. reportaxes, crónicas, artigos de opinión), ou tamén á superficialidade na análise 
do espectáculo e a literaturización como xeito de captación de potenciais lectores-
espectadores; pero sobre todo salienta o feito de que a crítica en Galicia non incide na 
recepción. Como temas de interese dos críticos anota por exemplo o público, o canon, a 
definición do teatro galego ou o conflito lingüístico e cultural. Pechan o libro un breve 
balance, un apéndice de xornais e críticos sobre os que se traballou, unha ampla 
bibliografía, un dicionario de termos sistémicos e un índice de nomes, títulos, compañías e 
institucións. 
 
 
Recensións: 
 
- Manuel F. Vieites, 'A crítica en Galicia', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 140, 'Teatro', 
3 novembro 2005, p. VIII. 
 
Saliéntase a publicación da obra de Inma López Silva, Teatro e canonización. A crítica 
teatral na prensa periódica galega, na editorial Tristram. Dise que estuda a década que vai 
de 1990 a 2000, momento de gran desenvolvemento do  teatro galego, e que se estrutura en 
dúas partes: unha teórica que aborda as teorías do canon, as teorías da crítica e a 
configuración do noso teatro, e outra na que se analiza o discurso dos nosos críticos. Como 
valoración destácase a paixón do traballo e a formación sólida da autora e critícaselle 
soamente perder ás veces a perspectiva cronolóxica e unha certa subxectividade na análise. 
 
Referencias varias: 
 



- Xosé Fernández Castro, 'O teatro galego a través da lente da prensa', Grial, nº 166, 'O 
espello das letras', 2005, pp. 144-145. 
 
Comentario da obra Teatro e canonización. A crítica teatral na prensa periódica galega 
(1990-2000), de Inmaculada López Silva. Salienta que a citada obra presenta dous 
apartados: un primeiro bloque que trata sobre o canon e a crítica, e un segundo bloque 
centrado no teatro galego (sistema teatral e crítica). 
 
 
- López Silva, Inmaculada, 'Teatro e canonización. A crítica teatral....', Revista Galega de 
Teatro, nº 42, 2005. 
 
A partir da mención dun artigo de George Orwell sobre crítica teatral, cítase a nova 
publicación por parte da editorial Tris Tram, de Teatro e canonización. A crítica teatral na 
prensa periódica galega (1990-2000), onde se realiza unha investigación sobre a crítica 
teatral galega. 
 
 
 
López-Barxas, Paco, Palabra de autor/Palabra de autora, López-Barxas, Paco (direc.), 
Asociación Galega de Editores ♦, 17 maio 2005, Santiago de Compostela: Compañía de 
Radiio-Televisión de Galicia (CRTVG) �♦, 17 maio 2005, Libro e CD, 260 pp.  (DL: NA 
1368-2005). 
 
Esta publicación é presentada como memoria do espazo que dentro dos informativos da 
TVG. Vense dedicando ao libro galego. A publicación recolle as emisións desde maio do 
2004 a maio do 2005. A presente memoria recolle a 125 autores presentándonos a súa 
biografía e un breve comentario sobre a obra que presentan. A publicación vén acompañada 
dun DVD que contén unha presentación e unha selección das intervencións dos seus 
protagonistas, os autores e autoras. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Os libros xa son noticia', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 25 maio 2005, p. 42. 
 
Repasa os nomes dos autores cuxa participación no programa de televisión Palabra de 
autor, palabra de autora recolle o libro do mesmo título. Subliña que a publicación será 
distribuída polas escolas e bibliotecas de Galicia para difundir a importancia das obras en 
galego e dos seus autores. 
 
 
Lueiro Rey, Manuel, O Grove: canción do sal e do vento, Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia,  2005, 71 pp.  (ISBN: 84-9782-381-8). 
 



Conxunto de relatos que teñen como referente común un territorio, o Grove, e a súa 
comarca. A partir deste asunto o narrador en primeira persoa presenta unhas historias que, 
segundo el mesmo informa, teñen como obxectivo dar a coñecer aos que non son do Grove 
a realidade da vila e as súas xentes ao mesmo tempo que salvar do esquecemento algúns 
feitos de interese histórico. A pesar de ter un obxectivo e un referente común, os relatos 
deste libro son de distinta índole atendendo á finalidade da obra de informar da realidade 
dun territorio. Pódense encontrar relatos de tipo descritivo subxectivo, que presentan a 
paisaxe mariñeira da zona que trata o libro, fronte a outros que narran algunha historia na 
cal un narrador obxectivo informa ao lector das artes de pesca e doutras curiosidades 
particulares da vila. Tamén forman parte do volume relatos que analizan a vida da vila 
atendendo á realidade política do momento concreto en que foron escritos, neste caso hai 
unha crítica á figura de Franco e ás consecuencias que a ditadura tivo para o Grove. Os 
relatos máis numerosos son aqueles de tipo narrativo que contan unha anécdota curiosa ou 
humorística acontecida no Grove a algún dos seus habitantes ou ao propio narrador. 
 
 
 
Machado da Rosa, Alberto, Rosalía de Castro, a mulher e o poeta, Santiago de 
Compostela: Laiovento,  2005, 266 pp.  (ISBN: 84-8487-084-7). 
 
A presente obra é un ensaio que ten como materia a vida e obra da escritora galega máis 
recoñecida, Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 1837-Padrón, 1885). A estrutura 
da obra está relacionada con esta materia, as diferentes etapas que atravesa esta 
personalidade histórica, tanto en vida como despois de morta. En vida son importantes a 
etapa da xuventude e infancia ambas as dúas no mesmo bloque fronte á etapa que vai do 
casamento á morte.  Despois da morte comeza unha nova etapa, a das homenaxes 
importantes no estudo porque tamén van construír unha imaxe de Rosalía e o seu 
recoñecemento.  Completa o argumento da obra de Machado da Rosa unha análise da 
poesía de Rosalía. No estudo préstase especial atención a aqueles asuntos da vida e obra 
que foran formulados por críticos anteriores coa fin de expor a explicación que o autor 
elaborou baseándose en fontes diversas.  Non só son os datos da vida senón tamén da obra 
os que son postos en cuestión e se aclaran. O estudo ten, polo tanto, como obxectivo último 
dar unha imaxe de Rosalía máis fiel á realidade dos feitos.   
 
 
 
Molina, César Antonio (editor), En honor de Hermes, Madrid: Huerga y Fierro Editores,  
2005, 769 pp.  (ISBN: 84-8374-497-X). 
 
Estudo de César Antonio Molina (A Coruña, 1952) sobre diferentes obras e escritores da 
literatura universal, pertencentes ao século XX, publicado anteriormente baixo o título 
Sobre la inutilidad de la poesía, e agora corrixido e revisado. Nesta edición reflexiónase 
sobre os aspectos fundamentais da orixe, función e destino da poesía a partir da obra dalgún 
dos poetas máis universais deste século. Así, dáse mostra da literatura portuguesa, da 
alemana, da italiana, da francesa, da americana, da xaponesa, da rusa, da latinoamericana, e 
da poesía española, entre outras, facendo tamén unha pequena alusión á literatura galega, da 
man de dous autores do século XX: Manuel Antonio, exemplo das vangardas en Galicia e 



Álvaro Cunqueiro, poeta e narrador cun ideario máxico orixinal e único. Baixo o título de 
"Poesía del fin del mundo", fálase en primeiro lugar da repercusión que tivo o manifesto 
Máis alá!, de Manuel Antonio, publicado no ano 1922, con vontade, alén da literaria, 
política, para despois referirse á obra do rianxeiro, De catro a catro, do ano 1928, onde a 
imensidade do mar é a protagonista, e onde o conxunto de poemas aparecen dentro dun 
todo temático. Así como se cita a este autor, tamén se fai alusión a outro poeta de comezos 
do século XX, Luís Amado Carballo, cos seus poemarios Proel (1927) e O galo (1928), 
exemplos de literatura hilozoísta e animista. A seguir, fan parte da atención do autor 
escritores como Fermín Bouza Brey e a súa obra Nao senlleira (1933), Álvaro Cunqueiro 
coa Cantiga nova que se chama ribeira (1933), Ricardo Carvalho Calero, cos poemarios 
Vieiros (1931) ou O silenzo axionllad o(1934); a poesía da emigración, como a de Lorenzo 
Varela con Lonxe (1954); ou Luís Seoane, con Fardel de eisilado (1952), e unha mostra a 
modo de pequena historia da literatura galega cos seus autores e as súas obras até hoxe. Os 
outros dous capítulos referentes tamén á literatura galega e intitulados "El diario de a bordo 
de Manuel Antonio" e "Álvaro Cunqueiro: Volver a la dorada edad", amosan un estudo 
literario e crítico dos autores nun principio mencionados, Manuel Antonio e Álvaro 
Cunqueiro, achegando unha análise do conxunto das súas obras e a significación que elas 
mostran;  céntrase no primeiro, o libro De catro a catro, exemplificándoo con varios 
poemas, e no segundo, do que realiza un estudo, aínda que máis centrado na poesía, tamén 
con referencias ao seu labor dentro da narrativa. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Juan Pardo, 'El Rectorado edita la guía de poetas maestros de César Antonio Molina', El 
Ideal Gallego, 'A Coruña Ciudad', 28 decembro 2005, p. 7. 
 
Infórmase da presentación do volume, facendo fincapé na finalidade de César Antonio 
Molina, quen afirmou que esta é un "resumen de los poetas a los que considero maestros". 
 
- A. Ramil, 'César Antonio Molina analiza la poesía del XX en su nueva obra', La Opinión, 
'Cultura', 28 decembro 2005, p. 47. 
 
Infórmase da presentación da obra, facendo fincapé na homenaxe aos autores que influíron 
na traxectoria de Molina. dáse conta dos escritores que figuran no ensaio e explícase que 
este xira ao redor dos símbolos vinculados ao mundo filosófico e sagrado. Finalmente, 
céntrase na traxectoria do escritor e xornalista César Antonio Molina. 
 
- MARÉ, 'Mensaxeiro dos deuses no inferno', Galicia Hoxe, 'Maré', 28 decembro 2005, p. 
30. 
 
Dáse conta da presentación desta obra, indicando que nela se trata a poesía de autores como 
Manuel Antonio, Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro e Méndez Ferrín. Sinálase que este 
estudo é unha das primeiras obras que "poñen ao mesmo nivel a literatura galega que a 
universal".  
 



 
Moure, Teresa, A palabra das fillas de Eva, Vigo: Galaxia,  2005, 126 pp.  (ISBN: 84-
8288-707-6). 
 
Volume de Teresa Moure (Monforte de Lemos, 1969) que se sitúa entre a narración e o 
ensaio. Está estruturado en catro partes, tituladas "A palabra perdida", "Linguaxe feminina 
fronte a linguaxe masculina", "Usando a linguaxe para cambiar o mundo" e "Depositarias 
da palabra". Cada unha destas seccións ábrese cunha narración baixo o epígrafe "Dos 
Cadernos de anotar a vida", a modo de "fragmentos"; o derradeiro destes abarca a última 
parte do libro. Os capítulos ensaísticos, que abordan a relación entre o xénero e a linguaxe, 
son introducidos e complementados polos relatos nos que se dá voz á experiencia íntima 
das mulleres ou, coma no último, se reescribe en terceira persoa a Historia Sagrada en 
relación a Eva e a palabra. 
 
 
Recensións: 
 
- Xandra santos, 'Tomar a voz e renovar a palabra', Grial, nº 168, 'O Espello das Letras', 
2005, pp. 80-81. 
 
Nestas liñas Xandra Santos aproxímase dende un punto de vista crítico a dúas obras que 
para ela comparten o feito de erixirse como achegas ao panorama teórico dos estudos de 
xénero, e das cales as diferentes disciplinas en que se enmarcan converten en 
complementarios nalgunha ocasión os puntos de vista dende os que son enunciadas. A 
respecto da primeira destas obras, A palabra das fillas de Eva, de Teresa Moure,  a crítica 
incide na súa mestura de ficción e ensaio, onde se entremezclan o pulso de novelista e o de 
lingüista da súa autora. A propósito desta combinación, a valoración é positiva no sentido 
de que as partes narrativas exemplifican as argumentacións teóricas verquidas no discurso 
máis ensaístico. Porén, tamén se considera que esta integración de tipoloxías discursivas 
redunda nunha perda de profundidade científica para o ensaio, aínda que o faga máis 
accesíbel eamplíe o abano de público receptor. No que atinxe ao contido da obra, o que se 
destaca é o propósito de reparar na existencia dunha visión do mundo especificamente 
feminina que se plasma na existencia dunha linguaxe e literatura diferenciais. Ponse de 
relevo igualmente o poder que Moure lle atribúe á palabra como arma liberadora, a partir da 
consciencia do poder da linguaxe para simbolizar e representar mundos e visións de mundo. 
Con respecto á segunda das obras examinadas, Elas e o paraugas totalizador, de Helena 
González Fernández, destácase que tamén neste libro está presente a atención á palabra 
como xeradora de discursos emerxentes, aínda que aquí comparezan tamén outras marcas 
de identidade, ao lado do xénero, como por exemplo as nacionais. Explícas que esta obra 
está configurada por un conxunto de artigos que se insiren nuns parámetros moi 
determinados dende o punto de vista das fontes teóricas e do corpus, ao facer parte dos 
estudos de xénero e centrarse no universo de escrita das autoras galegas, especialmente das 
poetas. Incídese en que a liña expositiva busca a coherencia argumental e, ao tempo, 
respecta en boa medida a cronoloxía dos textos manexados. Os comentarios céntranse a 
continuación no contido específico de cada capítulo e, a este respecto, lémbrase que o 
primeiro deles afronta a explicación de cuestións relativas ás estratexias de escrita 
concienciada e diferenciada das mulleres para facerse visíbeis dentro do sistema; o segundo 



capítulo atendería aos contidos e os imaxinarios rastrexados nos textos onde se materializa 
esta escrita, ocupándose o terceiro das linguaxes e mecanismos de enunciación dese mesmo 
discurso. Destácase que as autoras escollidas son case todas poetas, algo que se considera 
lóxico en virtude da escaseza de narradoras en galego e, por outra parte, ponse de relevo 
que, con todo, existe un certo labor de peneira na valoración e interpretación dos textos por 
parte da autora. Para finalizar, Xandra Santos salienta unha serie de factores que, na súa 
opinión, converten esta obra nun ensaio de grande utilidade para aproximarse ás cuestión de 
xénero en relación coa literatura galega. Remata a recensión coa consideración conxunta 
das dúas obras examinadas, a partir das cales se lembra a importancia de apoderarse das 
palabras para facer visíbeis as identidades 
 
 
 
- Concha Pino, 'Con nome de muller', La Voz de Galicia, 'Culturas', 'Letras en galego', 12 
novembro 2005, p. 13. 
 
Recensión dos ensaios A palabra das fillas de Eva, de Teresa Moure, Elas e o paraugas 
totalizador, de Helena González e O orballo da igualdade, de Ana Romero Masiá e Carlos 
Pereira Martínez. Con respecto do ensaio de Teresa Moure, afírmase que este se organiza 
en catro capítulos que parten dun relato inicial e saliéntase a radicalidade crítica da autora 
contra o "adestramento que exerce a linguaxe nas mentes e os condicionantes que 
representan a escola e os modos de corrección ortográfica". 
 
 
 
 
- Dorinda Castro Soliño, 'Fillas de Eva', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 144, 'Libros', 1 
decembro 2005, p. 4. 
 
Recensión da obra de Teresa Moure A palabra das fillas de Eva, na que se comeza 
aludindo ao modo fulgurante en que a súa autora irrumpiu no panorama da narrativa e do 
ensaio galegos. Neste sentido, méntanse algúns dos premios dos que foi merecedora. A 
continuación examínase a obra e dáse conta de que está constituída en catro apartados, 
figurando á fronte de cada un deles un texto de creación. Considéranse algúns dos núcleos 
que vertebran o discurso de Moure, como a cuestión de se existe ou non a literatura 
feminina, pregunta que se responde afirmativamente no ensaio, ou a afirmación de que as 
mulleres deben recuperar a súa identidade a través da recuperación do discurso, dado que a 
palabra crea realidades e opinións. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Alfredo Conde, 'Autores que crean novos xéneros', El Correo Gallego, 'Os outros días', 5 
novembro 2005, p. 4. 
 
O autor, que afirma non coñecer persoalmente a Teresa Moure e non ter lido máis que o 
primeiro relato que encabeza o libro descrito, considera destacábel a fermosura da cuberta 



do libro, ilustrada por Gustav Klint, afirmando "que se ha ver ben nos andeis dunha 
librería". A seguir diserta sobre outras cuestións, como que quizais "esta Moure acabe 
sendo un xénero en si mesma, o da literatura feminina". 
 
 
 
Muñoz Manzano, Carmen, Epistolario, Sada: Edicións do Castro,  2005 (ISBN: 84-8485-
173-7). 
 
O volume consta dunha introdución, onde se salientan os trazos biográficos máis 
significativos de Carmen Muñoz, destacando a súa voda con Rafael Dieste. Tamén se di 
que as cartas trazan un perfil acabado da súa biografía. E que, aínda que teñen unha 
intención comunicativa, non renuncian á poeticidade. A continuación atópase un poema de 
Lorenzo Varela dedicado a Carmen Dieste. Logo, amósanse as epístolas da autora, 
infórmase quen son os destinatarios e o lugar e data de redacción. Finalmente, móstrase un 
índice cronolóxico das cartas, un índice dos destinatarios e un índice onomástico. 
 
 
 
Neira Vilas, Xosé, Xentes e camiños, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  abril 2005, col. 
Crónica, 212 pp.  (ISBN: 84-9782-262-5). 
 
Xosé Neira Vilas (Gres, Vila de Cruces, 1928)  recompila en Xentes e camiños  os artigos 
publicados no xornal El Correo Gallego. As páxinas deste libro recollen cen artigos de 
carácter memorialístico nos que Neira Vilas convoca a xentes moi diversas que percorren 
camiños variados. A temática destes artigos é plural: o recordo emocionado da súa nai, a 
evocación das festas e costumes da súa vila natal (Gres), a vida dos emigrantes en 
Arxentina e Cuba, o recordo de diferentes personaxes da arte galega (Celso Emilio Ferreiro, 
Rafael Dieste, Luís Seoane, Castelao...), a apertura do Café Moderno de Pontevedra, o 
traballo e os sufrimentos dos emigrantes nos países sudamericanos, etc. Todos estes temas 
son tratados polo autor dun xeito breve, aínda que intenso, logrando unha prosa ben 
traballada, característica do autor. 
 
 
Recensións: 
 
- Vicente Araguas, 'Tempo de contar', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Libros', 12 xuño 2005, 
p. 20. 
 
Vicente Araguas informa da publicación do libro Xentes e camiños, de Xosé Neira Vilas. 
Destaca que este libro consta de cen artigos publicados por Neira Vilas no xornal El Correo 
Gallego e afirma que Xentes e camiños é ante todo "un libro cosmopolita dun autor viaxeiro 
que vai de Galicia a Bos Aires e de aquí a Cuba...". Tamén dá conta sucintamente 
dalgunhas das persoas máis destacadas por Neira Vilas da bisbarra ferrolá, que é a súa terra. 
 
- Ramón Nicolás, 'Xentes e camiños', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 135, 'Libros', 29 
setembro 2005, p. IV. 



 
Ramón Nicolás comenta as memorias de Neira Vilas quen recupera no seu libro, Xentes e 
camiños, certas vivencias persoais, inclúe artigos de opinión sobre temas de actualidade, 
reflexións sobre autores da literatura galega, tamén as experiencias en América, etc. 
Saliéntase que é un libro de ton autobiográfico cunha inmellorábel información. 
 
- Ramón Nicolás, 'Memorias de Neira Vilas', La Opinión, 'Saberes', nº 129, 
'Recomendamos', 1 outubro 2005, p. 9. 
 
Ramón Nicolás comenta as memorias de Neira Vilas quen recupera no seu libro, Xentes e 
camiños, certas vivencias persoais, inclúe artigos de opinión sobre temas de actualidade, 
reflexións sobre autores da literatura galega, tamén as experiencias en América, etc. 
Saliéntase que é un libro de ton autobiográfico cunha inmellorábel información. 
 
Referencias varias: 
 
- Manuel Jabois, 'No exilio trabállase máis', Diario de Pontevedra, '17-M: Día das Letras 
Galegas', 11 maio 2005, p. 83. 
 
Entrevista a Xosé Neira Vilas con motivo dunhas xornadas organizadas pola Universidade 
de Vigo dentro do ciclo Memoria e Exilio. Na entrevista fálase do labor levado a cabo 
polos exiliados galegos en América despois da Guerra Civil. Tamén se alude á relación 
entre Xosé Neira Vilas e o poeta Lorenzo Varela, ao cal se lle dedica o Día das Letras 
Galegas de 2005. 
 
- José Alonso, 'Xentes e camiños', cien artículos de Xosé Neira Vilas', El Progreso, 'Al 
paso', 16 maio 2005, p. 88. 
 
Dá conta da publicación do libro de artigos de Xosé Neira Vilas: Xentes e camiños. Destaca 
a presenza nos artigos de numerosas personalidades da cidade de Lugo como Ánxel Fole, 
Darío Xohán Cabana ou Lorenzo Varela, entre outros. 
 
- Miguel Anxo Fernán Vello, 'Xentes e camiños de Xosé Neira Vilas', Galicia Hoxe, 
'Caderno aberto', 7 xullo 2005, p. 3. 
 
Miguel Anxo Fernán Vello dá conta da publicación por parte da Editorial Xerais da obra 
Xentes e Camiños de Xosé Neira Vilas. Ademais indica que esta obra vén a continuar 
outros libros de Neira Vilas onde a memoria aparece como eixo unificador, véxase 
Memorias dun neno labrego, Tempo Novo ou Aqueles anos de Moncho, entre outros. 
 
 
Nogueira, Mar (editor), Catálogo de Dramaturgos Galegos. 1973-2004: de Abrente ata 
hoxe, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia ♦,  2005, 778 pp.  (ISBN: 84-453-4000-
X). 
 
Preciso catálogo no que se recollen as fichas biográficas e bibliográficas de autores de 
teatro con produción nos últimos trinta anos. Ordénanse os autores alfabeticamente e xunto 



á súa fotografía compílanse os datos máis destacábeis da súa traxectoria profesional e 
persoal, prestando especial atención á súa formación académica, á obra teatral publicada e 
inédita, premios e recoñecementos, así como outros oficios teatrais realizados. Nas páxinas 
finais insírense outros nomes que por diferentes causas non puideron ser incluídos nas 
fichas e diferentes índices: de autores adaptados e/ou versionados, de autores doutros 
sistemas literarios traducidos, de obras do repertorio teatral galego, de obras noutras linguas 
e unha bibliografía xeral. É importante indicar que o volume pretendeu só recoller 
información a partir do ano 1973, data escollida por ser o arranque da escena profesional 
galega, o coñecido como Período Abrente e data referencial para o teatro galego. 
 
 
Recensións: 
 
- Albino Mallo, 'Catálogo de dramaturgos galegos', Galicia Hoxe, 'Visións', 15 xuño 2005, 
p. 4. 
 
Lóase o enorme traballo realizado por Mar Nogueira e o seu equipo de investigación 
encargados do Catálogo de dramaturgos galegos que editou o IGAEM. Coméntase que nas 
súas máis de setecentas páxinas pódense atopar os datos biográficos e bibliográficos dun 
gran número de dramaturgos galegos que nos últimos trinta e un anos ofreceron as súas 
creacións ao panorama galego. Destácanse autores como Manuel Lourenzo, Roberto Vidal 
Bolaño e Francisco Taxes, os dous últimos desaparecidos en plena xuventude creadora. 
Engádense outras figuras como Roberto Salgueiro, Lino Braxe ou Gustavo Pernas. 
 
 
- Miguel Anxo Fernán Vello, 'Dramaturgos galegos: de Abrente a hoxe', Galicia Hoxe, 
'Caderno aberto', 17 xuño 2005, p. 3. 
 
Festéxase a publicación do Catálogo de dramaturgos galegos (1973-2004) do Centro de 
Documentación das Artes Escénicas do IGAEM que foi coordinado por Mar Nogueira. 
Enténdese que é unha obra fundamental que recolle máis de trescentos autores que deron ao 
sistema literario galego dúas mil pezas de considerábel valía nos últimos trinta anos.  
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'De Abrente ata hoxe', Galicia Hoxe, 'Maré', 3 xuño 2005, p. 41. 
 
Prolixa noticia na que se dá conta da edición do Catálogo de dramaturgos galegos (1973-
2004) por parte do Centro de Documentación das Artes Escénicas e Musicais. Enténdese 
que as súas oitocentas páxinas dan boa proba do carácter ambicioso do libro que recolle a 
biografía e a traxectoria de trescentos autores que crearon teatro en galego nos últimos 
trinta anos. Infórmase que sairán outros dous volumes para completar todos os tempos da 
escena en Galicia. Para finalizar coméntase que a divulgación do libro faise en soporte 
papel e tamén en formato dixital na rede a través da páxina web do IGAEM. 
 
 



- E.P., 'Catálogo de Dramaturgos Galegos' ofrece datos de trescentos autores', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 3 xuño 2005, p. 75. 
 
Saliéntase o prolixo traballo realizado polo Centro de Documentación das Artes Escénicas e 
Musicais para editar o Catálogo de dramaturgos galegos (1973-2004). Infórmase que nas 
súas case oitocentas páxinas se recolle a biografía e a traxectoria de trescentos autores que 
ao longo de trinta e un anos forneceron de pezas dramáticas a escena galega. Anúnciase que 
este será o primeiro volume, pero que sairán outros dous que completarán todos os tempos 
da escena en Galicia. Lémbrase tamén que este volume ten como data de inicio o ano 1973 
por entender que coincide coa Xeración Abrente que profesionalizou e modernizou o teatro 
galego. 
 
- Sonia Torre, 'Treinta nombres para la dramaturgia ourensana', La Región, 'Cultura', 21 
xuño 2005, p. 67. 
 
Destácase a presenza de trinta e catro autores galegos dentro do Catálogo de dramaturgos 
galegos que publica a Xunta de Galicia a través do Centro de Documentación do IGAEM. 
Noméanse por teren algunha vinculación con Ourense ben por naceren nesa provincia, por 
residir ou por desenvolver a súa actividade profesional nela. Coméntase que a maior parte 
deles comparten xunto coa súa actividade creadora a de actores, profesores ou tradutores. 
Noméanse entre outros a Ramón Caride, Xoán Babarro, Alfredo Conde, Fernández Naval, 
Fina Calleja, Fernando Dacosta, Iolanda Ogando, Xosé Luís Méndez Ferrín, Millán 
Picouto, Ernesto Chao, Rubén García, Ánxeles Cuña, Begoña Muñoz ou Celia Díaz entre 
outros.  
 
 
- R.D., 'O mundo coñecerá os dramaturgos galegos', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 3 novembro 
2005, p. 36. 
 
Infórmase da presentación do libro Catálogo de dramaturgos galegos que realizará o 
Instituto Galego das Artes Escénicas no VI Salón Internacional do Libro Teatral no Círculo 
de Bellas Artes de Madrid. Coméntase brevemente que é unha compilación de datos dobre 
a vida e a obra de máis de trescentos autores que forneceron coas súas pezas o sistema 
literario galego dos últimos trinta anos. 
 
 
Novo, Olga, Uxío Novoneyra. Lingua loaira, XVIII Premio Literario "Ánxel Fole", 
Fundación Caixa Galicia,  2005, col. Xornadas, Conferencias, Premios, 205 pp.  (ISBN: 84-
96494-17-9). 
 
Este ensaio, gañador do XVIII Premio Literario "Ánxel Fole", convocado pola Fundación 
Caixa Galicia e o diario El Progreso de Lugo, trata de achegar ao lectorado unha outra 
visión da obra do poeta Uxío Novoneyra, coa recollida e reunión da obra dispersa do poeta 
do Courel. Así, iníciase cunhas "Palabras preliminares" onde se fai alusión ao interese que a 
autora tivo dende a súa infancia por este poeta e pola axuda que recibiu de persoas 
achegadas ao escritor para a elaboración do seguinte estudo, para despois presentar un 
limiar onde se explica a organización do libro. Aparecen dúas partes; a primeira consiste no 



estudo biográfico da figura de Novoneyra e dos grandes eixos temáticos que se recollen en 
toda a súa poesía. Amósase tamén unha bibliografía que a autora utilizou para a publicación 
deste libro. A segunda parte trata da presentación e conseguinte estudo crítico da obra 
dispersa do autor, xa sexan a partir de textos publicados en Galiza e relacionados con ela 
como outros que viron a luz en medios foráneos, peninsulares ou estranxeiros. 
 
 
Recensións: 
 
- Isaac Lourido Hermida, 'A voz ergueita do bardo na vangarda', Grial, nº 167, 'O espello 
das letras', 2005, pp. 94-95. 
 
Dáse conta da publicación por parte de Olga Novo dun estudo monográfico sobre a 
biografía e a obra do poeta Uxío Novoneyra. O título do estudo é Uxío Nononeyra. Lingua 
e Loaira. A monografía consta de dúas partes diferenciadas, unha primeira dedicada ao 
estudo da biografía do poeta do Courel e, a segunda, estuda e reúne a obra dispersa do autor 
 
 
- Román Raña, 'Lingua loaira', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 138, 'Libros', 20 outubro 
2005, p. 4. 
 
Fálase da figura de Uxío Novoneyra a partir da obra premiada na XVIII edición do premio 
literario Ánxel Fole, Uxío Novoneyra, lingua loaira, de Olga Novo. Coméntase o libro, que 
está dividido en dúas partes. Dise que na primeira parte se fai un percorrido vital e pola 
produción do poeta do Courel, mentres que na segunda, a autora se achega á obra dispersa e 
inédita deste. Incídese no interesante que resulta a obra, onde se amosa unha pormenorizada 
análise ben documentada e suxerente. 
 
Referencias varias: 
 
- Jaureguizar, 'Olga Novo: "A poesía de Novoneyra descubre a raíz de cada un de nós', El 
Progreso, 'Cultura', 24 abril 2005, p. 81. 
 
Recóllense verbas da autora do Premio Literario Ánxel Fole 2004, Olga Novo, polo seu 
ensaio Uxío Novoneyra. Lingua Loaira, onde a autora incide na importancia deste poeta 
para entender a literatura galega así como nas chamadas de atención que fixo sobre Os 
eidos e Vietnam canto, pola calidade que amosan e que non todos os poetas son capaces de 
acadar. Por último, Novo afirma que o seu achegamento a Novoneyra foi pola completa 
identidade coa temática e escrita do autor do Courel. 
 
 
- Alfredo Conde, 'Refuxiado na literatura', El Correo Gallego, 'Os outros días', 9 xuño 
2005, p. 4. 
 
A partir da reflexión sobre a linguaxe utilizada na campaña electoral ou na televisión, o 
autor remite a lectura de varios libros pola súa calidade literaria como son un poemario de 
Beatriz Hernanz; o estudo crítico de Olga Novo, Uxío Novoneyra. Lingua Loaira;  Castillos 



de cartón, de Almudena Grandes; El novio del mundo, de Felipe Benítez Reyes, ou El 
tambor de hojalata, de Gunter Grass. 
 
 
Núñez, Mercedes, Cárcere de Ventas, Vigo: Edicións A Nosa Terra, 8 marzo 2005, col. 
Mulleres, nº 6, 180 pp.  (ISBN: 84-96403-33-5). 
 
Obra de Mercedes Núñez (Barcelona, 1911-Vigo,1986) que comeza cun prólogo escrito por 
Carme Vidal onde, baixo o título "A tinta vermella de Mercedes Núñez", se recupera a 
biografía da autora, unha rapaza de orixe burgués cunha ideoloxía que a fai confrontarse 
coa súa familia, exiliarse e ser prisioneira, un episodio dos máis tráxicos da súa vida. 
Complementa a biografía da autora a extensa análise da obra, que xira entorno ao tema 
central do texto: a loita de moitos republicanos que sufriron a represión do 36 formando 
parte da resistencia coa confianza de saber que pagaba a pena loitar por un mundo mellor. 
Conclúe o prólogo cun apartado denominado "Notas" e "Bibliografía", que recupera para 
lectores e académicos aqueles escritos máis destacábeis sobre a obra e o seu contexto, 
ademais dun bo número de fotografías que ilustran os momentos relevantes da súa vida. 
Segue o texto de "Cárcere de Ventas", con claros tintes autobiográficos, que expón a vida 
dun bo número de mulleres encerradas, maltratadas e asolagadas pola súa ideoloxía 
inconformista no Cárece de Ventas. Dividida en episodios curtos con títulos que adiantan e 
resumen o contido dos mesmos, narra o drama do cárcere nas constantes vexacións ás que 
eran sometidas as presas, os fusilamentos de compañeiras e amigas, a falta de alimentos de 
primeira necesidade, auga e novas do exterior e os cánticos de liberdade que se converten 
en emblema de loita cada vez que asasinan a unha delas. Historias entrelazadas de cada 
unha das mulleres alí retidas como a da tola Eugenia, de Rosita Ventura, das avoas, ou as 
da súa amiga Peque, forman un rico e variado mosaico que retrata a dureza da experiencia 
carcelaria. Logo de narrar os constantes fusilamentos aos que son sometidas nunha visión 
realista e fatalista do estado da protagonista, a historia conclúe coa súa posta en liberdade e 
a emotiva saída da protagonista, acompañada polo coro de mulleres presas cantando a 
emblemática "Desde que tú te fuiste". Unha desorientada e soa muller nun Madrid estraño, 
atopa, no momento de saída unha man amiga que representa un atisbo de luz na escuridade 
á que a súa vida estaba sometida. 

 
 
Recensións: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 120, 14 abril 
2005, p. 7. 
 
Sección fixa na que se inclúen as recensións d'A chancelaría de Braga (2005), de María 
Cristina Almeida e Cunha; Nocturnos (2005), de Manuel Lorenzo; Cárcere de Ventas 
(2005), de Mercedes Núñez; e Caixa de mistos (2005), escrita por Patricia A. Janeiro. No 
tocante ao libro Cárcere de Ventas, destaca o seu carácter biográfico e a dureza do tema 
que trata: a tortura das mulleres durante a segunda Guerra Mundial. Tamén subliña o feito 
de ser escrito durante o cativerio da autora na cárcere que lle dá título ao libro. 
 



- Dorinda Castro Soliño, 'Cárcere de Ventas', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 123, 
'Libros', 5 maio 2005, p. IV. 
 
Comeza animando ao lectorado á lectura do libro nun intento de "potenciar a dignidade 
humana", para, de seguido, encadrar a obra na colección "Mulleres", número 6, de A Nosa 
Terra. Describe a continuación a colección, aludindo a súa característica esencial: relatos 
escritos por mulleres e coa historia das mulleres de fondo, entre os que salientan os da 
pintora Maruxa Mallo ou a actriz María Casares. A colección céntrase en traxectorias 
difíciles, exilios, fuxidas, temas tratados dende un forte trasfondo social. A continuación 
fala da vida, obra e ideoloxía de Mercedes Núñez, todos elementos necesarios para 
entender o discurso narrativo de Cárcere de Ventas. A loita contra o franquismo e o 
nazismo xunto coa ideoloxia vermella da autora pintan cada unha das páxinas das súas 
obras na súa versión da dura estadía no cárcere, acompañada por ese coro de mulleres, cada 
unha con cadansúa historia. Salienta de maneira especial o prólogo da obra, escrito por 
Carme Vidal, calificado como ponte entre a historia e o lector polo seu valor informativo xa 
que recupera a biografía da autora ademáis de facer unha rigurosa análise da súa obra, 
froito das labores investigadoras da académica. Ao tempo que loa o gran dominio das 
técnicas narrativas de Vidal, aproveita para recordar outros dos seus textos como a 
biografía de Maruxa Mallo ou o prólogo aos Diarios de Syra. Remata coa invocación que 
daba comezo á noticia animando ao lectorado á lectura da obra para cumprir deste xeito o 
que Mercedes ansiaba: o coñecemento da historia. 
 
- Marga Romero, 'A necesaria tinta vermella', A Nosa Terra, nº 1.185, 'Memorias', 21 xullo 
2005, p. 30. 
 
Estudo do libro de Mercedes Núñez, Cárcere de Ventas. Comeza cunha referencia á 
contextualización da obra e refírese principalmente aos campos de concentración. A 
continuación presenta unha análise do texto narrativo, centrándose na temática de opresión, 
nas torturas e fusilamentos das que as mulleres do Cárcere de Ventas foron vítimas na súa 
loita contra o franquismo. Comenta logo o prólogo do libro e destaca a aproximación que 
presenta da biografía da autora, unha muller militante de esquerdas cuxa ideoloxía marcará 
os seus escritos literarios. Remata cunha referencia á complementación do texto con 
fotografías e bibliografía. 
 
Referencias varias: 
 
- Dolores Vilavedra, 'Unha vida exemplarmente épica', Grial, nº 166, 'O espello das letras', 
2005, pp. 132-133. 
 
A colección "Mulleres" de edicións A Nosa Terra publica o seu sexto título: Cárcere de 
Ventas, de Mercedes Núñez. Esta novela narra en primeira persoa as vivencias no cárcere 
da propia autora, aínda que non é só a súa historia, senón a de todas as mulleres coas que 
conviviu no cárcere. 
 
 
 



Pardo de Neyra, Xulio, A introdución do vangardismo na literatura galega, A Coruña: 
Edicións Espiral Maior,  abril 2005, col. Universitas, nº 4, 308 pp.  (ISBN: 84-96475-07-7). 
 
Volume de Xulio Pardo de Neyra (Lugo, 1968), que analiza de xeito pormenorizado a 
introdución das vangardas no sistema literario galego, partindo da figura de Evaristo Correa 
Calderón e centrándose na rede de relacións ente o espazo cultural galego, o madrileño e a 
vangarda europea. O libro documenta a resposta á introdución do espírito vangardista en 
Galicia a través da consulta e comentario de diferentes publicacións, ademais de analizar a 
influencia dos diferentes ismos na produción literaria galega, presentando finalmente unha 
edición dos "Poemas sinxelos" (1917-1921) de Evaristo Correa Calderón, o primeiro 
documento da vangarda galega. Tras unha breve introdución á lectura da obra e un 
"Achegamento histórico-cultural á Galiza de comezos do século XX", desenvólvense 
quince capítulos nos que se vai dando detallada conta dos movementos artísticos rupturistas 
do século pasado, desde o Novecentismo, o Modernismo, o Simbolismo, o Gongorismo e o 
Decadentismo até o Orfismo, Cubismo, Futurismo e Cubofuturismo, o Poetismo Checo, o 
Expresionismo, o Fauvismo, o Dadaísmo e o Surrealismo, o Imaxinismo e o Vorticismo, 
así como os españois Planismo, Vibracionismo, Ultraísmo, Creacionismo ou 
Neoclasicismo. Ademais, o estudo detense nos vangardismos portugués e catalán, así como 
na poética de Juan Ramón Jiménez, o pensamento de Ortega y Gasset e o núcleo da revista 
Alfar. Tras o corpo do ensaio e a edición dos "Poemas sinxelos", introdúcese unha "Coda" 
na que se defende o papel de Correa Calderón como introdutor das vangardas e engádese 
un apartado no que figuran as fontes documentais e referencias bibliográficas. 
 
 
 
 
Patiño, Antón, Reimundo Patiño, A Nosa Terra,  marzo 2005, 62 pp.  (ISBN: 84-96403-
35-1). 
 
Monografía sobre o popular ilustrador galego, que reúne tanto a súa faceta profesional 
como persoal. A obra ten un afán divulgativo que se manifesta nos seus textos sinxelos e 
concisos, aos que acompañan numerosas fotografías de Patiño e reproducións de obras 
súas. A primeira parte do libro dedícase a trazar a biografía dos primeiros anos do 
protagonista, incidindo especialmente naqueles aspectos que tiveron unha influencia directa 
na súa obra, como a posguerra na que viviu a súa infancia, a enfermidade ósea que o 
manterá encamado en Monforte ou o seu encontro con Xohán Casal, un amigo que o 
marcará fondamente. No ano 1958, Reimundo Patiño marcha a Madrid, onde participa en 
iniciativas como o grupo literario Brais Pinto ou "A Gadaña". Ofrécense despois unhas 
breves pinceladas da produción artística de Patiño, de influencia expresionista e co 
obxectivo último de transformar o mundo, visto a través dunha óptica dorida e pesimista. 
As súas teorías da arte ou os seus gravados son outros aspectos do quefacer artístico deste 
autor nos que o libro incide. Relacións afectivas con influencia na súa produción son as que 
mantén con Uxío Novoneyra e Luís Seoane, tamén recollidas na monografía. A 
continuación, abórdanse distintas iniciativas e obras do propio Patiño, como o cómic O 
home que falaba vegliota, o libro que publicou con Xaquín Marín Dúas viaxes ou a galería 
Redor. Ofrécese logo un viaxe pola súa obra e pensamento nos últimos anos da vida, até o 



seu pasamento inesperado no 1985. Un brevísimo "apuntamento final" serve para pechar a 
monografía.   
 
 
Recensións: 
 
- Xosé Feixó, 'Trabando a Historia', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 130, 'Libros', 23 
xuño 2005, p. IV. 
 
Reseña sobre o libro monográfico Reimundo Patiño, que o propio fillo do autor escribiu 
sobre a biografía e o traballo como debuxante do seu proxenitor. Na crítica destácanse tanto 
algunhas das características da obra como a propia colección de títulos en pequeno formato 
coma este que posúe a editorial A Nosa Terra. 
 
 
 
 
Paz, Xabier, Follas do bacallau, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. Crónica, 334 
pp.  (ISBN: 84-9782-298-6). 
 
Volume de Xabier Paz (A Coruña, 1949), escrito a modo de caderno de bitácora ou diario 
persoal dun biólogo a bordo dun bacalloeiro. O libro ábrese cun limiar previo, titulado 
"Advertimento a quen lese", seguido do corpo novelístico, consistente nun inventario 
semanal; e remata cun epílogo e un glosario final, que leva por título "Vocabulario de 
urxencia para a altura", que ten a finalidade de servir de guía na lectura, esclarecendo 
termos propios da expresión mariñeira e da pesca do bacallau. A narración realízase desde 
o punto de vista do biólogo, e nela recréase a actividade cotiá dun grupo de mariñeiros dos 
anos 50. Así, a descrición dos traballos diarios alterna coa reflexión e as historias contadas 
polos propios mariñeiros, referindo as conversas e preocupacións persoais das xentes do 
mar. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Vítor Vaqueiro, 'Cara a augas setentrionais', Grial, nº 167, 'O espello das letras', 2005, pp. 
86-87. 
 
Vítor Vaqueiro fala da publicación por parte da editorial Xerais do libro Follas do 
Bacallau, de Xabier Paz. Ademais, ofrece un estudo e análise pormenorizado, salientando 
os aspectos máis importantes. 
 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 123, 5 maio 
2005, p. VII. 
 



Sección fixa que nesta data acolle breves recensións d' Outra idea de España, de Suso de 
Toro; Libro das colunas, de Luísa Villalta; Follas do bacallau, de Xabier Paz; e Os 
alimentos, de Adela Leiro e Mon Daporta. Polo que respecta a Follas do bacallau, sinala 
que se trata dunha obra que abala entre o diario persoal, o apuntamento memorialístico e a 
crónica do mundo da pesca na que o seu autor converte a crónica en literatura, dando conta 
das anécdotas, preocupacións, problemas, etc, que asolan aos mariñeiros durante as mareas. 
 
- Xosé Freire, 'Intelixentes diarios de a bordo', A Nosa Terra, nº 1.175, 12 maio 2005, p. 27. 
 
Despois de lembrar que é esta a primeira obra en prosa do poeta Xabier Paz, fala de cómo 
está estruturado o libro: un diario de a bordo ou caderno de bitácora no que se rexistran as 
experiencias de vinte anos de embarque. Fai fincapé en que non é un libro sobre o mar, 
senón que o mar é a paisaxe de fondo sobre o que se constrúe unha narración "sólida, 
fluída, persoal, innovadora, máis achegada ás novas correntes narrativas europeas". Cita 
obras similares, como por exemplo Moby Dick. Remata dicindo que Xabier Paz narra o 
esfarelamento do país a través por exemplo da extinción do oficio dos bacallaeiros, o 
idioma, a literatura, a ideoloxía, o sociolóxico, etc. Invita a unha segunda lectura da obra. 
 
- Ramón Loureiro, 'Navegacións de tinta salgada', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 109, 
'Letras en galego', 14 maio 2005, p. 16. 
 
Faise referencia á crónica de Xabier Paz. Comeza cunhas verbas tiradas da obra e sinala 
que esta, editada por Xerais, achega unha mirada interesante sobre o mar. Salienta a 
maneira de contar de Xabier Paz e o seu xeito de mirar a inmensa masa de auga. Alúdese á 
dedicatoria, que fai referencia aos que sofren as ausencias de xente do mar. A seguir, trátase 
a traxectoria vital e literaria de Paz. Finalízase expresando que se trata dunha "navegación 
moi necesaria... que invita a deterse en realidades non tan afastadas". 
 
- Xosé M. Eyré, 'O mar desde o mar', A Nosa Terra, nº 1.178, 'Cultura', 2 xuño 2005, p. 26. 
 
Considera que crónicas coma esta de Xabier Paz deberan ser de obrigado coñecemento 
máis alá mesmo dos valores literarios. Láiase de que sexan poucas as obras sobre a xente 
do mar en Galicia e fíxase na coincidencia estratéxica desta obra coa de Mario Franco, 
Terranova. Memoria dun mariñeiro e a de Valentín Carrera, Riosil (premio Blanco Amor, 
1990). Describe o contido das obras e remata lembrando que a crónica adopta a forma 
fragmentaria do diario de bitácora no que se consigna a actividade dunha parella 
bacallaeira, cóntanse historias, etc. Remata salientando o ben escrita que está a obra, a súa 
sinxeleza e o dominio lingüístico. 
 
- Ramón Nicolás, 'Follas do bacallau', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 129, 'Libros', 16 
xuño 2005, p. IV. 
 
Cualifica esta obra prima de Xabier Paz como unha excelente proposta por contan claro e 
ben, por ter un argumento solvente e por dispor de "esteos técnicos necesarios". Di ademais 
que se trata dun textoorixinal de difícil clasificación: un caderno de bitácora con 
pluralidade temática, con elementos de filición ensaística, ficcional e mesmo líricos. 
Salienta que a experiencia do biólogo a bordo dun bacalloeiro mostra moitas das 



experiencias nunhas páxinas cargadas de sentimentalidade e de lecturas, través dunha 
estrutura fragmentaria. Finaliza invitando a seguir a este autor. 
 
Referencias varias: 
 
- M.V., 'Xabier Paz: 'Galiza, literariamente, non é un país marítimo', A Nosa Terra, nº 
1.176, 'Cultura', 19 maio 2005, p. 27. 
 
Entrevista a Xabier Paz con motivo da publicación de Follas do bacallau. O autor responde 
a diversas cuestións relativas á obra, así como ao exercicio da escrita, afirmando, entre 
outras cousas, que "o artista propende á hipertrofia do ego". Así mesmo, reflexiona, ao fío 
das preguntas que vinculan mar e escrita, sobre o ser humano e a vida no mar. Para rematar, 
faise referencia á próxima publicación do segundo libro de poesía de Paz, titulado No canto 
do mar e editado por Espiral Maior. 
 
 
Pedrós Gascón, Antonio Francisco, Conversas con Suso de Toro, Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia,  2005, col. Crónica, 351 pp.  (ISBN: 84-9782-373-7). 
 
Antonio Francisco Pedrós-Gascón publica a xeito de monólogo as conversas mantidas ao 
longo do verán de 2000, 2002 e 2004 na vila de Louro con Suso de Toro. Ao longo das 
trescentas cincuenta e unha páxinas faise un percorrido polas vivencias deste escritor 
galego. Comézase pola infancia vivida na posguerra santiaguesa e polo espertar do seu 
interese artístico e da súa preocupación cívica. Fálase tamén da actualidade, da situación da 
lingua, do Prestige, da guerra de Iraq e do ámbito literario. O libro consta tamén de textos 
case inéditos ou de difícil acceso, como por exemplo, un realizado polo santiagués con tan 
só dezaseis anos. Para maior claridade e comprensión a obra consta dun índice onomástico 
que recolle o nome das diferentes personalidades que van aparecendo ao longo da lectura. 
 
 
 
Pereira Martínez, Carlos, Romero Masiá, Ana, O orballo da igualdade. Asociacionismo 
progresista na cidade da Coruña, A Coruña: Baía Edicións,  2005, 259 pp.  (ISBN: 84-
96526-01-1). 
 
Ensaio de Ana Romero Masiá e Carlos Pereira Martínez que consta de dous capítulos: "A 
muller traballadora e a súa loita pola asociación" e "Asociacionismo feminino progresista". 
Ademáis tamén inclúe un apartado dedicado ás diferentes biografías das mulleres 
asociacionistas, así como anexos e unha bibliografía sobre os temas tratados no ensaio. O 
estudo aborda aspectos relacionados coas asociacións que constituíron as mulleres 
coruñesas dende finais do século XIX até 1936, centrando a súa atención en dous campos 
diferenciados: a actividade da muller proletaria e a da muller burguesa; a primeira no 
campo do traballo e da organización sindical, e a segunda no ámbito das organizacións de 
corte máis político e benéfico-cultural. Os autores queren advertir que a súa atención e 
investigación está centrada nos colectivos de carácter progresista, entendendo que os de 
filiación conservadora, especialmente os de carácter político que actuaron durante a II 



República, xa teñen sido estudados polo historiador Emilio Grandío. Centran a súas 
investigacións na cidade da Coruña, a cal destacou, como non podía ser menos pola súa 
composición socioeconómica e ideolóxica, na fundación de organizacións sindicais nas que 
as mulleres foron o seu elemento básico, cando non exclusivo, tanto no mundo do traballo 
(nas fábricas, no porto, no servizo doméstico) como en organizacións políticas e feministas. 
Os investigadores destacan as fontes documentais (a prensa da época e os fondos de 
arquivo) como os eixos vertebradores do seu estudo. 
 
 
Recensións: 
 
- Concha Pino, 'Con nome de muller', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 135, 'Letras en 
galego', 12 novembro 2005, p. 13. 
 
Dáse conta da publicación de tres obras de ensaio que versan sobre o feminino e o 
feminismo. Son: Elas e o paraugas totalizador. Escritoras, xénero e nación, de Helena 
González; A palabra das fillas de Eva, de Teresa Moure, e O orballo da igualdade, de Ana 
Romero Masiá e Carlos Pereira Martínez. Coméntase individualmente o máis salientábel de 
cada unha. 
 
 
Piñeiro, Ramón, Cartas a un mozo galego, Vigo: Galaxia,  2005, 188 pp.  (ISBN: 84-8288-
825-5). 
 
Este epistolario transcrito por Carmen Camacho Ansino consta de sesenta e unha cartas: 
corenta e tres de Ramón Piñeiro a Xosé Luis Allué Andrade (Monforte de Lemos 1931), as 
restantes tamén dirixidas a Allué foron realizadas por Anxel Fole (unha), Celestino 
Fernández de la Vega (tres), Camilo González Suárez-Llanos (Camilo Gonsar, catro), 
Cesareo Saco (dúas), Pierre Labadie (tres) Uxío Novoneyra (dúas), Xesús Alonso Montero 
(unha), Xaime Magariños (unha). Organízanse por anos dende 1953 a 1967. As cartas de 
cada ano forman capítulos que se inician con datos sobre as efemérides máis importantes 
dese ano. A pé de páxina ofrécense algunhas notas aclaratorias de quen é a persoa que 
escribe ou algo que na carta non queda claro. Por elas, ademais da relación de amizade, 
vemos a un Ramón Piñeiro pedagogo guiando e aclarando episodios, lecturas e explicando 
o país a un mozo que quere estar ao tanto e facer algo pola súa Galicia natal. Este 
maxisterio vese que foi asimilado, sobre todo a través das cartas que outros persoeiros da 
cultura galega lle escriben ao mozo para agradecerlle feitos ou darlle noticias de Ramón 
Piñeiro. En definitiva trátase dunha crónica de Galicia entre 1953 e 1967. A obra ven 
acompañada dun "Prólogo" realizado por Francisco Fernández del Riego no que dá conta 
do contido do epistolario e no que salienta a faceta pedagóxica de Ramón Piñeiro que 
responde á solicitude dun mozo dos anos cincuenta que "sobranceaba nos eidos da 
actividade científica" pero que dende fóra de Galicia tamén sentía curiosidade pola música 
e a literatura do seu país de nacencia. En "Un pequeño epistolario interxeracional", título do 
"limiar", Xosé Luís Allué ofrece datos da súa biografía, explica as razóns que o levaron a se 
preocupar pola vida cultural en Galicia, a importancia da correspondencia con Ramón 
Piñeiro, un previlexio para el, e o labor galeguizador que sobre os máis novos exerceu 



Piñeiro e os homes da súa xeración que pronto tamén comezaron a escribirse con Allué. 
Explica a necesidade de devolver isto a Galicia e a débeda con todos eles. 
 
 
 
Rábade Villar, María do Cebreiro, As terceiras mulleres, Vigo: Galaxia, 25 febreiro 2005, 
col. Ensaio, nº 23, 150 pp.  (ISBN: 84-8288-771-8). 
 
Conxunto de artigos que toman como fío condutor a presenza ou ausencia das mulleres no 
discurso cultural, plástico, musical e sobre todo literario. O arco temporal esténdese dende a 
antigüidade greco-latina até a modernidade e contempla as tradicións literarias galego-
portuguesa, inglesa ou latinoamericana. Partindo da tradición contemporánea dos estudos 
teóricos feministas, María do Cebreiro (Santiago, 1976) examina a función social das 
mulleres creadoras, pero tamén a representación dos personaxes femininos nas obras de arte 
pertencentes a espazos xeoculturais diversos.  
 
 
Recensións: 
 
- Marga Romero, 'Nove ensaios sobre e desde a creación', Grial, nº 168, 'O Espello das 
Letras', 2005, pp. 81-82. 
 
Percorrido de carácter temático e metodolóxico polos nove capítulos que artellan o ensaio 
As terceiras mulleres, de María do Cebreiro. Incídese no papel das mulleres creadoras ao 
longo da historia e na importancia de que o pensamento teórico feminista poida dar conta 
das súas achegas no eido da cultura. Comézase incidindo no carácter dialóxico do ensaio, 
pois para Marga Romero a escrita de María do Cebreiro reclamaría unha participación 
activa dos lectores. O libro, a seguir, é situado na tradición dos estudos sobre mulleres, 
iniciada en Galicia por autoras como María Xosé Queizán ou Carmen Blanco. Ademais, 
cítanse referentes teóricos do pensamento feminista contemporáneo. A crítica propón, 
asemade, novas conexións imaxinarias sobre a escrita feminina das que a autora podería 
tirar proveito, como a da escaleira "onde vestida de branco pousaba os seus pés Emily 
Dickinson para conectarse co outro mundo". 
 
- Marga Romero, 'As Terceiras Mulleres', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 123, 'Libros', 
5 maio 2005, p. IV. 
 
As achegas teóricas do ensaio As terceiras mulleres son remitidas á tradición de 
pensamento literario feminista en Galicia, dende a obra Evidencias, de María Xosé 
Queizán, a O contradiscurso das mulleres, de Carmen Blanco. O libro de María do 
Cebreiro artéllase, segundo a crítica, en torno a dúas cuestións: as mulleres como suxeito da 
creación e como obxecto da creación dos homes. A autora vai formulando as súas 
preguntas ao longo de nove capítulos, nos que emprende un diálogo coa bibliografía 
existente sobre cada un dos temas que aborda.   
 
Referencias varias: 
 



- Concha Pino, 'Os teitos de cristal, tamén na literatura, son unha realidade', La Voz de 
Galicia, 'Santiago', 29 marzo 2005, p. 2. 
 
Entrevista na que María do Cebreiro explica o título do ensaio As terceiras mulleres e tenta 
aprofundar nalgunha das súas claves temáticas. Subliña a importancia de non temer 
algunhas etiquetas como a de "feminista" e salienta o feito de que o feminismo teórico 
contribuíu mesmo a definir a noción de masculinidade. Por último, explica o fundamento 
histórico do ensaio como unha tentativa por coñecer as raíces das ideas herdadas que 
conforman o presente.  
 
 
- Margarito Flowers, 'Mujeres con casta que ya dominan el universo de las letras, la moda y 
la música', El Correo Gallego, 'Gente a la última', 31 marzo 2005, p. 72. 
 
Entre outras noticias non referidas á literatura galega, infórmase da publicación do libro As 
terceiras mulleres. Faise unha semblanza de María do Cebreiro e menciónase o premio 
Dámaso Alonso de investigación, que acadara coa obra As antoloxías de poesía en Galicia 
e Cataluña. Fálase, ademais, da filiación da autora con Xesús Rábade Paredes e Helena 
Villar Janeiro, colaboradora do xornal. 
 
- V. Oliveira, 'Un futuro feminino sen xerarquías', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 20 abril 2005, p. 
45. 
 
Con ocasión da presentación do libro As terceiras mulleres na Casa do Libro en Vigo, faise 
unha reflexión sobre o contido do ensaio. Saliéntase o seu cuestionamento do xénero, 
entendido como un patrón ríxido e xerárquico, e apóstase por ópticas máis descentradas, 
como a que podería achegar a imaxe dos cíborgs. A autora subliña a forza política da 
imaxinación e a capacidade da literatura para cuestionar ideas herdadas, o concepto 
tradicional do amor entre elas. Tamén se salienta a importancia do pensamento de Virginia 
Woolf e o entendemento do "tres", que está na orixe do título, como "distopía" que 
permitiría trazar "a figura do que está por vir" no pensamento.  
 
- MARÉ, 'Feira do Libro feminina con Rosa Aneiros e María do Cebreiro', Galicia Hoxe, 
'Maré', 26 abril 2005, p. 46. 
 
Noticia sobre a celebración da XXIV Feira do Libro de Compostela, que acolleu a 
presentación do ensaio As terceiras mulleres. Destácanse algunhas das palabras da autora 
no acto, onde estivo acompañada por Dores Vilavedra e Víctor Freixanes. María do 
Cebreiro tenta apuntar, no seu libro, "a un porvir no que o xénero non sirva para clasificar a 
ninguén senón para poder vivir máis alá das etiquetas". A seguir faise un percorrido pola 
traxectoria ensaística da poeta, iniciada coa investigación As antoloxías de poesía en 
Galicia e Cataluña. Asemade, infórmase de que a narradora Rosa Aneiros estivo asinando 
exemplares dos libros Resistencia e Veu visitarme o mar.  
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'De regreso da inútil luz do espello', Atlántico Diario, 'La 
Revista', 'Musas', 8 maio 2005, p. 63. 
 



Entrevista con María do Cebreiro, ao fío da publicación do ensaio As terceiras mulleres. A 
escritora opina que non hai diferenzas substanciais entre ensaio e poesía e que a cuestión 
dos xéneros é un problema máis da crítica que da creación. Asemade, declara que está a 
traballar nunha novela de ficción científica.  
 
 
Rabuñal, Henrique, Palabra e patria. Escritos sobre cultura, teatro e literaturas galegas, 
Santiago de Compostela: Edicións Laiovento,  2005, col. Ensaio, nº 195, 201 pp.  (ISBN: 
84-8487-069-3). 
 
Este volume recolle escritos e conferencias de Henrique Rabuñal (Arteixo-A Coruña, 
1962)organizados en cinco apartados: "Arredor de Murguía", "Cinco achegas ao teatro 
galego", "Do enciclopedista solitario", "Soñadores republicanos" e "A modo de epílogo". A 
pesar de seren escritos distintos, o volume conta cunha enorme unidade xa que versa todo 
en torno ao traballo pola cultura galega e a visión de patria e de compromiso con Galicia e a 
súa cultura de todos aqueles dos que fala. No apartado "Arredor de Murguía" hai que 
destacar a visión amábel que fai de Murguía, da súa relación con Pondal e a necesaria 
relación con Rosalía de Castro. Destaca diversos aspectos como o Banquete de Conxo e a 
súa faceta como historiador e xornalista. Nas "Cinco achegas ao teatro galego" céntrase na 
actividade da Escola Rexional de Declamación e en Galo Salinas, e ofrécese un percorrido 
por autores e obras, descritas todas elas, relacionados co movemento teatral coruñés. 
Tamén fai especial fincapé en Ricardo Carvalho Calero e o seu teatro ou en Luís Seoane e a 
súa A soldadeira. En "Do enciclopedista solitario" ofrece unha peculiar visión de Martín 
Sarmiento e do seu compromiso coa cultura, en especial a través do Coloquio dos 24 
galegos rústicos. "Soñadores republicanos" é unha achega a unhas cantas figuras como son 
Ánxel Casal e a súa obra editorial, Ernesto Guerra da Cal e Rafael Dieste. En "A modo de 
epílogo" fai un percorrido pola obra narrativa de Xosé Fernández Ferreiro do que destaca a 
gran variedade temática do autor. 
 
 
Recensións: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 124, 12 maio 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa que nesta ocasión acolle as recensións das seguintes obras: Poetas galegos do 
século XX (2004), de Luciano Rodríguez; Os movementos antiglobalización, de Carlos 
Taibo; e Palabra e patria, de Henrique Rabuñal. Explica que esta última obra recompila 
algúns dos estudos e intervencións que Rabuñal realizou nos últimos anos sobre diferentes 
aspectos da cultura galega; e cita algúns dos escritores galegos sobre os que Henrique 
Rabuñal diserta nesta obra, como Sarmiento, Pondal, Carvalho Calero, Blanco Amor, 
Dieste, etc. 
 
- Xavier Castro, 'Palabras de patria', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Opinión libros', 19 
xuño 2005, p. 23. 
 



Xavier Castro presenta a obra de Henrique Rabuñal: Palabra e Patria. Esta recensión 
amosa a Rabuñal como creador literario e estudoso das letras galegas. Deste volume de 
ensaio destácase o percorrido por diferentes asuntos, tempos e autores que, en conxunto, 
comparten a mesma traxectoria cultural e de compromiso patriótico. Faise tamén unha 
descrición da obra e das cinco partes nas que está dividida facendo especial fincapé no 
epílogo, dedicado á obra en prosa de Fernández Ferreiro. 
 
- Manuel Rosales, 'Palabra e patria', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 130, 'Libros', 23 
xuño 2005, p. V. 
 
Recensión da obra Palabra e Patria, de Henrique Rabuñal, da que destaca o alixeiramento 
de todo aquilo que puidera dificultar a lectura por un público non especializado. Fai un 
repaso polas diferentes partes da publicación, dende Manuel Murguía e Eduardo Pondal, o 
teatro galego, Martín Sarmiento ou Ánxel Casal, Ernesto Guerra da Cal e Rafael Dieste; 
nun volume instalado na "defensa da nosa identidade cultural, política e idiomática". 
 
- Armando Requeixo, 'Verba meditada', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Ensaios', 10 
xullo 2005, p. 23. 
 
Artículo de opinión sobre a obra Palabra e Patria. Escritos sobre cultura, teatro e 
literatura galegas de Henrique Rabuñal. Destaca con agradecemento este volume entre o 
xénero ansaístico e céntrase nos contidos das súas cinco partes. 
 
Referencias varias: 
 
- A.R., 'Henrique Rabuñal olla as figuras da literatura galega en 'Palabra e Patria', La 
Opinión, 'Cultura', 15 maio 2005, p. 70. 
 
Noticia da presentación dos dous últimos volumes de Henrique Rabuñal: Ollos negros e 
Palabra e Patria. Faise unha pequena descrición dos dous volumes. 
 
 
 
Rei Lema, Xosé María, As historias de Pepe de Xan de Baña, A Coruña: tresCtres 
Editores,  2005 (ISBN: 84-924335-3-5). 
 
Edición comentada e anotada das obras e dos escritos máis importantes e significativos de 
Xosé Baña Pose (Barilongo, 1872- La Habana, 1945), algúns dos cales aínda permanecían 
inéditos. Xosé María Rei Lema (Vimianzo, 1972) afirma no prólogo que o obxectivo da 
obra é honrar a figura de Xan Baña, figura de gran importancia para a cultura galega que 
amosou unha gran preocupación pola terra na que naceu. Tamén manifesta a gran 
dificultade de recoller toda a obra de Xan Baña debido a que se transmitiu 
fundamentalmente por vía oral. A continuación, na "Introdución" achega, en primeiro 
lugar, unha panorámica social e política de Cuba e de Galicia na época e, a seguir, realiza 
un percorrido pola súa biografía e despois pola súa obra. Neste apartado comenta 
Vindicación, vida e milagros de Pepe de Xan Baña (1921), Suspiros na terriña (1922) e, no 
apartado "Outros Textos", diferentes creacións que viron a luz en xornais e revistas 



cubanas. No seguinte apartado analiza os eixes temáticos afirmando que a maior parte da 
súa produción é autobiográfica xa que el viviu nas súas propias carnes o problema da 
emigración. Trata, ademais da emigración, temas como o atraso de Galicia, a necesidade de 
instrución da poboación, o agrarismo, os abusos de poder da Igrexa, etc. Xosé María Rei 
Lema tamén analiza os seudónimos que empregou, a repercusión das súas obras na época e 
a crítica. Logo realiza un comentario lingüístico partindo dunhas palabras que Baña Pose 
escribiu na introdución de Vida e milagros de Pepe de Xan Baña. Deseguido, logo do 
epígrafe que recolle a bibliografía que existe sobre o tema, explica os criterios de edición.  
 
 
Recensións: 
 
- A.S., 'Reividicación de Xosé Baña', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 136, 19 novembro 
2005, p. 12. 
 
Dá conta do estudo que vén de publicar o filólogo Xosé María Rei Lema sobre Xosé Baña 
Pose. Afirma que é un libro divulgativo e reivindicativo dunha figura que gozou dunha gran 
popularidade, o que tamén provocou que resultara moi difícil fixar a obra completa do 
escritor xa que moitas das súas composicións pasaban de boca en boca en feiras e 
mercados. A obra recolle diferentes composicións e conta cun apartado dedicado á análise 
lingüística, así como tamén dun complemento bibliográfico.  
 
- C.G., 'Rei Lema 'redescubre' la figura de Pepe Xan Baña', El Correo Gallego, 'Área de 
Compostela', 17 decembro 2005, p. 37. 
 
Informa da presentación da obra As historias de Pepe de Xan Baña, impulsada pola 
Asociación Daniel e Nós, patrocinada pola Deputación da Coruña e editada por tresCtres. 
Segundo a publicación recolle toda a obra, tanto en prosa como en verso, dun autor que tivo 
moito éxito na zona do Xallas, Soneira e Bergantiños. Recolle as palabras do autor da obra, 
Rei Lema, nas que sinala que o seu principal obxectivo era "homenaxear a súa figura". 
Apunta que a publicación tamén posúe un estudo crítico e comentado. 
 
Referencias varias: 
 
- E.F., 'Preséntase o libro sobre 'As Historias de Pepe de Xan Baña' no multiusos', La Voz 
de Galicia, 'Comarcas', 14 decembro 2005, p. 11. 
 
Informa da presentación da obra As Historias de Pepe de Xan Baña, que é unha edición 
comentada dos escritos máis relevantes do escritor nativo de Santa Comba, que inclúe 
tamén unha biografía. Sinala que moitos dos textos recollidos atopábanse diseminados.  
 
- Emilio Forján, 'Un libro recompila por vez primeira a obra do poeta das terras do Xallas', 
La Tabla Redonda. Anuario de Estudios Torrentinos, 'Comarcas', 17 decembro 2005, p. 12. 
 
Faise eco da presentación que tivo lugar en Santa Comba da obra As Historias de Pepe de 
Xan Baña, que define como unha "obra crítica comentada sobre o traballo do escritor e 
poeta". A seguir describe o acto no que participaron o director de 3C3 Editores, X. 



Amancio Liñares Giraut; o profesor e membro da Real Academia Galega Francisco 
Fernández Rei; o etnógrafo Xosé María Lema Suárez e Ángel Soto Mata, membro da 
Asociación Cultural Daniel e Nós.  
 
 
Risco, Vicente, Últimas páginas sobre Galicia. Artículos olvidados en Vida Gallega, 1919-
1962, Santiago de Compostela: Alvarellos editora,  2005, 197 pp.  (ISBN: 84-89323-03-8). 
 
Recóllense neste volume vinte e cinco artigos xornalísticos publicados por Vicente Risco 
(Ourense, 1884-1963) na revista Vida Gallega entre os anos 1919 e 1962. O libro ábrese 
cun documentado estudo sobre a  personalidade e obra de Risco a cargo de Marcos 
Valcárcel, quen reflexiona sobre a fascinación que segue exercendo o autor ourensán na 
actualidade; analiza o papel de Risco no periodismo galego, un papel que Valcárcel define 
como de "instrucción e incluso de "guía" del naciente nacionalismo gallego"; e estuda a 
vinculación de Risco coa revista gráfica Vida Gallega, especialmente na súa segunda etapa, 
a partir de 1954, na que a presenza do galeguismo é moi importante. A esta introdución 
séguelle un texto de Arturo Lezcano, vicepresidente da Fundación "Vicente Risco", no que 
eloxia a iniciativa da editora Alvarellos de sacar adiante este proxecto de edición. En canto 
aos artigos en si, estes aparecen distribuídos en dúas seccións: "Últimas páginas sobre 
Galicia", que recolle a maioría dos textos, escritos en castelán; e "De varia re", onde se 
inclúen os tres únicos artigos, escritos en galego, que publicou en Vida Gallega na primeira 
etapa da revista, durante a dirección de Jaime Solá, o seu fundador. Son artigos de temática 
diversa nos que predomina o interese pola etnografía e o coñecemento e difusión da cultura 
popular galega (reflexiona sobre os santos agrarios, evoca as terras e paisaxes do país, 
describe os traballos agrícolas, estuda os costumes tradicionais...). A eles súmanse unha 
crítica literaria, unha análise da presenza da cultura portuguesa en Galicia, unha reflexión 
sobre as orixes do románico medieval, unha referencia ao significado das vangardas 
artísticas ou á posibilidade dun cinema galego ou unha pequena autobiografía, entre outros. 
Todos estes asuntos son tratados, como indica Valcárcel, con "precisión y rigor, amenidad 
y la mayor plasticidad posible de la lengua castellana que Risco utiliza como forma de 
expresión". Hai que destacar, por último, que este volume inclúe reproduccións de 
manuscritos inéditos dalgúns destes artigos, así como de distintos números de Vida 
Gallega. 
 
 
 
Riveiro Coello, Antón e Xoán Pastor Rodríguez Santamaría  (coord.), Barbantia. Anuario 
de Estudos do Barbanza, Boiro-A Coruña: Asociación Cultural Barbantia,  2005, 269 pp.  
(DL: C-2792-05). 
 
Primeiro número do anuario da Asociación Cultural Barbantia, que se abre cun limiar 
estruturado arredor da definición dos termos "Cultura", "Asociación cultural", "Barbantia" 
e "Anuario". Con eles defínense os obxectivos e a concepción da cultura que teñen os 
membros deste colectivo. A seguir, inclúense diversos traballos que conforman a parte 
central da publicación, que se pecha co apartado "Aires de fóra" e "Anuario". Á parte 
daqueles traballos sobre diferentes aspectos da vida da comarca referidos a feitos históricos, 
ao comercio marítimo ou a datos biográficos de persoeiros das artes, tamén aparecen outros 



de creación literaria como "Caderno do piñeiral de Francis Ponge", de Xabier López 
Márquez, un texto fragmentario e no que, a modo de diario, se transcriben as reflexións 
sobre os piñeiros e a identidade do individuo. Outros traballos nos que se abordan cuestións 
relacionadas coa literatura galega son:  
 
- Francisco Calo Lourido, "Galicia: o mar e a arte", pp. 9-21. 
 
Sucinto repaso á presenza do mar nas diferentes expresións artísticas presentes en Galicia 
ao longo da historia. Neste percorrido inclúense tamén referencias á literatura, como a lírica 
medieval galego-portuguesa, da que se reproducen algúns versos de cantigas de Martins 
Codax e Meendinho, así como referencias ás reproducións de motivos marítimos presentes 
no Cancioneiro de Afonso X o Sabio. Xa no século XX achégase brevemente tamén á 
produción de autores que tiveron o mar como un dos motivos centrais da súa creación, 
dende Manuel Antonio, Ramón Cabanillas ou Antón Avilés de Taramancos, dos que 
destaca que todos escribían sobre o mar pero cunha visión na que dominaba a óptica de 
terra.  
 
- Xosé Comoxo, Xesús Costa e Xesús Santos, "Rianxo no centenario de Manolo Rodríguez 
Castelao", 23-43. 
 
Achega á vida de Xosé Losada Castelao e Manolo Rodríguez Castelao, ambos os dous 
curmáns de Castelao e mortos no bou Eva, no porto de Vigo en 1936. Repásanse os feitos 
máis importantes destes dous homes e a súa actividade a prol da cultura galega, deténdose 
especialmente no contexto social do Rianxo das primeiras décadas do século XX. 
Acompáñanse as explicacións das reproducións de abondosos documentos da época, dende 
os certificados dos títulos de mestres, pasando pola acta fundacional do Partido Galeguista, 
o informe favorábel do labor de mestre de Manuel Rodríguez Castelao até algún texto de 
Rafael Dieste no que se refire á morte dos irmáns Ínsua e poemas de José María Acebo ou 
Valentín Paz-Andrade.  
 
- X. Ricardo Losada, "Sorrir sen contaer os beizos", pp. 45-58. 
 
Estudo das características que fixeron que a obra de Manuel Antonio fose considerada 
como a máis vangardista da literatura galega, o cal se estrutura arredor de catro termos: 
"carácter", "temperamento", "personalidade" e "personaxe". Faise un pormenorizado repasa 
da biografía do poeta rianxeiro, na que vai marcando a evolución que o leva até a súa 
conversión nunha das voces máis auténticas da historia desta literatura. Sobrancea a 
influencia materna na modulación do carácter de Manuel Antonio, feito ao que se enfronta 
o seu temperamento e a capacidade de saber aquilo que non quere dende moi novo. Malia 
isto, salienta tamén desta relación que sen someterse aos criterios maternos nunca chegou a 
enfrontarse con ela. Considérase que a poesía foi unha vía de escape na vida deste home, 
que podía así encauzar a súa frustración, e sinálanse tamén algunhas das súas actitudes 
excéntricas e contraditorias.  
 
- Aurora Marco, "Mulleres do Barbanza: outro exilio histórico", pp. 59-85. 
 



Achega ao destacado papel que desenvolveron ao longo da historia algunhas mulleres do 
Barbanza en diferentes áreas da sociedade, na que se comeza denunciando o ocultamento e 
silenciamento da relevancia destas figuras femininas. Para reivindicar a débeda histórica e 
simbólica con estas mulleres reprodúcense uns versos de Xohana Torres do poema "Nai", 
incluído en Do sulco (1957) e unhas palabras do discurso de ingreso da poeta ferrolá na 
Real Academia Galega, nos que fai referencia á importancia das devanceiras e á súa 
identidade como muller e membro deste colectivo. A seguir, repasa algúns trazos da vida de 
mulleres de vilas e aldeas do Barbanza que destacaron ao longo da historia en actividades 
asociadas ao home como: a cantería, a hospitalería, a actividade sindical-ecónomica, 
mercantil, artes plásticas, musicais, ensino, filantrópica ou o papel da muller na diáspora. 
No que se refire á creación literaria refírese primeiro á importancia da muller como 
transmisora na literatura popular e logo detense na figura de Nicolasa Añón Paz, irmá do 
poeta Francisco Añón, da que non se ten constancia da súa produción escrita por ser 
analfabeta, pero da que se conservan dúas composicións recollidas por Lisardo Barreiro.  
 
- Xoán Pastor Rodríguez Santamaría, "Don Quixote no Barbanza", pp. 141-154. 
 
Repaso pola presenza da obra de Miguel de Cervantes, Don Quixote da Mancha; na obra de 
diferentes autores do Barbanza, no que se comeza dando conta das edicións en Galicia e as 
traducións ao galego desta obra universal. A seguir céntrase na pegada que se ve en obras 
como as de Antonio Cernadas e Castro, que reflicte nos seus versos a influencia dos 
personaxes do Quixote, especialmente como símbolo dos casteláns e en contraposición cos 
galegos. Tamén se achega ao labor a prol do recoñecemento de Miguel de Cervantes que 
levou a cabo a inicios do século XIX Manuel Fernández Varela, Comisario Xeral de 
Cruzada, que promoveu o monumento escultórico da Praza de Cortes de Madrid ou a 
colocación dun busto na casa na que se cre que viviu Cervantes. Por outra parte, repasa a 
presenza das ideas deste autor en obras de estudosos galegos como Aurelio Ribalta que se 
apoiou en textos do Quixote para defender o emprego da lingua galega; a lectura que facían 
os nacionalistas como Vicente Risco, que contrapuxo o humorismo galego co castelán, que 
dicía inexistente; ou a postura de Castelao, semellante á de Ribalta. Tamén se refire 
brevemente á concepción de exiliados galeguistas como Avelino Díaz ou Ramón 
Valenzuela, que se sitúan na liña de Risco, e na opinión de estudosos como Carballo Calero 
ou Manuel Rosales, que ven pegadas da obra de Cervantes en obras de Castelao como Os 
dous de sempre. Finalmente, tamén se refire á pegada desta novela en obras en castelán 
como as de Victoriano García Martí, Rafael Dieste ou as opinións contraditorias 
manifestadas por Ramón Mª del Valle-Inclán. Remátase cun apuntamento sobre a presenza 
de motivos quixotescos nas artes plásticas e sinálase que as edicións galegas foron 
ilustradas por Alfonso Costa e Nacho C. Beiro.  
 
- Ana Romaní, "María Mariño. Luces e sombras en Noia", pp. 175-179. 
 
Breve precurso pola relación da vila de Noia coa poeta María Mariño, considerada unha 
voz moi particular da poesía galega. Comézase evocando a homenaxe de recoñecemento 
que a vila noiesa lle tributou en 1983 por iniciativa da Asociación Cultural Catavento, á que 
logo seguiu a polémica pola colocación dunha placa na que se considera que foi casa da 
poeta. Destácase na traxectoria de Mariño a incomprensión e falta de atención á súa obra, o 
escurantismo e descoñecemento da súa traxectoria vital, só desvelada en parte por 



iniciativas como a que nos anos oitenta se levou a cabao dende a revista Carabela de Xeada 
ou o importante labor desenvolvido por Uxío Novoneyra para dar a coñecer a súa 
produción poética, recollida en obras como Palabra no tempo ou Verba que comeza (1990), 
obra esta editada polo concello noiés. Evócanse algúns trazos da infancia e adolescencia 
desta muller, coñecida na bisbarra como María a Fiscala e destácase a pegada na súa poesía 
de elementos do Caurel, onde pasou os últimos anos da súa vida.  
 
 
- Paulino Vázquez Vázquez, "María Mariño, a rede no vacío", pp. 181-191. 
 
Comeza cunha reflexión sobre a xeración do 36, na que tenta enmarcar a produción de 
María Mariño, estabelecendo como dúas das liñas fundamentais a de carácter social e a 
intimista. Sitúa como autores paradigmáticos destas tendencias a Celso Emilio Ferreiro, 
Aquilino Iglesia Alvariño e Álvaro Cunqueiro. Compara a poesía de María Mariño coa 
destes autores, e considera que o que a fai máis orixinal é a intimidade da esencia da 
linguaxe, a forma de expresar as cousas, nun sentido tráxico da linguaxe sometida á 
ruptura, aspecto que considera a aproxima a autores como Rilke ou Paul Celan, cos que 
estabelece outras comparacións. Tamén se fai alusión á transcendencia na súa obra da 
morte da nai e do fillo da poeta, do concepto do tempo, as lembranzas da infancia, etc. 
Estabelécese unha correspondencia entre Verba que comeza -Cantares Gallegos e Palabra 
no tempo-Follas Novas, no senso de enfrontar aspectos dominantes como o colectivo fronte 
ao individual.  
 
 
- Alberto Piñeiro, "Barbantia, un ano de cultura", pp. 243-251. 
 
Repaso a xeito de memoria das actividades que durante o primeiro ano de vida desenvolveu 
a Asociación Cultural Barbantia, dende a súa creación o 13 de novembro de 2004 no Centro 
Social de Boiro. Descríbense as actividades levadas a cabo como o encontro con escritores 
como Rosa Aneiros, homenaxes como a celebrada en honra de María Mariño, presentacións 
de libros como Viaxe no Ford T, de Xerardo Agrafoxo; Ese unicornio rosa, de Carlos 
Mosteiro; Limaiaé, de Antón Riveiro Coello; e Herba moura, de Teresa Moure, así como a 
celebración do I Encontro de escritores do Barbanza e as presentacións das primeiras 
entregas do suplemento do xornal de La Voz de Galicia, "A Voz de Barbantia", entre outras 
iniciativas.  
 
 
- Román Arén e X. Santamaría, "Publicacións no Barbanza", pp. 253-266. 
 
Repertorio no que se recollen os libros, folletos e separatas que foron publicados por 
autores do Barbanza ou moi vinculados a esta comarca durante os anos 2004 e 2005. Como 
se sinala na breve introdución, preténdese poñer de manifesto a riqueza e variedade de 
intereses destes escritores, aínda que se exclúen as publicacións en revistas e xornais ou as 
pezas teatrais estreadas pero non editadas. De cada obra ofrécese a reprodución da cuberta e 
a súa ficha bibliográfica, acompañada por veces de breves notas argumentais ou de contido. 
Algunhas das obras recollidas son, en canto á poesía Sulco e vento (2004), de Álvaro de las 
Casas; Pórtico das letras (2005), edición de Xavier Castro Rodríguez; ou Limaiaé (2005), 



de Antón Riveiro Coello. No tocante á narrativa recóllese Unha viaxe en Ford T. (2004), 
Premio Manuel García Barros, de Xerardo Agrafoxo; Non sei cando nos veremos (2005), 
de Anxo A. Rei Ballesteros; ou As rulas de Bakunin (2004), de Antón Riveiro Coello. Polo 
que se refire ao ensaio sobre literatura recóllense títulos como Doce grandes escritores 
galegos (2005), de Xosé Agrelo Hermo; Algunhas reflexións sobre o exilio de Lorenzo 
Varela (2005), de Xosé Luís Axeitos; ou Un reiseñor canta lonxe. Xosé María Brea 
Segade: o home e a obra (2004), de Xosé Ramón Brea Rei. Finalmente, como revistas máis 
representativas dáse conta de Alameda e Casa da Gramática, entre outras. 
 
 
 
Rodríguez Santamarina, Xoán Pastor, Cervantes e o Quixote en Galicia, Noia: 
Toxosoutos,  2005, 141 pp.  (ISBN: 84-96259-70-6). 
 
Xoán Pastor Rodríguez Santamaría (Porto do Son, 1973) publica na editorial Toxosoutos o 
estudo ensaístico Cervantes e o Quixote en Galicia. A obra consta de trece capítulos nos 
que o autor  recolle diferentes noticias sobre a presenza do autor do Quixote en Galicia e os 
galegos. Xoán Pastor presta especial atención á poesía e á narrativa que xerou a novela 
cervantina en distintos autores que escribiron en galego. Atende tamén aos diversos estudos 
máis importantes dos investigadores galegos sobre a universal obra de Cervantes. A 
temática dos capítulos é variada; así ao longo do estudo percórrense as posíbeis orixes 
galegas de Cervantes, a presenza das xentes galegas na obra cervantina, a acollida das obras 
do escritor alcalino en Galicia, as traducións ao galego do Quixote, etc. Nos capítulos 
centrais do estudo, Xoán Pastor repasa a presenza do Quixote na poesía, teatro e narrativa 
dos galegos. Tampouco se esquece dos estudosos galegos que dedicaron horas de esforzo 
na investigación sobre Cervantes e a súa obra. Por último, os dous capítulos finais están 
dedicados aos ilustradores galegos do Quixote e ás opinións de diferentes galegos sobre a 
obra do famoso cabaleiro. 
 
 
 
Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.), Informe de literatura 2003, Santiago de Compostela: 
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades �♦,  2005, CD-Rom (ISBN: 
84-453-3940-0). 
 
Entrega do Informe de literatura correspondente ao ano 2003, un observatorio da Literatura 
galega que se publica dende o ano 1995 e que agora, como vén ocorrendo dende o ano 
2000, se presenta en CD-ROM cunha aplicación informática que ofrece a posibilidade de 
acceder a toda a información en formato word, en PDF ou instalar unha aplicación de busca 
e consulta sobre a base de datos do Informe. Calquera interesado en consultalo poderá 
facelo tamén a través da páxina web do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en 
Humanidades (www.cirp.es <http://www.cirp.es>), no apartado denominado "Recursos en 
liña", onde se poden consultar tamén todos os Informes dende 1995. A estrutura, coma nas 
edicións anteriores, está conformada polos apartados: Narrativa, Poesía, Teatro, Día das 
Letras Galegas, Ensaio. Teoría Xeral. Crítica. Biografías. Crónicas, Clásicos greco-latinos, 
Literatura infantil e xuvenil, Literatura de transmisión oral, Revistas, Premios, Literatura 
medieval, Folletos de novidades editoriais e Páxinas web. Neles descríbese a produción 



anual de literatura galega e sobre Literatura galega, a súa recepción, tanto a realizada en 
Galicia coma fóra, e tanto en lingua galega coma noutras linguas, ademais de dar noticia de 
premios, postas en escena (estreas e reposicións) e de noticias varias sobre a vida das 
institutucións que acollen a Literatura. 
 
 
 
Ruíz Silva, Xosé Carlos, Eduardo Blanco Amor, San Tirso, Portugal: A Nosa Terra,  
febreiro 2005, 64 pp.  (ISBN: 84-96403-31-9). 
 
Estudo sobre Eduardo Blanco Amor (Ourense, 1897-Vigo, 1979) que comeza analizando a 
súa vida estruturándoa en diferentes etapas "Infancia e adolescencia", "Mocidade 
bonaerense", "Xornalismo e Visitas a España", "A experiencia poética", onde se destaca 
que en 1928 publicou o seu primeiro libro de poesía Romances galegos. Continúa cos 
epígrafes "No activismo cultural" e "O retorno". A seguir analiza polo miúdo a súa 
bibliografía máis destacada. No epígrafe "A obra narrativa de Blanco Amor" sinala que esta 
foi a vertente máis importante de toda a súa creación. Menciona que nas catro novelas e no 
libro de contos que realizou a acción se desenvolve en Auria, trasunto de Ourense, nas dúas 
primeiras décadas do século XX, e que todas están contadas en primeira persoa. Analiza a 
seguir La Catedral y el Niño (1948),  A esmorga (1959), Os biosbardos, (1962, 1970), Los 
miedos (1963) e Xente ao lonxe (1972). No seguinte apartado comenta a súa faceta como 
dramaturgo onde fala de Tres farsas para títeres (1953), que ampliaría en 1962 a seis e que 
publicou en Bos Aires. Cando retornou a España volveu a publicar a obra en edición 
bilingüe e logo editouna de novo co título Farsas y autos para títeres, ampliándoa coa peza 
breve "Proceso en Jacobusland, fantasía xudicial en ningures", que tivo problemas coa 
censura. Logo de analizar as pezas finaliza salientando a vixencia na actualidade da obra de 
Blanco Amor.  
 
 
Recensións: 
 
- Dorinda Castro Soliño, 'Con don Eduardo', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 127, 
'Libros', 2 xuño 2005, p. IV. 
 
Comeza coas verbas que abren a obra Eduardo Blanco Amor, de Xosé Carlos Ruíz Silva, 
monografía na que se loa a vida e a figura de Eduardo Blanco Amor como poeta, narrador, 
dramaturgo e ensaísta. A seguir, describe a obra sinalando que está formada por sesenta 
páxinas ilustradas con abundantes fotos. Sinálase que Xosé Carlos Ruíz realiza unha achega 
ao escritor e reivindica a súa obra tamén no ámbito da literatura española. Tamén se destaca 
que a obra contén, ademais duns apuntamentos biográficos, resumes e comentarios das 
creacións do ourensán máis destacadas e tamén notas das súas actividades culturais. 
Conclúe afirmando que "este libro é un paso adiante na labor de facer xustiza ao cantor de 
Auria".  
 
 



Santiago, Xosé A. (coord.), Celestino García Romero, un Xesuíta de Boiro, Boiro: 
Concello de Boiro ♦,  xullo 2005, col. Cadernos Culturais, nº 5, 110 pp.  (DL: C-
1663/2005). 
 
Ábrese co texto "A xeito de prólogo", de Xosé Antonio Santiago García, no que se recorda 
que no ano 2005 se celebrou o cento cincuenta aniversario de nacemento de Celestino 
García Romero (Boiro, 1855-Santiago de Compostela, 1929) e no que se dá conta da orixe 
e contido do volume Celestino García Romero, un xesuíta de Boiro. Tamén se recollen os 
agradecementos a diferentes institucións e personalidades polo interese mostrado á hora da 
realización da homenaxe ao boirense e indícanse outros actos xa levados a cabo. A 
continuación, preséntase un apartado no que, baixo o título "Celestino García Romero S.I. 
Datos dunha vida e dunha obra", o propio Santiago García repasa a traxectoria vital deste 
Padre atendendo especialmente á súa formación e actividade pastoral, así como deténdose 
na súa obra, en ocasións en lingua galega, na que prestou atención á arqueoloxía, á historia, 
á filoloxía, á poesía e ao teatro. Neste apartado tamén se destaca a preocupación agrarista 
do xesuíta. Finalmente, en "Bibliografía", indícanse os libros que publicou, as súas achegas 
á prensa, os traballos inéditos en prosa, as poesías que permanecen inéditas e aquela 
bibliografía na que se cita ao autor nado na parroquia boirense de Comoxo. A seguir, 
reprodúcense as ponencias de Fernando Acuña Castroviejo, membro do Departamento de 
Historia I da Universidade de Santiago de Compostela, Xesús Ferro Ruibal, membro da 
Real Academia Galega, e José María Díaz Fernández, canónigo arquiveiro da Catedral de 
Santiago, presentadas ao acto homenaxe a García Romero organizado polo Concello de 
Boiro o 4 de xuño de 2005. Baixo os títulos, respectivamente, de "A arqueoloxía na obra de 
Celestino García Romero", "Un importante inédito lingüístico galego de 1921. Sobor do 
antigo linguaxe do pobo gallego de Celestino García Romero" e "Celestino García Romero: 
un xesuíta polifacético" os diferentes autores achéganse coas súas ponencias a algunha 
faceta tratada polo polifacético xesuíta. Péchase o volume cunha escolma de publicacións e 
documentos relacionados co autor boirense. 
 
 
 
Senín Fernández, Xavier (coord.), Xornadas sobre Celso Emilio Ferreiro, Santiago de 
Compostela: Xunta de Galicia,  2005. 
 
Recóllense nesta publicación as actas das xornadas realizadas pola Dirección Xeral de 
Promoción Cultural en Vigo, os días 28, 29 e 30 de outubro de 2004, entorno ao autor 
Celso Emilio Ferreiro, con textos proferidos por Xosé Luís Méndez Ferrín, Carlos Díaz 
Martínez, Manuel Bragado Rodríguez, Sabino Torres, Gonzalo Navaza, Armando 
Requeixo, Ana Acuña, Arcadio López-Casanova, Bernardino Graña, Miro Villar, Vicente 
Araguas, Luís Ferreiro, Ramón Nicolás Rodríguez e Mónica Góñez Silva, que reflicten e 
reflexionan sobre o papel do celanovés na emigración, na política, nos medios de 
comunicación, así como o estudo literario d' O país dos ananos e O soño sulagado.    
 
 
Recensións: 
 



- Vicente Araguas, 'Xornadas a prol de CEF', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 7 agosto 2005, 
p. 20. 
 
Fálase da importancia das xuntanzas e congresos como punto de partida para estudos e 
difusión da cultura, malia ter non poucos detractores. Pártese dende aquí para o consello da 
lectura das "Xornadas sobre Celso Emilio Ferreiro", nadas a raíz do vintecinco cabodano do 
pasamento do poeta, coordinadas por Xavier Senín Fernández, e que amosan unha achega 
ao coñecemento da persoa e obra de Ferreiro por mediación dos estudos de Méndez Ferrín, 
Gonzalo Navaza, e mesmo do fillo do poeta, Luís Ferreiro. 
 
 
Sixto Seco, Agustín, O escalpelo literario, prólogo de Francisco Fernández del Riego e 
epílogo de Bieito Ledo Cabido, Vigo: Ir Indo Edicións,  2005, col. Narrativa, nº 45, 155 pp.  
(ISBN: 84-7680-515-2). 
 
A obra iníciase co "Prólogo" de Francisco Fernández del Riego, "Sentir e pensar dun home 
galego", que aborda a traxectoria vital e  profesional do vello amigo, así como a súa 
vinculación, entre outras empresas, á Editorial Galaxia, á Fundación Penzol, á Casa-Museo 
Rosalía de Castro e ao Pazo-Museo Otero Pedrayo, que testemuñan o seu compromiso co 
galeguismo. Seguen sete seccións, tituladas "A porta entornada", "Coa porta aberta", "De 
portas para adentro", "De portas para fóra", "Trala porta", "De porta en porta" e "Fóra de 
portas", nas que reúne un total de cincuenta e catro artigos nos que Sixto Seco desenvolve 
diversas cuestións relativas fundamentalmente ao ámbito médico e pasa revista á situación 
da sanidade galega: "A menesterosidade da sanidade galega", "A necesidade do cambio 
sanitario", "Pulgas e dinosauros na sanidade", "Socializa-la asistencia sanitaria e libera-la 
xestión", "A sanidade a bandazos", "O desafío da calidade sanitaria", "A voz do médico", 
"A linguaxe médica", "A sanidade e a lingua galega", etc. Tamén evoca a personaxes 
significativos, moitos deles compañeiros de profesión como Domingo García Sabell, o 
rector Suárez Núñez, o médico Ramón López Gracia, o doutor F. Sabaté, Chicho Potel, etc. 
Remata cun "Epílogo" de Bieito Ledo que lembra as últimas conversas con Sixto Seco, a 
enfermidade  e a chegada da morte que impediu que este libro chegase a tempo ás súas 
mans, por iso finaliza cunha sentida dedicatoria póstuma. 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'O escalpelo literario', Galicia Hoxe, '17 de maio', 13 maio 2005, p. 45. 
 
Informa da presentación do libro O escalpelo literario que reúne medio cento de artigos 
publicados por Sixto Seco en El Correo Gallego sobre o tema da medicina como servizo 
público. Explica que se trata da culminación dun proxecto que o propio Sixto Seco puxo en 
marcha meses antes de morrer. Coméntanse as palabras de Fernández del Riego no prólogo 
que lle pediu Sixto Seco e resúmese a intervención de Bieito Ledo, autor do epílogo, que 
considera moi axeitado o título escollido polo autor e opina que o libro é unha homenaxe á 
profesión que Sixto Seco practicou ao longo da súa vida. 
 
 



Sotelo Blanco, Olegario (editor), 25 anos coa cultura galega. Vinte e cinco perspectivas 
para o século XXI, limiar do editor, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións,  
2005, 262 pp.  (ISBN: 84-7824-466-2). 
 
O volume componse de vinte e cinco artigos de diferente extensión cada un e de diferente 
autoría nos culess son analizadas distintas mudanzas experimentadas na Galicia nos últimos 
vinte e cinco anos. Os artigos van precedidos dun limiar do editor no que explica o 
obxectivo e motivo desta publicación: celebrar o vinte e cinco aniversario da creación da 
editorial, así como as causas que o levaron a pór en marcha o proxecto da Editorial Sotelo 
Blanco (a necesidade de dignificación da lingua e cultura propia nun momento 
especialmente difícil, os inicios da década dos oitenta do século XX). Os artigos analizan a 
situación e mudanzas da cultura, economía e da sociedade galega en xeral dende entón; 
algúns fan esa análise dende un punto de vista máis persoal ou reflexivo, como o artigo "A 
cultura: fin dunha etapa", de Suso de Toro, e outros dende unha perspectiva máis rigorosa e 
estatística, como o artigo de Edelmiro López Iglesias que trata as transformacións da 
agricultura. Os aspectos tratados van dende as telecomunicacións, o desenvolvemento 
tecnolóxico ou audiovisual (ou a súa ausencia no rural que provoca un atraso ou 
marxinación neses espazos), á economía (a experiencia Inditex, a emigración ou o sector 
pesqueiro), sociedade (a situación da muller galega), investigación, arquitectura, política (a 
xestación dunha administración autonómica ou o longo camiño da autonomía) ou cultura (a 
lingüística galega nos últimos vinte e cinco anos, a música na Galiza, autores e literatura, a 
edición...) . A seguir descríbense os artigos que compoñen o volume: 
 
- Suso de Toro, 'A cultura: a final dunha etapa e o comezo dun tempo novo', pp. 217-229. 
 
O artigo analiza a situación da cultura galega ao longo dos últimos vinte e cinco anos. 
Considera que a situación actual, aínda non normalizada, explícase por diversos factores 
que teñen a súa orixe no período da transición. Afírmase a necesidade dunha "cultura 
nacional", da que aínda se carece, como elemento fundamental para existir como país. As 
causas desa carencia: unha transición á democracia marcada pola ausencia dun discurso 
político e de ideas renovadas, ausencia de intelectuais e dirixentes galeguistas que partiron 
exiliados, un país débil política e culturalmente, o medo... As medidas tomadas no curso 
dese tempo como: medios de comunicación ou o Plan de Normalización Lingüística case 
nonconseguiran unha "cultura para consumo doméstico", se ben que outros avances 
importantes foron a creación de editoriais como Galaxia, Xerais ou Sotelo Blanco. Apunta 
como a cultura galega se manifesta por dúas vías medios de comunicación como a TVG, 
"expresión dunha sociedade vella e aculturizada, atrasada", reflexo e causa do síntoma dos 
males do país e da imaxe "provinciana" e de "marxinalidade" que se continúa a transmitir; a 
outra vía, a literatura, continúa a ser algo minoritario e elitista. A conclusión é a necesidade 
de dar unha viraxe histórica para o galego aproveitando as mudanzas políticas que parecen 
ter mellorado as circunstancias. 
 
- Dolores Vilavedra Fernández, 'Autores e literatura en Galicia', pp. 237-244. 
 
Faise un breve repaso pola situación da literatura en Galicia dende a Transición. Analiza 
avances neste terreo mais tamén e sobre todo carencias e necesidades e medidas necesarias 
para a "supervivencia" da literatura galega. Algúns avances: dende 1980 co Estatuto de 



Autonomía de Galicia ábrense novos camiños para a normalización da literatura, para a 
institucionalización dun sistema literario que ate entón sobrevivía polo esforzo voluntario e 
militante dos galeguistas; tamén a Lei de normalización lingüística en 1983 senta as bases 
do emprego da lingua galega, fundamental para o desenvolvemento do sistema literario e a 
implantación do galego no ensino; e a constitución en 1980 da Asociación de Escritores en 
lingua galega contribúe para a profesionalización do sector. As necesidades:  aumentar o 
público lector, poucos incentivos para escribir que fan case imposíbel vivir da escrita, 
difícil relación coa literatura española que a relega a unha situación de periferia que a 
marxinaliza ou a falta dunha estratexia institucional ben deseñada e dunha planificación que 
promova a tradución. Finalmente sinala a responsabilidade dos escritores que sustentan a 
nosa identidade complexa e dos lectores de garantir a supervivencia da literatura galega. 
 
 
Recensións: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 126, 26 maio 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa que acolle as recencións de 25 anos coa cultura galega; O espello e o dragón, 
de Xavier Queipo; Galegos de vila, de Xerardo Pereiro Pérez; e O exército de ovellas, de 
Anxo Fariña. Explica que a primeira destas obras recolle a valoración que vinte e cinco 
persoeiros da cultura galega fan do último cuarto de século para o país galego, con motivo 
da celebración do vinte e cinco aniversario da editorial Sotelo Blanco; sinala que algúns dos 
temas tratados no volume son a rede galega de museos, o sector pesqueiro galego, a 
investigación, etc. 
 
- X. Fraga, 'Crónica da Galicia actual', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 112, 'Letras en 
galego', 4 xuño 2005, p. 13. 
 
Anúnciase a publicación por parte da editorial Sotelo Blanco do volume Vintecinco anos 
coa cultura galega para conmemorar o nacemento da editorial en 1980. Na obra, vintecinco 
persoas achegan os seus puntos de vista sobre as mudanzas que en diferentes ámbitos: 
agricultura, cultura, pesca, artes plásticas, arquitectura, música, edición, investigación 
científica... experimentou Galiza. Dise que a compilación analiza dende unha perspectiva 
plural as mudanzas experimentadas pola sociedade civil galega co cambio de século, 
algunhas achegas fanse en forma de ensaio ben documentado e noutros primase o persoal. 
Destácase o feito de que a tentativa estea marcada pola necesidade de pensar Galiza en 
clave galega. 
 
- Ramón Nicolás, 'Libro conmerativo', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 137, 'Libros', 13 
outubro 2005, p. V. 
 
Faise eco da conmemoración do vinte e cinco aniversario das editoriais Sotelo Blanco e 
Edicións Xerais de Galicia, facendo referencia ao volume, de cuxo contido e estrutura dá 
conta. Destaca que nela se atopa "un percorrido valorativo e sintético" á vez que 
informatico de diferentes dimensións que afectaron á realidade galega. 
 



Referencias varias: 
 
- Miguel Anxo Fernán Vello, '25 perspectivas para o século XXI', Galicia Hoxe, 'Caderno 
aberto', 2 agosto 2005, p. 3. 
 
Destaca que a "imaxe poliédrica" de Galicia que o editor Olegario Sotelo Blanco quería dar 
no volume está ben conseguida. Salienta os traballos de Xulio Ríos, César Portela e Pablo 
González Mariñas. 
 
 
Soutullo, Xosé Manuel (coord.), Grial Cadernos. A cidade e a palabra, Vigo: 
Galaxia/Fundación Caixa Galicia �,  2005, 127 pp.  (ISBN: 84-8288-770-X). 
 
A Editorial Galaxia presenta un novo número da revista Grial, baixo o título "A cidade e a 
palabra" (Nadal 2004), coordinada por Xosé Manuel Soutullo. Esta publicación edítase con 
motivo do XXI encontro de Escritores Galegos, Vascos e Cataláns (Galeusca) celebrado en 
Allariz, Ourense, no 2004, tendo a cidade como punto de referencia. Presenta os traballos 
dunha escolma de escritores galegos, eúscaros e cataláns que reflexionan, poetizan ou 
recrean o universo urbano, dende unha ollada propia, dende a emoción, a experiencia ou a 
sensibilidade, ofrecendo doce maneiras de construír o espazo urbano. Estas doce miradas 
diferentes son abordadas pola banda galega, Fran Alonso, que fala de Vigo, sempre 
presente na súa obra;  Miguel-Anxo Murado, que se traslada a Xerusalén; Xavier Queipo, 
sitúase nas súas cidades soñadas;  Marga do Val prefire Tréveris, a cidade na que ela viviu 
varios anos; e Marcos Valcárcel, un grande coñecedor de Ourense. As achegas vascas 
veñen da man de Jon Abril, Julen Gabiria, David Tijero e Urtzi Urrutikoetxea e as miradas 
catalanas de Joan Agut, Miquel Desclot, Isidre Grau. Inclúense ademais dous artigos que 
serven de introdución ao volume: Rosa Aneiros con "Palabra de cidade", ao que lle segue o 
de Carlos Negro, "A Asociación de Escritores en Lingua Galega e Galeusca: unha 
panorámica histórica". A seguir, resúmense os traballos que compoñen a monografía: 
 
- Rosa Aneiros, 'Palabra de cidade', pp. 5-7. 
 
Rosa Aneiros reflexiona sobre a relación da cidade coa literatura e como algúns autores 
converten a cidade en elemento indispensábel da súa imaxinería creativa. Despois de 
mencionar a pasada xuntanza de Galeusca en Gernika, no 2003, que tivo como resultado a 
publicación de Galeusca. Antoloxía poética (1990-2003), refírese á última edición destes 
encontros anuais baixo o lema "A cidade e a palabra", en Ourense. Deste xeito, Ourense 
convértese no centro das súas palabras, reafirmando as razóns do porqué os encontros teñen 
lugar nesta cidade. Así, dá comezo unha divagación sobre a estreita relación entre a cidade, 
a de antigo e a de agora, e narradores galegos como Blanco Amor, Otero Pedrayo, 
Fernández Naval, Bieito Iglesias, Ferrín, Risco, Antón Riveiro Coello,  Fernández Ferreiro, 
Camilo Franco, Carlos Casares; ou poetas como Antón Tovar, Celso Emilio Ferreiro, 
Cesáreo Sánchez Iglesias, Chus Pato, Pura e Dora Vázquez, Lamas Carvajal ou Curros 
Enríquez. Remata informando que será a delegación catalá a encargada de organizar os 
próximos encontros 2005. 
 



- Carlos Negro, 'A Asociación de Escritores en Lingua Galega e Galeusca: unha 
panorámica histórica', pp. 8-13. 
 
Carlos Negro ofrece unha visión histórica sobre a creación e evolución da Asociación de 
Escritores en Lingua Galega, que vai celebrar o seu vinte e cinco aniversario, e a súa 
relación con Galeusca. Deste xeito, comeza facendo un repaso memorístico pola xénese da 
AELG, alá no 1980, da man dun grupo de persoas vinculadas ao mundo cultural galego, así 
como polo I Encontro de Escritores en Lingua Galega, un ano despois e do cal se deduce o 
seu interese por estabelecer intercambios culturais con representantes doutras literaturas, 
entre elas a catalá e a literatura en éuscaro. Deseguido, céntrase nos precedentes históricos 
de Galeusca, que se remontan ao ano 1933, no período da II República, para referirse a 
continuación tanto ao I Encontro de Escritores Galegos, Vascos e Cataláns baixo o 
anagrama de Galeusca, no ano 1984 en Cataluña, como ao Manifest de Poblet, que explicita 
os principios fundacionais da Asociación. O seguinte paso é falar dos encontros celebrados 
en Galicia e para rematar, facer unha breve valoración destas xuntanzas como axentes de 
encontro e diálogo, de escaparate mediático das literaturas periféricas ou de contraste das 
diferentes perspectivas do feito literario. 
 
- Fran Alonso, 'Vigo, paisaxe urbana', pp. 17-23. 
 
Fran Alonso fai unha reflexión sobre a vida nas sociedades occidentais baseada nunha 
cultura eminentemente urbana e do que significa "ser urbano". Vai presentando as 
diferentes visións, encontradas, que suxire Vigo como cidade a través do devir dun Escritor, 
que vive alí, dende a mañá cedo, cando se levanta e a cidade aínda está iluminada polas 
luces das farolas, mentres pensa na novela que está a escribir, até a noite, cando cea só 
escoitando a discusión dunha parella, que non coñecía, no piso de arriba, e se pon a escribir 
no seu portátil. Todo isto conformado por escenarios e situacións propias da vida cotiá 
dunha sociedade urbana e contemporánea: os ascensores, os garaxes, as rúas ateigadas de 
tráfico, a busca de aparcadoiro, os edificios, a xornada laboral, as tertulias, a ría, o mar,  
 
- Xavier Queipo, 'As cidades soñadas', pp. 31-39. 
 
Queipo leva o lector ao mundo de ensoñación e irrealidade a través das cidades que 
aparecen nos seus propios soños, onde os límites xeográficos, as coordenadas e os puntos 
cardinais xorden difuminados, sen puntos nin planos. Así, o seu itinerario persoal 
convértese en sete tipos de cidades soñadas, sete espazos de liberdade: "as cidades 
Mandala, de estrutura volátil", aquelas que foron e xa non son: Troia, Cartago, Numancia...; 
"as cidades esteiro e a poeira azul que o cobre todo", para aquelas onde conflúen todo tipo 
de persoas, de toda orixe, caste e linguas, coma Nova York e Sidney; "as cidades baluarte e 
as invasións bárbaras", cidades mito, símbolo, protexidas do inimigo, como Petra; '"as 
cidades SF e o tráfico tridimensional", ou cidades mutantes; "as cidades Compostela, 
refuxio dos náufragos", cidades con pasado; "as cidades laranxa, dos soños multilingües" e 
"as cidades Rayuela e as ensinanzas de Cortázar", aquelas que descubrimos cada día, que 
necesitamos reinventar.   
 
- Marga do Val, 'Tréveris, cidade da paz eterna', pp. 41-47. 
 



Con Marga do Val o lector viaxa a Tréveris, a cidade na que naceu Karl Marx, na que 
decapitaron a Prisciliano, e á que a autora regresa despois de vivir uns anos nela. Comeza 
facendo un percorrido polos seus personaxes máis ilustres, os escenarios máis 
emblemáticos, as casas máis significativas, para amosarnos despois a "cidade-casa", a súa 
verdadeira significación como un lugar de vivencias e experiencias persoais, de 
descubrimento dunha nova cultura, doutra lingua e doutra xente, e así vai amosando 
pinceladas dos seus recordos a modo de imaxes que xorden ao longo deste paseo 
memorístico pola cidade: a importancia da luz, a casa onde viviu, a simbiose entre o rural e 
o urbano, as fragas que rodean a cidade, as mans amigas que foi coñecendo, os cafés e 
tertulias, as tendas, pero tamén os lugares de prostitución na estrada que leva a 
Luxemburgo. 
 
- Marcos Valcárcel, ' Ourense, universo literario', pp. 49-55. 
 
Marcos Valcárcel, un dos grandes coñecedores de Ourense, ofrece un percorrido literario 
pola cidade das Burgas, unha cidade na que, en opinión deste autor, se mestura moi 
intimamente a realidade literaria co espazo urbano. Comeza, pois, o seu percorrido polo 
Ourense literario, que é tamén o Ourense histórico, cos seus lugares máis emblemáticos e 
os distintos escritores galegos que literaturizaron nas súas obras esta cidade dende o 
Rexurdimento, pasando pola Xeración Nós, até a actualidade. Son moitos os nomes que se 
mencionan para poder citalos a todos, pero a historia cultural desta cidade atópase 
simbolizada neses escritores que crearon arredor dela un universo literario. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Xosé Feixó, 'Cadernos Grial', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 117, 'Libros', 24 marzo 
2005, p. IV. 
 
Comenta o volume de Nadal de 2004 da revista Grial, que, segundo sostén, quere trasladar 
"as máis importantes intervencións" que se deron no encontro anual de escritores galegos, 
vascos e cataláns, Galeusca. Destaca que se introduzan pequenas biobibliografías dos 
autores, que enumera. 
 
 
Suso de Toro (editor), Outra idea de España, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. 
Crónica, 221 pp.  (ISBN: 84-9782-308-7). 
 
Outra idea de España, de Suso de Toro (Santiago de Compostela, 1956), recolle unha serie 
de artigos publicados en diversos xornais (El País, La vanguardia e A Nosa Terra) ou lidos 
na radio (Cadena Ser), nos que o autor analiza a vida social e política actual. A obra 
estrúturase en dous grandes bloques -"Caudillos" e "Cidadáns"- precedidos dunha cita de 
Milton, dun limiar e dun artigo titulado "A vergoña". Suso de Toro explica no limiar as 
causas que o empuxaron a escribir os artigos e os obxectivos que pretende acadar con eles. 
Afirma tamén que Outra idea de España pecha unha triloxía "inesperada" que comezou 
con Nunca Máis e Españois todos. A política e os políticos, a sociedade (sobre todo a 



sociedade galega), o Prestige, a guerra de Iraq, o 11M, o problema de Oriente Medio, 
Europa, o concepto de nación, a cultura, a identidade, o capitalismo, os medios de 
comunicación, a violencia de xénero, a dignidade, a gratitude, ou a esperanza son os 
asuntos principais abordados ao fío da actualidade nos máis do medio centenar de artigos 
que conforman Outra idea de España. Suso de Toro dende a súa subxectividade observa, 
examina e critica con enerxía a realidade contemporánea, e tamén apunta algunha proposta 
nesta obra destinada a facer pensar e reflexionar aos lectores. 
 
 
Recensións: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 123, 5 maio 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa que nesta data acolle breves recensións d' Outra idea de España, de Suso de 
Toro; Libro das colunas, de Luísa Villalta; Follas de bacallau, de Xabier Paz; e Os 
alimentos, de Adela Leiro e Mon Daporta. Con respecto ao primeiro, sinala que esta obra 
pecha a triloxía que Suso de Toro iniciou con Nunca Máis Galiza á intemperie e Españois 
todos, nos que o autor narra e interpreta, dende o seu punto de vista, un ciclo histórico que 
define como agónico. 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Outra idea de España', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 
15 maio 2005, p. 53. 
 
Comenta a obra de Suso de Toro, Outra idea de España, unha colección que foron 
publicados independentemente en distintos medios de comunicación. Informa que a obra 
reflicte o pensamento e a ideoloxía de Suso de Toro. Sinala a axilidade e a beleza da prosa 
da obra. 
 
 
- Anxo Lugilde, 'Alegato anti Partido Popular', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 110, 
'Letras en galego', 21 maio 2005, p. 14. 
 
Dá conta da obra Outra idea de España de Suso de Toro. Informa que se trata dunha 
escolma de artigos que reflexionan sobre a actualidade e coa que o autor continúa a 
traxectoria comezada con Nunca máis e Españois todos. Destaca o contido dalgúns dos 
artigos que conforman a obra. 
 
 
- Xulio Valcarcel, 'Outra idea de España', El Ideal Gallego, 'La Galería', 'Páxina literaria', 
19 xuño 2005, p. 4. 
 
Refírese á obra Outra idea de España, de Suso de Toro. Sinala que a obra está composta 
por unha serie de artigos que Suso de Toro escribiu ao fío da actualidade dende a reflexión, 
a carraxe, a lucidez ou a indignación. 
 



- Vicente Araguas, 'España distinta', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Libros', 26 xuño 2005, p. 
20. 
 
Tras apuntar a admiración pola persoa e a obra de Suso de Toro, o articulista refírese á 
publicación d' Outra idea de España, unha colección de artigos que versan sobre distintos 
temas de actualidade. Destaca a temática dalgúns dos artigos da obra (O Prestige, o trío das 
Azores, o centralismo, a mentira masiva como arma política, etc.). Indica tamén que a 
ilustración da cuberta da obra é de Pepe Barro. 
 
- Alfredo Iglesias, 'España/Hespaña', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 135, 'Libros', 29 
setembro 2005, p. V. 
 
Dá conta da publicación d' Outra idea de España de Suso de Toro. Afirma que con esta 
obra o escritor compostelán pecha a triloxía iniciada con Nunca Máis Galicia á intemperie 
(2003) e Españois todos (2004). Apunta que Outra idea de España reúne unha serie de 
artigos publicados en La Vanguardia, El País e A Nosa Terra, lidos na Cadena Ser ou 
inéditos, cos que o autor pretende combater determinadas políticas e suscitar entre os 
lectores o debate e a reflexión sobre a realidade de España. 
 
- Alfredo Iglesias, 'España/Hespaña', La Opinión, 'Saberes', nº 124, 1 outubro 2005, p. 9. 
 
Anuncia a edición d' Outra idea de España de Suso de Toro. Sinala que con esta obra o 
escritor compostelán pecha a triloxía iniciada con Nunca Máis Galicia á intemperie (2003) 
e Españois todos (2004). Apunta que Outra idea de España reúne unha serie de artigos 
publicados en La Vanguardia, El País e A Nosa Terra, lidos na Cadena Ser ou inéditos, cos 
que o autor pretende combater determinadas políticas e suscitar entre os lectores o debate e 
a reflexión sobre a realidade de España. 
 
Referencias varias: 
 
- S.J., 'Suso de Toro reúne cincuenta artigos en 'Outra idea de España', El Progreso, 
'Cultura y comunicación', 2 abril 2005, p. 89. 
 
Informa que Suso de Toro está preparando a edición d' Outra idea de España, unha 
colección de artigos que mostran a súa visión da actualidade de España. Apunta que a obra 
será publicada en galego (por Xerais), español (por Península) e catalán (por Bruguera). 
Sinala que con este ensaio Suso de Toro pecha a triloxía iniciada con Nunca máis e 
Españois todos. 
 
 
- Paula Pérez, 'Zapatero representa la valentía propia de un heroísmo civil', La Opinión, 
'Entrevista', 27 abril 2005, p. 64. 
 
Entrevista a Suso de Toro, quen vén de publicar o ensaio Outra idea de España. O autor 
compostelá, ademais de referirse a algúns asuntos relacionados coa obra, apunta a súa 
opinión sobre a política galega e a española e sobre determinados personaxes políticos. 
 



 
- V.O., 'As ideas na encrucillada electoral', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 30 abril 2005, p. 43. 
 
Dá conta da presentación na Feira do Libro de Santiago da monografía Outra idea de 
España (editada por Xerais), de Suso de Toro, obra coa que pecha a triloxía iniciada con 
Nunca máis e Españois todos. Inclúe as palabras de Suso de Toro, quen apunta que na obra 
ofrece unha idea de Galicia e de España para as novas xeracións. Anuncia que Outra idea 
de España publicouse tamén en español e catalán. Por outra banda, refírese á presentación 
do I Premio de Poesía Luísa Villalta, promovido pola Agrupación de Libreiros de Santiago. 
Por último, apunta que a Sede da Fundación Caixa Galicia acolle a entrega dos V Premios 
de literatura Infantil e Xuvenil; apunta que os escritores premiados foron Ramiro Cuba por 
O caracol remoldiño; Ánxela Loureiro por Ota quere voar; Agustín Fernández Paz por O 
meu nome é Skywalker e Suso de Toro por Morgún e que o ilustrador galardoado foi Suso 
Cubeiro por O bigote de mimí. 
 
- C.P., 'Suso de Toro presenta 'Outra idea de España' como desafío ao diálogo', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 30 abril 2005, p. 54. 
 
Anuncia a presentación na Feira do Libro de Santiago d'Outra idea de España, obra coa 
que Suso de Toro pecha a triloxía comezada con Nunca máis e Españois todos. Recolle as 
palabras do autor, quen afirma que espera que a obra sirva para que dende Madrid se vexa 
Galicia doutra forma ou para repasar a idea de nación como espazo aberto ao diálogo, entre 
outras finalidades. 
 
- K. Cabrera, 'Suso de Toro: 'La idea de nación que hemos heredado está envenenada', El 
País, 'La Cultura', 7 maio 2005, p. 35. 
 
Dá conta da monografía Outra idea de España de Suso de Toro. Apunta que a obra inclúe 
medio centenar de artigos. Sinala algunhas das reflexións e opinións vertidas na obra. 
Recolle algúns dos galardóns recibidos polo escritor compostelá. Finalmente, apunta que 
Outra idea de España pecha a triloxía de ensaios que Suso de Toro iniciou con Nunca máis 
e Españois todos. 
 
 
- Antonio Riva, 'Hai signos de que o PP está facendo as maletas', El Progreso, 'A bote 
pronto', 22 maio 2005, p. 44. 
 
Refírese a publicación d' Outra idea de España de Suso de Toro. Recolle a opinión do autor 
compostelán sobre a política española e a galega. Apunta que actualmente Suso de Toro 
está traballando nunha novela histórica. 
 
- Isabel Bugallal, 'No echo foguetes pero soy optimista con Touriño', La Opinión, 'Cultura', 
3 agosto 2005, p. 55. 
 
Entrevista a Suso de Toro con motivo da súa presenza na Feira do Libro da Coruña. Nela 
expresa a súa concepción da idea de España e Galicia, así como dos termos nación e 
soberanía. Refírese á relación entre os intelectuais e o poder na que considera que cada un 



debe ocupar o seu lugar e que o intelectual ten a obriga de pensar de forma independente. 
Finamente, refírese ao cambio político en Galicia e ás posíbeis consecuencias. 
 
 
Tarrío Varela, Anxo, A baloira. Cidadanías, literaturas, mundos, Vigo: Edicións Xerais 
de Galicia,  2005, 507 pp.  (ISBN: 84-9782-351-6). 
 
Recompilación de cento dezaseis artigos de opinión publicados por Anxo Tarrío (Santiago 
de Compostela,1945) entre os anos 1996 e 2002, principalmente en El Correo Gallego, 
aínda que tamén se recollen escritos difundidos a través de La Voz de Galicia, O Correo 
Galego, e dúas colaboracións únicas, unha en Enclave Universitario e outra en Alameda. 
Estes textos, dos cales algúns son inéditos en parte ou na súa totalidade, aparecen 
precedidos dun limiar no que o propio Anxo Tarrío explica o porqué do título do volume. 
"Baloira" é unha palabra que fai referencia a unha pértega ou vara longa empregada para 
sacudir as árbores e provocar que caia a froita. Do mesmo xeito, o autor recoñece levar a 
cabo nestes breves escritos o que Augusto Monterroso define como o traballo do escritor: 
abanear a vizosa árbore da vida cotiá para lle tirar temas sobre os que aplicar a súa 
imaxinación e oficio, e infundirlles así "eternidade e verdadeira vida". Os eixes temáticos 
no que se centra o ensaísta aparecen definidos nos títulos das oito seccións en que se 
organizan os artigos: "Cidadanías", "Literatura(s)", "Mundo(s)", "Lingua(s)", 
"Universidade(s)", "Nomes para admirar", "Brincadeiras literarias" e "Cabos soltos". Na 
primeira aborda algúns daqueles asuntos que conforman a realidade social e cultural máis 
inmediata dos cidadáns galegos, cunha presenza dominante da cidade de Compostela como 
espazo de conformación de cidadanías. A literatura está presente na sección do mesmo 
nome, a través de artigos nos que lembra a Jorge Luis Borges no centenario do seu 
nacemento, analiza o concepto de estilo ou reflexiona sobre a realidade da escena teatral 
galega. En "Mundo(s)" a visión da realidade amplíase e ofrece reflexións sobre conflitos 
nacionais (o terrorismo etarra e as súas repercusións na sociedade) ou sobre a situación do 
pobo cubano e o concepto de "enxebre"; referencias a diferentes exposicións artísticas e á 
publicación de libros ou estreas teatrais... As seguintes seccións son de máis breve 
extensión. Nelas aborda temas como a situación do galego na sociedade actual 
("Lingua(s)") e o futuro da Universidade, cunha especial referencia ao mundo das 
Humanidades (Universidade(s)"); recorda algunhas das figuras máis destacadas da cultura 
galega e da internacional ("Nomes para admirar") ou analiza o comportamento dos seus 
conxéneres en breves pezas creativas ("Brincadeiras literarias"). Finalmente, en "Cabos 
soltos" recompila, como indica o título do apartado, unha serie de textos de variada 
temática que non se poden adscribir ás seccións anteriores.  
 
 
 
Vázquez Freire, Miguel, Estética e teatro, Vigo: Galaxia/Xunta de Galicia �,  2005, col. 
Biblioteca de teatro, nº 6, 144 pp.  (ISBN: 84-453-421-1). 
 
Neste libro faise un percorrido por algunhas das principais teorías sobre Estética elaboradas 
ao longo da historia e ao mesmo tempo detense máis polo miúdo naquelas que dun xeito 
claro teñen integrado no seu discurso teses particulares sobre o fenómeno das artes 
dramáticas. Na "Introdución" xa fica ben claro que se está perante un texto de estética e 



teatro e non de estética teatral. Comézase polo Mundo Clásico -coa estética ontolóxica do 
Pitagorismo; a estética platónica e mais a Poética de Aristóteles- e pola Idade Media, coa 
estética escolástica e a presenza das artes dramáticas na clasificación medieval das artes. Os 
apartados cuarto e quinto deste estudo aproxímanse ao Renacemento e Barroco -
neoplatonismo, humanismo, a primeira e segunda recepción da Poética de Aristóteles, etc.- 
e mais á Ilustración: Baumgarten, Kant, Batteux, Voltaire, Rousseau, D'Alambert e Diderot. 
A seguir, atópase o referido á reacción romántica e ao realismo e teatro burgués. Como 
peche deste breviario está o apartado "A crise do teatro burgués e as Vangardas" onde se 
fala de figuras como Walter Benjamin, Brecht, Adorno ou Beckett. O volume péchase co 
"Bibliografía seleccionada" que aparece xebrada por épocas. 
 
 
 
Vieites, Manuel F., Creación dramática, educación popular e construción nacional. 
Galicia (1882-1936), Lugo: TrisTram,  2005, col. Máscaras, nº 5, 368 pp.  (ISBN: 84-
89377-60-X). 
 
Obra de Manuel F. Vieites (Vigo de Lorbé, A Coruña, 1956) que supón o quinto volume da 
colección "Máscaras", dirixida por Anxo Abuín na editorial TrisTram. Trátase dun estudo 
sobre a relación entre a creación dramática e a construción dunha identidade nacional no 
período comprendido entre 1882 e 1936, para o que se realiza unha análise da historia da 
literatura dramática galega en torno a nocións como os sinais de identidade, a construción 
do imaxinario social, a idea de nación ou conflitos sociais derivados do caciquismo, a 
emigración, a diglosia ou a educación. O volume conta cunha introdución na que se 
reflexiona sobre a función formativa do teatro, tanto na representación como na lectura do 
texto dramático. Seguidamente, a obra estrutúrase en tres seccións, tituladas "Creación 
cultural, esfera pública e construción nacional"; "O proxecto de nación"; e "Educación 
popular e conflito social. Os problemas da nación". Péchase o estudo cun apartado titulado 
"A xeito de conclusións" e engádese unha "Bibliografía". 
 
 
 
Vieites, Manuel F., Análise e interpretación de textos dramáticos. Unha introdución, Vigo: 
Galaxia,  2005, 220 pp.  (ISBN: 84-8288-794-7). 
 
É un dos catro breviarios, que xunto con cinco manuais, conforman a colección "Biblioteca 
de teatro" promovida entre a editorial Galaxia e a Xunta de Galiza. O seu autor é Manuel 
Vieites director da futura Escola de Arte Dramática. Este libro trata de ser unha 
presentación e análise daquelas características que definen o texto dramático fronte a outros 
discursos literarios e de ofrecer diversas liñas de aproximación ao seu estudo e 
interpretación. Comeza cunha introdución, "Presentación", do propio autor na que dá conta 
do tipo de lectores aos que se dirixe, dos obxectivos, finalidades e xustificación do contido, 
reparando sobre todo no alumnado da futura Escola Superior de Arte Dramática, e da 
finalidade das referencias bibliográficas que se ofrecen. A continuación defínese o concepto 
texto dramático e achégase unha tipoloxía dos modelos existentes de textos teatrais e 
ofrécense unha serie de liñas xerais e de ferramentas para estudar e analizar un texto 
dramático. Para rematar e a xeito de conclusión, fanse unha serie de matices e de 



consideracións, que o autor estima necesarias para o estudo dun texto dramático, e achégase 
unha sorte de bibliografía na que se dá conta de sesenta e cinto títulos que poden axudar a 
completar o contido. 
 
 
Recensións: 
 
- Dolores Martínez Torres, 'Explorando o teatro', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 146, 
'Libros', 15 decembro 2005, p. 5. 
 
Despois de presentar o novo traballo de Manuel F. Vieites, Análise e interpretación de 
textos dramáticos. Unha introdución, que Galaxia vén de publicar na colección 
"Breviarios" da Biblioteca de Teatro, descríbese a proposta que o autor amosa sobre o texto 
teatral. Deste xeito, dáse conta da liña que o autor segue na exposición do contido, do 
tratamento que lle dá, da obxectividade e cientificidade coa que o expón, e do resumo do 
contido. 
 
Referencias varias: 
 
- E.P., 'Galaxia impulsa su Biblioteca de Teatro como un referente teórico', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 20 xullo 2005, p. 67. 
 
Dáse a coñecer a presentación que o director da futura Escola de Arte Dramática, Manuel 
Vieites, e o director da Editorial Galaxia, Víctor Freixanes, van facer dos nove volumes que 
compoñen xa a colección Biblioteca de teatro, catro breviarios, entre os que se atopa 
Análise e interpretación de textos dramáticos. Unha introdución do mesmo Manuel 
Vieites, e cinco manuais. Esta colección pretende fomentar o teatro galego, mellorar a súa 
proxección exterior e mellorar as condicións de traballo dos teatreiros. 
 
 
- L. Míguez, 'Galaxia presenta un nuevo volumen de su colección Biblioteca de Teatro', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 20 xullo 2005, p. 30. 
 
Despois de informar da presentación da colección "Biblioteca de teatro", promovida pola 
editorial Galaxia en colaboración coa Xunta de Galicia e o Instituto Galego de Artes 
Escénicas e Musicais (IGAEM) e conformada por catro breviarios e cinco manuais, fálase 
da obra Análise e interpretación de textos dramáticos. Unha introdución de Manuel F. 
Vieites. Este manual pretende servir de guía nas probas de acceso eliminatorias para a nova 
Escola Superior de Arte Dramática. 
 
 
Villalta, Luísa, Libro das colunas, Vigo: A Nosa Terra,  marzo 2005, col. Prensa & 
Criación, nº 16, 110 pp.  (ISBN: 84-96403-52-1). 
 
Colección de cincuenta e un artigos de Luísa Villalta (A Coruña, 1957-2004) publicados 
nas columnas do semanario A Nosa Terra entre o 4 de xaneiro de 2002 e o 4 de marzo do 
2004, tan só dous días antes do seu pasamento. Estes artigos son de tan diversa temática 



como o que acontece diariamente na sociedade galega. Entre outros temas, critica a 
educación en diversos ámbitos e di que agora en lugar de ensinar educación para a paz, 
ensínase de forma obrigatoria, educación para a guerra. No artigo "Literatura en Flor", fala 
da diferente actividade que ten a publicación de libros dependendo da época do ano e tamén 
di que é un investimento seguro que non causa envexa a ninguén. En "Rebaixas e 
rebaixados" móstrase de qué maneira a sociedade está sometida ao consumismo e ás 
decisións dos que poden manexar a industria. No artigo "Nubosidade Variábel" atópanse 
unha sucesión de diálogos, postos en boca de turistas, nos que se fala de que en Galicia 
nunca se sabe cómo van ser as cousas, que a forma de vida dos galegos é suficiente para 
eles e que non se debe loitar para conseguir nada máis. Tamén se di que as bandeiras son 
atrasos e mentiras. 
 
 
Recensións: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 123, 5 maio 
2005. 
 
Sección fixa que nesta data acolle breves recensións d' Outra idea de España, de Suso de 
Toro; Libro das colunas, de Luísa Villalta; Follas de bacallau, de Xabier Paz; e Os 
alimentos, de Adela Leiro e Mon Daporta. Con respecto á obra póstuma de Luísa Villalta, 
indica que neste volume se recollen as colaboracións que a autora publicou no semanario A 
Nosa Terra entre o 4 de xaneiro de 2002 e o 4 de marzo de 2004. 
 
- Rodri García, 'Luísa Villalta, muller da súa terra', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 110, 
'Letras en galego', 21 maio 2005, p. 13. 
 
Fálase do novo e póstumo libro de Luísa Villalta, unha recolleita das súas publicacións no 
semanario A Nosa Terra entre o 4 de xaneiro de 2000 e o 4 de marzo de 2004, tan só dous 
días antes da súa morte. Dise que nada escapaba á súa ollada, calquera problema que tivera 
relación con Galicia era estudado por ela, independentemente de si se trataba de política, 
cuestións sociais, educación... Tamén se di que este libro amosa o pensamento dunha 
muller comprometida coa súa terra e que agora tras o seu pasamento, enterrada fronte ao 
mar, seguirá conversando con Pondal, Murguía e moitos outros sobre o noso país. 
 
- Marga Romero, 'Libro das colunas', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 126, 'Libros', 26 
maio 2005, p. IV. 
 
Dáse conta da publicación do Libro das Colunas, de Luísa Villalta. Dise que esta 
publicación parece ser unha homenaxe á colaboradora de prensa e escritora que publicou 
nesa mesma editorial varias obras. Tamén se fala de que este volume se abre cun fermoso 
texto titulado "Herbaluísa", escrito por X. E. Acuña, que é un exemplo de todas as noticias 
que deron conta do inesperado pasamento desta grande autora contemporánea, mostrando a 
dor que supuña non volver a vela. Trátase dunha reflexión sobre o cotián, todas esas ideas 
que nos rodean todos os días son analizadas pola autora. Para rematar dise que este libro é 
de obrigada lectura para completar o legado ético e estético da poeta.  
 



 
VV. AA., 25 anos Sarabela Teatro. 1980-2005, Ourense: Difusora de Letras, Artes e Ideas 
�,  2005, 179 pp.  (ISBN: 84-933890). 
 
Volume editado por Sarabela Teatro, co patrocinio da Xunta de Galicia, do Instituto Galego 
de Artes Escénicas e Musicais (IGAEM) e a Deputación Provincial de Ourense, para 
conmemorar o vinte e cinco aniversario da compañía. Tras os prólogos institucionais, a 
obra estrutúrase en nove capítulos, titulados "Sinais de identidade", "Buscando auga", 
"Proxecto común", "Formación", "Poética da compañía", "Traxectoria. 15 anos de 
profesión", "A aula de Teatro Universitaria de Ourense e a Miteu", "Rematar cun comezo: 
O Heroe" e "Como colofón", que se completan cuns apartados de anexos, nos que se inclúe 
unha cronoloxía de todas as pezas representadas (na que cada unha delas leva a súa ficha 
técnica e mais as notas do director), unha listaxe dos premios recibidos e dos certames nos 
que resultaron finalistas e unha enumeración das publicacións que a compañía realizou 
nestes anos. Polo que respecta ao groso do volume, os nove capítulos arriba indicados, 
cómpre sinalar que acollen textos de numerosos autores (Elena Seijo, Fina Calleja, J. 
Miguel Alonso Gómez, Manolo Figueiras, Begoña Muñoz Saa, Manuel F. Vieites, 
Fernando Dacosta ou Gustavo Luca de Tena) e outros sen asinar, cargados de sentimento e 
de trazos líricos, nos que reflexionan sobre súa a traxectoria e sobre os seus sinais de 
identidade; sobre o seu nacemento; sobre as sensacións que produce este aniversario; sobre 
todo o equipo que integra Sarabela, dende o núcleo central (formado por Fernando, Fina, 
Helena, Sabela, Suso e Ánxeles) até os deseñadores; sobre a propia actividade teatral; sobre 
o estilo, a liña de traballo e a estética; sobre algunhas das montaxes realizadas ao longo 
destes anos, que se clasifican en obras de autores estranxeiros, novas dramaturxias, 
adaptacións de textos narrativos, escrita propia, autores universais e teatro infantil e que se 
acompañan de distintas referencias publicadas na prensa; sobre a Aula de Teatro 
Universitario de Ourense, creada en 1991 baixo a dirección da compañía, sobre as mostras 
de teatro Miteu e Moti e sobre as pezas representadas por esta aula de formación; e sobre a 
súa última montaxe, O heroe, a partir dun texto de Manuel Rivas; entre outras cuestións. 
Hai que indicar, finalmente, o peso e a importancia que no libro teñen as imaxes (de 
deseños de decorados, de coreografías, de máscaras, de ensaios e representacións, de 
carteis, de membros do equipo con distintos persoeiros...) e a organización textual, na que 
destaca a presenza de distintas fontes, tamaños, cores, etc. 
 
 
 
VV. AA., Desde a xanela: relatos e poemas ilustrados, Ourense: Asociación Cultural 
Agromadas �,  2005, 111 pp.  (DL: OU-80-2005). 
 
Este libro colectivo comeza con prólogos institucionais nos que se fala da parroquia de San 
Breixo de Seixalbo -no concello de Ourense- e da xénese de Desde a xanela: relatos e 
poemas ilustrados que xurdiu nesta parroquia ourensá, concretamente dentro da Asociación 
Cultural Agromadas, e que contou co apoio da Concellaría da Cultura do Concello de 
Ourense. Este traballo colectivo conta con debuxos a cargo de Guillermo Carro, Ana Belén 
Lois, Beti Llorell e mais Ramón Carro xunto con textos en prosa, verso e cómic que a 
seguir se indican xunto co seu autor. En prosa recóllese: "O mar", de Nati Borrajo; un 
fragmento da novela Ó outro lado da tempestade, de Mario González; "Un nome", de 



Ledicia Iglesias; "A auga da Fontenova e a morte", de M. Herminio Iglesias; "¿Onde está 
mamá?", de Ana Belén Lois; e mais "O último suspiro", de Lalo Pavón. Tamén conta con 
dous textos, a xeito de cómics, obra de Marosa Gómez, e poemas de Nila Cabellero, M.ª 
Elena González, Marcos González, Ledicia Iglesias, M. Nóvoa Gómez -incluíndo un 
dedicado a Manuel María- e mais de Marga Seara. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Sonia Torre, 'La literatura hermana a los vecinos', La Región, 'Cultura', 25 xuño 2005, p. 
75. 
 
Reúne as declaracións de Marga Seara, responsábel da coordinación e a planificación da 
obra, e Manuel Herminio Iglesias, presidente da asociación cultural "Agromadas", durante 
a presentación do libro. Resalta o feito de que a obra está composta por ilustracións, 
poemas e relatos elaborados por quince veciños de Seixalbo, todos eles movidos polo 
desexo de dar a coñecer os seus traballos artísticos con total liberdade. 
 
 
 
V.2. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES 
 
Alonso Girgado, Luís; María Cuquejo Enríquez e Manuel Quintáns Suárez (editor), 
Eufonía. Rimas y glosas de la poesía gallega, Santiago de Compostela: Centro Ramón 
Piñeiro para a Investigación en Humanidades �♦,  2005, [105] pp.  (ISBN: 84-453-4019-
0). 
 
Edición facsimilar dos dous únicos números da revista Eufonía (1958-1959), publicación 
recuperada, ao igual que outros títulos da historia literaria galega contemporánea como 
Alba, Aturuxo, Cristal, Galiza, Posío, Resol ou Tapal, grazas ao traballo do grupo dirixido 
por Luís Alonso Girgado no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades 
no rescate da prensa das décadas anteriores. A revista, fundada en Bos Aires por Alfonso 
Gayoso Frías, sobresae dentro do ámbito das publicacións galegas na emigración e do 
exilio pola súa vocación sinaladamente poética e polo destacado emprego do galego como 
canle expresiva das súas páxinas. Aínda que o corpus poético da revista compón un 
mostrario lírico parcial e diverso na xeografía das orixes dos seus autores, ofrece, non 
obstante, un dobre eixe de proxección que funciona como elemento unificador: a 
omnipresenza de Galicia -pobo, terra, saudade, lingua- como obxecto poético e a expresión 
da intimidade da voz poética. Entre os colaboradores que participaron na conformación da 
publicación aparecen os nomes de escritores como Ricardo Carballo Calero, Xosé Conde, 
Florencio Delgado Gurriarán, Manuel Fabeiro González, Xosé Fernández Ferreiro, Eduardo 
Moreiras, Emilio Pita, Celso Emilio Ferreiro, Bernardino Graña, Manuel María, Xosé Neira 
Vilas, Uxío Novoneyra, Xohana Torres ou Dora e Pura Vázquez. Finalmente, ademais do 
facsímile da revista, o libro incorpora un elaborado estudo introdutorio no que os editores 
pormenorizan sobre dos datos técnicos, o contexto hemerográfico e a importancia dos 



colaboradores e textos da publicación, presentando ao lectorado a información necesaria 
para a comprensión do valor da revista dentro da cultura galega. 
 
 
Recensións: 
 
- Armando Requeixo, 'Versos eufónicos', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 4 setembro 2005, p. 
21. 
 
Destaca o traballo desenvolvido polo equipo do profesor Luís Alonso Girgado na 
recuperación da prensa histórica galega. Ofrece información sobre a historia da revista e 
resalta a heteroxeneidade das características dos autores que colaboraron na publicación, 
indicando que nela participaron tanto escritores do exilio e a emigración como autores que 
permaneceron en Galicia. Subliña, así mesmo, que, xunto a dita "camaradería publicista 
interxeneracional, multixenérica e poliestilística", a revista incorporaba tamén a obra de 
figuras clásicas da cultura galega decimonónica como Rosalía de Castro ou Manuel 
Murguía.  
 
- Ramón Nicolás, 'Eufonía', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 142, 'Libros', 17 novembro 
2005, p. 4. 
 
Salienta a publicación na revista do poema de Celso Emilio Ferreiro "Namentras imos 
andando", versión do texto que resulta especialmente interesante dende o punto de vista 
ecdótico. Entre os factores que contribúen ao atractivo da revista, resalta a pulcritude da súa 
edición, a presenza maioritaria da lingua galega nas colaboracións e a heteroxeneidade da 
nómina dos seus colaboradores. Achega información, ademais, sobre Alfonso Gayoso Frías 
(1905-1970), editor da publicación e autor tanto dun poemario en galego titulado 
Galeguidade como dunha peza teatral. 
 
 
- Vicente Araguas, 'Rimas e glosas', Diario de Ferrol, 'Nordesía', nº 353, 4 decembro 2005, 
p. 20. 
 
Resalta que a aparición da versión facsimilar da revista permite rastrexar algunhas das liñas 
fundamentais da evolución da poesía da Galicia interior e emigrante durante os anos 
cincuenta, facendo énfase no apoio á cultura galega ofrecido dende diversos centros 
galegos e asociacións culturais situados noutros países. Cita os nomes dalgúns dos 
colaboradores da publicación, entre os que distingue a Xohana Torres, Manuel María, Xosé 
Neira Vilas e Ricardo Carballo Calero. 
 
Referencias varias: 
 
- E.P., 'Fraga loa o labor de profesores e bolseiros do 'Ramón Piñeiro', El Correo Gallego, 
'Hoy', 8 xullo 2005, p. 74. 
 
Co gallo da presentación de catro novas publicacións do Centro Ramón Piñeiro para a 
Investigación en Humanidades, o presidente en funcións, Manuel Fraga, eloxiou o traballo 



de investigación e divulgación realizado polos seus investigadores e bolseiros, un dos máis 
importantes de Galicia en canto a estudos lingüísticos e literarios. 
 
- E.P., 'O 'Ramón Piñeiro' guía o ensino das linguas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 8 xullo 2005, 
p. 44. 
 
Dáse conta da publicación do volume O marco europeo común de referencia para as 
linguas, elaborado no Centro Ramón Piñeiro, que se presentou no día anterior xunto con 
outras dúas obras preparadas tamén no marco de proxectos de investigación deste Centro. 
Destácase que a obra en cuestión pretende o estabelecemento de niveis comúns en materia 
de referencias, de competencias de alumnos e do proceso de ensino-aprendizaxe e 
avaliación, para contribuír á creación dunha base tamén común de ensino de linguas en 
Europa. Así mesmo, infórmase brevemente do contido dos outros dous libros. Con respecto 
á presentación das obras, destácase a asistencia á mesma do presidente en funcións, Manuel 
Fraga, e recóllese a gabanza que este fai do labor investigador levado a cabo no Ramón 
Piñeiro.  
 
 
- Margarito Flowers, 'Del Neira Vilas poeta, redescubierto por los del Ramón Piñeiro, a los 
canes en lenocinio', El Correo Gallego, 'Gente a la última', 21 agosto 2005. 
 
Informa da publicación da edición facsimilar da revista e repasa os nomes dos seus 
colaboradores máis ilustres. 
 
 
- Xosé Neira Vilas, 'A revista Eufonía', El Correo Gallego, 'Arredor do mundo', 23 outubro 
2005, p. 2. 
 
Lembra a Alfonso Gayoso Frías, editor da revista, no centenario do seu nacemento. Indica 
que, aínda que a revista circulaba en Bos Aires de man en man e "sen pretensión de gran 
novidade", o seu valor literario queda demostrado polo feito de ter incorporado textos das 
principais figuras da literatura galega da segunda metade do século XX.  
 
 
 
Casares, Carlos, Conversas con Ánxel Fole, Vigo: Galaxia/Fundación Caixa Galicia,  
setembro 2005, col. Biblioteca Carlos Casares, nº 8, 93 pp.  (ISBN: 84-8288-831-5/84-
96494-31-4). 
 
Despois dun limiar no que se explica a razón dun libro tan peculiar, iníciase unha obra que 
é en realidade un diálogo entre Carlos Casares (Ourense, 1941-Vigo, 2002) e Ánxel Fole 
(Lugo, 1903-1986) no que se reflicte sobre diferentes cuestións. A conversa recollida foi 
mantida en Lugo no ano 1983 e reprodúcese a modo de entrevista acompañada de fotos de 
Ánxel Fole; nela, téntanse resumir ideas, vida e opinións deste autor... Casares recoñece 
que se tenta reproducir a conversa achegándose ao modelo orixinal mais que as palabras 
foron retocadas co fin de facer unha obra 'estética'. Faise un repaso da súa producción 



escrita, dotes pictóricas, traballos culturais, políticos ou pensamento ideolóxico facendo un 
resumo do que foi a súa vida. 
 
 
Recensións: 
 
- M.V., 'Diálogo entre dous mestres', A Nosa Terra, nº 1.197, 'Ensaio', 10 novembro 2005, 
p. 27. 
 
Achéganos a obra Conversas con Ánxel Fole na que Carlos Casares reflicte de modo 
humano e simpático a vida, ideas, inquedanzas de Ánxel Fole. Destácase o feito de ser este 
escritor un creador de boa literatura a partir de elementos ou experiencias populares. 
Formado literariamente, represaliado e fiel ao seu galeguismo republicano compensou a 
imaxe tópica e folclórica da Galicia cun realismo que reproduce historias que constituían 
daquela elementos reais da vida do país. 
 
Referencias varias: 
 
- X.F., 'Conversas con Ánxel Fole', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 133, 'Letras en galego', 
29 outubro 2005, p. 12. 
 
Preséntasenos a obra Conversas con Ánxel Fole, rescatada e publicada pola biblioteca 
Carlos Casares na cal se recolle un diálogo mantido entre Anxel Fole e Carlos Casares en 
xaneiro de 1983, elaborado esteticamente e convertido en texto literario polo último destes 
escritores. 
 
- Xulio Valcárcel, 'Conversas con Ánxel Fole', El Ideal Gallego, 'G!', 'Página literaria', 18 
decembro 2005, p. 4. 
 
Refire Xulio Valcárcel o encontro informal mantido entre Carlos Casares e Ánxel Fole  no 
comezo do ano de 1983. Así  vai transcribindo partes da "fala de Fole" nesa conversa entre 
amigos concluíndo co interese histórico e cultural que pode ter o libro publicado que 
transcribe e relata o encontro froito desa entrevista de Casares con Fole, onde falan de 
moitos temas relevantes como galeguidade, lingua ou diversos temas culturais. 
 
 
Casares, Carlos, Ramón Piñeiro. Unha vida por Galicia, V Premio Literario Ánxel Fole, 
Vigo: Galaxia, 14 abril 2005, col. Biblioteca Carlos Casares, nº 7, 183 pp.  (ISBN: 84-
8288-793-9). 
 
A editorial Galaxia reedita por primeira vez, dentro da "Biblioteca Carlos Casares", esta 
biografía de Ramón Piñeiro, orixinalmente publicada en 1991. A súa estrutura, sen cambios 
sobre o orixinal agás a adaptación ortográfica á normativa actual, configúrase en dez 
capítulos que, dispostos nunha liña temporal consecutiva, repasan a vida deste intelectual e 
galeguista. "Os primeiros anos" describe a mocidade de Ramón Piñeiro e as circunstancias 
nas que se inscribe a súa futura personalidade. O capítulo "O descubrimento de Galicia" 
fala sobre cómo, mentres Piñeiro fai o Bacharelato, comeza a recibir as primeiras 



influenzas procedentes do ámbito galeguista máis próximo e que encabeza Ánxel Fole. En 
"A guerra" dáse conta de distintos episodios que abranguen dende os perigos corridos tras o 
alzamento nacional de 1936 até os males psicolóxicos que  lle causa o conflito. "A 
reconstrución do galeguismo" narra os feitos e os debates sobre os que se tentou, nos 
primeiros anos do franquismo, reconstruír o movemento social, cultural e político de 
preguerra; faise especial fincapé no debate entre o galeguismo da emigración e o do interior 
galego, encabezado o primeiro por Castelao e o segundo polo propio Ramón Piñeiro. No 
quinto capítulo, "O cárcere", explícanse os motivos e os episodios polos que, consecuencia 
da súa loita democrática, Piñeiro coñece a cadea entre 1946 e 1949. "A Fundación de 
Galaxia" dá conta das razóns polas que xorde o proxecto cultural galeguista, do que será 
imaxe a editorial Galaxia, así como das dificultades coas que se atopa para saír adiante. 
Ademais narra as circunstancias nas que se desenvolve o importante papel que, no 
cumprimento deste fin, ten Piñeiro. "Polémica co Consello de Galicia" retoma o conflito 
entre o galeguismo da emigración e o do interior, contextualizándoo no debate sobre a 
idoneidade de reconstruír, ou non, o proxecto galeguista arredor de Galaxia; para iso 
reproduce documentación básica que se cruzou durante anos entre ambas as partes. No 
capítulo titulado "Novos plans políticos" explícanse as razóns da negativa de Ramón 
Piñeiro á reconstrución do Partido Galeguista (do que foi dirixente) así como da súa 
participación, directa ou indirecta, na aparición de partidos galegos de distintas ideoloxías: 
como serían o Partido Socialista Galego, o Partido Popular Galego ou a Unión do Pobo 
Galego. "Autonomía" describe os episodios máis senlleiros da súa implicación no proceso 
de redacción do Estatuto de Autonomía e dos primeiros anos da democracia recentemente 
xurdida en Galicia.  Finalmente, en "Unha filosofía do home" faise un rápido repaso sobre 
os piares fundamentais do traballo científico de Ramón Piñeiro e, en concreto, da súa teima 
na saudade como síntoma principal da singularidade espiritual de Galicia.  Esta obra de 
Carlos Casares, cunha narrativa didáctica e un estilo novelesco, foi galardoada no ano 1991 
co V Premio Literario Ánxel Fole que, convocado daquela pola Caixa de Aforros de 
Galicia e o xornal lucense El Progreso, tivo no seu xurado a Ramón Villares Paz, Basilio 
Losada Castro, Juan Soto Gutiérrez e Francisco Javier Fernández Martínez. 
 
 
 
Cuquejo Enríquez, María (editor), Airiños d´a miña terra, introdución e índices de Luís 
Alonso Girgado, Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en 
Humanidades �♦,  2005 (ISBN: 84-453-4040-9). 
 
Edición fascimilar da revista Airiños d'a miña terra, publicada en 1909 na Habana. Dos 
once números que a conformaron, reprodúcende dez, pois falta o séptimo número. Esta 
reedición está precedida dunha ficha técnica máis unha introdución, en que se fala acerca 
da revista (datación, páxinas , lingua, seccións, contidos, colaboradores, etc.). 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- E.P., 'Fraga loa o labor de profesores e bolseiros do 'Ramón Piñeiro', El Correo Gallego, 
'Hoy', 8 xuño 2005, p. 74. 



 
Co gallo da presentación de catro novas publicacións do Centro Ramón Piñeiro para a 
Investigación en Humanidades, o presidente en funcións, Manuel Fraga, eloxiou o traballo 
de investigación e divulgación realizado polos seus investigadores e bolseiros, un dos máis 
importantes de Galicia en canto a estudos lingüísticos e literarios. 
 
- E.P., 'O 'Ramón Piñeiro' guía o ensino das linguas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 8 xullo 2005, 
p. 44. 
 
Fálase das presentacións de catro obras publicadas polo 'Ramón Piñeiro': O marco europeo 
común de referencia para as linguas, Carolina Michelis e o cancioneiro de Ajuda, hoxe, 
Airiños d'a miña terra e Eufonia. Destas dúas últimas dise que foron revistas publicadas na 
emigración e por qué se caracterizou cada unha. 
 
 
González González, Manuel (coord.), Galicia. Revista do Centro Galego (Montevideo, 
1929), Tarrío Varela, Anxo (direc.), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia ♦,  2005, 
(259) pp.  (ISBN: 84-453-4102-2). 
 
Edición fascimilar do número 151 da revista Galicia do Centro Galego, publicada en 
Montevideo en 1929. A reprodución fascimilar da revista vén precedida dunha introdución, 
na que se fala da actividade dos galegos no Uruguay e das sociedades galegas en 
Montevideo: o Centro Galego, a Casa de Galicia e o Patronado da Cultura Galega. A 
continuación, a ficha técnica da revista e unha breve caracterización dela. 
 
 
 
Guitián, Xoán (editor), Extracto de Literatura, Pontevedra: Fundación Valle-Inclán,  2005, 
708 pp.  (DL: C-2310-05). 
 
Trátase dunha edición facsimilar da revista literaria e cultural de finais do século XIX 
Extracto de Literatura. A obra corresponde a un vello proxecto de ofrecer ao público un 
dos máis interesantes exemplos de xornalismo literario, de creacións literarias variadas do 
oitocentos. Foi esta a publicación periódica escollida pola Fundación Valle-Inclán por 
conter catro colaboracións pouco coñecidas de Ramón del Valle-Inclán, ademais doutros 
textos non menos interesantes e curiosos. A reedición reproduce exactamente a revista 
pontevedresa de 1893 grazas à recompilación dos números dispersos polas diferentes 
bibliotecas galegas. Despois dunha presentación da obra a cargo do presidente da fundación 
editora, Xerardo Fernández Albor, o coordinador da edición, Xoán Guitián, introduce unhas 
notas sobre a edición para finalmente dar paso a dous pequenos estudos: o primeiro sobre a 
sociedade e cultura pontevedresas de finais do XIX, por Mª Ángeles Tilve Jar, e o segundo 
que atende ao fenómeno da revista no contexto do xornalismo satírico e de opinión, a cargo 
de Xosé López García e Xosé R. Pousa Estévez. A reprodución facsimilar contén os 
corenta e tres números publicados na época: os catro primeiros números con oito páxinas e 
os restantes co dobre delas. Ademais ao inicio do facsímile aparece unha folla 
propagandística da revista que fora distribuída con anterioridade á publicación da revista. A 
publicación é rica culturalmente, como a Pontevedra da época, e tamén contén notas de 



humor e sátira que servían como ferramentas para a crítica social e política. Os contidos da 
revista son unha mestura entre crónica de actualidade e creación literaria, pero sempre 
provistas dun toque de humor. Contén moitos deseños e está escrita maioritariamente en 
castelán. Os autores que se atopan colaborando na revista son destacadas personalidades da 
época tanto galegas coma españolas ademais de escritores modernistas americanos, feito 
que convertirá á revista en pioneira e impulsora deste movemento modernista na Galiza. 
Trátase así dunha interesante reprodución dunha obra dese final do século do 
Rexurdimento, obra que se coloca ao pé doutras coma Café con gotas, La Pequeña Patria, 
Galicia Humorística ou Pero-Grullo. 
 
 
 
Moralejo Álvarez, Juan José, As troitas, miñas señoras, prólogo de Carlos Casares e 
epílogo de Álvaro Cunqueiro, Vigo: Galaxia, 11 abril 2005, col. Literaria, nº 217, 239 pp.  
(ISBN: 84-8288-797-1). 
 
Edición corrixida e aumentada "con lerias varias" do volume de Juan José Moralejo 
Álvarez (Santiago de Compostela, 1941) que apareceu por primeira vez en 1981. Dedicado 
"Para meu irmán Abelardo, e mais para o meu compadre José Luís, que non lles cabe o 
vezo no corpo" e "Para Pano, Santi, Manuel e Javier por tantas mañás e tantas tardes felices 
no río e pola que aínda nos faltan", ábrese coa reprodución do limiar de Carlos Casares 
(Ourense, 1941- Vigo, 2002) á primeira edición no que o ourensán lle anuncia ao lector "un 
libro divertido e coñón" dun amigo que ofrece o seu saber como pescador. A seguir, 
preséntase unha "Notiña urxente" na que Moralejo Álvarez informa da súa intención á hora 
de facer o libro e explica algúns dos cambios respecto á primeira edición, por exemplo, a 
razón das mudanzas lingüísticas. Séguenlle a esta "Notiña" os dezaseis capítulos nos que 
Juan José Moralejo presenta o seu saber sobre as troitas e ríos galegos, as súas experiencias 
e os seus consellos. Nos capítulos finais, ademais de recoller unha cantiga inédita 
relacionada coas troitas que lle escribira Camilo Flores e que Moralejo Álvarez inserira no 
libro homenaxe realizado con motivo do falecemento deste seu amigo e compañeiro, o 
experto troiteiro, autor d' As troitas, miñas señoras, recolle algúns textos cos que en La Voz 
de Galicia e nalgún outro papel foi dando noticia da súa "potamerastia" ou "fluviotolemia", 
como el denomina á súa afección polo mundo da troita. Péchase o volume co epílogo de 
Álvaro Cunqueiro "Peixes no río" no que o de Mondoñedo fala de diferentes peixes, como 
o salmón ou o reo, entre outros, e dos ríos nos que se poden pescar, facendo fincapé nos 
galegos.  
 
 
Recensións: 
 
- Laura Caveiro, 'No crisol do río', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 129, 'Libros', 16 
xuño 2005, p. IV. 
 
Lóase esta nova edición da obra publicada en 1981 por Juan José Moralejo Álvarez, 
alúdese ao prólogo de Carlos Casares e reprodúcese un fragmento do epílogo de Álvaro 
Cunqueiro. A seguir, destácase que nesta obra está presente "a diversión de recordar a 
diversión de pescar".  



 
- Tomás Ruibal, 'Exaltación da troita', Diario de Pontevedra, 'Revista!', 'Anaquel dos 
libros', 19 xuño 2005, p. 9. 
 
Informa da reedición desta obra publicada orixinalmente en 1981. Sinala que conta cun 
prólogo de Carlos Casares e un epílogo de Álvaro Cunqueiro e alude ao contido deste relato 
en primeira persoa dun pescador vocacional. A seguir, dá conta dalgúns datos biográficos 
de Juan José Moralejo Álvarez e reproduce a definición que de si mesmo fai no prefacio do 
volume. Finalmente, comenta que malia ao caracáter lúdico do libro, á presenza de 
experiencias persoais e ao eloxio ás troitas, agóchanse na obra alusións á actualidade 
política e cultural do momento no que foron escritos os artigos e preséntase o río como 
metáfora da vida, feito que provoca unha chamada ao recordo ou á análise da sociedade 
galega.  
 
Referencias varias: 
 
- Vicente Araguas, 'Unha boa troitada', Diario de Ferrol, 'Nordesía', nº 332, 10 xullo 2005, 
p. 20. 
 
Vicente Araguas opina en primeiro lugar sobre os artigos publicados en xeral na prensa e a 
seguir, máis concretamente, sobre os artigos en prensa de Juan José Moralejo Álvarez, para 
a continuación centrarse no volume deste último autor, As troitas miñas señoras. Indica 
cales son os artigos que menos lle interesaron dos recollidos no volume e, feita esta 
salvidade, destaca as "virtudes" nesta reedición: escolla dun título máis axustado ao 
contido, presenza de consellos prácticos, etc. Finalmente, dá conta do prologador do 
volume e do autor do epílogo e destaca a prosa e a lingua empregada neste traballo. 
 
 
 
V.3. MONOGRAFÍAS E LIBROS COLECTIVOS 
TRADUCIDOS OU NOUTRAS LINGUAS 
 
Axeitos, Xosé Luís, Barreiro Fernández, Xosé Ramón, Cartas a Murguía II (1868-1885), 
A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza,  2005, 519 pp.  (ISBN: 84-95892-34-0). 
 
Segundo volume que acolle as cartas recibidas por Manuel Murguía, concretamente, como 
o título indica, as que lle foron remitidas no período 1868-1885. Ábrese cun limiar de Xosé 
Ramón Barreiro Fernández (Ribeira, 1936) e Xosé Luís Axeitos (Rianxo, 1945) no que os 
editores sinalan, en primeiro lugar, que coa publicación deste novo volume proseguen co 
plan anunciado no prólogo de Cartas a Murguía I (2003) no que se indicaba que a Real 
Academia Galega contemplaba editar en tres tomos as cartas recibidas por Murguía e, nun 
cuarto, as cartas enviadas polo historiador. Continúa este texto introdutorio informando da 
importancia das datas escolleitas para a delimitación do período cronolóxico ao que 
pertencen as misivas, 1868 e 1885, datas singulares ambas as dúas por corresponderse, 
respectivamente, co inicio da andadura profesional de Manuel Murguía como arquiveiro en 
Simancas e coa morte de Rosalía de Castro, e tamén por ser fíos condutores de moitas das 



cartas. Xunto con estes, anunciánse outros fíos e temáticas principais presentes no 
epistolario como son os conflitos na súa carreira profesional, especialmente, o conflito de 
Simancas; a amizade con intelectuais da época, como por exemplo, Andrés Martínez 
Salazar; o debate xurdido a raíz da revolución do ano 1868; as ambicións políticas de 
Murguía; o distanciamento e posterior ruptura co editor Soto Freire; o tema da cultura e 
literatura popular e a procura das fontes fundacionais destas, aspecto fundamental dentro da 
teoría diferenciadora de Murguía; a primeira tentativa de institucionalización editorial; a 
relación de Murguía con Alexandro Chao e a revista La Ilustración Gallega y Asturiana; a 
precariedade económica na que se move a familia Murguía-Castro ou, entre outros, a morte 
de Rosalía e as cartas de pésame polo seu falecemento. Destácase así mesmo o carácter 
utilitario da correspondencia do historiador grazas ao cal se pode seguir o proceso de 
documentación e información de temas que constituirán obras importantes na súa posterior 
bibliografía. A seguir, reprodúcense as catrocentas cincuenta e tres cartas das que consta 
este segundo volume, dispostas por orde cronolóxica, dende 1868 até 1885. A edición das 
cartas acompáñase de numerosas notas a rodapé nas que alén de datos referentes aos 
manuscritos, como dimensións, tipo de papel, membretes, etc., se achega información 
diversa sobre algunhas das persoas, obras ou publicacións periódicas ás que se fai 
referencia nas misivas, facilitando así a súa comprensión e contextualización. Entre os 
numerosos remitentes, cuxas cartas a Murguía se poden consultar nesta obra, figuran nomes 
como Ventura García Rivera, Andrés Martínez Salazar, Manuel Milá y Fontanals, Juan 
Manuel Paz Novoa, Ramón Rúa Figueroa ou Ramón Segade Campoamor, por só citar 
aqueles remitentes con maior número de misivas neste volume. Ao igual que Cartas a 
Murguía I, esta nova entrega do epistolario murguiano acompáñase de varios índices: un 
índice cronolóxico, outro de remitentes e un terceiro analítico, que facilitan a lectura. 
Tamén se acompaña da reprodución de diferentes documentos (manuscritos, certificados ou 
nomeamentos, entre outros), debuxos, acuarelas, retratos, etc. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Xesús Alonso Montero, 'Cita con Rosalía: 35 cartas de pésame no verán de 1885', La Voz 
de Galicia, 'Culturas', nº 119, 'Beatus qui legit', 23 xullo 2005, p. 15. 
 
Xesús Alonso Montero alude ao acto que anualmente se celebra na Casa da Matanza por 
mor do aniversario da morte de Rosalía de Castro e recorda que neste ano presentou o seu 
volume Rosalía de Castro nas páxinas dos escritores republicanos nos anos da Guerra 
Civil (1936-1939). A seguir, detense polo miúdo no volume Cartas a Muguía II (1868-
1835) publicado nesas mesmas datas e no que Alonso Montero destaca a inclusión de cartas 
de pésame pola morte da poeta das que ofrece algúns fragmentos.  
 
- C.G., 'La Fundación Rosalía se hermanará mañana con la lusa Camilo Castelo Blanco', La 
Voz de Galicia, 'Área de Compostela', 9 novembro 2005, p. 34. 
 
Infórmase da axenda cultural que inicia a Fundación Rosalía de Castro de Padrón. 
Noméanse diferentes actos entre os que se destaca a formalización da irmandade desta 
fundación coa portuguesa Camilo Castelo Blanco e a presentación do libro Cartas a 
Murguía II.  



 
- S.S., 'Cartas a Murguía II' y un concierto cierran una intensa semana cultural en A 
Matanza', El Correo Gallego, 'En breve', 13 novembro 2005, p. 38. 
 
Infórmase da presentación oficial de Cartas a Murguía II, obra de Xosé Ramón Barreiro 
Fernández e Xosé Luís Axeitos, editada pola Fundación Pedro Barrié de la Maza, na 
Fundación Rosalía de Castro. Dise que xunto con outro acto pechou a semana cultural 
vivida na fundación. 
 
- R.M., 'Cartas a Murguía, o polígrafo galeguista', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 13 novembro 
2005, p. 34. 
 
Dá conta da presentación na Casa Museo de Rosalía de Castro, en Padrón, de Cartas a 
Murguía II, obra da que se sinala o contido e a autoría. Indícase que este é o segundo 
volume dos catro que teñen previsto elaborar e recórdanse algunhas das palabras dos 
coautores, pronunciadas na presentación, sobre o historiador e a súa obra. 
 
 
Bogart, Anne, Introdución á dirección de escena, trad. Manuel F. Vieites, Vigo: Galaxia 
�♦,  2005, Xunta de Galicia,  2005, 166 pp.  (ISBN: 84-8288-849-8) (DL: VG-1.173-
2005) (ISBN: 84-453-4136-7). 
 
A través destes sete ensaios Anne Bogart (Newport, Rhode Island, EUA, 1951) expón as 
súas experiencias persoais no que respecta á arte teatral. Está narrado en primera persoa e 
poderíase considerar unha autobiografía xa que xa no limiar expón a súa idea de teatro e no 
prólogo fai un resumo da súa carreira e traballos. Cada capítulo-ensaio ten o nome dun 
factor que inflúe na dirección teatral: a memoria, a violencia, o erotismo, o terror, os 
estereotipos, a turbación e a resistencia. Non só describe cada un destes factores, senón que 
ademais, cunha linguaxe moi sentimental e íntima, conta como ela foi aprendendo a 
manexar cada unha destas ferramentas. 
 
 
 
Cunqueiro, Álvaro, Viajes y yantares por Galicia, prólogo de Anxo Tarrío Varela, 
Santiago de Compostela: Alvarellos editora, 9 abril 2005, col. Rescate, 193 pp.  (ISBN: 84-
85311-20-5). 
 
Colectánea de trinta e sete artigos publicados por Álvaro Cunqueiro en Vida Gallega entre 
1954 e 1963 que non viran a luz en libro e que agora inauguran a colección "Rescate" de 
Alvarellos Editora. Abre o libro un "Prólogo" de Anxo Tarrío que lembra a fundación desta 
editorial por Enrique Alvarellos en Lugo en 1977, así coma o xurdimento da revista Vida 
Gallega en 1909, e que remata cunha loubanza da poliédrica, erudita e imaxinativa obra 
cunqueiriana na que tamén se inscribe o xénero culinario. A seguir, inclúese un artigo de 
Henrique Alvarellos, fillo do creador da editora, sobre Vida Gallega e especialmente a súa 
segunda etapa de 1954 a 1962, na que estaba ao cargo de José Iglesias Presa que fora 
conselleiro-delegado d' El Pueblo Gallego e un dos editores d' Alba. Destácase a ampla 
nómina de colaboradores, a extensa tirada de varios miles de exemplares e a calidade 



gráfica con portadas de importantes artistas. Faise especial mención dunha etapa na que 
Cunqueiro facía el só case toda a revista e alúdese ao parentesco daquel José Iglesias Presa 
co editor destes artigos. Canto aos artigos, a primeira parte "Comer y beber en Galicia" 
compóñena doce artigos culinarios, o primeiro dos cales serve de marco aos demais, que 
versan sobre caza, porco, salmón, viños e demais, receitas todas aliñadas con citas de 
escritores, anécdotas e pasaxes descritivas. "Los viajes" inclúe once artigos nos que ao fío 
dun personaxe, dunha historia ou dalgún texto se fala de certos lugares do país. E, por 
último, "De Re Varia" aglutina catorce artigos de diversas temáticas como a pintura, a 
cabalística, a literatura (José María Castroviejo, Ánxel Fole), un poema, feiras ou estrelas. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Jaureguizar, 'Un volumen reúne artículos de Cunqueiro sobre viajes y cocina', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 21 abril 2005, p. 87. 
 
Dá noticia da publicación de Viajes y yantares por Galicia. Obra periodística olvidada en 
'Vida Gallega', 1954-1963, primeiro volume da colección "Rescate" de Alvarellos Editora, 
no que se recollen trinta e sete artículos de Cunqueiro que nunca se editaran en libro. Dise 
que o libro consta de dous bloques "Comer y beber en Galicia" e "Los viajes", e "De Re 
Varia"; o primeiro dos cales atende a preferencias culinarias e vilas concretas, mentres que 
o segundo reúne artigos de temática diversa. Finalmente recolle unhas palabras do 
responsábel da editorial, Henrique Alvarellos. 
 
- MARÉ, 'Recuperan 37 artigos esquecidos de Cunqueiro', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 21 abril 
2005, p. 40. 
 
Anúnciase a primeira aparición en libro de trinta e sete artigos que Cunqueiro publicara en 
Vida Gallega entre 1954 e 1963, dos que se di que mesturan a cociña, as anécdotas, os 
costumes, a crítica literaria e outros asuntos. Dise que inclúe a reprodución do texto orixinal 
nalgúns casos, un limiar de Anxo Tarrío e outro do editor sobre Vida Gallega, e que estes 
Viajes y yantares por Galicia son o primeiro libro da colección "Rescate" de Alvarellos 
Editora. 
 
 
 
Fernández del Riego, Francisco, Sesenta gallegos ilustres. Obra periodística olvidada en 
'Vida Gallega' 1956-1962, Santiago de Compostela: Alvarellos editora,  setembro 2005, 
342 pp.  (ISBN: 84-85311-21-3). 
 
Volume da colección "Rescate" de Alvarellos Editora que recupera os sesenta artigos 
escritos por Fernández del Riego na revista Vida Gallega. Comeza cunha nota do editor 
onde resume o espírito e intencións da colección ademais de destacar a labor de divulgación 
desta relevante figura da cultura galega. Manifesta o editor o respecto gardado á orde 
cronolóxica de publicación dos escritos, anunciando que a edición só introduce cambios no 
que se refire á adaptación de topónimos á normativa actual para rematar cunha mostra dos 
artigos orixinais mecanografados tal como foron entregados á revista no seu tempo. Segue 



un "Apunte Limiar" escrito polo propio autor no que lembra o ambiente de censura do 
momento e os seus efectos na súa escritura como o uso do castelán e do pseudónimo. A  
continuación, describe o contido do libro referíndose a algúns dos personaxes que aparecen 
ademais da intención e obxectivo do mesmo: a divulgación das figuras relevantes da cultura 
galega ao lectorado actual.  Tras este "Limiar" aparecen os artigos dedicados aos persoeiros 
máis relevantes das letras galegas, dende Paco Gómez Chariño pasando polos ilustres 
Rosalía de Castro ou Manuel Curros Enríquez, seguindo con Antón Losada Diéguez até 
Antón Noriega Varela, Ramón María del Valle-Inclán ou Juan Vicente Viqueira, figuras 
relevantes nos distintos ámbitos da nosa cultura, tanto literarios como filosóficos ou 
académicos.  Máis alá dunha mera aproximación crítica, acércase a cada un deles dende 
unha perspectiva  xornalístico-literaria que axuda a crear un perfil máis humano de cada 
figura, contextualizada nun marco concreto, ofrecendo detalles non só referidos á súa 
produción literaria senón tamén á súa forma de entender e vivir a vida. Segue un apéndice, 
"De varia de", no que aparecen outros artigos publicados polo autor na mesma revista sobre 
temas variados, dende a impresión da nosa paisaxe en escritores foráneos até o labor 
cultural de Ramón Otero Pedrayo e Vicente Risco, pasando pola actualidade do libro 
galego naquel momento e unha referencia á alma lírica galego portuguesa. Remata coa 
tradución ao castelán do "Apunte Limiar" ,"Apunte Preliminar", e un índice por orde 
alfabético dos distintos autores que aparecen na obra. 
 
 
Recensións: 
 
- José Varela, 'Los puentes de Cosme Barreiros', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 133, 
'Letras no ficción', 29 outubro 2005, p. 6. 
 
Dá conta do labor periodístico levado a cabo por Fernández del Riego co libro Sesenta 
gallegos ilustres, que recupera os seus artigos escritos para Vida gallega. Comeza aludindo 
á fractura que supuxo a Guerra Civil Española coa nosa memoria, historia e cultura para 
logo encadrar o gran mérito do autor cos escritos que na obra aparecen. A continuación, 
menciona a súa constante dedicación á defensa dos valores da cultura galega e a súa fe no 
efecto liberador e de cohesión como sociedade difenciada, labor á que se aplica sen tregua. 
José Varela non se olvida do labor de Alvarellos Editora na recuperación destes sesenta 
artigos publicados por Fernández del Riego entre 1956 e 1962, matizando que están escritos 
en castelán baixo o pseudónimo de Cosme Barreiros. Define a obra como unha vidriera 
onde se perfilan sesenta personaxes a través de pezas diferentes que ofrecen unha visión 
global do pasado galego, unha vidrieira de distintas cores, trazos e profundidade 
dependendo do retrato do personaxe. Mantén que esta pluralidade incide de forma moi 
positiva no enriquecemento da obra e, para apoiar tal afirmación, refírese ao variado índice 
da mesma onde figuran poetas medievais como Mendiño, Gómez Chariño, personaxes de 
singularidade histórica como Xelmírez ou nomes relevantes da Ilustración como o Padre 
Sarmiento, os precursores como Faraldo e os continuadores como Castelao ou Vilar Ponte, 
ademais dos poetas con liña europeísta como Manuel Antonio ou Luís Pimentel. Remata 
ofrecendo unha visión global da obra para definila como volume que contén as pezas ponte 
que axudan ás xeracións actuais a achegarse á historia de Galicia. 
 



- M. Taboada, 'O esforzo de coñecer o pai', A Nosa Terra, nº 1.197, 'Ensaio', 10 novembro 
2005, p. 28. 
 
Dá conta da publicación do volume Sesenta gallegos ilustres, editado por Alvarellos 
editora, que recupera artigos de Francisco Fernández del Riego. Despois de recordar a 
necesidade da publicación de libros coma estes en Galicia, comenta a obra ofrecendo como 
referencia unha contextualización histórica da mesma para loar o labor de del Riego neste 
cometido de facer que as figuras máis senlleiras das letras galegas non perdan a súa 
transcendencia no público. Enfatiza logo a intelixencia e sutileza do seu uso da palabra en 
épocas de censura no uso da adxectivación arriscada e a adecuación de substantivos. A 
seguir, comenta determinados aspectos da obra, loando a dedicación de "don Paco" á tarefa, 
e nomea algúns dos escritores e artistas que aparecen, dende Paio Gómez Chariño até Luís 
Pimentel, ou figuras da talla do conde de Lemos, Antonio Neira de Mosquera ou o Conde 
de Gondomar. Neste punto subliña o necesario intento de Del Riego por recuperar a maior 
parte do pasado posíbel, recollendo figuras relevantes que se constitúen en referentes 
futuros. Remata recomendando o libro ao lectorado polo seu valor pedagóxico e a súa prosa 
sólida e áxil, imprescindíbel para o alumnado en período de escolarización. 
 
- Ramón Nicolás, 'Galegos sobranceiros', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 144, 'Libros', 
1 decembro 2005, p. 5. 
 
Análise da obra Sesenta galegos ilustres publicada por Alvarellos Editora na serie 
"Rescate" que recolle a obra xornalística de Fernández del Riego dende 1956 até 1962. 
Logo de comezar cunha alusión á publicación do volume, lembra os escritos que Del Riego 
firmaba baixo o pseudónimo Cosme de Barreiros respecto de figuras salientábeis da nosa 
historia, literatura, música, política, etc. Loa este labor e o reto que supón redactar pequenas 
biografías valorativas de persoeiros caracterizadas pola súa entrega a Galicia. Menciona a 
Castelao, Vilar Ponte ou Otero Pedrayo para manifestar que os escritos teñen unha gran 
calidade humana e literaria. Remata invitando ao lectorado á consulta desta obra para 
descubrir así ángulos inéditos de cada un destes sesenta galegos ilustres que abranguen 
dende Rosalía a Amor Ruibal, Pintos ou Noriega Varela. 
 
Referencias varias: 
 
- Jorge Lamas, 'Alvarellos Editora publica 'Sesenta gallegos ilustres', obra de Del Riego', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 28 setembro 2005, p. 46. 
 
Dá noticia da presentación por parte de Alvarellos Editora do libro Sesenta gallegos 
ilustres, colección de artigos escritos entre 1956 e 1962 por Francisco Fernández del Riego 
baixo o seudónimo Cosme Barreiro na revista Vida gallega. Di que esta editora luguesa 
inclúe a obra na súa colección "Rescate", inaugurada hai tres meses baixo o título Viajes y 
yantares, de Álvaro Cunqueiro, ademais de lembrar a labor de Del Riego na recuperación 
de personaxes da vida cultural e política galega na citada revista. A continuación, sinala 
que, aínda que o limiar da obra está escrito en galego polo propio autor, o castelán é a 
lingua dos artigos, sendo fiel aos orixinais da revista Vida gallega. Lembra tamén que nos 
anos cincuenta Del Riego logra burlar naquela serie a censura e falar de figuras relevantes 
da cultura galega, prohibidos polo réxime franquista, sinalando a Castelao como exemplo. 



Menciona aqueles que estiveron presentes na presentación do libro como Henrique 
Alvarellos e o escritor Xosé Antonio Perozo, encargado de falar do autor a quen cataloga de 
facho da cultura galega. Remata recuperando a intención do editor de publicar na colección 
"Rescate" textos esquecidos de autores como Otero Pedrayo ou Vicente Risco. 
 
- Amaia Mauleón, 'Un libro reúne perfiles de gallegos ilustres escritos por Del Riego en los 
60', Faro de Vigo, 'Sociedad y Cultura', 28 setembro 2005, p. 38. 
 
Dá noticia da publicación de Sesenta gallegos ilustres, editado por Alvarellos Editora. Logo 
de realizar unha breve sinopse do volume onde se refiere á ampla galería de personaxes que 
figuran, o obxectivo de divulgación da obra e o estilo poético da prosa, céntrase nas 
opinións de Fernández del Riego na presentación da obra levada a cabo na Casa da Cultura 
de Vigo. Destaca a sorpresa con que o autor acolle a tarefa de recompilación proposta pola 
editorial, a dificultade de usar o galego nos anos en que escribía en Vida Gallega e a tarefa 
de divulgar ao público a labor das relevantes figuras galegas. Menciona ademais o empeño 
de Del Riego por rescatar unha época prohibida pola censura, debendo firmar con 
seudónimos como Cosme Barreiros. A continuación, cita algunhas das figuras da obra 
como Domingo Fontán, Amor Ruibal ou Curros Enríquez para logo comentar as verbas 
pronunciadas por Alvarellos e o escritor Xosé Antonio Perozo. Mentres Alvarellos sinala a 
actualidade dos textos, Perozo recorda o labor divulgador de Del Riego e a súa gran 
capacidade investigadora. Conclúe coa referencia ás publicacións que se editarán nos 
próximos meses por parte de Alvarellos Editora, volumes dedicados a recuperar a obra 
inédita de Otero Pedrayo, Leandro Carre ou Vicente Risco. 
 
- Javier D. Campa, 'Un libro reúne artículos publicados por Fernández del Riego en 'Vida 
Gallega', Atlántico Diario, 'Vigo', 28 setembro 2005, p. 17. 
 
Dá conta da presentación na Casa Galega da Cultura do volume Sesenta Gallegos ilustres, 
que recupera artigos escritos por Fernández del Riego para Vida Galega entre 1956 e 1962. 
Destaca a presenza de Henrique Alvarellos na dita presentación, quen resalta a traxectoria 
da revista nas súas dúas etapas: 1909-1938 e dende 1954 en diante. Recolle ademais as 
verbas do propio Fernández Del Riego, quen alude á dificultade do idioma galego en 
épocas de ditadura e á importancia da divulgación do que na nosa terra ocorría. Isto é 
matizado coa alusión á participación do director da Fundación Penzol, que destaca a 
utilización dos pseudónimos nos periódicos debido á prohibición do uso do ortónimo. 
Remata referíndose ao volume no que está recollida a obra, colección "Rescate", de 
Alvarellos Editora, e aos persoeiros que nela aparecen como Rosalía de Castro, Valle 
Inclán, Manuel Antonio ou Juan Vicente Viqueira, todos eles catalogados como 
importantes referentes da literatura galega. 
 
 
- Xesús Fraga, 'Retratos xornalísticos de galegos ilustres', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
142, 31 decembro 2005, p. 13. 
 
Aproximación á obra de Fernández del Riego Sesenta galegos ilustres. Comeza aludindo á 
faceta de recuperación e divulgación da cultura galega que se logra con volumes como o 
que se reseña. Define a obra como unha serie de retratos xornalísticos de persoeiros 



dispares de distintas épocas e profesións que destacan pola súa dedicación a Galicia. Xesús 
Fraga remata cunha alusión á lingua na que están escritos, o castelán, aínda que enfatiza 
que neles latexa o espíritu galego e remite a un enderezo electrónico para escoitar ao autor 
ou ler algún poema. 
 
 
Pruner, Michel, A fábrica do teatro, trad. Inmaculada López Silva, Vigo: Galaxia �♦,  
2005, Xunta de Galicia,  2005, 344 pp.  (ISBN: 84-8288-878-1) (ISBN: 84-453-4159-6). 
 
Sexto volume da colección "Biblioteca de teatro" que editan Galaxia e o Instituto Galego de 
Artes Escénicas e Musicais (IGAEM). Trátase dun manual de consulta sobre o espectáculo 
teatral e todo o relacionado co dramático. Michel Pruner adopta unha perspectiva histórica 
e técnica para analizar diversos aspectos como os culturais, os técnicos ou os económicos, 
que son a esencia da elaboración do espectáculo, concibido polo autor como un feito 
colectivo. Deste xeito, en cada un dos sete capítulos nos que se divide o libro, Pruner ofrece 
unha definición e análise detallada de cada axente partícipe na "fábrica do teatro": o autor, 
o actor, o director, o escenógrafo, o iluminador, o público...  
 
 
 
Woolf, Virginia, Un cuarto de seu, trad. Iria Sobrino, Santiago de Compostela: Sotelo 
Blanco Edicións,  2005, Xunta de Galicia,  2005, col. As letras das mulleres, nº 3 (ISBN: 
84-7824-459-X) (ISBN: 84-453-3965-6). 
 
Tradución do clásico ensaio de Virgina Woolf (Londres, 1882- Rodemell, Sussex, 1941) 
sobre a constitución dunha tradición ensaística e literaria en clave feminina. A autora 
inglesa inaugura con este libro a fecunda liña de pensamento sobre as mulleres escritoras na 
época moderna. O libro recorre a recursos tirados de varios xéneros, entre os que 
sobrancean a autobiografía, a narrativa e a literatura pedagóxica. Lonxe de situar a 
especificidade da produción literaria das mulleres en criterios subxectivos ou abstractos, 
Woolf vencella a tradicional marxinalidade da escrita feminina cos condicionamentos 
sociais e materiais que afectaron ás mulleres no seu acceso á literatura. De aí emerxe a 
figura central do ensaio: ese cuarto propio, alegoría da independencia económica e 
espiritual, que posibilitaría o acceso das escritoras ao campo literario. A tradución vai 
precedida dun estudo crítico da profesora Manuela Palacios onde se ofrece unha 
contextualización, unha interpretación e unha presentación da obra.  
 
 
Recensións: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 119, 7 abril 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa que nesta ocasión acolle catro recensións breves de Discurso e tempo, de 
Miguel Barros; Un cuarto de seu, de Virginia Wolf; Obreirismo ferrolán, de Eliseo 
Fernández; e Astures y asturianos, de Carlos Marín Suárez. Con respecto á obra de Virginia 
Wolf, sinala que o título da obra fai referencia a un espazo físico no que a escritora pode 



escribir sen interrupcións e que é un símbolo da liberdade de pensamento; explica que no 
libro se fai fincapé nas dificultades que teñen as mulleres para desenvolver a súa carreira 
literaria e afirma que se trata dunha das primeiras historias da literatura de mulleres. 
 
- Ramón Nicolás, 'Un cuarto de seu', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 128, 'Libros', 9 
xuño 2005, p. V. 
 
Pártese dunha valoración altamente positiva da colección de Sotelo Blanco "As letras de 
mulleres", coeditada coa colaboración do Servizo Galego de Igualdade. No seu seo, ve a luz 
o ensaio de Virginia Woolf, do que se salienta a súa condición híbrida, entre o ficcional e o 
ensaístico. Ademais de recoñecer a importancia fundacional da obra para o pensamento 
literario contemporáneo, e nomeadamente o feminista, Ramón Nicolás detense nos aspectos 
compositivos do libro, que teñen sido obxecto de non poucos comentarios ao longo da 
historia da crítica literaria. En efecto, como fai notar a propia Manuela Palacios no prólogo, 
non son poucas as contradicións argumentais, e mesmo ideolóxicas, que atravesan a materia 
ensaística. O crítico remata por encarecer o coidadoso traballo de tradución de Iria Sobrino.  
 
 
- M.O., 'As mulleres e a literatura', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 128, 'Libros', 9 xuño 
2005, p. V. 
 
Destácase o papel pioneiro de Virginia Woolf na transformación das técnicas narrativas, e o 
seu hábil uso de recursos experimentais como o monólogo interior. Un dos froitos da súa 
traxectoria creativa foi o ensaio Un cuarto de seu, que para o autor revela, máis de 
cincuenta anos despois da súa primeira edición, un coñecemento preciso das condicións que 
seguen a afectar aínda hoxe á creación de autoría feminina. 
 
- Manuel Xestoso, 'Que precisan as mulleres para escribir boas novelas?', A Nosa Terra, nº 
1.183, 'Narrativa', 7 xullo 2005, p. 28. 
 
Comézase salientando a importancia de mesturar, no xénero do ensaio, o rigor expositivo e 
a beleza estética. O crítico considera que Un cuarto de seu constitúe un caso paradigmático 
de ensaio literario, debido ao xeito no que harmoniza a expresión e o contido. Infórmase da 
xénese da obra: unha serie de conferencias encol da novelística feminina ditadas por 
Virginia Woolf. A seguir, faise un repaso polos principais tramos argumentais e temáticos. 
Por último, exponse a tese principal do libro: o xeito no que as condicións materiais 
precarias padecidas polas mulleres ao longo da historia influíron na creación literaria de 
autoría feminina. Remátase facendo referencia á oportunidade do limiar de Manuela 
Palacios e á vixencia dalgunhas das teses da autora para a comprensión do contexto literario 
galego, onde sobrancea a produción das mulleres, pero onde non todos os avances 
desexábeis foron acadados. 
 
Referencias varias: 
 
- Ana Conde, 'Obras de Virginia Woolf e Jane Austen foron editadas en galego', El 
Progreso, 'Cultura', 27 marzo 2005, p. 73. 
 



Ademais de aludir á tradución da obra Orgullo e prexuízo de Jane Austen,  Ana Conde fai 
unha valoración do papel do ensaio de Virginia Woolf na conformación da teoría feminista 
contemporánea. Analízase a dimensión metafórica do "cuarto de seu", símbolo da liberdade 
de pensamento das mulleres e da súa independencia económica e persoal.   
 
 
 
V.4. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS 
 
A.R., 'Doces literarios para os máis pequenos', Tempos Novos, nº 92, 'Libros', 2005, p. 73. 
 
Alúdese á publicación en galego de Sopa de soño e outras receitas de cocociña, obra de 
José Antonio Ramírez ilustrada por Riki Blanco destinada aos máis cativos. 
 
 
 
A.R., 'Rebelión na granxa', Tempos Novos, nº 92, 'Libros', 2005, p. 73. 
 
Coméntase o argumento do relato de Antonio Reigosa Bacoriño, no que un porco se resiste 
a aceptar sen máis o seu tráxico destino e fuxe.  
 
 
 
Abuín, Anxo, 'Minimalia. 20 pezas de teatro breve', Anuario Grial de Estudos Literarios 
Galegos 2004, 'Libros', 2005, pp. 207-208. 
 
Neste texto Anxo Abuín achégase á obra Minimalia, que recolle vinte pezas de teatro breve 
da autoría de Euloxio R. Ruibal, reunidas por Inmaculada López Silva, quen é responsábel, 
ademais, da introdución crítica á traxectoria do autor. Incídese na ausencia dunha poética 
da peza breve no ámbito galego e esbózase sucintamente o panorama da evolución deste 
fomato no contexto da literatura galega. Abuín lembra que a única aproximación crítica á 
peza teatral breve foi un artigo inaugural de Manuel F. Vieites, e considera inscrito neste 
ronsel tamén o contributo actual de Inma López Silva no marco da obra obxecto de análise. 
Finalmente, e logo dunhas apreciacións sobre a condensación e redución, que non faltas ou 
ausencias, presentes nas pezas breves, Abuín remata apuntando algunhas características 
recorrentes neste tipo de formatos, ás que chega partindo da consideración conxunta dos 
textos recollidos en Minimalia. Valórase moi positivamente, por tanto, a aparición de obras 
coma a aludida, por contribuír á configuración do corpus que dé pé á elaboración desa 
poética da peza breve cuxa ausencia se denunciara ao inicio. 
 
 
 
Acuña, Ana, 'Voz e memoria: a correspondencia entre Xoán Vidal Martínez e Xosé Mª 
Álvarez Blázquez (I)', Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, nº vol. 8, 2005, pp. 19-31. 
 



Céntrase na amizade que mantiveron Xoán Vidal (Salcedo, Pontevedra, 1904-1994) e Xosé 
Mª Álvarez Blázquez, da que constitúe boa proba a correspondencia que os dous poetas 
mantiveron en momentos especialmente relevantes. Nesta entrega preséntanse as cartas de 
Álvarez Blázquez a Xoán Vidal. Comeza referíndose ao centenario do poeta pontevedrés, 
celebrado en 2004, que constituíu unha boa ocasión para coñecer a vida e obra deste 
escritor, considerado o precursor do hilozoísmo. Salienta que o epistolario que 
intercambiou con Álvarez Blázquez mostra a relación entre dúas persoas de xeracións 
diferentes, pero unidas polo seu compromiso co labor cultural que se desenvolveu en 
Pontevedra ao longo dos anos vinte e trinta do século XX, nomeadamente na chamada 
escola da "Fillagosa" que reuniu, entre outros, a Xoán Vidal, Luis Amado Carballo ou Juan 
Bautista Andrade. Afirma que o encontro poético entre Xoán Vidal e Álvarez Blázquez 
produciuse na redacción da revista Cristal. A seguir, analiza o epistolario, indicando que 
consta dunha serie de poemas narrativos enviados dende o desterro zamorano (anos 1940-
1941) e de cartas remitidas tras o regreso de Álvarez Blázquez a Vigo (de 1963 a 1982). 
Cualifica como especialmente interesantes as cartas datadas entre 1967 e 1969 pola 
información que achegan sobre a actividade editorial de Álvarez Blázquez, en particular 
sobre a creación das coleccións "Pombal" e "O Moucho" da editorial Castrelos e sobre a 
edición da obra de Luis Amado Carballo. Finalmente, reprodúcense cinco cartas 
correspondentes a estes anos. 
 
 
 
Almazán, Eva, 'Entre os best-sellers e as belles-letres. Tradución e prestixio no sistema 
literario galego', Grial, nº 167, 'Da literatura nacional á literatura mundial', 2005, pp. 46-49. 
 
Cuestiónase o organigrama das traducións galegas nunha reflexión sobre o momento actual 
da literatura galega. Pregúntase se un sistema como o galego cheo de figuras notábeis debe 
traducir obras comerciais como os best-sellers ou, se pola contra, se debe preocupar de 
transvasar para o galego só as belles-lettres. Esta pregunta é a que xera o debate xa que 
mentres as editoras consideran necesaria a literatura comercial que move masas e cartos 
que fan que poidan publicar libros de calidade, o lectorado con conciencia considera unha 
deshonra para a lingua galega que certas novelas saían á luz. Déixase aberto o debate posto 
que se pensa que nestes casos só o tempo decidirá. 
 
 
Alonso Girgado, Luís, 'Xoán Vidal Martínez, poeta da tristeza', Encrucillada. Revista 
galega de pensamento cristián, nº 144, 'Achegas', 2005, pp. 73-78. 
 
Pásase revista á contribución do intelectual pontevedrés á cultura galega, que se canalizou 
mediante dúas vías principais: o seu labor como poeta e a súa actividade editorial ao fronte 
de numerosas revistas dende as que procuraba fomentar a divulgación da literatura galega. 
No que respecta ás súas contribucións no eido do xornalismo, Alonso Girgado destaca as 
súas colaboracións coa revista Hebe e a súa iniciativa á hora de fundar, á temperá idade de 
dezaoito anos, Alborada, que servirá de vehículo de expresión para os seus colegas. O 
derradeiro proxecto editorial é Cristal, que presta especial atención á lírica e reproduce nas 
súas páxinas gravados de Maside ou Turas. A andaina literaria de Vidal é tamén obxecto de 
análise crítica. Girgado considera a Vidal como o pioneiro da Xeración de 1922 pola saída 



á luz de Mágoas xa en 1921. Xulga este volume como algo inmaturo e destaca a presenza 
da terra galega e das características reivindicativas nos seus versos. A cosmovisión 
desolada e pesimista que o crítico aprecia en Mágoas vese gravemente intensificada en 
Alcor, que inicia un lirismo paisaxístico de índole romántica e co que Vidal participa da 
vangarda e do neopopularismo. O autor do artigo explica que a tráxica irrupción da Guerra 
Civil e a represión posterior xeran en Vidal todo un trauma que o condena á esterilidade 
creativa, tan só entrecortada pola escritura dos poemas inéditos chamados a integrar o 
volume Palabra llana. Alonso Girgado opina que estes derradeiros versos supoñen a 
despedida vital dun poeta que se ve xa vello e afastado da vida. 
 
 
Alonso Montero, Xesús, 'Los poetas gallegos ante Sancho Panza en 1905', Madrygal. 
Revista de Estudios Gallegos, nº Vol. 8, 'Artigos', 2005, pp. 11-17. 
 
Este traballo de Xesús Alonso Montero revisa a admiración e o interese de varios poetas 
dos séculos XIX e XX pola figura de Sancho Panza, ademais de recuperar creacións de 
autores galegos sobre asuntos cervantinos. Comeza salientando a destacada presenza dos 
intelectuais galegos nas celebracións cervantinas celebradas no ano 1905 coa publicación 
de poemas, discursos, artigos, debuxos e folletos, a celebración de faladoiros literarios. Cita 
pola súa importancia a publicación do Ateneo Ferrolán, cun poema de Emiliano Balás e 
discursos de Alfredo de la Iglesia, Rodrigo Sanz e Federico Landrone, e a da Liga de 
Amigos de La Coruña, que contén vinte e nove textos de plumas tan ilustres como as de 
Emilia Pardo Bazán, Eduardo Pondal, Wenceslao Fernández Flórez, Alfredo Vicenti ou 
Andrés Martínez Salazar. Entre os poemas que teñen como asunto Cervantes ou algún dos 
personaxes da súa novela, menciona a Salvador Golpe, Galo Salinas, Emilio Fernández 
Vaamonde, Emiliano Balás ou Eduardo Pondal, de quen é o único poema en lingua galega. 
Entre as prosas dedicadas a Sancho Panza cita o artigo "En defensa de Sancho", do 
científico compostelán José Rodríguez Carracido, e o alegato contra o escudeiro que 
escribiu Ramón Bernárdez, ambos publicados no opúsculo coruñés El centenario del 
Quijote en Galicia. Cita tamén o discurso de Augusto Fernández Besada, Aptitudes de 
Sancho para gobernar la ínsula Barataria (Madrid, 1905). No apartado dedicado aos 
poemas, Alonso Montero detense nun soneto asinado por Hipómenes, publicado na revista 
Follas Novas da Habana o 19 de novembro de 1905; no soneto e no poema en quintillas de 
Manuel Amor Meilán; e nun curioso soneto de Curros Enríquez titulado "A la entereza de 
Sancho". Ademais cita un breve poema galego de Eugenio Carré Aldao no que este fai 
unha meditación política na liña do espírito do noventa e oito na que enfronta a Sancho e a 
Don Quixote e outras creacións correspondentes a dous poetas de esquerdas, Miguel Torga 
e Gabriel Celaya. 
 
 
 
Alonso Montero, Xesús, 'Un informe da Real Academia Galega sobre Antón Tovar', 
Lethes. Cadernos culturais do Limia, nº 6, 'Tovar na memoria', 2005, pp. 14-15. 
 
Fragmento do informe presentado ante o Ministerio de Cultura para a presentación de 
Antón Tovar como candidato ao "Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana". En canto 
ao escritor, cualifícao como un "poeta da intimidade radical", autor de textos de aparente 



sinxeleza e gran capacidade comunicativa nos que o intimismo non deixa de revelar a 
conflitividade histórica na que o individuo reflexiona e sofre. 
 
 
Alonso Montero, Xesús, 'Palabras (presentes e futuras) de gratitude', Grial, nº 166, 'O rego 
da cultura', 2005, , pp. 11-13. 
 
Alocución proferida en Vigo o 28 de maio de 2005 no acto en que a Fundación dos Premios 
da Crítica Galicia lle entregou a Xesús Alonso Montero o premio de Galego Egrexio. Ao 
longo do texto, Xesús Alonso Montero mostra o seu agradecemento polo premio a diversas 
institucións e personalidades. 
 
 
 
Alonso, Ana Luna, 'A literatura galega traducida no estranxeiro. Un intercambio desigual', 
Grial, nº 167, 'Da literatura nacional á literatura mundial', 2005, pp. 32-45. 
 
Lévase a cabo unha análise da exportación literaria galega entre 1980 e a actualidade. Para 
iso bótase man aos datos do Index Translation elaborado pola UNESCO e ao Catálogo de 
obras literarias en lingua galega traducidas a outros idiomas realizado polo Consello da 
Cultura Galega e dirixido por Carlos Casares. As cifran consultadas poñen de manifesto o 
aumento progresivo de traducións até a actualidade na que comeza a apreciarse un 
retroceso. Na época dos oitenta comezan a editarse libros de Eduardo Blanco Amor, Celso 
Emilio Ferreiro ou Rosalía de Castro a outras linguas. Anos máis tarde outras editoriais 
apostan por Carlos Casares, Alfredo Conde ou Antonio García Teixeiro. Saliéntase que 
neste avance ten moito que ver a crítica composta por persoeiros da talla de Fernández del 
Riego. Outros autores traducidos foron Castelao, Cunqueiro e Rivas. Finalmente faise unha 
crítica á falta de interese do Estado que permite que se traduzan libros en galego a partir do 
castelán. 
 
 
Alvarado, Segundo, 'Vía Satélite. Unha conversa con Tovar', Lethes. Cadernos culturais 
do Limia, nº 6, 'Tovar na memoria', 2005, pp. 16-17. 
 
Texto no que o autor imaxina unha conversa con Antón Tovar, quen, xa morto, expresa a 
súas experiencias no máis alá ao tempo que recibe as loas  ofrecidas polo seu interlocutor.  
 
 
Álvarez Cáccamo, Xosé María, 'Os heterónimos complementarios de Ferrín', Grial, nº 
166, 'O espello das letras', 2005, , pp. 139-140. 
 
Comentario do último poemario de Xosé Luis Méndez Ferrín, Era na selva de Esm, 
publicado pola editorial Espiral Maior (2004). Esta obra é resultado da compilación de 
diferentes poemas publicados en "Plaquettes", revistas e edicións de arte, Álvarez Cáccamo 
saliente os diferentes heterónimos de Méndez Ferrín que aparecen nos poemas. 
 
 



 
Angueira, Anxo, 'Brais González Pérez: Sangue sobre silenzo', A Trabe de Ouro, nº 61, 
2005, pp. 121-123. 
 
Recensión do poemario de Brais González Pérez (Salceda de Caselas, 1988) titulado 
Sangue sobre silenzo (Edición do autor, 2004). Anota a recuperación que se fai nesta obra 
dalgunhas das voces "máis brillantes e máis lúcidas da historia da nosa poesía", entre as que 
recolle as de Eduardo Pondal, Ramón Cabanillas, Manuel Antonio ou Lorenzo Varela. 
Sitúa os poemas no xénero épico pois "todo o tempo pasado é presente". Manifesta que esta 
épica é "non pacifista, contraria ao entreguismo, ao pactismo" e produtora dun "capital 
simbólico que nos alimenta coma un pan infinito". Di que Sangue sobre silenzo se 
incorpora ao sistema literario galego dende a marxe porque é un libro editado polo propio 
autor e, xa que logo, alleo aos mecanismos tradicionais da edición e da distribución, máis 
porque realiza unha "historia recente dos presos, dos fusilados, foxo común" e, por tanto, 
dunha "vitoria por sempre renacente e apagada". Remata felicitándose pola publicación do 
poemario e intúe unha futura produción de Brais González Pérez "moi fecunda e moi feliz". 
 
 
Asorey Vidal, Daniel, 'O gardián da memoria', Grial, nº 165, 'O espello das letras', 2005, 
pp. 116-117. 
 
Fálase do libro gañador do Premio Xerais no ano 2004, O exiliado e a primavera, de 
Manuel Veiga. Sinálase que nesta novela se achega unha visión máis da Guerra Civil que 
deu pé a tantos libros no sistema literario galego. Recórdase que o personaxe principal, 
Alexandre Marrube, é un exiliado que retorna a Galicia corenta anos despois con motivo da 
morte de súa nai e que, unha vez asentado na terra natal, se dá conta da derrota dos seus 
compatriotas que esqueceron o labor e o sacrificio que moitas persoas coma el tiveran que 
facer para loitar polo ben común. 
 
 
Axeitos, Xosé Luís, 'Dos arquivos de Rafael Dieste: Dúas cartas de Juan Gil-Albert a 
Rafael Dieste. Luís Seoane: el terror fascista en Galicia (II)', Boletín Galego de Literatura, 
nº 31, 'Documentos', 2005, pp. 159-168. 
 
Recóllense nesta sección de Xosé Luís Axeitos, que recupera documentos pertencentes aos 
arquivos de Rafael Dieste, dúas colaboracións. En "Dúas cartas de Juan Gil-Albert a Rafael 
Dieste" reprodúcense dúas cartas que Gil Albert dirixiu a Dieste. A primeira está datada en 
México o 14 de decembro de 1944 e a segunda en Valencia o 24 de outubro de 1966. 
Ambas as dúas "reflicten nas súas liñas a amargura do exilio e a soidade existencial que 
xerou no seu discurso epistolar". A segunda colaboración, "Luís Seoane: el terror fascista 
en Galicia (II)", recolle a segunda das crónicas que Luís Seoane publicou no xornal Crítica, 
de Bos Aires, o 1 de novembro de 1936 -a primeira destas crónicas deuse a coñecer no 
Boletín Galego de Literatura nº 30-, arredor do terror fascista en Galicia. 
 
 



Bande Rodríguez, Enrique / Pérez Rodríguez, Mª Carmen, 'O legado de Blanco Amor 
vintecinco anos despois da súa morte', Raigame. Revista de arte, cultura e tradicións 
populares, nº 21, 2005, pp. 71-81. 
 
Lémbrase a morte do escritor ourensán Eduardo Blanco Amor e os premios e homenaxes 
que recibiu postumamente. Recóllese que a magnífica biblioteca que posuía foi adquirida 
pola Excma. Deputación de Ourense e dise que contaba con mil oitocentos catorce títulos, 
algúns dos cales con máis de dous séculos de vida, auténticas xoias difíciles de atopar no 
mercado actual. Engádese que ademais pódense atopar artigos xornalísticos, publicacións 
periódicas, fotografías, obxectos persoais e unha gran cantidade de correspondencia de 
numerosas personalidades da época como Luís Acuña, Rafael Alberti, Castelao ou Fermín 
Bouza Brey. O propio artigo inclúe numerosas fotografías realizadas polo propio escritor 
que maioritariamente recollen panorámicas da vida cotiá en vilas e cidades galegas na 
primeira metade do século XX. 
 
 
Barco Vázquez, Lucía del, 'Caneiro, Xosé Carlos (2003): Ámote, Vigo, Galaxia, pp. 336', 
Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, nº vol. 8, 2005, pp. 179-180. 
 
Recensión  da novela Ámote (2003), de Xosé Carlos Caneiro, da que se di que reflicte os 
pensamentos e preocupacións arredor da vida e da soidade de Ulises Craso, un xornalista 
"findedición". Coméntase que a división do texto en tres apartados dá conta das mesmas 
etapas destacadas da vida do personaxe e identifica temas, estruturas e personaxes que 
lembran ao Ulises de Joyce. Nesta semellanza sitúa o uso experimental da lingua e do 
monólogo interior, a psicanálise dos personaxes e o reflexo da sociedade que os rodea. 
Menciona tamén a presenza de versos e boleros ben recoñecíbeis polo lector, e de temas 
como o amor, a amizade, a idade, e enfermidade e a morte. 
 
 
 
Bascoy, Montse / Torres, Camilo, 'O exiliado e a primavera', O ollo público, nº 12, 2005. 
 
Anúnciase o tema da novela gañadora do Premio Xerais 2004: a reconstrucción da memoria 
perdida por parte do protagonista Alexandre Marrube, quen non puido participar na 
construcción dunha Galiza desexada tendo que exiliarse e que ao seu regreso atopa unha 
'ociedade muda'. 
 
 
 
Beiroa, Jessica, 'Mitos e ¿realidade do teatro galego?', Escaramuza, 2005. 
 
Analízase a situación do teatro galego, que sobrevive con dificultade desde o punto de vista 
económico, recóllense testemuños de diferentes actores- xestores que reflicten sobre a 
situación deste xénero na actualidade e sobre as diferencias entre o teatro de grande e de 
pequeno formato. Entre outras, as conclusións son pesimistas, xa que se considera que 
existe un teatro que subsiste gracia a subvencións, cun público minguado, cunha 



incertidume a todos os niveis e 'cunhas cifras que escorren costa abaixo', se cadra por unha 
mala xestión política e cultural. 
 
 
 
Bello Vázquez, Raquel, 'VIII Congreso da AIL', Agália, nº 83/84, 'Notas', 2005, pp. 271-
275. 
 
Comenta a celebración do VIII Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas 
(AIL), celebrado en Santiago de Compostela entre o 18 e o 23 de xullo de 2005. 
Aproveitando este evento que uniu a representantes de todos os espazos de lingua galego-
portuguesa, relata brevemente a historia desta organización, ademais de explicar o 
desenvolvemento do mesmo: afluencia de participantes, principais liñas temáticas tratadas 
nas numerosas exposicións científicas acaecidas, actividades paralelas de tipo cultural e 
lúdico ou presentacións de libros, culminando os actos cunha homenaxe à escritora Rosalía 
de Castro. Ademais dise que a propia Associação celebrou unha asemblea interna onde 
renovou a súa directiva que adquiriu mais representantes galegos nos seus cargos de poder.     
 
 
Bermúdez, Teresa, 'Entre fronteiras', Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos 2004, 
'Libros', 2005, pp. 191-193. 
 
Recensión da obra de Xavier Alcalá Entre fronteiras. Logo de explicar que o libro constitúe 
a primeira parte dunha triloxía anunciada polo autor, e que será completada coas futuras 
entregas Nas catacumbas e Unha falsa luz, Teresa Bermúdez debuxa unha breve 
panorámica da historia dos protestantes en España, para introducir a referencia á temática 
da obra: os avatares da presenza da comunidade evanxélica na Galicia da época 
contemporánea. Con respecto ao tema seleccionado para focalizar a novela, Bermúdez 
sinala a novidade do mesmo. Neste sentido, incídese no exhaustivo labor de documentación 
levado a cabo por Alcalá, o que lle confire á obra en determinados momentos un ton case 
xornalístico. Aínda que gaba este esforzo, a crítica tamén apunta que redunda nunha perda 
de espontaneidade do ritmo discursivo. Repásanse outros aspectos de contido, do deseño de 
personaxes, e incídese na forma de autobiografía novelada en que se vertebra a historia. 
Destácase o que se considera unha "actitude de militancia claramente evidenciada" por 
parte do autor, que ofrecerá unha imaxe sempre positiva dos protestantes. Para finalizar, 
incardínase a novela na traxectoria narrativa de Alcalá e califícase como "novela histórica e 
de testemuña", considerando que se trata dun exercicio de recuperación da memoria 
colectiva. 
 
 
 
Bernández Vilar, Xoán, 'Sumario estival, unha esperanza, e unha queixa', Encrucillada. 
Revista galega de pensamento cristián, nº 144, 'Rolda da cultura', 2005, pp. 87-95. 
 
Téntase facer un compendio da prolífica actividade cultural desenvolvida nos últimos 
meses no conxunto de Galicia. Coméntase a variedade e cantidade dos eventos sucedidos e 
repásanse algúns deles con brevidade. Deste xeito, explícase a posta en marcha do Proxecto 



Libro Galego para unificar a distribución editorial, esbózase unha queixa pola entrega de 
diversos premios aos mesmos autores e dáse noticia da publicación de novos números de 
revistas de banda deseñada. Noutra orde de cousas, faise referencia ao vinte e cinco 
aniversario do grupo teatral Sarabela, comunícase a decisión de lle dedicar o Día das Letras 
Galegas de 2006 a Lugrís Freire e, por último, infórmase do pasamento de persoeiros 
relacionados co mundo cultural e noméanse os gañadores dos últimos certames literarios. 
 
 
Bernárdez Vilar, Xoán, 'Visión de futuro nalgún dos nosos rotativos', Encrucillada. 
Revista galega de pensamento cristián, nº 145, 'Rolda da cultura', 2005, , pp. 91-96. 
 
O autor dá conta de forma sucinta dun bo número de informacións diversas relacionadas co 
ámbito da cultura galega, entre as que figuran algunhas vencelladas co eido literario. 
Comézase falando do proxecto de constituír unha Asociación de Medios Escritos en Galego 
(na que participarían A Nosa Terra, Galicia Hoxe, A Peneira, Tempos Novos e Vieiros). A 
contianuación, as novas recollidas aparecen organizadas baixo os seguintes epígrafes 
temáticos: "Audiovisual", "Cine e teatro"(aquí fálase, entre outras cousas, do nomeamento 
de Ánxeles Cuña Bóveda como nova directora do CDG), "Congresos. Comunicacións" 
(onde se recollen as noticias da celebración en Vila Nova de Cerveira e Goián do encontro 
Letras na Raia, e a da XXII edición do Congreso Galeusca de Escritores de Galicia, 
Euskadi e Cataluña, en Girona, baixo o tema Tradición e Disidencia), "Decesos" (que 
inclúe a nova do pasamento de Mª Victoria Moreno), "As Letras" (onde se dá conta da 
presentación do novo Diccionario Castellano-Gallego publicado pola Fundación Barrié de 
la Maza, da intención da Asociación de Escritores en Lingua Galega de crear unha Editora 
Virtual ligada á súa páxina web para autores novos ou inéditos, e da exemplararidade do 
concello de Oleiros no relativo ao fomento da lectura), "Novas en xeral" (entre outras 
cousas, aquí destácase a iniciativa "Lonxa Literaria", levada a cabo en Moaña), "Premios" 
(recóllese a resolución de diversos premios galegos, como o Letras de Bretaña, o Esquío de 
poesía, o Premio Internacional Barriga Verde de Textos para Teatro de Títeres, o Carvalho 
Calero de ensaio e narrativa, o Álvaro Cunqueiro de Teatro, ou o Manuel Lueiro Rei de 
novela curta) e "Varia".      
 
 
 
Bernárdez, Carlos L., 'Máis alá do horizonte derradeiro, Manuel Antonio e o home 
moderno', Grial, nº 168, 'II Encontro de Escritores Galegos', 2005, , pp. 129-133. 
 
O autor fai neste texto unha incursión na poesía de Manuel Antonio para rastrexar nela as 
preocupacións estéticas características da nova conciencia do home contemporáneo a 
principios do século XX. Toma como referencia os poemas "Excelsior" e "Sós". A súa 
exposición vertébrase en torno a dúas cuestións fundamentais, que converte en epígrafes 
estruturadores das partes do texto: "Unha maneira nova de ver o mundo" e "O desacougo 
dun mundo sen límites". Os comentarios de López Bernárdez apóianse na reprodución de 
versos manuelantonianos, ao tempo que tece unha nutrida rede de alusións e citas doutros 
escritores de vangarda de nacionalidades diversas, tales coma Huidobro, Apollinaire, etc. A 
conclusión á que chega vencella a Manuel Antonio con moitas das preocupacións 
profundas da arte e do pensamento europeos do seu tempo. 



 
 
 
Bobillo, Xián, 'Após o pasamento de Antón Tovar Bobillo', Lethes. Cadernos culturais do 
Limia, nº 6, 'Tovar na memoria', 2005, p. 19. 
 
Lembra a personalidade de Antón Tovar, facendo énfase tanto no seu descontento respecto 
a hipocresía e a violencia que atopaba no mundo actual como no inxusto desprezo con que 
o poeta foi considerado na sociedade galega. 
 
 
Bragado, Manuel, 'O futuro da edición en galego', Festa da palabra silenciada, nº 20, 
'Actualidade', 2005, pp. 62-66. 
 
Tras dar conta dos datos que afectan á edición en galego durante o período 1900-2004 
(atendendo ao número de editoriais, publicacións en galego e castelán, traducións, 
reedicións...), analiza qué ocorreu nos últimos trinta anos para que se poida falar do 
nacemento da industria do libro galego e entre os cambios producidos salienta o marco 
legal do idioma, o aumento da competencia cultural e intelectual da poboación, a creación 
dun mercado obxectivo ou as melloras socioeconómicas, entre outras. Advirte, ademais, da 
existencia de diferentes cuestións que o sector debería ter en conta para asegurarse un 
futuro favorábel, entre as que destaca os problemas que se poidan derivar da influencia das 
novas tecnoloxías, a dependencia do mercado escolar ou os baixos índices de lectura. 
 
 
Burghard Baltrusch, 'Sein und Zeit des galicischen Odysseus: Suso de Toros Tic Tac', 
Galicien Magazin, nº 17, 'Beiträge', 2005, pp. 22-34. 
 
Este artigo en alemán céntrase na figura de Suso de Toro como referente dentro da Galiza 
moderna, tanto literariamente, xa que hai premios que así o certifican, como socialmente, 
posto que tamén se fala da súa participación en Nunca Máis. Deste modo,  
Burghard Baltrusch sinala a Suso de Toro como un protagonista do cambio cultural e 
procura de identidade na literatura galega contemporánea e atribúelle un papel case 
mesiánico. Aínda que fai un percorrido pola vida e obras deste autor, boa parte do corpo do 
artigo ocúpaa a obra Tic-Tac, premiada pola crítica española. Remárcase a influenza mítica 
como resposta orixinal a unha nova inquedanza estética e identitaria.  
 
 
Campio Pereira, Víctor, 'Lembranza e reflexión', Lethes. Cadernos culturais do Limia, 
'Tovar na memoria', 2005, pp. 20-21. 
 
Ademais de repasar algúns recordos sobre o poeta Antón Tovar, compara o seu labor 
literario coa teoloxía en tanto que a poesía e a reflexión teolóxica coinciden en investigar o 
máis íntimo desgarro do home, en insistir na busca do Misterio e da natureza do Ser. 
 
 



Cancelas, Irene, 'Festival da poesía no Condado. Protagonista, a defensa do Miño', Tempos 
Novos, nº 101, 'Cataventos', 2005, pp. 6-9. 
 
Fai referencia á XIX edición do Festival da Poesía do Condado, que tivo lugar entre os días 
1 e 3 de setembro e cuxo lema foi, nesta ocasión, "Salvemos os ríos". Describe cada unha 
das actividades organizadas, entre as que houbo unha xornada do audiovisual galego, unha 
noite brasileira, mostras fotográficas e pictóricas, sinaturas de libros, rutas, viaxes en tren 
pola zona, unha conferencia, unha visita a unha adega, unha festa infantil (con monicreques 
e coa actuación de Paula Carballeira) e concertos, entre outras. Polo que respecta ao recital 
propiamente dito, sinala que o seu presentador foi Quico Cadaval e que nel participaron 
Afonso Pexegueiro, José Viale Moutinho, María Comesaña, Xosé Neira Vilas e Antón 
Lopo, ademais doutros moitos escritores de orixe catalá e vasca.  
 
 
Caneiro, Xosé Carlos, 'Antón Tovar e O Imprescindible', Lethes. Cadernos culturais do 
Limia, nº 6, 'Tovar na memoria', 2005, pp. 22-23. 
 
Examina algunhas das constantes da poesía de Antón Tovar, de tal xeito que define ao 
escritor como un "poeta existencial" cuxa escritura constitúe unha batalla incruenta contra 
A Nada, contra o silencio e a masedume, contra a corrección política da sociedade actual. 
 
 
Caño, Xosé Manuel del, 'Antonio Tovar Bobillo: 'Otero Pedrayo, Risco e Cuevillas estaban 
cheos de temor relixioso', Lethes. Cadernos culturais do Limia, nº 6, 'Tovar na memoria', 
2005, pp. 27-28. 
 
Entrevista a Antón Tovar realizada en 1993, antes da publicación de Los versos de mi 
camilla, na que o poeta explica a súa relación con escritores da Xeración Nós como Ramón 
Otero Pedrayo ou Vicente Risco e con outras figuras posteriores como Eduardo Blanco 
Amor e Celso Emilio Ferreiro. 
 
 
Carracedo Fraga, José, 'A propósito dunha tradución dos Carmina Burana', Viceversa. 
Revista Galega de Traducción, nº 11, 'Teoría e Historia da Tradución', 2005, pp. 219-225. 
 
Tras unha breve declaración de intencións sobre a tarefa tradutora, José Carracedo explica 
os problemas aos que se tivo que enfrontar no transcurso da súa tradución dos Carmina 
Burana ao galego, incluída na colección "Clásicos en galego" editada por Galaxia. 
Carracedo destaca o feito de que sexa a primeira vez que os orixinais latinos vexan a luz no 
eido español e pasa a comentar os criterios que empregou no seu labor como tradutor. 
Partindo da máxima de que se debe dicir todo o que o orixinal di e nada do que este non 
diga, o autor fala da imposibilidade dunha traslación perfecta e da dificultade engadida de 
ter que pór en contacto códigos lingüísticos e culturais tan afastados como o latino e o 
galego contemporáneo. Con exemplos concretos vai ilustrando a necesidade dunha certa 
erudición, para non caer en erros interpretativos, e a conveniencia de glosas explicativas 
que guíen ao lectorado. No que respecta aos aspectos formais, sinala a necesidade de 
manter certos esquemas rítmicos que, se ben non poden reproducir, alomenos tenten 



reflectir os complexos patróns métricos cuantitativos da poesía latina. Finaliza recoñecendo 
que a súa versión non deixa de ser unha lectura concreta, aberta, e inevitabélmente 
imperfecta. 
 
 
Caseiro, Delfín, 'A Pereira, Patria da infancia gozosa', Lethes. Cadernos culturais do 
Limia, nº 6, 'Tovar na memoria', 2005, pp. 25-26. 
 
Evoca a época na que A Pereira, espazo da infancia e a adolescencia de Antón Tovar, 
funcionaba como punto de encontro dos veciños de todo o concello de Rairiz de Veiga. Así 
pois, salienta que dito espazo, vinculado na memoria do poeta a lembranzas de ledicia, 
representa na obra de Tovar un símbolo de harmonía e acougo recuperado e recreado en 
múltiples ocasións.  
 
 
Castro Buerguer, Iago, 'Os alófonos fantásticos. Poemas descoñecidos de Álvaro 
Cunqueiro', Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos, 'Estudos', 2005, pp. 30-39. 
 
Neste texto realízase unha aproximación á etapa de Cunqueiro como coordinador do 
suplemento cultural dominical de Faro de Vigo, "Letras". O obxecto desta incursión é 
reparar nunha serie de poemas que alí se publicaron baixo a aparencia de presuntas 
traducións, que Cunqueiro fixera de poetas estranxeiros. En realidade, e segundo postula o 
autor deste ensaio, eses poemas eran obra do propio Cunqueiro, que configuraba así unha 
serie de "alófonos fantásticos". Castro Buerger organiza o seu discurso ensaístico 
abordando medianamente o contexto do suplemento "Letras", analizando a continuación a 
utilización dos pseudónimos por Cunqueiro, facendo logo unha aproximación ás traducións 
e ao tema dos alófonos fantásticos, para acabar reproducindo algúns deses poemas aludidos.  
 
 
 
Castro Buerguer, Iago, 'Unha visión sistemática das traducións de Cunqueiro no Faro de 
Vigo', Viceversa. Revista Galega de Traducción, nº 11, 'Teoría e Historia da Tradución', 
2005, pp. 23-49. 
 
Trátase dun artigo no que se quere afondar en dúas facetas bastantes descoñecidas de 
Álvaro Cunqueiro, a de xornalista e a de tradutor, e que son moi importantes para entender 
o seu macrotexto. Para iso Iago Castro fai unha análise do contexto no que se producen as 
traducións de Álvaro Cunqueiro no Faro de Vigo, dá conta do lugar que ocupa o 
importador dentro do sistema literario e, finalmente, explica os criterios de selección dos 
textos importados polo escritor mindoniense así como as funcións que poden asignar a estas 
traducións nun sistema literario menor como o galego. 
 
 
Catoira, Manuel, 'Adeus Tovarich', Lethes. Cadernos culturais do Limia, nº 6, 'Tovar na 
memoria', 2005, p. 29. 
 



Explica a orixe da súa amizade con Antón Tovar e eloxia a obra do poeta até o punto de 
presentar ao escritor como un autor esplendoroso, posuidor dunha linguaxe ateigada de 
múltiples innovacións e rexistros, que influíu de maneira decisiva nas poéticas galegas 
posteriores. 
 
 
 
 
Cerviño, Francisco, 'Lembranza de Enrique González García, Coca', Grial, nº 165, xaneiro 
2005, , p. 11. 
 
Reprodúcese a oración fúnebre lida no camposanto de San Mauro (Pontevedra) o día 21 de 
xaneiro de 2005. O sobriño de Enrique González García, Francisco Cerviño, lémbrao como 
un home garimoso e xeneroso coa súa familia e cos seus amigos. Consideráo unha persoa 
fiel ao seu pobo e un guerreiro activo dende a súa entrada nas Mocidades Galeguistas ata a 
súa participación nas loitas políticas da Universidade ou a súa defensa do Estatuto de 
Galicia. Remata cuns versos de Ramón Cabanillas cos que Coca se identificaba moito: 
"Galicia! Nai e señora, / sempre garimosa e forte; / preto e lonxe; onte, agora, / mañán… na 
vida e na morte!". 
 
 
 
Chrystello, J. Chrys , 'Notas sobre o 4º Colóquio Anual da Lusofonia (3-4 Outubro 2005) ', 
Agália, nº 83/84, 'Notas', 2005, pp. 277-282. 
 
Conta a recensionista o decorrer do coloquio que visou sobre o problema da "Língua 
Portuguesa em Timor-Leste" baixo o título de "Dos Contadores de História à Literatura 
Contemporânea". O coloquio foi realizado en Bragança para levar este tipo de actos fóra 
das grandes urbes onde normalmente son celebrados. Explica as grandes figuras que 
estiveron presentes como Xanana Gusmão ou o Premio Nobel da Paz e como o debate 
estivo centrado no futuro do portugués na excolonia lusa ademais de térense tratado temas 
coma a literatura, as tradicións ou a tradución no Timor-Leste; tamén contaron cunha 
exposición fotográfica e de pezas de artesanía. J. Chrys fai un balance positivo do encontro 
e valora como moi boa a organización do mesmo. Transcríbense no artigo os discursos con 
maior repercusión mediática feitos no coloquio, isto é o dado pola embaixadora de Timor-
Leste en Portugal e polo bispo de Timor. Conclúe con a lista dos traballos que foron 
presentados no coloquio. 
 
 
Constenla Bergueiro, Gonzalo, 'Traducións ao galego no ano 2004: unha boa colleita', 
Viceversa. Revista Galega de Traducción, nº 11, 'Teoría e Historia da Tradución', 2005, pp. 
301-309. 
 
Analízanse as cifras relativas ao mundo da tradución en galego, e sácanse unha serie de 
conclusións que apuntan a un ritmo positivo neste eido cultural. Gonzalo Constenla sinala o 
medre xeral das traducións e destaca o papel protagonista da literatura infantil e xuvenil 
neste crecemento. No que toca aos diferentes xéneros, coméntase a pluralidade das fontes 



para narrativa adulta e a recuperación que acadou a poesía logo dunha etapa un tanto 
escura. Laméntase, nesa liña, que a tradución de obras teatrais siga supeditada aos orixinais 
franceses, e destácase finalmente a numerosa presenza de ensaios sobre identidade e de 
autores xuvenís de prestixio e sona recoñecidos. Acompaña ao artigo unha lista desglosada 
e exhaustiva de todos os títulos traducidos que viron a luz no ano 2004 e que conforman, 
como xa se avanza no título, unha boa colleita. 
 
 
Constenla Bergueiro, Gonzalo, 'Ollando cara adiante sen ira. Panorámica das traducións 
literarias ao galego no ano 2004', Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos 2004, 
'Panorámicas', 2005, pp. 167-174. 
 
En primeiro lugar indícase que se se bota unha ollada ao pasado as mesmas debilidades e 
fortalezas da tradución seguen presentes neste 2004, polo que se considera preciso unha 
reformulación das estratexias levadas a cabo polas institucións competentes e unha 
planificación clara, na que quizais a nova Lei do Libro poida servir de marco lexislativo. A 
continuación, ofrécense algúns datos cuantitativos respecto á tradución nos que se indica 
que o que máis se traduce é a Literatura infantil e xuvenil, segundo o autor, porque é "o que 
máis se vende" ou "o que menos risco económico supón, ao ter unha saída segura no eido 
escolar", e que a lingua máis traducida é o español, seguida do catalán o francés e o inglés, 
sendo testemuñal a tradución doutras linguas. Vólvese reflexionar sobre a falta de 
planificaión da tradución en Galicia e sinálanse as editoriais que maior número de títulos 
traducen. En canto á narrativa, destácase que a tradución neste eido presenta unha 
interesante mostra de clásicos da literatura universal e que se achega a diferentes linguas, 
épocas e subxéneros. Así, indícase que se traduciron obras pertencentes á ciencia ficción 
como Crónicas marcianas, de Ray Bradbury, ou A guerra dos mundos, de H. G. Wells; 
obras de clásicos da literatura alemá, como Un médico de aldea, de Franz Kafka, ou o 
Diario de Ana Frank; obras da literatura inglesa, como As ondas, de Virginia Woolf; obras 
da literatura renacentista como Cuarto libro, de Rabelais; obras do ámbito galego-
portugués, como Tristano morre, de Antonio Tabucchi, ou A república dos soños, de 
Nélida Piñón; ou finalmente títulos pertencentes á literura en éuscaro como O fillo do 
acodeonista, de Bernardo Atxaga, ou O pelo de Van't Hoff, de Unai Elorriaga. Baixo o 
epígrafe "Poesía", Gonzalo Constenla Bergueiro ocúpase da tradución do xénero poético no 
que destaca a boa recuperación respecto ao ano anterior e analiza as seguintes obras 
traducidas: Antoloxía do doce estilo novo; Carmina Burana; Metamorfoses, de Ovidio; e da 
lingua inglesa a obra de Emily Dickinson, publicada por Tris Tram en edición de peto. 
Tamén se detén en tres colectáneas: Galeusca. Antoloxía poética; No país da brétema: 
Gwlad y cymylau. Antoloxía da poesía galesa contemporánea e Pluriverso. Seis oetas 
irlandesas de hoxe. En canto á tradución de textos teatrais, opínase que este ano foi cativo 
para as traducións ao galego seguindo a tendencia dos últimos anos e indícase que foron 
traducidas obras orixinais da literatura francesa, concretamente, Un chapeu de palla 
italiana, de Eugène-Marin Labie; Rinoceronte, de Eugène Ionesco, e finalmente, unha peza 
máis actual, Cantiga para JA: Place de la Revolution, de Jean Pierre-Sarrazac. Baixo o 
epígrafe "Ensaio" Gonzalo Constenla Bergueiro sinala que este foi o xénero revelación en 
canto a tradución, así como que se traduciron textos ensaísticos de diversa temática. Así 
apareceron ensaios centrados na loita pola igualdade de sexos, na cuestión nacional e a 
procura de identidade, na chamada cultura celta, nas reflexións político-filosófica, na 



reflexión literaria, no terreo histórico e mesmo obras de ensaio universal. Exemplos de 
traducións do ensaio literario que se citan son O campo literario, de P. Bourdieu; 
Escenografía, de P. Howard, e Arte do teatro, de F. Riccoboni. Finalmente, o artículista 
ocúpase da Literatura infantil e xuvenil, xénero que, na súa opinión, malia obter 
porcentualmente cifras absolutas máis baixas que o ano anterior, segue constituíndo o que 
maior produción achega á tradución. Indícanse os libros que se traduciron de autores 
clásicos ben coñecidos como Roald Dahl, Michael Ende, Gianni Rodari; de autores que 
obtiveron premios en reiteradas ocasións como Mariasun Landa, Teresa Núñez ou José 
Antonio Portillo; e de autores xa coñecidos polo lectorado infantil e xuvenil galego como 
Seve Calleja, Elvira Lindo, Jordi Sierra i Fabra, J. K. Rowling ou José Mauro de 
Vasconcelos. 
 
 
 
Cuquejo, María, 'A elocuencia do silencio. As ondas, de Virginia Woolf', Viceversa. 
Revista Galega de Traducción, nº 11, 'Teoría e Historia da Tradución', 2005, pp. 213-218. 
 
María Cuquejo, tradutora d' As ondas (2004) ao galego, reflexiona sobre as peculiaridades 
estruturais do orixinal de Virginia Woolf, entre as que se atopan o emprego do monólogo 
interior, o simbolismo das ondas como indicadoras do paso de tempo ou o discurso 
simbólico da natureza. Explica como estabelecían problemáticas tradutolóxicas perante as 
que tivo que adoptar diferentes estratexias: achegar referencias ao contexto cultural galego; 
asimilar formas lingüísticas inglesas á lingua de chegada ou crear neoloxismos cando a 
situación así o aconsellase. 
 
 
Curros, Óscar, 'Miguel Anxo Fernán-Vello. Cidadán da poesía', Tempos Novos, nº 103, 
'Voces e Culturas', 2005, pp. 66-69. 
 
Entrevista ao escritor Miguel Anxo Fernán-Vello na que fala da súa actividade creadora, en 
xeral, e do seu último poemario, Territorio da desaparición (2004), en particular. Fai 
referencia ao lugar que a cidade ocupa dentro da súa obra e da relación entre literatura e 
xornalismo, dunha banda, e poesía e teatro, doutra. Avalía, tamén, a influenza dos seus 
coñecementos musicais na súa poesía e comenta algúns dos versos do volume. Finalmente, 
alude á creación da editorial Espiral Maior e fala do seu labor como presidente da 
Asociación Galega de Editores. O artigo complétase cun cadro que presenta unha breve 
achega biobibliográfica do poeta e outros recadros con algún dos seus textos. 
 
 
Curros, Óscar, 'Bieito Iglesias: un feixe de provocacións xornalísticas', Grial, nº 166, 'O 
espello das letras', 2005, , pp. 134-135. 
 
Óscar Curros informa da publicación por parte da Universidade de Santiago de Compostela 
do quinto volume de artigos premiados no "Premio de Xornalismo Literario e de Opinión 
Roberto Blanco Torres". Neste volume recóllense os textos asinados por Bieito Iglesias 
durante o ano 2003 nas publicacións Tempos Novos e A Nosa Terra. 
 



 
 
Dasilva, Xosé Manuel, 'Reivindicación de Alfredo Pedro Guisado, poeta portugués e 
galego', Grial, nº 165, 'O espello das letras', 2005, pp. 124-126. 
 
Lémbrase a figura de Alfredo Pedro Guisado e laméntase a falta de interese que se mostra 
por este poeta portugués con creacións en galego como o seu poemario Xente d´Aldea. 
Infórmase da publicación de Tempo de Orfeu, unha recompilación da súa obra literaria máis 
vangardista na colección "Obras Clásicas da Literatura Portuguesa" que patrocina o 
Instituto Português do Livro e das Bibliotecas. Finalmente, faise un pequeno percorrido 
pola vida deste autor que sempre se mantivo moi vinculado a Galicia. 
 
 
Dasilva, Xosé Manuel, 'O éxito de A república dos soños en Galicia (xunto cunha reflexión 
de Nélida Piñón sobre o feito tradutor', Viceversa. Revista Galega de Traducción, nº 11, 
2005, pp. 321-332. 
 
Fálase sobre a chamativa acollida á novela de Nélida Piñón, A república dos soños (2004), 
que acadou vendas por riba de títulos orixinais con vendas certamente importantes. 
Segundo Dasilva, esta difusión ten como causas principais, ademáis da calidade do texto, a 
efectiva promoción desenvolvida pola editorial Galaxia, a concesión do Premio Príncipe de 
Asturias á autora e o feito de que o exemplar comercializado en castelán empregue unha 
versión chea de colombianismos. Pero sobre todo resalta a temática da emigración, que 
probabelmente posibilitou o exercicio de identificación con moitos lectores galegos. Logo 
de dirimir algunhas cuestións en torno á xa clásica discusión sobre a pertinencia de traducir 
os orixinais portugueses e brasileiros ao galego, o artigo deixa paso a unhas reflexións 
sobre a tradución esbozadas pola mesma autora. Nelas, Piñón comenta a peculiar situación 
de Brasil no continente sudamericano, no que se atopan literariamente marxinados por mor 
da diferenza lingüística e define o labor do tradutor como o dun verdadeiro construtor 
artístico. 
 
 
Dasilva, Xosé Manuel, 'Un clásico na tradución galega', 'O espello das letras', 2005, pp. 90-
91. 
 
A editorial Galaxia, coa colaboración da Fundación Caixa Galicia, publica Poesía inglesa e 
francesa vertida ao galego (2004) obra traducida por varios autores: Lois Tobío, Plácido R. 
Castro e  Florencio Delgado Gurriarán. Ao mesmo tempo de informar desta tradución, 
Xosé Manuel Dasilva ofrece un recorrido pola tradución ao galego durante o século XX, 
incidindo naqueles acontecementos e personalidades máis destacados. 
 
 
 
Dasilva, Xosé Manuel, 'Nélida Piñón reintegrada', Grial, nº 165, 'O espello das letras', 
2005, pp. 121-122. 
 



Saliéntase o paso dado pola literatura galega coa publicación da obra da brasileira Nélida 
Piñón A república dos soños (2004). Dise que a novela está centrada nunha familia que 
emigra ao Brasil, pero que non deixa atrás as súas raíces galegas. Destácase a fermosa 
fusión das paraxes do val de Almofrei ou a Terra de Montes coa visión de Río de Xaneiro. 
Resáltase a figura da autora posto que é unha muller clave no organigrama literario 
universal que se atopa fortemente unida a Galicia. 
 
 
Dasilva, Xosé Manuel, 'A tradución máis antiga dun poema de Rosalía ao portugués', 
Boletín Galego de Literatura, nº 31, 'Notas', 2005, pp. 81-91. 
 
Noticia da tradución ao portugués do poema "O gaiteiro", de Rosalía de Castro, incluído en 
Cantares Gallegos (1863), publicada o 10 de xullo de 1873 no Diario Illustrado. Despois 
de repasar brevemente a recepción da obra de Rosalía en Portugal, Xosé Manuel Dasilva 
describe a páxina que acolle a que até o momento é a primeira tradución coñecida ao 
portugués dun poema rosaliano, destacando a nota que acompaña a composición poética e a 
importancia que nela se lle dá á figura de Murguía. Reprodúcense a seguir as dúas versións 
do poema, das que sinala aquelas solucións lingüísticas que considera máis acertadas e as 
máis arbitrarias, para rematar acenando cara a outras traducións da obra rosaliana nese 
momento.  
 
 
Dasilva, Xosé Manuel, 'A república dos soños, de Nélida Piñón, en galego', Viceversa. 
Revista Galega de Traducción, nº 11, 'Teoría e Historia da Tradución', 2005, pp. 57-75. 
 
Este artigo de Manuel Dasilva comeza facendo unha análise da difusión que a obra de 
Nélida Piñón está a ter no conxunto do Estado español e, particularmente, en Galiza para 
despois tratar de analizar a versión publicada en lingua galega, nos últimos meses, da 
novela A República dos soños (2004). Como punto de partida, coméntanse diversas 
reflexións da propia Nélida Piñón sobre a coñexión entre o universo galego e a súa creación 
literaria e dáse conta dos aspectos máis salientábeis que a escritora ten exposto sobre a súa 
concepción da tradución como actividade de mediación cultural. 
 
 
 
 
Dasilva, Xosé Manuel, 'A tradución como produto artístico nacional', Grial, nº 166, 'O 
espello das letras', 2005, , pp. 140-141. 
 
A colección Clásicos Universais da editorial Galaxia publica Antoloxía do Doce Estilo 
Novo, tradución feita polo escritor Darío Xohán Cabana. Nesta obra aparecen os poetas 
máis importantes desta corrente poética do Renacemento italiano, destacando entre outros a 
Guido de Cavalcanti ou Guido Guinizzelli. Xosé Manuel Dasilva destaca o inxente labor 
levado a cabo por Darío Xohán Cabana á hora de traducir ao galego estes poemas do 
Renacemento. 
 
 



 
del Río, Salvador, 'Axudas á producción no Teatro Galego', Revista Galega de Teatro, nº 
42, 2005. 
 
Anúnciase, en primeiro lugar, a convocatoria que cada ano realiza o Instituto das Artes 
Escénicas e Musicais (IGAEM), ás empresas galegas teatrais profesionais para a realización 
de convenios de produción e distribución de espectáculos teatrais segundo unhas bases que 
se expoñen a seguir. Despois, e por mediación de numerosos cadros, amósase a evolución 
das diferentes axudas ao longo dos últimos cinco anos no que se refire á produción de 
espectáculos teatrais de autor, como obxectivo fundamental do artigo, concluíndo que a 
traxectoria da compañía e a produción persoal son os proxectos máis valorados alén de 
admitirse a necesidade da existencia destes estudos para a mellora do sistema teatral galego. 
 
 
 
Dieste, Rafael, 'Sobre a arte de Gerassi', A Trabe de Ouro, nº 61, 2005, pp. 107-111. 
 
Como conta Xosé Luís Méndez Ferrín, tradutor do texto de Dieste amais de autor da nota 
introdutoria que o acompaña, estase ante "o resumo, feito por Xosé Otero Espasandín, 
dunha conferencia sobre a pintura de Fernando Gerassi que Rafael Dieste ditara no Ateneo 
de Madrid o ano 1932". A recuperación deste texto, froito da cesión do orixinal e da 
autorización para a súa publicación de Patrick Gerassi, permite coñecer as ideas do autor 
rianxeiro sobre o proceso creador: de cal é o papel da crítica, de cal é a relación do autor 
coa obra ou de, por exemplo, a forma na que xorde e se expresa a creación. Sobre a crítica, 
di Dieste que "é á obra de arte o que a ciencia natural ao individuo" pois, mentres non pode 
explicar a súa esencia, si é capaz de sinalar "cara ao ser verdadeiro da obra". Respecto do 
estilo pensa que "cando a obra de arte reduce os seus medios -ou a función destes- 
evidencia o seu estilo". Un estilo cuxa importancia estaría 'hipertrofiada', debido á crenza 
nunha  "lei artística" pola cal "a obra sería unha consecuencia pitagoricamente necesaria". 
Rafael Dieste pensa que "fronte a esta especie de determinismo estético álzase a 
experiencia íntima que ten o artista do seu albedrío". Por outra banda, cualifica o momento 
creador como "unha primeira intuición singularísima" cuxas formas "son innumerábeis". O 
labor do artista é o de transformar unha "sensibilidade integral" na que "todas as esferas da 
sensibilidade" se sintonizan, compenetran e invaden mutuamente. É entón este texto de 
Rafael Dieste moito máis ca unha simple crítica pictórica, é o seu legado íntimo sobre o 
proceso creador da arte e, logo tamén, da literatura. 
 
 
Eira Vella, A. C., 'Cen anos do Centro Betanzos', outono 2005, A Xanela, nº 20, 'O noso 
patrimonio', 2005, p. 16. 
 
Dáse conta do centenario do nacemento do Centro Betanzos de Bos Aires que foi fundado o 
cinco de decembro de 1905. Neste artigo faise un percorrido pola historia destge centro da 
emigración, destacando tanto as actividades máis importantes levadas a cabo como os 
personaxes máis destacados que pasaron por dita institución. 
 
 



 
Expósito Rabadán, Jesús, 'Xela Arias: Verso Desnudo', Madrygal. Revista de Estudios 
Gallegos, nº vol. 8, 2005, pp. 33-41. 
 
Achegamento á obra poética de Xela Arias (1962-2003) partindo da análise dalgúns dos 
seus poemas. Tras achegar algúns datos biográficos sobre a autora e referirse á exigüidade 
da súa obra, composta por catro volumes, detense en cada un dos poemarios. En Denuncia 
do equilibrio (1986) identifica unha temática heteroxénea e a utilización dunha linguaxe 
poética persoal e chea de códigos simbólicos propios aos que recorrerá en obras posteriores. 
Menciona trazos como a arbitrariedade sintáctica, o escaso uso de signos de puntuación, a 
utilización aleatoria das maiúsculas, elementos que reafirman a idea da poeta de non 
obedecer as normas estabelecidas. Así mesmo, cita temas como o amor, asociado á auga; a 
alienación que exerce a sociedade sobre o individuo, expresada a través do cabalo, símbolo 
de liberdade; e a idea da morte e a vanidade da nosa existencia. En Tigres coma cabalos 
(1990) recoñece certa evolución no seu estilo e a reformulación de temas e símbolos. A 
propósito de Intempériome (2003), comenta que xa dende o seu título se percibe no 
poemario o exercicio de nudez definitiva da poeta, así como a súa aposta polas 
composicións máis breves. Con respecto aos temas, volve mencionar a morte, a 
enfermidade e a socialización do individuo, así como a súa persoal teoría do caos e as 
constantes interpelacións ao interlocutor para que reaccione. Conclúe o artigo sinalando a 
excepcionalidade de Xela Arias na poesía galega contemporánea, e o seu papel como 
artífice da renovación temática e estética dos anos oitenta. 
 
 
 
 
 
F. M. M., 'Centro Dramático Galego. 20 anos 1984-2004', ADE, nº 104, 'Libros', 2005, p. 
197. 
 
Este breve artigo fala da celebración dos vinte anos da creación do CDG. Destaca o 
lanzamento dun dvd e un libro onde se recollen a memoria visual da entidade e os sesenta e 
tres espectáculos que compoñen a súa historia. Ademais, sublíñase a boa traxectoria do 
centro e o seu papel como referente da escena galega. 
 
 
Fernández Castro, Xosé, 'Imprescindíbel achega á dramaturxia de temática histórica', 
Grial, nº 165, 'O espello das letras', 2005, pp. 130-131. 
 
 Con motivo da edición do traballo de investigación de Iolanda Ogando Teatro histórico: 
construción dramática e construción nacional (2004) coméntanse diferentes aspectos do 
xénero dramático-histórico en Galicia. Destácase que este non é tan escaso como se pensa, 
senón que se conta con numerosas pezas de moito interese para a literatura galega. 
 
 
Fernández Rei, Francisco, 'Eu renazo galego de Pepe Chao, un berro de autenticidade', A 
Trabe de Ouro, nº 61, 2005, pp. 113-120. 



 
Este texto reproduce a intervención de Francisco Fernández Rei na presentación, o 16 de 
marzo de 2005 no local social da Asociación Cultural 'O Galo', da reedición do libro de 
Xosé Chao Rego titulado Ensaio sobre a identidade galega ( 2004). É entón un texto cunha 
rica linguaxe oral, escrito en primeira persoa e fondamente íntimo no retrato que fai do 
autor, así como das experiencias con el relacionadas. Inicia o texto cun recoñecemento do 
contexto no que Fernández Rei coñece a obra e a personalidade de Chao Rego: "a comezos 
de 1977", cando Chao atravesaba "o seu conflito lingüístico particular" e comezaba "a 
colaborar na revista Teima". Lembra tamén a publicación e a non distribución do libro 
Galicia, realidade económica e conflito social, editado polo Banco Bilbao Vizcaia (BBV), 
no que Chao Rego participou. Destaca o papel de Pepe Chao como impulsor da romaxe 
iniciada no 1978 ao pedregal de Irimia, e de como este feito influíu na súa vida en distintas 
maneiras. Subliña algúns aspectos do libro reeditado como a "defensa do galego como 
marca de enraizamento e de identidade", a construción da comarca dende o agrupamento de 
parroquias ou o remedio ao "plurinacionalismo español" dende unha "solución federal". No 
tocante ao estilo do autor do libro referido, Fernández Rei anota a súa prosa clara e 
didáctica, a súa precisión léxica ou a súa riqueza no vocabulario empregado. Como remate, 
declara sentir "sincera admiración" por Xosé Chao Rego e caracterízao como unha persoa 
que "sempre andou á procura da liberdade e da autenticidade". 
 
 
Fernández, Luís M., 'Recuperar o 'mapa do tesouro'', Grial, nº 165, 'O espello das letras', 
2005, pp. 120-121. 
 
Céntrase na publicación d' Os ollos da ponte (2004) a segunda parte da triloxía creada por 
Ramiro Fonte. Afírmase que neste libro o narrador intenta reconstruír a súa memoria 
infantil para loitar contra o esquecemento que a Guerra deixou ao seu paso. Trátase dunha 
infancia moi dura e monótona que reflicte un tempo de silencio. Resáltanse as descricións 
da vila, Pontedeume, e o trasfondo da obra que é o encontro da protagonista coa súa 
vocación literaria. 
 
 
Folgueiras López, Mónica, 'Meditación sobre a natureza da vida', Grial, nº 165, 'O espello 
das letras', 2005, pp. 119-120. 
 
Coméntase a tradución d' As ondas (2004), unha das obras máis profundas e complicadas 
de Virginia Woolf. Recórdase que nela se relata a historia dun grupo de seis amigos dende 
a infancia até a posterior madurez. Dise que ao longo de toda a novela medítase sobre a 
natureza da vida chegando finalmente á conclusión de que a continuidade das accións dos 
individuos é igual ás ondas do mar. Defínese tamén a importancia desta tradución para a 
literatura galega e a dificultade que encerra para o público en xeral. 
 
 
Forcadela, Manuel, 'Da falacia autorial ás 'verdades' sociolóxicas', Grial, nº 168, 'II 
Encontro de Escritores Galegos', 2005, pp. 135-141. 
 



Manuel Santiago Fernández Álvarez (Tomiño, 1958), coñecido polo pseudónimo Manuel 
Forcadela, reflexiona no II Encontro de Escritores de Lingua Galega sobre a falacia 
autorial. Tras sinalar que o concepto de autor nace en Europa a finais da Idade Media, coa 
aparición da novela, e que polo tanto é un concepto cultural e non natural, presenta as 
distintas teorías literarias que tratan a relación entre este elemento, que define como 
paratexto, e a realidade. No seu relatorio, Manuel Forcadela amosa diferentes exemplos da 
literatura galega e foránea e conclúe que o autor é un personaxe ficcional máis e que esta é 
unha cuestión que se debe ter en conta tanto á hora de formular as hitorias da literatura 
como no momento de facer crítica literaria.   
 
 
Forcadela, Manuel, 'Ser ou non', Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos 2004, 
'Libros', 2005, pp. 193-196. 
 
Pártese da cita que se fai do autor Norman Brown coa súa obra Love's Body, traducida ao 
castelán como El cuerpo del amor, para introducir a recensión e estudo literario e crítico 
sobre a última novela de Xurxo Borrazás, Ser ou non, onde se incide no tipo de 
protagonista, un antiheroe moderno influenciado polo nihilismo, que ten unha relación ao 
longo da súa estadía na montaña, cunha muller moito máis vella ca el, chamada Aurora, 
representante do campesiñado. Apúntase que o relato se estrutura arredor deste home que 
viaxará dende Vigo a unha casa dos Ancares, despois de alugala, para pasar un mes de 
descanso. Fálase da intertextualidade que a novela amosa en relación aos escritores Ánxel 
Fole, Otero Pedrayo e o Marqués de Sade. Refírese, tamén, ao narrador, caracterizado como 
alcohólico, neurótico, pornógrafo, pseudoculto, contrario ao sistema e pesimista, que axuda 
á tentativa que Borrazás ten, de transmitir a disolución entre os contrastes que presentan o 
urbano e o rural e os significados de xénero e xeración. A seguir, cítase o tipo de linguaxe 
empregada, onde o símbolo está presente en todo momento, e que consigue facer chegar ao 
lector a temática do fracaso, que entre outras, ten a novela. Finalízase admitindo que a 
fábula que presenta a obra non é máis que a descomposición e emerxencia da nova 
sociedade que está en vigor e das relacións que amosan as diferentes clases sociais.  
 
 
 
Forcadela, Manuel, 'O ensaio no ano 2004', Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos 
2004, 'Panorámicas', 2005, pp. 107-119. 
 
Paulatina consolidación do xénero dende a tradicional supremacía dos estudos de índole 
máis ou menos literaria e/ou histórica a outros textos que se preocupan pola revisións de 
diferentes corpus teóricos da doutrina nacionalista, concepto de nacion e vixencia ou non 
dos postulados identitarios. Salienta que se mantén a oferta filolóxica e a irrupción de 
textos notabelmente ideolóxicos, tamén a diminución de volumes de natureza filosófica en 
parte debido a que nos anteriores non se obvia a fundamentación filosófica. Maior 
profesionalización e un bo número que provén de formulacións académicas: teses de 
licenciatura e doutoramento, traballos de investigación fundamentalmente. Divídeos en tres 
grandes grupos: literatura, política e historia. En canto aos literarios remarca o seu 
incremento e calidade, un avance na valoración do sistema literario que cada vez está máis 
cheo de produtos de calidade. Analiza a seguir a obra Elementos de crítica literaria, un 



libro colectivo ao abeiro da "figura maxistral de Darío Villanueva e con coordinación de 
Arturo Casas", un libro imprescindíbel para quen se queira achegar á teoría e a crítica 
literaria ou aplicala; Teorías del realismo literario, de Darío Villanueva; Antoloxías de 
poesía en Galicia e Cataluña, de María do Cebreiro; Diglosia e texto, de Antón Figueroa; 
Teatro e canonización. A crítica teatral na prensa periódica galega (1990-2000), de 
Iolanda Ogando, e Teatro Histórico: construción dramática e construción nacional; Ten 
que doer: literatura e identidade, de Suso de Toro; Actas do I Congreso Internacional 
"Curros Enríquez e o seu tempo", ao coidado de X. Alonso Montero, H. Montegudo e B. 
Tajes Marcote; Bestiario en pedra: animais da arte medieval galega, de Carlos L. 
Bernárdez e Xosé Ramón Mariño Ferro; Páxina sobre Rosalía de Castro (1957-2004), a 
cargo de Alonso Montero, e, finalmente, da man de Ramón López Vázquez achégase a 
Roberto Nóvoa Santos (Nova interpretación antropolóxica). Manuel Forcadela remata o 
artigo destacando que foi "un ano pródigo en indagacións de enorme interese, publicadas 
con esmero e profesionalidade, e que dan conta dun proceso peculiar de interpretación do 
mundo". 
 
 
 
Franco Grande, Xosé Luís / Ríos, Xulio, 'Para ser e crear necesitas independencia', Grial, 
nº 167, 'O espello das letras', 2005, , pp. 112-123. 
 
Xosé Luis Franco Grande e Xulio Ríos realizan unha entrevista a Fernando Pérez-Barreiro 
Nolla, unha personalidade galega polifacética que na actualidade reside en Londres. Nesta 
entrevista, faise un repaso pola súa vida, lembrando aqueles acontecementos e actividades 
que fan do entrevistado un dos personaxes máis sobranceiros da cultura galega desde hai 
cincuenta anos. Neste aspecto, saliéntase a formación intelectual e persoal de Fernando 
Pérez-Barreiro Nolla, así como a súa importante colaboración ao universo cultural da 
Galiza da segunda metade do século XX. 
 
 
 
Franco, Camilo, 'Cultura como memoria, crítica como cultura', Grial, nº 168, 'II Encontro 
de Escritores Galegos', 2005, , pp. 107-109. 
 
No marco do II Encontro de Escritores Galegos, Camilo Franco plantexa unha reflexión 
teórica sobre o papel da crítica. Comeza cun discurso que parte da idea de que, no home, na 
súa representación da realidade, primeiro foi o verbo e despois a memoria como forma de 
organización daquilo que se aprehende xa en tanto verbalizado. A cultura, neste sentido, 
sería unha forma de organización que achegaría uns parámetros para a memorización. 
Franco incide na idea da cultura como modelo de organización da memoria colectiva, da 
memoria como identidade. A cultura representaría, por unha parte, o modo de fixación da 
identidade e, por outra, canalizaría o noso desexo de sobrevivirnos, de permanecer. É no 
marco desta reflexión cando aparece a crítica, e o modo de incorporala ao discurso pasa 
pola consideración da mesma como a memoria da cultura, de tal forma que "a crítica é á 
cultura o que a cultura é á vida". Neste sentido, o autor declara confiar máis na crítica como 
ferramenta de intervención social, xeradora de debate, que como elemento para estabelecer 
un canon. Franco ironiza sobre as críticas e ataques que lle sobreveñen á propia crítica, 



considerando que a presunta obxectividade e cientifismo que se pretenden para este labor 
contradín a súa propia condición. Para finalizar, céntrase nun tipo de crítica moi concreto, a 
crítica teatral, para plantexar a cuestión poliédrica das funcións deste labor, e o non menos 
espiñento debate de se hai un patrón ou canon de como se debe facer a crítica. A este 
respecto, o tema da crítica teatral permítelle ilustrar ambas cuestións porque xorde a 
problemática de se o que se debe facer é recoller algo que é continxente (a representación), 
dar conta da súa acollida…en definitiva: fixar, xulgar, ..? 
 
 
 
G. Soto, Luís, 'Cidade Alta', Agália, nº 81/82, 'Recensons', 2005, pp. 256-262. 
 
Recensión do poemario En concreto (2004), de Luísa Villalta, na que se resaltan os 
vínculos da obra co libro Mensagem (1934), de Fernando Pessoa. Considera que ambos os 
textos comparten os trazos da poesía social, se ben se diferencian no obxecto da súa 
poetización do histórico-social: unha cidade (A Coruña), no caso do libro de Villalta, fronte 
a un país (Portugal), no caso da obra de Pessoa. Apunta, así mesmo, que a escritora galega 
limita a demanda de acción social a un plano de interiorización subxectiva persoal, mentres 
que o autor portugués a estende a unha interpelación colectiva. Tras finalizar a 
comparación, céntrase nalgúns aspectos do texto de Villalta como a representación da 
soedade urbana ou a busca dun espazo de felicidade. 
 
 
G. Trigo, Xosé Manuel, 'Prosas no seu punto de padal', Grial, nº 165, 'O espello das letras', 
2005, pp. 117-118. 
 
Faise unha crítica do libro Diario de comidas (2004), de Xabier Rodríguez Baixeras. 
Cóntase como o personaxe principal fai unha ruta gastronómica inzada de adxectivos e 
lembranzas. Indícase que non faltan no diario receitas e recomendacións diversas. 
Finalmente, Xosé Manuel G. Trigo afirma que na súa andaina o gastrógrafo tenta atopar un 
xantar gorentoso, mais detrás de tanta comida agóchase unha crítica ao feísmo que enche a 
paisaxe galega. 
 
 
García Bugarín, Leandro, 'Traspasando fronteiras. Traducións do galego a outras linguas', 
Viceversa. Revista Galega de Traducción, nº 11, 2005, pp. 311-319. 
 
Ofrécese unha achega cuantitativa á tradución das obras galegas a outros idiomas, 
panorama que sufriu un proceso de crecemento sostido dende a data da primeira traslación, 
en 1977, e que tocou teito nos cento tres volumes exportados en 2002. Dáse noticia de que 
a tradución do galego está moi lonxana ás cifras acadadas polo portugués e o castelán no 
que toca ás versións noutras linguas, e que, dentro do ámbito estatal, ocupa un lugar 
intermedio entre o catalán e o éuscaro. Identifícase o castelán como lingua de destino 
principal, seguida polas demáis linguas do estado e, de lonxe, polo inglés, e destácase o 
protagonismo indiscutíbel da literatura infantil e xuvenil, promocionada polo ensino e polos 
proxectos compartidos entre editoriais. Logo de presentar unhas táboas con datos sobre os 
autores e títulos máis traducidos, García ofrece unhas reflexións finais. Nese senso, conclúe 



resaltando a boa saúde da literatura para os máis novos, ao tempo que se interroga sobre a 
precaria situación da narrativa para adultos, a poesía e mais o ensaio. O autor cre que non é 
un problema de calidade dos textos galegos, senón de difusión, polo que propón o 
desenvolvemento dunha política de promoción externa da cultura galega, un fortalecemento 
do labor das corenta e unha cátedras de galego existentes e unha maior fluidez na 
comunicación entre as editoriais galegas e as foráneas. 
 
 
García Fonte, Anxos, 'A república dos soños', Viceversa. Revista Galega de Traducción, 
nº 11, 'Teoría e Historia da Tradución', 2005, pp. 287-290. 
 
Descríbense brevemente as principais liñas argumentais d' A república dos soños (2004), 
obra na que Nélida Piñón aborda unha rica representación tanto da sociedade brasileira 
como do papel da emigración na súa historia recente. García subliña o acertado tratamento 
de tales temáticas pero lamenta o emprego de técnicas literarias tradicionais como as da 
omnisciencia, que provocan a impresión de que o fondo prima sobre a forma. A 
continuación, pasa a indicar as características da versión galega, definida en xeral como de 
boa calidade, aínda que afectada por pasaxes escuras, erros tipográficos e gramaticais, e a 
lamentábel abundancia de castelanismos. Non obstante, o resultado final é positivo, polo 
que o autor felicita a iniciativa de Galaxia de ter levado a cabo a tradución. 
 
 
García López, Xosé Anxo, 'Argumentos para unha reivindicación do concepto Xeración de 
1936 na periodización da literatura galega do século XX', Galicien Magazin, nº 17, 
'Beiträge', 2005, pp. 17-21. 
 
Destácase a necesidade do concepto de "xeración" como ferramenta de estudo para 
calquera literatura, pero tamén se expón a cuestión do discutido estatuto da Xeración do 36. 
A argumentación desta tese está formada por comparacións de varias periodizacións que 
recollen unha serie de nomenclaturas de especialistas (Época Nós, Xeración da República, 
Xeración Yunque...) e principios de estabelecemento diferentes (cronoloxía, formación 
cultural, proxectos comúns, momento da manifestación literaria...). García López xustifica 
a elección desta etiqueta literaria por ser a que pode abranguer máis autores atendendo á 
súa traxectoria formativa e creativa. 
 
 
García Vilariño, Xoán Manuel, 'A escritura resiste a barbarie?', Viceversa. Revista Galega 
de Traducción, nº 11, 'Teoría e Historia da Tradución', 2005, pp. 277-286. 
 
Co gallo da publicación d' O Diario de Ana Frank (2004) en galego por iniciativa da 
editorial Kalandraka, Xoán Manuel Garrido lembra a actitude da rapaza protagonista 
perante a escritura como xeito de afrontar unha crúa existencia e a súa vontade de depurar 
os seus textos unha vez foi consciente da posíbel trascendencia futura dos mesmos. 
Identifica as dúas correntes de recepción maioritarias da obra: unha universalista e outra 
que primará a vertente xudea que deu lugar á literatura do Holocausto. Fronte a estas dúas, 
Garrido defende unha terceira actitude, a que teña en conta a inflexión de civilización que 
produce o exterminio premeditado de seres humanos. A continuación, explica as principais 



liñas e estratexias de manipulación que se tiveron aplicado nas diversas traducións da obra, 
que respondían a intereses ideolóxicos variados e levaron practicamente a ignorar o texto 
fonte máis próximo á autora. Finalmente, o autor analiza a tradución de Kalandraka como 
unha mostra que exemplifica ás claras os problemas de identidade cultural e dependencia 
do castelán que afectan á lingua. 
 
 
García-Junceda García de Marina, Mª Teresa, 'Gonsar, C. (2003): A noite da aurora, 
Editorial Galaxia, Vigo, pp. 206', Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, nº vol. 8, 2005, 
pp. 186-187. 
 
Tras un percorrido pola produción anterior de Camilo González Suárez-Llanos (Camilo 
Gonsar, Sarriá, 1931), da que forman parte títulos como a serie de relatos Lonxe de nós e 
dentro e outras páxinas (1961), as novelas Como calquera outro día (1962), Cara a Times 
Square (1980) ou A desfeita (1983), detense na súa última novela, A noite da aurora 
(2003), unha historia ambientada na Galicia rural que xira arredor das tradicións, o máxico 
e os presaxios. Achega un resumo do argumento, sinalando que se narra a historia de tres 
rapaces, Lor, Boro e Cibias, que viven nunha vila galega e cuxa existencia transcorre dun 
xeito rutineiro até que Amadeo, o propietario da Cantina, o seu lugar preferido, lles fala da 
noite da aurora, un motivo interpretado por Lor como o sinal dun cambio a nivel mundial e 
tamén a nivel persoal. Continúa mencionando a viaxe de Lor a América e despois a Islandia 
e o seu regreso á súa vila despois de trinta anos onde xa nada é coma antes. Conclúe Mª 
Teresa García-Junceda indicando que "el lector atento podrá hallar en esta novela la 
profundidad necesaria para reflexionar (…) y conocer aspectos diferentes del pueblo 
gallego, que lo caracterizan de forma singular". 
 
 
 
Gómez Espinosa, Juan, 'Rodríguez Fer, Claudio (2004): A loita continúa, Xerais, Vigo', 
Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, nº vol.8, 2005, pp. 188-189. 
 
Comentario centrado no poemario A loita continúa (2004), de Claudio Rodríguez Fer. Juan 
Gómez Espinosa detense en cada unha das partes nas que se divide o texto. Sinala que a 
primeira delas, "Memoria das cicatrices", contén os achados poéticos máis enxebres de 
Rodríguez Fer: imaxes certeiras e recursos rítmicos e prosódicos utilizados con 
sensibilidade e intelixencia. Na segunda parte do libro, "Rastros de vida e poesía", formada 
por composicións escritas en prosa poética, identifica un ton rotundo no que atinxe ás súas 
afirmacións. Na seguinte parte, que dá nome á obra, dividida á súa vez en cinco seccións 
marcadas polo leit-motiv "a loita continúa", recoñece a exposición da denuncia da inxustiza, 
a miseria da guerra, a brutalidade da contenda e as súas consecuencias, "mais abandona 
todos os seus achados poéticos anteriores, caindo na mera proclama dunha mensaxe 
totalmente xustificada. Estamos ante un discurso sincero e preñado pola forza da xustiza, 
ese é o seu valor, pero non ante un poema da alta calidade do que é capaz o seu autor". Con 
respecto ao apéndice co que Rodríguez Fer pecha o libro, "Gran Tirano", Juan Gómez 
apunta que nel se incorre "nos vicios do civismo mal entendido (é dicir, o que se cre 
inimigo do alento poético)". Conclúe invitando a Rodríguez Fer "a darnos se medo máis de 



aquilo que lle sobra e que non debe deixar nunca oculto: unha sensibilidade poética 
(enxebre, persoal) da máis alta calidade". 
 
 
 
Gómez Torres, Camilo, 'Manuel María. Bibliografía teatral', Casahamlet. Revista de 
teatro, nº 7, 'Documentación', maio 2005, pp. 84-91. 
 
Camilo Gómez Torres presenta unha extensa biografía sobre a obra teatral de Manuel 
María. Dita bibliografía está dividida en dez apartados, que abranxen desde as pezas 
teatrais publicadas ata a bibliografía específica sobre Manuel María, pasando por os 
estudos, as traducións e artigos xornalísticos sobre a obra teatral do poeta chairego. 
 
 
 
Gómez-Montero, Javier, 'En concreto', Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos 2004, 
'Libros', 2005, pp. 199-200. 
 
Recensión da obra poética da desaparecida escritora Luísa Villata, En concreto. Gómez-
Montero incide ao longo da súa aproximación ao libro no leitmotive fundamental que a 
vertebra: a cidade. Destaca que os topónimos concretos que se mencionan apuntan á cidade 
da Coruña, pero calquera urbe podería responder a esa recreación poética elaborada por 
Villalta. A cidade é a idea fundamental do poemario, como destaca o crítico, para quen este 
libro "é unha das contribucións máis serias á lectura da cidade na poesía galega 
contemporánea". Debullando e matizando ese concepto xeral e vertebrador de cidade, 
Gómez-Montero repasa os versos dalgunhas composicións, para postular que na obra 
aparece a urbe como territorio da razón e do subconsciente, da vida e da morte, do eu e dos 
outros, da busca da identidade e do achado da alteridade. Complétase a análise atendendo 
tamén ás distintas seccións en que se artella o libro e a outros aspectos de estrutura e estilo. 
 
 
 
 
.  
 
 
 
González Fernández, Helena, 'A poesía no sifate de 2004', Anuario Grial de Estudos 
Literarios Galegos 2004, 'Panorámicas', 2005, pp. 152-159. 
 
Comézase destacando que o ano 2004 non trouxo moitas novidades ao panorama poético 
galego e que foi un ano luctuoso para a nosa poesía que sufriu a perda de Luísa Villata e 
Manuel María, escritores ambos os dous que deixaron cadanseu libro a saír do prelo, 
respectivamente, En concreto e Elexías á miña vida pequeniña. A continuación, adiántanse 
algúns dos datos a ter en conta en canto ao xénero poético en 2004, como son a 
confirmación das autoras e da gramática feminista, a parición de novas voces poéticas 
masculinas, que presentan os seus primeiros libros grazas aos premios que obtiveron ou 



grazas a aposta de coleccións como "Di-Versos" ou "Tambo", e a existencia de tres liñas 
poéticas ben marcadas como son a voz do compromiso social, unha voz máis lírica e 
metaliteraria ou unha terceira voz de ton culturalista. Tamén se alude á importancia das 
reedicións e antoloxías. No apartado titulado "Premios e coleccións" detense a autora no II 
Premio Caixanova, gañado por María do Cebreiro co poemario Non queres que o poema te 
coñeza (Danu); no X Espiral Maior, que foi para Estíbaliz Espino, por número e; no XXIII 
Esquío, que recibiu Maite Dono por Desilencios, ou en Zoonose, de María Comesaña, 
gañadora do Lorenzo Baleirón. En canto aos premios nos que se centra Helena González 
gañados por "novos poetos" ou puntualmente por voces dos chamados 80 atópanse: o II 
premio Uxío Novoneyra e o XXIV Esquío, gañados respectivamente polos poemarios 
Sucede e Días no imperio, de Daniel Salgado; o II Premio Eanes do Cotón e o XI Espiral 
Maior que obtivo Xoán Xosé García, respectivamente, polos poemarios Maios de mel ou 
lapa (3C3) e In-Ventos; o Miguel González Garcés, que obtivo Fernán-Vello por Capital do 
corpo e cuxo accesit o obtivo Noel Blanco Mourelle por Mecánicas celestes; no XXIII e 
XXIV Esquío, cuxos accesits os obtiveron Óliver Escobar, polo seu primeiro libro A última 
bengala, e Carlos Penela, por O que ardeu nos ollos. A articulista, que sinala a ausencia de 
poetas da promoción dos 90 nos premios e que indica que os poetas máis maiores prefiren 
presentarse aos premios clásicos e de mellor dotación económica, tamén se refire a outros 
certames como o XX Cidade de Ourense ou o IV Fiz Vergara Vilariño, e aos seus 
gañadores. En relación coas coleccións que posibilitan o "desembarco de novos poetas" 
ocúpase da colección "Tambo", dirixida por Rei Núñez e da colección "Di-Versos" de 
Edicións Positivas. Na primeira apareceu Sucesos,de César Souto Vilanova, e Peixes 
medievais, de Xosé María Vila Ribadomar, obras das que sinala algunha das súas 
características. Das obras aparecidas na colección "Di-versos" comenta Gasumelo, de Xulio 
Cid Neira, ou Subir ao faiado, de Alfonso Rodríguez. Para rematar este apartado Helena 
González Fernández reflexiona e opina sobre a existencia de tantos premios convocados 
polas diversas admistracións e sobre a invisibilidade que a cultura ten en moitos medios de 
comunicación escritos, nomeadamente, nos xornais. En "Eles, a trincheira do compromiso e 
o nomenclátor" e en "Elas, confirmación da gramática diferenciada" fálase das 
características da obra de "poetos" e "poetas", verificándoas en poemarios concretos, e 
compárase a escrita duns e outras. Entre outros poemarios de autoría masculina coméntase 
Capital do corpo, de Fernán-Vello; Sen sombra e sen amor, de Bernardino Graña; 
Setembro Stradivarious, de Álvarez Torneiro; Lapidario, de Miguel-Anxo Murado, ou 
Variacións Nube, de Cesáreo Sánchez Iglesias. Os poemarios de autoría feminina que se 
analizan son: Non queres que o poema te coñeza, de María do Cebreiro; número e, de 
Estíbaliz Espinosa; Zoonose, de María Comesaña; Contra Rochester, de Miriam Sánchez 
Moreiras; Levantar as tetas e A vida, de Lupe Gómez,  e Charenton, de Chus Pato. Baixo o 
epígrafe "Reedicións interesantes e antoloxías" a articulista detense en libros que reunen a 
obra poética de escritoras como Luz Pozo Garza (Memoria solar, con limiar de Carmen 
Blanco); María Xosé Queizán (Non o abras como un flor, con prólogo de Mónica Bar) e 
Xohana Torres (Poesía reunida (1957-2001), escolma preparada por Luciano Rodríguez) e 
informa da reedición de obras de escritores xa emblemáticos como Xosé Luís Méndez 
Ferrín (Con pólvora e magnolias); Cribeiro e Celso Emilio Ferreiro (Viaxe ao País dos 
Ananos e Poesía galega completa). Tamén fai comentarios sobre os volumes aparecidos na 
colección "Dombate", de Galaxia, como foron Foulas, de Manuel Antonio, e A illa das 
mulleres loucas, de Alfonso Pexegueiro, e detense en dous libros escritos en América e 
agora recuperados, como son Cadernos poéticos dun emigrante galego en Cuba, editado 



por X.L. García, e Queixas, de Áurea Lorenzo, editado por Aurora Marco, e en dúas 
antoloxías, como son a preparada por Elena Zernova e a de Maximino Cacheiro. Así 
mesmo tamén trata e analiza a importancia da colección "Poeta en Compostela", editada 
polo Grupo Correo Gallego e o Concello de Santiago, da que se detén nalgúns títulos. Con 
respecto ás antoloxías ocúpase das realizadas por Luciano Rodríguez, Poetas galegos do 
século XX, na que destaca o feito de non incluír os criterios seguidos para a selección e a 
ausencia dos poetas dos 90; a de Arturo Casas, Antoloxía consultada da poesía galega 
1976-2000, que lle resulta interesante por presentar resultados sorprendentes que fan 
reflexionar, por exemplo, sobre a canonización inmediata, e a de Galeusca, Antoloxía 
poética, publicación da que se destaca o valor case testemuñal. Finalmente, no "Cabo", 
Helena González fai novamente mención á abundancia de novas voces masculinas que 
xurdiron; comenta que o importante non é cantidade, senón a calidade da produción, para a 
que poden tomar como modelo a produción feminina, e remata falando da cuestión 
editorial, na que considera preciso redebuxar o mapa de premios.  
 
 
 
González Fernández, Helena, 'Charenton', Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos 
2004, 'Libros', 2005, pp. 201-202. 
 
Neste texto Helena González aproxímase a Charenton, a nova achega poética de Chus Pato, 
publicada por Xerais. Destácase a cualidade poliédrica desta poesía que é verso, diálogo, 
prosa e manifesto, todo a un tempo. O libro, segundo postula a crítica, ábrese en espazos 
concretos, como as cidades destruídas de Bagdad-Vietnam, a costa galega arrasada polo 
petróleo, etc. Repásanse tamén algunhas das valoracións ou comentarios que sobre 
determinados aspectos do libro fixeron Vicente Araguas ou María Xesús Nogueira nas súas 
respectivas recensións. Incídese igualmente na ruptura que no libro se evidencia cos 
conceptos modernos de lírica, xénero, nación e escrita. O revisión da obra complétase coa 
consideración da galería de personaxes que discorren polos seus versos, valorando as súas 
matizacións semánticas. 
 
 
 
González Rodríguez, Camilo, 'López Mourelle, Juan Manuel: A figura do heroe na 
narrativa de Álvaro Cunqueiro. Servicio de Publicacións da Deputación Provincial, Lugo 
2004, 160 páxinas', Lvcensia. Miscelánea de cultura e investigación, nº 30 (Vol. XV), 
2005, pp. 139-146. 
 
Resumo dunha tese de doutoramento que ten como obxectivo analizar a produción do 
escritor mindoniense, Álvaro Cunqueiro,  a través dun elemento común, a figura do heroe, 
para permitir "unha comprensión integradora dunha narrativa de tan singular riqueza". 
Cítanse as obras de Cunqueiro que se estudan e sinálase a peculiaridade de que entre as 
escollidas figure San Gonzalo, bispo que resumía na súa figura algúns dos valores do home 
galego que interesaban especialmente ó autor investigado. De feito, Camilo González 
Rodríguez conclúe que todos os heroes cunqueirianos participan en maior ou menor medida 
das características dos habitantes de Galicia. 
 



 
González, Helena, 'Xohana Torre, a dona dos mapas', Grial, nº 166, 'O espello das letras', 
2005, , pp. 138-139. 
 
Comentario de que a editorial PEN Clube-Danu Editorial publica Poesía Reunida (1957-
2001), unha compilación da obra poética de Xohana Torres. Sinálase que esta é unha 
edición autorizada pola poeta na que Luciano Rodríguez organiza textos e datos, aínda que 
sempre baixo a revisión da propia autora. 
 
 
 
Góñez Silva, Mónica, 'A biblioteca de Joseph M. Piel nos fondos bibliográficos do 
Galicien-Zentrum', Galicien Magazin, nº 17, 'Beiträge', 2005, pp. 47-57. 
 
Sublíñase a importancia dos fondos bibliográficos doados por Joseph Piel ao Galicien-
Zentrum, xa que son considerados os fondos galegos máis importantes fóra do noso 
territorio. Por unha banda está o valor dos propios libros, algúns deles primeiras edicións, e 
por outra o incalculábel valor simbólico das dedicatorias, sinaturas e anotacións que 
aparecen polas súas páxinas. Infórmase ademais do estado actual da biblioteca, pendente 
dunha reorganización e nova catalogación, xa que o volume bibliográfico excede a 
capacidade do propio centro. 
 
 
Góñez Silva, Mónica, 'Percepción da identidade feminina na Galiza dos anos vinte a través 
das obras da Colección Lar', Galicien Magazine, nº 16, 'Día das Letras Galegas 2004', 16 
maio 2005, pp. 20-22. 
 
Mónica Góñez Silva inicia o seu artigo explicando as características da colección á que se 
refire no título da comunicación, a colección "Lar"; revista que atinxiu os corenta números 
publicados entre 1924 e 1928. Fai unha descrición da publicación e dos obxectivos que 
perseguía entre os que destacaba a normalización da literatura galega. Segue o artigo 
afondando xa no tema en cuestión, a visión e participación do feminino na revista. Góñez 
Silva constata que existe un único número da revista asinado por unha muller, a autora 
Francisca Herrera Garrido, procedendo entón a realizar unha análise pormenorizada do 
estilo, da visión da muller e do modelo feminino que é presentado. 
 
 
Gracián, Ánxela, 'Unha lingua sonora e sinxela', Grial, nº 165, 'O espello das letras', 2005, 
pp. 123-124. 
 
Trátase de demostrar a existencia de poesía infantil en galego achegando para iso o título 
Na praia dos lagartos (gañadora do certame Arume de poesía para nenos no 2004). 
Indícase que o poemario está formado por composicións sinxelas con gran sonoridade. 
Pode enxergarse de fondo unha gran carga tradicional que colisiona co mundo fantástico 
chegando a unha fusión total. Coméntase que a obra de Helena Villar Janeiro ten un espírito 
lúdico destinado ao público infantil. Remátase afirmando o alto nivel que este tipo de 
creacións está acadando en Galicia. 



 
 
Iglesias, Bieito, 'Crítica e agonística. Último Round', Grial, nº 168, 'II Encontro de 
Escritores Galegos. Creación e crítica literaria', 2005, , pp. 117-121. 
 
O autor, neste texto que versa sobre a crítica, comeza manifestando o seu desexo de eludir o 
enfrontamento ou dicotomía creación versus crítica ou, o que é o mesmo, escritor versus 
crítico. Xogando coa conceptualización da literatura como campo e sistema, Bieito Iglesias 
reflexiona sobre os axentes con poder canonizador, onte os eruditos, hoxe o mercado 
("unha instancia por definición anticanónica"), e sobre a evolución do perfil e labor dos 
escritores e dos críticos nese contexto. Refírese á figura dos críticos columnistas, que 
elaboran recensións equivalentes a spots de lanzamento dun produto, obedecendo os 
dictames da editora ou grupo que os acolle. Tamén incide no carácter non de eruditos, 
senón de xentes coñecedoras da actualidade, que define a estes profesionais. O obxectivo é 
a venda. Así mesmo, non faltan no texto referencias ao novo modelo de escritor, que 
escribe un produto case de encargo, dirixido a un sector de público delimitado, 
converténdose así no que o autor denomina "escritor de novo tipo, igualmente especializado 
en actualidades e aínda en segmentos ou nichos de venda potencial". Un novo tipo de lector 
"de anécdotas" e non de significados, emerxería tamén neste contexto, segundo o autor. Por 
último, vérquense algunhas reflexións sobre o modo en que o escritor pode bordear as 
periferias ou tentar acadar o centro dese macrosistema mundial da literatura. 
 
 
 
Janeiro Casal, Manuel, 'Carlos Casares deste lado das sombras', Grial, nº 165, 'O espello 
das letras', 2005, pp. 127-128. 
 
Infórmase da edición do libro-homenaxe Carlos Casares, os amigos, as imaxes, as 
palabras (2004) no que se lembra a este autor e agradécense as contribucións de numerosos 
persoeiros do mundo das letras que se uniron a este proxecto que intentou ser un mosaico 
fiel da vida e das sensacións que o escritor xerou nos seus achegados. Remátase facendo 
lembranza a unha das fotografías que compoñen o tomo onde aparece Casares querendo 
xogar aos motoristas. 
 
 
Juárez Morena, Pablo, 'Lectura(s) desde la literatura fantástica de Cara a Times Square de 
Camilo Gonsar', Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, nº vol. 8, 2005, pp. 73-83. 
 
Tras unha introdución de carácter teórico sobre o concepto de literatura fantástica e a súa 
presenza na literatura galega, Pablo Juárez céntrase no estudo da novela de Camilo Gonsar, 
Cara a Times Square, indagando nas diversas lecturas críticas que ofrece a obra dende a 
literatura fantástica en galego. Sitúa a obra de Gonsar dentro da etiqueta da "Nova 
Narrativa Galega" e o seu intento de renovación da literatura para incorporala á tradición 
europea de autores como Proust, Joyce, Kafka, Huxley, Faulkner. Sinala que é neste sentido 
como se debe orientar a lectura de Cara a Times Square, que a pesar de ser publicada en 
1980, debe adscribirse a ese grupo xeracional. Detense no argumento da novela, o 
deambular dun personaxe polas rúas de Nova York cara á Times Square dialogando con 



outro personaxe, o Belga; e nas catro partes que presenta, ademais da nota introdutoria, que 
nos sitúa ante un manuscrito de autor e destinatario descoñecidos que chega a través dun 
tradutor, trazo que apunta ao distanciamento no que se fundamenta a obxectividade e a 
verosimilitude do narrado. Decántase por unha lectura que reflicte a interpretación da 
visión dun galego exiliado no marco da realidade galega dos anos cincuenta e menciona 
outras posíbeis interpretacións como a concepción esotérica do sentido da vida, a 
indagación nas caras ocultas da cidade ou a viaxe iniciática, elementos que inciden no valor 
fantástico da novela e na presentación, ante o lector, da dúbida e da ambigüidade. 
 
 
 
Lago, Xulio, 'Veinte años de Teatro do Atlántico', ADE, nº 105, 'Aniversarios', 2005, pp. 
52-57. 
 
Celébrase o vinte e cinco aniversario da compañía Teatro do Atlántico que comezou a súa 
andaina en 1985 e que conta con dezanove producións levadas a cabo fundamentalmente en 
Galicia, pero non só xa que visitaron case todas as comunidades do Estado, así como 
numerosas cidades de Portugal, Arxentina, Uruguai e Venezuela. Lémbrase que naceu coa 
vontade de centrar a actividade teatral en Galicia e na lingua galega, conectar co pobo e ser 
o punto principal de referencia. Coméntase que un dos temas recorrentes ao longo dos anos 
foi o universo feminino na sociedade contemporánea dende obras como Nora de Casa de 
Bonecas (1995) até Juana la Loca, a paixón amorosa en calquera sexo, a opresión ou a loita 
polos dereitos da muller que, por exemplo, deron lugar a grandes pezas como A maravillosa 
historia de Marly, a vampira de Vila de Cruces (1986). Non se esquece o comezo itinerante 
que fixo á compañía aproximarse  ao público de todas as vilas galegas, un principio que 
asumen sen lamentarse. Valórase o traballo de autor, a elección coidadosa do repertorio no 
que destacan autores como Celso Emilio Ferreiro, Roberto Salgueiro, García Lorca ou 
Conor McPherson. Para os vindeiros anos apostan por unha continuación desa estela que os 
consagrou como un compañía recoñecida polo público. 
 
 
Lamas, Santiago, 'Antón Tovar', Lethes. Cadernos culturais do Limia, nº 6, 'Tovar na 
memoria', 2005, pp. 35-37. 
 
Revela diversos aspectos da personalidade de Antón Tovar  e explica algúns dos temas 
principais que percorren a súa obra. Así pois, considera que os seus textos en prosa xiran en 
torno a un núcleo temático común formado pola reflexión sobre o catolicismo, a posíbel 
existencia ou inexistencia do Eu e a despersonalización.  
 
 
Lampareira, Antón, 'Apostillas ao redor dun congreso', Revista Galega de Teatro, nº 43, 
'Opinións desde a butaca', 2005, pp. 54-55. 
 
Texto que, segundo sinala o autor, ten a finalidade de engadir unhas breves anotacións ao 
traballo titulado "Sarabela: unha árbore que medra", de Roberto Pascual e publicado en 
Revista Galega do Teatro, número 43. Deste xeito, crítica que o conselleiro de Cultura non 
permitise a presentación do Catálogo de autores galegos no congreso "Da creación á 



exhibición", celebrado en Ourense, intuíndo nesta negativa un certo "centralismo" con 
respecto á capital galega; lamenta que haxa xente que non considere oportuno levar a 
exposición de Sarabela a diferentes localidades galegas, pensando que ao non ser unha 
compañía ourensá a mostra ía carecer de interese fóra da provincia; fai fincapé na escasa 
presenza de profesionais galegos, feito para o que pon enriba da mesa distintas posíbeis 
razóns; apunta que o termo congreso non se adecúa ao que en realidade foi a xornada, na 
que o excesivo número de relatorios impediu a existencia de debate ou intervencións; e, 
finalmente, felicita aos membros de Sarabela pola organización deste encontro que, a pesar 
das consideracións anteriores, define como "coherente, intenso, arriscado, controvertíbel". 
 
 
Lema, Carlos, 'A literatura: unha patria infinda. Conversa con Chus Pato', Grial, nº 167, 
2005, pp. 56-61. 
 
Recóllese unha entrevista feita á poeta Chus Pato, autora dos libros de poemas Heloísa, Un 
Ganges de palabras, estes dous traducidos ao castelán, e m-Talá, poemario traducido pola 
canadiense Erín Moure para o inglés. Reflexiona a poeta nesta conversa sobre a necesidade 
da tradución da poesía e a dificultade que a translación a outros idiomas implica a literatura 
en verso, sobre a dialéctica entre o mundo aberto que cría a literatura e a necesidade de 
mundo pechado que o poeta necesita cun territorio e idioma específicos no que se refuxiar, 
sobre o papel da poesía nunha literatura nacional como o é a galega, sobre as diferenzas 
entre a Chus Pato escritora e a Chus Pato lectora e sobre a facilidade de transferir os seus 
textos a outras persoas de outras culturas, entre outras cuestións.  
 
 
 
Liñeira, María, 'A sección de Álvaro Cunqueiro no semanario catalán Destino. Os cans 
fieis das verbas. Laberinto y Cía.', Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos, 'Estudos', 
2005, pp. 40-51. 
 
Neste texto María Liñeira achégase aos artigos publicados por Álvaro Cunqueiro nas 
páxinas do semanario catalán Destino, co que o mindoninse colaborou durante case corenta 
anos no marco da sección "Laberinto y Cía." O obxectivo desta aproximación é poñer eses 
artigos en relación coa obra do autor, tanto xornalística como ficcional, ao tempo que se 
intenta estabelecer un mapa das "amizades catalás" de Cunqueiro, determinando a historia 
da súa presenza no sistema literario catalán en español. 
 
 
 
López Calvo, Xesús Andrés, 'Antonio Couceiro Freijomil (1888-1955) na estela dos 
patriarcas das letras galegas', Cátedra. Revista eumesa de estudios, nº 12, 'A', 2005, pp. 27-
80. 
 
Co gallo da presentación da candidatura de Couceiro Freijomil a un dos vindeiros Días das 
Letras Galegas, inténtase dar a coñecer a vida, obra e pensamento do escritor de 
Pontedeume. A primeira sección está dedicada a describir o contexto histórico no que este 
desenvolveu o seu labor: a Galicia de primeiros anos do século XX, basicamente allea ás 



transformacións radicais que renovaban o mundo da economía, das artes e da tecnoloxía; 
ferida pola emigración ao estranxeiro e o movemento do campesiñado ás cidades; e dotada 
dunha mínima burguesía industrial de escasa capacidade. Cóntase como os movementos 
agrarios desenvolveron unha certa campaña de formación nun panorama no que a 
educación era lamentábel e o analfabetismo a lei imperante. Na segunda parte repásase a 
biografía do autor e os principais fitos na súa andaina profesional. Cóntase que naceu en 
1888 en Pontedeume e que, con trinta e dous anos, casou con Elisa Pavón en Ourense. Dáse 
noticia do seu autodidactismo e da súa adoración pola lectura, así como da excelencia 
acadada nos seus estudos de Maxisterio, que o fixeron acadar axiña un posto de inspector 
educativo. Así mesmo, coméntase a súa colaboración en diversos proxectos editoriais e 
revistas, nas que deixaba claro a súa ideoloxía cristiá e o seu apoliticismo básico, e o seu 
paso pola Real Academia Galega cando esta, nos tempos convulsos da posguerra, sofre un 
proceso de restruturación radical. Lémbrase, finalmente, a morte de Couceiro en 1955 e o 
seu enterro en San Domingos de Bonaval. A terceira sección recolle de xeito exhaustivo as 
achegas culturais de Couceiro Freijomil, desenvolvidas en ámbitos do máis diverso. Así, 
menciónanse as sucesivas aparicións de poemas publicados en diferentes xornais da zona; 
as súas reflexións sobre ortografía, que, completadas e pulidas, formarán parte do volume 
El idioma gallego. Historia. Gramática. Literatura; o inédito Cousiñas ou os tres tomos do 
inxente Diccionario Bio-Bibliográfico de Autores. No eido da pedagoxía destacou Couceiro 
polo ensaio Los factores del desenvolvimiento humano e pola defensa do uso do galego no 
ensino. Tras lembrar algunhas contribucións historiográficas sobre a bandeira galega ou os 
monumentos ourensáns, descríbense pormenorizadamente os atados de inéditos que se 
atopan arquivados na biblioteca do Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos. A última 
parte dedícase a reconstruír o pensamento de Couceiro, difícil de casar cos trazos xerais do 
nacionalismo de entón, por iso se considera un galeguista extremadamente moderado, 
cunha concepción positivista da historiografía e dotado cunha cultura literaria e 
humanística destacábel. No capítulo final, López Calvo extrae unha serie de conclusións 
que lle permiten falar dunha achega de Couceiro ao feito diferencial galego, que estaría 
canalizado a través da importancia dada á lingua, sobre todo ás falas rurais; ao espazo e, 
finalmente, ao pasado, ao legado histórico común que identifica a unha comunidade. 
 
 
López Rodríguez, Marisol, 'Blanco Amor, Eduardo: Artigos en "La Nación", Ed. Galaxia, 
Vigo, 2004', Lvcensia. Miscelánea de cultura e investigación, nº 30 (Vol. XV), 2005, pp. 
199-200. 
 
Volume que recolle boa parte da obra xornalística do autor galego no xornal bonaerense. 
No prólogo analízase a biografía e obra de Blanco Amor e resúmese o seu labor en "La 
Nación". A obra divídese en tres partes: crónicas políticas, de cultura e de viaxes. Explícase 
o intervalo temporal e os temas que cobren cada un dos tipos de crónicas, a excepción das 
últimas, das que só se citan os motivos máis recorrentes. O traballo remata cun epílogo no 
que, de novo, se volve incidir no tipo de xornalismo, persuasivo e político, que Blanco 
Amor practicou no xornal arxentino.  
 
 
 



López Sández, María, 'Antoloxías poéticas e sistemas literarios', Grial, nº 165, 'O espello 
das letras', 2005, pp. 129-130. 
 
Destácase a tese de doutoramento de María do Cebreiro Rábade Villar que leva por título 
As antoloxías da poesía en Galicia e Cataluña. Representación poética e ficción lóxica 
recoñecida co VI Premio Dámaso Alonso de Investigación Filolóxica. Este ensaio presenta 
distintos niveis que poden resultar de moito interese, pero débese destacar o campo 
filolóxico que se desenvolve ao longo deste traballo e que servirá de axuda para 
comprender grazas á crítica o acto antolóxico. 
 
 
López Silva, Inma, 'A rede de teatros, en cuestión', Tempos Novos, nº 92, 'Voces e 
culturas', 2005, p. 67. 
 
Refírese á celebración do Foro de Sada, no que os diversos implicados no teatro galego 
debateron sobre a situación deste. Recóllense as principais conclusións do encontro, que 
apuntan á necesidade dunha refundición da rede de teatros co obxectivo de acadar un nivel 
artístico e unha solidez empresarial que rachen coa precariedade actual. López Silva 
destaca a actitude receptiva do Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais e lamenta a 
ausencia dos programadores, sector que debería ser clave para un bo funcionamento da 
escena galega. 
 
 
 
López Silva, Inma, 'O paseo agridoce polos espacios sen lei', O ollo público, nº 10, 2005. 
 
Achéganos á obra póstuma de Roberto Vidal Bolaño, Integral, obra na que se considera que 
o autor 'racha coas convencións da progresión dramática',  tematicamente, ao igual que o 
resto da obra do autor, xira en torno ao sentido da xustiza. 
 
 
 
López Silva, Inma, 'Os pasos cara adiante do teatro galego', O ollo público, nº 11, 2005. 
 
Avalíase o curso teatral do 2005, resumindo algunhas das obras levadas a escena polas 
compañías galegas, considerándose que se deron mudanzas interesantes a nivel estético. 
 
 
 
López Silva, Inma, 'Cómplices confesións de Raúl Dans', Grial, nº 167, 'O espello das 
letras', 2005, pp. 93-94. 
 
Dise que Raúl Dans reúne en Confesións dun practicante. As aventuras dun dramaturgo en 
Galicia un conxunto de once textos que elaborou entre 1998 e 2001. Segundo se indica, 
estes textos son moi variados: manifesto do teatro, charlas, conferencias, encontros con 
escritores, congresos, cursos, etc. Sinálase que esta obra se pode atopar atopar na editorial 
Tris Tram. 



 
 
 
López Silva, Inma, 'New York, New York', Grial, nº 168, 'Creación', 2005, , pp. 69-71. 
 
Narración de tipo epistolar en que a autora, Inma López Silva, encadea unha serie de 
vivencias e impresións relativas á súa estadía na cidade de Nova York. O destinatario 
destas misivas, concibidas ao xeito dunha sorte de caderno ou diario de viaxe, é "Paul", 
quen se configura desta forma como receptor do debuxo subxectivo da cidade que artella a 
autora, retratando o pulso da vida na urbe a través das súas experiencias e interaccións, ao 
tempo que recolle o ambiente dalgunhas das súas rúas máis emblemáticas, xa sexa no 
contexto diurno, xa no nocturno. 
 
 
 
López Silva, Inma, 'En Madrid, teatro galego en galego, coma liberdade', Tempos Novos, nº 
94, 'Voces e culturas', marzo 2005, p. 75. 
 
Infórmase sobre unha lectura dramatizada que se fixo da obra Terra polo medio, de Ernesto 
Caballero, en galego, traducida por Xosé Manuel Pazos e dirixida por Ricardo Solveira, que 
foi a guinda da presentación en Madrid da Revista Galega de Teatro no seu número de 
decembro de 2004 na Sala García Lorca da Real Escola Superior de Arte Dramática. 
Destácase sobre todo a normalidade con que se usou o galego nun teatro madrileño, a 
grande aceptación que tivo entre o público, a espléndida ambientación galega acadada e a 
grande interpretación que fixeron actores como Fernando Castro e Jorge Brea.  
 
 
López Silva, Inma, '"Os teatros galegos: lugares ou non?"', Casahamlet. Revista de teatro, 
nº 7, maio 2005, pp. 10-15. 
 
Fálase aquí da problemática que supón a dispersión demográfica en Galicia no que atinxe á 
normalización do teatro. Dísenos da ligazón do teatro coa cidade, mais cinguindo o 
concepto de cidade a espazo de convivencia que non ten por que coincidir con aquel no que 
cohabitan máis de douscentos mil habitantes, aludindo, ademais ao feito do teatro estar 
concibido como actividade de lecer. A isto lígase a problemática das infraestruturas como 
comunicación entre as cidades galegas. Incídese na situación de Galiza a respecto da 
concentración do 95% dos concellos pequenos do Estado onde se preserva o sentido máis 
tradicional da cidade como ámbito centralizador. Alúdese, tamén, á Rede Galega de Teatros 
e Auditorios como solución teatral a esta situación, descentralizando as actuacións teatrais 
das cidades ás vilas aínda que creando tanto consecuencias positivas como negativas. 
Fálase despois do papel dos teatros tradicionais en barrios teatrais, con función que teñen 
que cumprir, e chama para as salas alternativas como espazos que removen a estatismo do 
teatro como que teñen moitas salas tradicionais das cidades, citando a Sala Nasa e Galán en 
Santiago, onde actúan grupos teatrais como Chévere e Matarile, ou o Teatro do Noroeste de 
Eduardo Alonso, e a Sala Ensalle, en Vigo, onde se destaca o seu labor formativo. 
 
 



 
López Silva, Inmaculada, 'A xestión, programación e residencia', Revista Galega de 
Teatro, nº 42, marzo 2005, p. 3. 
 
Coa tentativa de amosar a situación na que se atopan as diferentes salas galegas a respecto 
das de fóra, a autora mandou un cuestionario ás salas privadas de ámbito urbano nas que se 
encontran a Sala Nasa, a Sala Yago e Teatro Galán, de Compostela; Teatro Ensalle, de 
Vigo;  Sala Cuarta Pared, de Madrid; Teatro Beckett, de Barcelona; e o Teatro da Vilarinha 
e Teatro Art-Imagem, do Porto. Anúnciase a relación de respostas recibidas até este 
momento na redacción da Revista Galega de Teatro. 
 
 
 
López-Iglésias Samartim, Roberto, 'Ideia de Língua e Vento Português na Galiza do 
Tardofranquismo: o caso de 'Galaxia'', Agália, nº 83/84, 'Estudos', 2005, pp. 9-50. 
 
Neste artigo Roberto López-Iglesias Samartim fai unha primeira aproximación dun 
proxecto máis amplo que realiza o grupo de investigación da USC Galabra e que estuda a 
presenza de "Portugal e o Mundo Lusófono na Literatura Galega das Últimas Três Décadas 
(1968-2000)".  O artigo visa sobre as posicións lingüísticas que os autores máis destacados 
pertencentes aos grupos máis institucionalizados teñen na época do tardofranquismo. Para 
iso estuda Samartim ao longo de corenta páxinas a natureza e función da relación existente 
entre os diferentes modelos lingüísticos propostos e practicados polos actantes galegos, 
portugueses e brasileiros segundo as normas propostas polos principais axentes 
normalizadores da época: a Academia Galega, Galaxia, o ILG e Manuel Rodrigues Lapa 
como representante de Portugal. Comeza o estudo cunha posta en situación expondo cál é o 
momento histórico do que se vai tratar e cal a situación político-cultural existente. Explica 
aínda o nacemento das que chegarían a ser dúas das institucións máis importantes e 
participativas no campo cultural galego na época tardofranquista: a editorial Galaxia e a 
Academia, comentando ademais o seu papel respecto á relación galego-portugués 
atendendo sempre á evolución do "movemento" que historicamente se ten denominado 
como galeguismo. Así deixa ver unha serie de relacións que van dando forma a unha rede 
social que xogará un importante papel no evolucionar da sociedade galega. Continúa co 
percorrido histórico, na década de setenta, no que terán lugar uns feitos (a Lei General de 
Educación e as Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego) que repercutirán na 
toma de posicións dos diversos axentes culturais actuantes. Así o autor vai conformando o 
estado do debate normativo da lingua galega que de aí deriva, analizando as opinións e os 
posicionamentos adoptados por cada unha das partes implicadas no mesmo. Tamén analiza 
as relacións existentes entre as institucións xa consolidadas e as que virán a aparecer a 
partir dese momento (ILG) implicando a reestruturación das diferentes posicións e funcións 
de cada un destes grupos influíntes no que se refire á planificación lingüístico-cultural da 
Galiza e do galeguismo. Estabelece así as posicións ocupadas no campo cultural e do poder 
tanto de grupos coma de individuos. Conclúe Samartim verificando a iniciativa de Galaxia 
na normalización e institucionalización do galego no ensino, colocando a través da RAG un 
modelo normativo baseado na tradición literaria e, na teoría, na unidade lingüística galego-
luso-brasileira. A isto enfróntase o ILG que pon en cuestión a lexitimidade do código 
escollido, posicionándose a favor dunha lingua máis popular e menos vencellada ao 



referente luso-brasileiro. Averigua igualmente a centralidade que a relación do galego cos 
modelos luso e brasileiro acada no debate normativo. Asenta a importancia destes dous 
grupos e tamén a de Rodrigues Lapa que sen a cobertura dun grupo institucionalizado na 
Galiza, entre outros factores, non chega a ter lexitimidade para colocar o factor filolóxico 
da unidade lingüística galego luso-portuguesa como fundamento da norma a fixar. 
 
 
Lourido, Isaac, 'Fender o silenzo imperial', Grial, nº 166, 'O espello das letras', 2005, , pp. 
136-137. 
 
Dá conta da publicación na editorial Esquío (Colección Esquío-Fundación Caixa) do 
poemario Días no imperio (2004), de Daniel Salgado, obra que resultou gañadora do XXIV 
Premio Esquío de Poesía. Neste artigo, Isaac Lourido analiza a obra salientando aqueles 
aspectos máis importantes do poemario de Daniel Salgado. 
 
 
 
Louzao Outeiro, Miguel, 'Fernández del Riego, Francisco (2003): Camiño andado, Vigo, 
Editorial Galaxia, 276 pp. e Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (2003): Álvaro de las Casas. 
Biografía e documentos, Vigo, Editorial Galaxia, 250 pp.', Madrygal. Revista de Estudios 
Gallegos, nº vol. 8, 2005, pp. 182-183. 
 
Coméntanse dous títulos inseridos na colección "Memoria" da Editorial Galaxia: Camiño 
andando (2003), de Francisco Fernández del Riego e Álvaro de las Casas. Biografía e 
documentos (2003), de Uxío-Breogán Diéguez Cequiel. Sinálase que ambas obras 
presentan a mesma finalidade: dar a coñecer dúas figuras da historia do galeguismo. A 
propósito de Camiño andado saliéntase a súa estruturación en capítulos que debullan 
momentos do pasado persoal e colectivo nun ton pousado e sutil. Sobre a biografía de 
Álvaro de las Casas, indícase que recolle documentos tirados da prensa da época, cartas e 
entrevistas con persoeiros que o coñeceron e trataron en vida. Apúntase que se trata de dúas 
obras moi interesantes para achegarse ao pasado. 
 
 
 
Louzao Outeiro, Miguel, 'Suso de Toro: A literatura como viaxe', Madrygal. Revista de 
Estudios Gallegos, nº vol. 8, 2005, pp. 119-122. 
 
Miguel Louzao é o responsábel desta transcrición da conferencia que impartiu Suso de 
Toro o día 11 de maio de 2004 no Paraninfo da Facultade de Filoloxía da Universidade 
Complutense de Madrid con motivo do Día das Letras Galegas. Nas súas palabras, Suso de 
Toro reflexiona sobre as orixes da literatura, que sitúa unida á maxia e á relixión, ao poder 
da palabra oral que vivía na memoria dos oíntes e dos que repetían mitos e lendas. Apunta 
as transformacións que se producen cando a palabra comeza a ser escrita e fala do papel do 
escritor, que emprende unha "viaxe interior, estática, que non ten desprazamento no 
espazo". Declara sentirse especialmente orgulloso cando a súa obra sae do libro e se 
converte en oral, cando ve autores reproducindo as súas palabras para que estas volvan de 
novo ao mundo.  



 
 
 
Luna, Luis, 'Fernán Vello, Miguel Anxo (2004): Territorio da desaparición, Editorial 
Galaxia, Vigo', Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, nº vol. 8, 2005, pp. 181-182. 
 
Refírese ao poemario de Miguel Anxo Fernán Vello, Territorio da desaparición (2004) do 
que se salienta que fai presente os temores de moitos galegos: a desaparición dunha 
maneira de entender a existencia e o desenvolvemento dos feitos cotiáns no país, e defende 
a poesía como lugar de encontro e a intervención na sociedade a través da escrita. Repárase 
na estruturación do poemario en sete seccións nas que se explora na desolación dunha terra 
que vai quedando baleira e vai sendo esquecida polo efecto da derrota, da soedade e das 
ausencias, e na figura do poeta, que se concibe como un expulsado da cidade e refúxiase na 
escrita. 
 
 
 
Malingret, Laurence, 'Algunhas reflexións sobre a tradución literaria do galego ó francés', 
Viceversa. Revista Galega de Traducción, nº 11, 'Teoría e Historia da Tradución', 2005, pp. 
119-128. 
 
Partindo da súa experiencia limitada como tradutora de obras literarias en galego para o 
francés, Laurence Malingret amosa, por unha banda, unha interpretación dalgúns datos que 
atinxen ás traducións de obras galegas en francés na actualidade -reflexo dunha evolución 
na recepción das obras- e, por outra banda, fai unha análise a partir de exemplos concretos 
de diferentes estratexias de tradución. 
 
 
 
Maroño Buján, Xosé Antonio, 'Poesía galega premiada', Grial, nº 166, 'O espello das 
letras', 2005, , pp. 141-142. 
 
Infórmase da publicación do poemario Maio de mel ou lapa, de Xoán Xosé García, obra 
que resultou gañadora da II Edición do Premio de Poesía Afonso Eanes, organizado polo 
Concello de Negreira. A obra é un extenso poemario dividido en catro apartados: "Preludio 
da danza", "Penúltima vertixe", "A selva" e "As feridas da auga". A obra poetiza unha 
relación de amor, desde o seu nacemento á fin. 
 
 
 
Martín Rodríguez, Óscar, 'Alonso Franco, Xavier (2004): Oitocentos, Vigo, Editorial 
Galaxia, 115 pp.', Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, nº vol. 8, 2005, pp. 176-177. 
 
Recensión da novela Oitocentos (2004) do autor pontevedrés Xavier Franco Alonso, na que 
valora a presenza dunha realidade recoñecíbel a través do reflexo do día a día dos 
protagonistas, unidos pola amizade, eixe focalizador da obra. Salienta o predominio dos 
espazos pechados e urbanos, representados na cidade de Vigo, e as referencias literarias e 



cinematográficas inseridas na narración. Conclúe que se trata dunha lectura atractiva e 
orixinal, construída con só dous elementos: a amizade e a realidade cotiá. 
 
 
 
Meikke Lippert, 'Romasanta', Galicien Magazin, nº 17, 'Beiträge', 2005, pp. 35-46. 
 
Cóntase a brevemente a historia de Manuel Blanco Romasanta, o lobisome de Allariz 
condenado a cadea perpétua por licantropía. O artigo fala das diversas fases do mito deste 
sacaúntos e reune comentarios de Risco e das xentes da época, ademais de situar o 
acontecemento nunha época de auxe dunha pseudomedicina popular que tiña o unto de 
inocentes por panacea. A continuación, fálase de Alfredo Conde que lle imprime un novo 
carácter a Romasanta na súa obra afastándoo do folclorismo e achegándoo á figura do 
serial-killer, un home perfectamente consciente do que quería e con enormes ganas de 
probar fortuna vendendo o unto das súas vítimas en Portugal e Castela. Sinálase como 
peche do artigo que o libro servíu de base para a obra cinematográfica "Romasanta. La caza 
de la bestia", de Paco Plaza. 
 
 
Mene, Alex, 'EBA: sobre a fotografía', Tempos Novos, nº 98, 'Crítica', 2005, p. 74. 
 
Recensión do volume A ollada do desexo (2004), de Eduardo Blanco Amor, publicado pola 
editorial Galaxia dentro da colección dedicada ao autor. Alex Mene critica a inadecuación 
entre o título e o contido interior do libro e a escolla comercial das fotografías máis íntimas 
e persoais do escritor. Advirte, ademais, que na obra se realizou unha división temática das 
imaxes incoherente e repetitiva e que lle falta a honestidade e o compromiso de edicións 
fotográficas anteriores como Eduardo Blanco Amor Fotógrafo (1993) ou O fillo da florista 
(1998). Analiza, finalmente, o traballo fotográfico do escritor. 
 
 
Montero Kupper, Silvia, 'O comportamento tradutivo do alemán ó galego na literatura 
xuvenil e na literatura para adultos', Galicien Magazine, nº 16, 'Día das Letras Galegas 
2004', 16 maio 2005, pp. 29-36. 
 
Estudo de Silvia Montero sobre o comportamento tradutivo no polisistema literario galego 
onde pretende desvendar o valor normalizador dos produtos traducidos. Ademais a autora 
expón as principais normas tradutoras, isto é, o regulamento estético que rixe a tradución 
feita dende o alemán ao galego. O estudo está estruturado en tres partes máis a ineludíbel 
conclusión. Estabelece primeiro as premisas que instigaron o seu estudo para dar paso 
despois a un pequeno e breve resumo do estado da cuestión e do panorama da tradución en 
Galiza dende 1983, particularmente da tradución literaria do alemán. A autora insire un 
cadro onde expón as traducións do alemán ao galego publicadas entre 1983 e 2001. A parte 
máis relevante do traballo chega co estudo das traducións realizando unha análise 
microestrutural das mesmas, centrándose nos parámetros principais polos que se rexe a 
tradución do alemán ao galego que atenden tanto ao nivel do lingüístico-textual, da 
modulación semántica e do estilo do texto. A conclusión determina que o estudo do corpus 
elucida unha falta de sistemacidade e coidado nesas traducións, así como unha falta de 



profesionalidade que implican a aparición de formas agramaticais e pouco usuais no 
galego, problema que está e se espera superar na actualidade. 
 
 
Montorio, Bego, 'Escalas dunha viaxe inacabada (traducir do galego ó éuscaro)', Viceversa. 
Revista Galega de Traducción, nº 11, 'Teoría e Historia da Tradución', 2005, pp. 107-118. 
 
A través dunha viaxe, Bego Montorio conta a súa experiencia como tradutora de obras 
literarias en galego ao éuscaro. Ademais, fai unha descrición histórica da evolución das 
traducións dunha lingua á outra e detense, sobre todo, no papel fundamental que as revistas 
desempeñaron como soporte e medio de difusión das primeiras traducións feitas de obras 
literarias galegas ao éuscaro e na gratísima experiencia que lle achegou traducir obras do 
galego, e en especial resalta a de Arraianos, de Xosé Luís Méndez Ferrín, e a das obras de 
literatura infantil e xuvenil que leva feito. 
 
 
Morales Carmelo, Raquel, 'Constela Doce, Xesús (2004): As humanas proporcións, 
Editorial Galaxia, Vigo, 148 pp.', Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, nº vol. 8, 2005, 
pp. 180-181. 
 
Recensión do libro de relatos As humanas proporcións (2004), de Xesús Constela Doce, 
volume gañador do Premio Torrente Ballester 2003. Saliéntase que se trata de doce relatos 
breves que mergullan o lector na lectura rápida de temas cotiáns como a vellez, o paso 
xeracional, a busca da liberdade, a morte ou a denuncia social. Recoñécense trazos parellos 
en cada un dos textos, como a presenza da voz dun narrador omnisciente, os diálogos 
breves para centrar a acción e a elección de espazos reais que derivan cara ao irreal ou o 
fantástico. Menciónanse relatos como "Non escoites a Giovanna", onde se presenta o chat 
en internet como medio de comunicación coa muller que aparece representada nun cadro; 
"¿Onde estás, meu amor, Sangare", pola utilización do monólogo interior do protagonista; 
ou "Lily", que recorre ao surrealista para provocar o riso. Conclúese que o autor presenta 
unha proposta arriscada e sorprendente de relatos breves que sorprenden pola súa 
orixinalidade e o xogo entre imaxinación e realidade. 
 
 
 
Muñoz Carrobles, Diego, 'Sende, S. (2004): Orixe, Vigo, Editorial Galaxia, 168 pp.', 
Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, nº vol. 8, 2005, p. 190. 
 
Presenta a novela Orixe (2004), como a primeira achega narrativa de Xosé Luís González 
Sende (Padrón, 1972), coa que conseguiu o Premio Blanco Amor de Novela de 2003, tras 
ser coñecido como poeta e activista político e social vinculado aos colectivos Burla Negra e 
Nunca Máis. Diego Muñoz apunta que o fío condutor da novela é a historia de Mario 
Negro, propietario dunha libraría e enfermo dunha vertixe incurábel, e de Laura Lobo, a súa 
enfermeira de noite. Detense na súa estrutura, composta pola historia de amor entre os dous 
personaxes, a evolución da enfermidade e os relatos escritos por Laura, inseridos ao longo 
das páxinas de Orixe, elementos que dan conta do talento de Sende como narrador. Salienta 
especialmente o relato protagonizado polo "home do traxe de apicultor", por transcorrer 



paralelo á historia de Mario e de Laura e mesmo mesturarse con ela e ofrecer semellanzas 
con contexto socio-político galego. Identifica dous elementos clave na novela: a filosofía, 
especialmente a ética de Kant, coa súa chamada á acción, e a presenza da morte como fin 
inevitábel e consecuencia da submisión, e repara en que nestas páxinas se reflicte a vontade 
de transgresión do seu autor que, ademais de xogar coa literatura e de amosar unha escrita 
imaxinativa, áxil e directa, implica o lector, obrigándoo a interpretar e a reflexionar sobre a 
sociedade de homes inactivos e conformistas na que vivimos. 
 
 
 
Neira Rodríguez, Marta, 'Narrativa recuperada de Bernardo Rodríguez Ribeira', Boletín 
Galego de Literatura, nº 31, 'Notas', 2005, pp. 111-113. 
 
Marta Neira comeza esta nota explicando como a súa investigación sobre Bernardo 
Rodríguez Ribeira quedou truncada coa saída á luz do libro Bernardo Rodríguez Ribeira. 
Emigrante Sobranceiro (2002), de Olimpio Arca Caldas. Debido a que este estudoso só 
ofrece un estudo biográfico e a reprodución do labor literario do autor estradense, a 
investigadora achega unha breve análise da narrativa recuperada deste autor. Parte duns 
relatos que Olimpio Arca non reproduciu e compáraos coa construción formal e temática 
dos outros relatos xa coñecidos.  
 
 
Neira Rodríguez, Marta, 'Mª Teresa Araújo (ed.), Relatos e outras prosas de Roque 
Pesqueira Crespo', Boletín Galego de Literatura, nº 31, 'Libros', 2005, pp. 169-170. 
 
Recensión do volume Relatos e outras prosas de Roque Pesqueira Crespo (2001), cuxa 
edición corresponde a Mª Teresa Araújo e que está enmarcado no proxecto "Narrativa 
Recuperada" que dirixe o profesor Modesto Hermida no Centro Ramón Piñeiro para a 
Investigación en Humanidades. Marta Neira salienta en primeiro termo que se trata da 
recuperación dun dos autores máis prolíficos do Rexurdimento e a seguir comenta a 
estruturación do estudo introdutorio, no que se inclúe un apuntamento biobibliográfico e a 
análise da obra poética e prosística do autor ponteareán. Conclúe destacando que se trata 
dunha achega moi importante para o coñecemento dun autor do XIX case descoñecido pese 
á súa abundante produción. 
 
 
Neira Rodríguez, Marta, 'Olimpio Arca Caldas, Emigrantes Sobranceiros / Bernardo 
Rodríguez Ribeira. Emigrante Sobranceiro', Boletín Galego de Literatura, nº 31, 'Libros', 
2005, pp. 171-174. 
 
Comeza esta recensión mencionando o traballo desenvolvido por Olimpio Arca Caldas 
arredor de figuras destacadas da Estrada que contribuíron ao afianzamento do galeguismo 
alén mar co seu destacado labor cultural. A seguir refírese a dous estudos que dedicou a 
Bernardo Rodríguez Rineira (A Estrada, 1853-Bos Aires, 1924): Emigrantes Sobranceiros 
(1998) e Bernardo Rodríguez Ribeira. Emigrante Sobranceiro (2002). Do primeiro sinala 
que nel aparecen, nun primeiro bloque, datos biográficos do xornalista e escritor Ramón 
Silvestre Verea, e nun segundo apartado, un repaso tamén biográfico pola figura do mestre 



Bernardo Rodríguez. Valora especialmente a aparición de datos descoñecidos, a 
enumeración das publicacións nas que colaborou e os pseudónimos que empregou, así 
como a escolma dalgúns dos seus contos. No tocante ao segundo volume, xa dedicado 
integramente a Bernardo Rodríguez, Marta Neira salienta que amplía a información do 
anterior achegamento e que se inclúen fragmentos de textos de diferentes xornais en que se 
deu a nova do falecemento do autor e se lembrou o seu traballo, así como novos textos 
literarios do autor. Finaliza valorando estes dous traballos de Olimpio Arcas e bota de 
menos neles un estudo máis profundo dos textos escolmados.  
 
 
Nogueira Pereira, María Xesús, 'Luz maior', Grial, nº 166, 'O espello das letras', 2005, , 
pp. 137-138. 
 
Dáse conta da publicación, por parte da editorial Linteo, da obra poética completa de Luz 
Pozo Garza co título de Memoria Solar. Obra poética. María Xesús Nogueira destaca o 
extraordinario coidado da edición, ademais de que nesta compilación inclúense os dous 
primeiros libros poéticos escritos en castelán: Ánfora (1949) e El Vagabundo (1952). 
 
 
 
Noia Campos, Camiño, 'En lembranza da amiga, da escritora que se nos foi', Grial, nº 165, 
'O espello das letras', 2005, pp. 128-129. 
 
Recóllese a publicación de Xela Arias, quedas en nós (2004), que pretende ser unha 
homenaxe que o seu pai artellou recollendo todas as mostras de cariño que os amigos da 
súa filla quixeron darlle ante a súa prematura morte. Quixeron colaborar Yolanda Castaño, 
Marilar Alexandre, Román Raña, Ana Romaní, Lúa Soto, Avelino González, Antía Otero, 
María Xosé Queizán, Xesús Rábade e outras moitas personalidades. 
 
 
Noia, Camiño, 'Veu visitarme o mar', Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos 2004, 
'Libros', 2005, pp. 196-199. 
 
Logo de dedicar varios parágrafos a repasar o proceso de incorporación da muller ao 
ámbito da narrativa en lingua galega, rastrexando tamén as causas da lentitude que o 
caracterizou, Camiño Noia pasa a centrarse na escritora Rosa Aneiros, de quen esboza a súa 
traxectoria literaria, ao tempo que anota os galardóns de que foi merecedora. Chega así á 
consideración da novela que será obxecto da súa análise: Veu visitarme o mar. A respecto 
da mesma, destácase o contexto en que está ambientada a historia, o da traxedia marítima 
do Prestige, e que o tecido argumental ten como protagonistas fundamentais ás mulleres, en 
concreto a Alba. O tema escollido para achegarse aos personaxes femininos é, segundo 
afirma a rítica, o do amor e desamor. Deste xeito, estariamos, en palabras de Camiño Noia, 
ante un relato á vez histórico e sentimental, "de ideas feministas". Seguen a continuación 
unha serie de comentarios sobre a modalización narrativa e outros aspectos de contido. A 
crítica estabelece o seu xuízo sobre a obra valorando a capacidade de Aneiros para narrar, 
pero non deixa de apuntar unha serie de deméritos da novela, como o exceso de fórmulas 
narrativas que ralentizan a historia e fan anodina a lectura. Remata Camiño Noia 



formulando unha serie de cuestionamentos sobre o feito de que a presenza da autoría 
feminina nas novelas dos  andeis das librarías siga sendo escasa.     
 
 
 
Novas, Lucía, 'As cidades mergulladas (Poesía reunida 1973-2002)', Anuario Grial de 
Estudos Literarios Galegos 2004, 'Libros', 2005, pp. 202-204. 
 
Neste texto alúdese á publicación da obra As cidades mergulladas, que compendia a poesía 
de Xosé Miranda englobando composicións inéditas e obras xa editadas con anterioridade. 
Con motivo desta achega editorial, Lucía Novas realizará nestas liñas unha aproximación á 
traxectoria poética do autor, repasando un a un s seus poemario para revisar aspectos 
formais e motivos semánticos. Chega así á consideración xeral de que nesa andadura 
obsérvase un predominio claro do tema do amor e do motivo da viaxe, ao tempo que 
delimita dúas etapas na produción poética: unha primeira marcada polo versolibrismo, e 
unha segunda na que a forma métrica adoptada é o soneto. A consideración final do libro 
obxecto de recensión é positiva no sentido de que se valora o feito de que ofreza unha 
produción que non saíra á luz, pero tamén se apunta que a depuración á hora de publicar 
inéditos podería ser maior.   
 
 
 
Novo, Olga, 'Fada revolucionaria. Unha reescritura dos contos de fadas desde o feminismo 
libertario: Vermella con lobos, de Carmen Blanco', Anuario Grial de Estudos Literarios 
Galegos, 'Estudos', 2005, pp. 52-65. 
 
Neste artigo, Olga Novo aproxímase á obra de Carmen Blanco Vermella con lobos, para 
analizar os seus contidos ideolóxicos. Incídese en que a obra conxuga a escrita literaria, a 
liberdade creativa, co afán revisionista, ao reformular certos contos tradicionais depurando 
os seus matices e xiros misóxinos. En síntese, partindo destes enfoques, chegarase a un 
estudo da escrita subversiva de Carmen Blanco. 
 
 
 
Novoa, María del Carmen, 'A poesía: realidade absoluta e compromiso social (Curros 
Enríquez e Celso Emilio Ferreiro', Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, nº vol. 8, 2005, 
pp. 131-133. 
 
María del Carmen Novoa afirma que tanto Curros Enríquez como Celso Emilio Ferreiro 
comparten a súa declaración de compromiso co pobo: Curros denuncia en Aires da miña 
terra as situacións represivas imperantes e sufriu a covardía e a insolidariedade dos 
intelectuais, mentres que Ferreiro, rexeitado polos galegos enriquecidos en Venezuela, 
devolve os insultos que recibiu. Salienta tamén que os dous escritores celanoveses senten 
análogas inquedanzas a favor dos avances sociais e expresan o seu microcosmos íntimo de 
resonancias paisaxísticas e evocacións familiares, "aunando realismos, elegancia estética e 
capacidade para expresarse no máis refinado estilo, en voz do pobo". 
 



 
 
Ogando, Iolanda, 'Teatro para novos. Vello teatro. Panorámica da literatura dramática 
galega en 2004', Iolanda Ogando comeza destacando o feito de que o ano 2004, en canto a 
períodos anteriores, non parece ter deixado cambios e noticias importantes con respecto ao 
teatro publicado en lingua galega e indica que, en contra dunha melloría deste xénero, se 
observa un teatro cada vez máis dependende de factores externos e con pouca vitalidade. A 
seguir, realiza un repaso demorado polo mapa da escrita teatral no sistema literario galego. 
Baixo o epígrafe “Teato (e)n galego. Teatro e escena”, destaca que a diferenza dos últimos 
anos “a maioría das obras aparecidas son orixinalmente en galego”, feito que se debe, 
segundo a autora, máis ao menor número de traducións que ao aumento de obras de autores 
en lingua galega. Ogando detense nos dramturgos ligados directamente á escena e así 
ocúpase de Gustavo Pernas Cora e das súas obras recentemente publicadas Sucesos e Paso 
de cebra; de Inma António e de Os cárceres do esquenzo; de Siro López e o último título da 
súa autoría, Hai que cofiar na esperanza, aparecido na mesma colección que a obra de Inma 
António, “Os libros do Centro Dramático Galego”, e finalmente en Quico Cadaval e a súa 
adaptación teatral sobre El año del cometa, de Álvaro Cunqueiro. No apartado titulado 
“Teatro e(n) galego. Teatro e coleccións”, detense a autora do artigo na colección 
“Biblioteca-Arquivo Franciso Pillado Mayor”, na Revista Galega de Teatro e na colección 
“A Pinguela” de Edicións Fervenza. Na primeira colección destaca a publicación de ¡Mal 
ollo!: comedia de ambente mariñeiro, de Cándido Alfonso González; de Insomnes: O 
glaciar, Nosteratu e A conquista da cripta, de Manuel Lourenzo, e de Minimalia: 20 pezas 
de teatro breve, de Euloxio R. Ruibal, pezas todas elas que comenta. Da Revista Galega de 
Teatro destaca a publicación nas súas separatas de obras de novos nomes no panorama 
literario dramático, como son Vanesa Martínez Sotelo, coa obra Azotea, da que fala, e 
Benxamín Rocha Coladas, coa súa obra Unha chea de anos e un día, que tamén comenta. A 
seguir, detense nas obras publicadas dentro da colección de Edicións Fervenza “A Pinguela. 
Teatro escolar para ler e representar”, concretamente n'A lección máis solidaria, de Xosé 
Durán; Soprar a tempo, de Olimpio Arca Caldas, e Falando con balas, de Xoán Carlos 
Garrido Couceiro. Tamén fala doutras obras desta colección pero de menor interese como 
son: Santo Domingo de la Calzada, onde cantou a galiña despois de asada, de Xesús 
Negreira Santos, e Sálvese quen poida, de Fernando González Graña, ou doutros textos 
máis antigos como Conversas entre arrieiros, de Marcial Valladares; O Ciridonio, de 
Manuel García Barros, e O cego de Fornelos, de Manuel Daniel Varela Buxán. En relación 
con outras obras dirixidas á infancia, como as xa citadas da colección “Pinguela”, céntrase 
en edicións puntuais como As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, de Carlos 
Casares, editado na colección “Publicacións do Centro Dramático Galego”, e na obra 
titulada A boca do inferno, de Carlos Freire. En canto ao “Teatro e rede”, Iolanda Ogando 
sinala que se reduciu o número de textos publicados na rede no ano 2004 e ocúpase de tres 
obras que empregaron este medio para a súa edición: O burato de Andrés o Cempés, de 
Xavier Frías; Un tolo en outono, de Millán Picouto, e Vertixe 4.2. Versión 4.2, de Nacho 
Taibo, pezas todas elas que analiza. Baixo o epígrafe “Teatro e estudo” en primeiro lugar 
coméntase a influencia na edición teatral do sistema de ensino e da investigación para, a 
seguir, se deter en Teatro e canonización. A crítica teatral na prensa periódiga galega 
(1990-2000), de Inma López Silva, e Conformando o brinquedo. Reflexións á volta da 
preparación do actor, de Carlos Caetano Biscaínho. Tamén se cita Teatro histórico: 
construción dramática e construción autorial, da propia articulista, libro que “por razóns 



obvias, non trataremos” e comenta Técnicas de expresión oral. O uso expresivo da voz, de 
Cristina Domínguez Dapena; A arte dramática e a función docente, de Manuel F. Vieites, e 
Confesións dun practicante. As aventuras dun dramaturgo en Galicia, de Raúl Dans. No 
apartado final, “Teatro e outras linguas”, Ogando comenta que o número de obras 
traducidas con respecto a anos anteriores é menor e cita a tradución feita por Manuel F. 
Vieites da obra Escenografía, de Pamela Howard; Un chapeu de palla italiana , de Eugène 
Labiche, traducida por Roberto Salgueiro, e a tradución feita por Henrique Hanguindey de 
Rinoceronte, de Eugène Ionesco. Para concluír o artigo, faise fincapé nas poucas novas con 
respecto ao teatro galego que se produciron neste ano 2004 e considérase que “o terreo da 
edición dramática pareceu sufrir neste ano un proceso de involución e redución”. Destácase 
a importancia do voluntarismo de publicacións como Casahamlet e Revista Galega de 
teatro, considérase unha esperanza a aparición da escola de teatro e importante a aparición 
de continuadores do traballo xa feito. 
, Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos 2004, 'Panorámicas', 2005, pp. 160-166. 
 
 
 
 
Ogando, Iolanda, 'Reivindicación do teatro breve', Grial, nº 167, 'O espello das letras', 
2005, pp. 92-93. 
 
Dáse conta da publicación por parte da Biblioteca-arquivo Francisco Pillado Mayor da obra 
de Euloxio R. Ruibal, Minimalia. 20 pezas de teatro breve. A obra é un volume 
compilatorio que, baixo a responsalibidade de Inmaculada López Silva, recolle e reedita 
vinte obras caracterizadas pola súa breve extensión, que Ruibal publicou ao longo das tres 
últimas décadas. 
 
 
 
Otero Varela, Inmaculada, 'Historias de amor e cine', Grial, nº 166, 'O espello das letras', 
2005, , p. 131. 
 
Informa da publicación de Capitol, última sesión, último libro de Miguel Anxo Fernández. 
O libro ofrécenos un recorrido pola historia do cine, desde o seu nacemento (proxectos 
ambulantes de principios do século XX) ata a realidade actual dos multicines, aínda que 
centrándose na intrahistoria do mundo do celuloide. 
 
 
 
Palacio Sánchez, Antón, 'Babel entre nós. Escolma dos textos sobre a traducción en 
Galicia', Viceversa. Revista Galega de Traducción, 'Teoría e Historia da Tradución', 2005, 
pp. 291-297. 
 
Coméntanse os acertos e mais os erros que se advirten no volume que, editado pola 
Universidade de Vigo, recompila unha serie de textos sobre tradución. Logo de afirmar a 
utilidade do mesmo para o alumnado de Tradución, pero tamén para comparatistas e 
filólogos en xeral, Palacio pasa a cuestionar algúns dos criterios empregados na escolma 



dos artigos. Non entende por qué non se incluíron textos senlleiros como os de Filgueira e 
Alonso mentres que aparecen outros lonxanamente relacionados coa tradución. Lamenta 
tamén a presenza, no apartado bibliográfico, de referencias prescindíbeis e, por último, bota 
en falla o labor dun editor que emendara os despistes nos que os autores incorren con certa 
frecuencia.  
 
 
Palomares Maíllo, Verónica, 'Alcalá, Xavier (2004): Entre Fronteiras, Editorial Galaxia, 
Vigo, 345 pp.', Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, nº vol. 8, 2005, pp. 175-176. 
 
Recensión dedicada á última entrega narrativa de Xavier Alcalá, Entre fronteiras, que sitúa 
como a primeira entrega da triloxía Evanxélica memoria, dedicada ao período histórico que 
vai de 1916 á fin da guerra civil. Tras resumir o argumento da novela, salienta a súa prosa 
áxil, o papel de narrador e testemuña que asume Manuel, o protagonista, e a presenza de 
trazos recorrentes na obra de Alcalá como a complexa vivencia da relixión e a división 
ideolóxica dentro dunha mesma familia ou o tema da emigración. 
 
 
 
Palomares Maíllo, Verónica, 'El amor en la poética de Vicente Araguas: Paisaxe de 
Glasgow, Ás veces en domingo abonda coa tenrura y O gato Branco', Madrygal. Revista de 
Estudios Gallegos, nº vol. 8, 2005, pp. 97-105. 
 
A partir da lectura dalgúns poemas amorosos de Vicente Araguas (Xuvia, Neda, 1950), o 
presente artigo ofrece unha aproximación ás achegas temáticas e estéticas do autor, que 
participa das propostas dos poetas da xeración dos oitenta: o culturalismo, a renovación 
formal e a presenza de tradición e modernidade. Selecciona poemas publicados en Paisaxe 
de Glasgow (1978), Ás veces en domingo abonda coa tenrura (1980) e O gato Branco 
(1995) para ilustrar a concepción da experiencia amorosa no poeta: dende o comezo, 
marcado polo encontro e a celebración do amor; pasando pola plenitude desa vivencia, na 
que aparece o medo á separación; e, por último, a perda, dende a que se percibe a nostalxia 
do vivido. 
 
 
 
Pascual, Roberto, 'Bases pedagóxicas para a ESAD de Galicia', Grial, nº 167, 'O espello 
das letras', 2005, pp. 95-96. 
 
José A. Punto Caride, Felipe Trillo e Manuel F. Vieites publican no Consello da Cultura 
Galega a obra didáctica Arte dramática e función docente. Coa recente inauguración da 
Escola de Arte Dramática de Galiza, as diferentes editorias publicas monográficos, 
traducións e seccións específicas para encher o oco no ensino das artes escénicas. A obra 
citada é un destes exemplos. 
 
 
 



Pascual, Roberto, 'Sarabela: unha árbore que medra', Revista Galega de Teatro, nº 43, 
'Espazos', 2005, pp. 48-53. 
 
Con motivo do vinte e cinco aniversario da súa creación, realízase unha achega á compañía 
teatral Sarabela Teatro, que se fixo profesional hai quince anos. Faise referencia á 
exposición e mais ao congreso "Da creación á exhibición", organizado para conmemorar a 
efeméride e no que se falou dos festivais, da produción, das redes de exhibición, dos 
autores e dos directores. Indícase que Cándido Pazó se encargou de ofrecer a conferencia 
inaugural do evento, na que fixo referencia á situación actual da dramaturxia galega e na 
que lamentou o "pluriemprego" dos actores e mais o errado modelo de distribución das 
compañías; apostou, ademais, polo "deseño dunha vida a longo prazo por parte das 
compañías". A continuación, dáse conta das diferentes intervencións producidas en cada 
unha das seccións do congreso, nas que participaron diferentes expertos de dentro e fóra de 
Galicia e nas que se falou de aspiracións, desenvolvemento e historia de distintos festivais, 
do labor de produción e da necesidade de adaptar os modelos propios ás novas realidades 
sociais e económicos, da relación entre teatro público e privado, da situación periférica da 
dramaturxia na sociedade galega, dos escritores deste xénero, da dinamización deste sector 
cultural ou da súa "mercantilización", entre outras cuestións.  
 
 
Pascual, Roberto, 'Os estudos superiores de arte dramática en ou para Galicia?', O ollo 
público, nº 12, 2005. 
 
Tenta desentrañar que é o que se tenta facer e cal vai ser a filosofía de acción da Escola 
Superior de arte Dramática de Galiza (ESAD). Parte da necesidade de que calquera centro 
formativo debe ter en conta á sociedade na que se sitúa e ver as conexións coa 
especificidade lingüística e cultural do país e coa profesión teatral. Neste sentido, baixo o 
punto de vista de Roberto Pascual, non parece estarse tendo en conta a necesidade de 
dominar a lingua galega para exercer a docencia e os responsables da ESAD amosan un 
afastamento con respecto á sociedade e a cultura galega. 
 
 
 
Pascual, Roberto, 'O poder da palabra no teatro', Grial, nº 165, 'O espello das letras', 2005, 
pp. 126-127. 
 
Resúmense tres pezas teatrais creadas por Manuel Lorenzo que a pesar de ser moi 
diferentes atópanse relacionadas debido á traxedia que sofren todos os personaxes e que os 
petrifica. Dise que no texto O glaciar atópanse dous mortos moi diferentes, un profesor e 
un xeneral, que discuten sobre a existencia. Sinálase que no caso de Nosferatu é Tristán o 
que mantén conversas con mortos que lle van desvelando os misterios da súa vida até 
rematar zugándolla. Para rematar, coméntase A conquista da cripta na que se entrevé o 
machismo imperante nunha sociedade patriarcal. 
 
 
Pascual, Roberto, 'Curtos de teatro 2005. Entre o prometedor e o novidoso', Tempos Novos, 
nº 94, 'Teatro', 2005, pp. 76-77. 



 
Dáse conta da décimo segunda edición do certame de curtos de teatro que organiza a Sala 
Galán. Comézase facendo unha descrición máis xeral do evento na que se fala da filosofía e 
obxectivos, dos anos que leva funcionando e da procedencia dos novos talentos que 
participan no evento. Despois vaise reparando nas características e facendo crítica 
dalgunhas das obras participantes no certame en cada unha das dúas xornadas nas que se 
desenvolveu. 
 
 
Pascual, Roberto, 'Da polis á metrópole', Casahamlet. Revista de teatro, nº 7, 2005, pp. 16-
23. 
 
Analiza algúns dos cambios xurdidos na representación do espazo urbano no teatro dende  a 
traxedia grega até a actualidade. No referente á literatura galega, sitúa o momento de 
ruptura con respecto ao teatro ruralista na obra de Cabanillas A man da santiña (1919), 
apuntando, non obstante, que a normal incorporación do mundo urbano non tivo lugar até 
os anos 80 ou 90. Entre os textos dramáticos que fixan definitivamente a contextualización 
e a cosmovisión  urbana galega cita, así, a comedia de Anxo R. Ballesteros, Xogo de damas 
(1988), as composicións de Antón Reixa ou Xosé Cermeño e, especialmente, as obras 
Estrema e Derrota (1999), de Raúl Dans.   
 
 
Pascual, Roberto, '25 anos sobre o escenario. Sarabela, o gozo teatral', Tempos Novos, nº 
98, 'Voces e Culturas', xullo 2005, pp. 69-71. 
 
Dá conta das distintas conferencias e mesas de traballo do Congreso "Da Creación á 
Exhibición", organizado (xunto con outras actividades) pola compañía ourensá Sarabela 
Teatro para conmemorar o seu vinte e cinco aniversario. Indica que Cándido Pazó foi o 
encargado de abrir os actos e que, tras del, sucedéronse os distintos foros ou relatorios 
sobre os festivais, a produción teatral, a situación do teatro dentro da sociedade, algúns dos 
organismos galegos vinculados á dramaturxia ou o labor dos escritores e dos directores, 
entre outras cuestións. 
 
 
Patterson, Craig, 'Da lámpada severa á escuridade mollada. O diálogo diferencialista entre 
Nós e o 98 ', Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos, 'Estudos', 2005, pp. 66-89. 
 
Artigo sobre a relación entre a Xeración Nós e a Generación del 98, a través da análise do 
diálogo que Arredor de si (1930), de Ramón Otero Pedrayo, mantén coas novelas Camino 
de perfección, de Pío Baroja e La voluntad, de José Martínez Ruíz.  
 
 
 
Pazó, Cándido, 'Chega Godot?', Escaramuza, nº 19, 2005, pp. 3-4. 
 
Artigo centrado na posta en marcha da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia. 
Comeza destacando que nace en precario, como todo proxecto que nace, e acompañada de 



certa intranquilidade polo feito de que "os primeiros pasos da Escola estiveran rodeados 
dunha certa sensación de clandestinidade, concretada nunha comisión de posta en marcha 
da que, publicamente, non constaba no seu momento nomeamento oficial, nunha falta de 
referencias orzamentarias documentadas e noutro tipo de desaxustes formais", o que o leva 
a reclamar un "pouco máis de rigor e transparencia". Sobre o requisito de esixir a titulación 
específica de arte dramática na selección do profesorado, apunta que o posíbel risco é que 
por non ser moi grande o número de profesionais galegos con este título, o claustro estea 
composto por un excesivo número de docentes de fóra de Galicia. Sinala tamén que outro 
foco de intranquilidade vén dado polo feito de que o colectivo profesional histórico poida 
quedar á marxe da Escola. Invita a "ser activos. Activos na atención articulada e 
comprometida (…) dos pasos que se vaian dando; activos na crítica, e até na protesta, se 
son necesarias". 
 
 
 
Pedrós Gascón, Antonio Francisco, 'Ten que doer. Literatura e identidade', Anuario Grial 
de Estudos Literarios Galegos 2004, 'Libros', 2005, pp. 180-182. 
 
Pedrós-Gascón aproxímase neste texto á obra de Suso de Toro Ten que doer, publicada por 
Xerais. Apúntase que se trata dunha recompilación de ensaios do autor, entre os que figuran 
algúns inéditos até o momento. O eixo vertebrador dos textos que cofiguran esta colectánea 
é, segundo postula o crítico, "a íntima relación existente entre literatura e identidade". 
Incídese en que o autor se aliña cos postulados da arte comprometida con función social. 
Do mesmo xeito, sublíñase que se erixe en defensor da literatura de grandes superficies por 
ser esta realidade antitética da literatura para elites, postura que o ten convertido en obxecto 
de reiteradas críticas. Os textos incluídos no libro xiran en torno a aspectos como o 
concepto de palabra, á que se ve como medio para o coñecemento, ou como o oficio de 
escribir. A relación entre o sistema literario e a sociedade é tamén un tema recorrente nos 
seus múltiples matices, e neste punto concreto sublíñase o peso que os escritores do boom 
latinoamericano puideron ter sobre de Toro. Por último, introdúcense algunhas 
consideracións a respecto da edición, elaborada pola profesora Rexina R. Vega, autora 
tamén do limiar que precede aos textos. Desa edición destácase a pertinencia e acerto da 
introdución dos lugares e datas en que fora publicado cada texto, o que lle permite ao lector 
configurar un marco contextual para o mesmo, e a funcionalidade do limiar, onde se ofrece 
unha panorámica do autor. 
 
 
Pena Presas, Montse, 'O Brindo de ouro I. A chamada do Brindo', Anuario Grial de 
Estudos Literarios Galegos 2004, 'Libros', 2005, pp. 189-191. 
 
Recensión da obra de Xesús Manuel Marcos O Brindo de ouro. I. A chamada do Brindo, 
que consitúe, segundo se nos explicita, a primeira achega do seu autor ao eido da narrativa 
xuvenil. Pena Presas incide no carácter fantástico da obra, repasando o seu argumento e o 
papel ou función de cada un dos personaxes no marco xeral da novela. Destácase o feito de 
que o autor logra perfilar aos personaxes, de xeito que estes contan unha "intrahistoria 
personal bastante potente que os individualiza", e deste xeito o libro achegaría unha certa 
profundidade psicolóxica. Abórdanse a continuación outros aspectos, como o inserimento 



progresivo dunhas historias noutras, conformando unha estrutura que lembra ás "bonecas 
rusas", segundo afirma a crítica. Tamén se trata o tema do espazo na novela, dedicándolle 
algúns parágrafos á súa análise. Por último, postúlase un certo paralelismo coa obra de 
Tolkien O señor dos aneis e avánzase que a novela deixa a porta aberta a unha posíbel 
continuación, co que sería moi probábel que acabase artellándose unha triloxía. 
 
 
 
 
Pena Presas, Montse, 'Un bálsamo contra a desmemoria', Grial, nº 166, 'O espello das 
letras', 2005, , pp. 131-132. 
 
Dáse conta da publicación da última novela de Xosé Fernández Ferreiro, Os últimos 
fuxidos, pola editorial Xerais. Saliéntase que esta novela continúa a temática de Agosto do 
36, obra que publicou hai catorce anos o mesmo autor, xa que moitos dos personaxes das 
dúas novelas coinciden. 
 
 
 
Pena, Xosé Ramón, 'Actas do I Congreso Internacional 'Curros Enríquez e o seu tempo', 
Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos 2004, 'Libros', 2005, pp. 182-186. 
 
Neste texto, Xosé Ramón Pena aproxímase de forma crítica ás Actas do I Congreso 
Internacional "Curros Enríquez e o seu tempo", resultantes do congreso que sobre o 
escritor do Rexurdimento se celebrou na vila de Celanova entre os días 13 e 15 de setembro 
de 2001. Foron responsábeis desta edición, segundo se explicita, Xesús Alonso Montero, 
Henrique Monteagudo e Begoña Tajes Marcote. Pena comeza referíndose á primeira parte 
das Actas, que recollen as catro conferencias plenarias do congreso. Despois de anotar os 
títulos e identidades dos conferenciantes, aborda un por un estes catro discursos, logo de 
incidir na idea de que a figura e obra de Curros, así como os seus posicionamentos 
ideolóxicos, só poden ser analizados e comprendidos á luz do contexto histórico en que se 
enmarcan, polo que non resulta adecuado intentar inserilo en espazos socio-ideolóxicos 
actuais. Con respecto á segunda parte das Actas, dá conta Pena de que está dedicada a 
aspectos relacionados coa biografía de Curros. Ante a imposibilidade de mentar cada un 
dos traballos contidos neste apartado, o autor da crítica fai unha sucinta referencia a algún 
deles polo interese do tema presentado. Faise despois un breve percorrido polo resto de 
partes e apartados das Actas, que se reduce case á mención dos títulos e autoría dos 
traballos neles recollidos.Así, a terceira parte estaría referida, segundo apunta Pena, ao 
ideario político, lingüístico e relixioso de Curros (aquí destacaranse algúns dos postulados 
tirados do discurso de X.R.Barreiro), o cuarto apartado sería o de "Poesía", ao que seguirían 
o de "Xornalismo" e "Teatro, epistolario e traducción". No Tomo II das Actas figurarían, 
por esta orde, traballos sobre as relacións de Curros con outros escritores e sobre a 
recepción de que foron obxecto os seus textos. Pecharíase este volume segundo cun 
apartado de "Varia" e un "Apéndice", completando o tomo unha "Reportaxe fotográfica".   
 
 
 



Peña Rey, Manuel, 'Antón Tovar, un exemplo a seguir', Lethes. Cadernos culturais do 
Limia, nº 6, 'Tovar na memoria', 2005, pp. 43-45. 
 
Repasa os datos máis relevantes da vida do poeta, entre os que subliña especialmente a súa 
preocupación polos temas relixiosos e o seu compromiso co marxismo. Asimesmo, destaca 
os seus contactos coas principais figuras da vida intelectual galega como Ramón Otero 
Pedrayo, Florentino Cuevillas ou Vicente Risco. 
 
 
Pérez Prieto, Victorino, 'Os Himnos do Diurnal Galego, a mellor colección de poesía 
relixiosa galega', Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián, nº 142, 'Achegas', 
marzo 2005, pp. 61/165-82/186. 
 
Ampla análise sobre os Himnos do Diurnal Galego dividida en catro apartados. No 
primeiro, "Importancia da creación poética publicada no Diurnal, no contexto da historia da 
poesía relixiosa en galego", comeza afirmando que o galego é unha lingua particularmente 
dotada para a poesía e logo realiza unha panorámica dos poetas que fixeron profesión de fe 
en galego. Sinala que até a publicación do Diurnal Galego, nunca se fixera un esforzo tan 
grande de agrupar e crear nova poesía relixiosa en galego. A continuación, no epígrafe "De 
A oración da Comunidade Cristiá á Liturxia das horas. Diurnal", realiza unha descrición 
da obra. Define o Diurnal como "o volume correspondente ás horas diúrnas da oración 
litúrxica da Igrexa", que engloba a denominada "Liturxia das Horas". Aparecen himnos, 
salmos coas súas antífonas, as lecturas bíblicas e as oracións correspondentes a Laudes, 
Hora intermedia, Vésperas e Completas, que son as horas de oración máis comúns dos 
clérigos, frades, relixiosas e leigos que busquen orar. Victorino Pérez Prieto tamén 
menciona o esperada que era a obra por moitos cristiáns galegos e fala das dificultades 
editoriais que sufriu até que viu a luz. Afirma que ese acontecemento, inda que non tivo 
moita repercusión nun primeiro momento, foi un acontecemento fundamental no proceso 
normalizador da liturxia galega, xa que até entón só estaba en galego a Biblia, o Salterio e a 
obra A Oración da Comunidade Cristiá. A seguir, sinala que os máis de douscentos himnos 
que, na súa meirande parte, foron creados para esta obra son dunha gran calidade tanto na 
forma coma no contido. No apartado seguinte, "Autores dos himnos do Diurnal Galego", 
apunta, en primeiro lugar, que os textos dos libros litúrxicos, incluídos os do Diurnal, son 
case sempre anónimos, debido a "xenerosidade eclesial" e achega a súa opinión ao 
respecto. Informa a continuación que, logo dunhas profundas investigacións, conseguiu 
identificar a maioría dos autores, menciona uns cantos nomes e indica que no apéndice co 
que pecha o artigo achega a lista completa. Destaca que trece dos himnos corresponden a 
autores clásicos galegos como Eduardo Pondal, Álvaro Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro, 
Ramón Cabanillas, etc. No derradeiro apartado do artigo, "Algúns himnos do Diurnal 
Galego", Pérez Prieto sinala que os himnos aparecen organizados na obra segundo os 
tempos litúrxicos, as festas dos santos e o salterio distribuído en catro semanas. Inclúe a 
continuación exemplos comentados de diferentes autores de cada unha desas etapas.  
 
 
Pérez Rodríguez, Luís, 'Carlos Martínez-Barbeito e Federico García Lorca', Boletín 
Galego de Literatura, nº 31, 'Notas', 2005, pp. 135-148. 
 



Dende a consideración de que a amizade de Carlos Martínez-Barbeito e Federico García 
Lorca é un capítulo máis na relación do poeta granadino con Galicia, este artigo tenta 
esbozar a figura intelectual e humana de Martínez-Barbeito, o amigo que Federico coñeceu 
en 1932, a súa relación cos compoñentes galegos da xeración dos trinta e a continuación da 
súa vida literaria en España, antes e despois da guerra civil. Indícase que o epistolario de 
Martínez-Barbeito e os periódicos dos anos trinta amosan este ambiente universitario 
compostelán. Tamén se destaca que dende a perspectiva marxista e nacionalista, as acesas 
polémicas sobre a arte e a cultura entre Martínez-Barbeiro e Arturo Cuadrado, exercendo 
Ánxel Fole de oficial de cerimonias, eran difíciles de dixerir. Finalmente, ponse de 
manifesto que a traxectoria cultural e a fidelidade de Martínez-Barbeito co seu amigo 
granadino continuaron na posguerra, defendendo a súa memoria con valentía. 
 
 
Pérez, Jorge, 'O club dos poetas vivos. Manuel Rivas, xograr dunha Galicia posmoderna', 
Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos, 'Estudos', 2005, pp. 86-95. 
 
Análise da obra poética de Manuel Rivas, que serve para abordar cuestións clave relativas á 
dinámica de sistemas literarios. A través da aplicación de conceptos relativos aos procesos 
identitarios, coma os propostos por Bourdieu, Homi Baba ou Antonio Negri, tenta 
demostrarse a actitude "conciliadora" de Rivas, en diálogo con espazos supranacionais, 
aínda que ligada á expresión da identidade nacional. 
 
 
 
Piñeiro, Antonio, 'Celso Emilio, 25 anos na memoria de Celanova', Raigame. Revista de 
arte, cultura e tradicións populares, nº 21, 'Día das Letras Galegas', 2005, pp. 83-90. 
 
Recóllese que con motivo do vixésimo quinto aniversario do pasamento do autor galego 
Celso Emilio Ferreiro decidiuse sacar ás rúas da súa vila, Celanova, os poemas dun dos 
seus escritores máis coñecidos. Con esta iniciativa preténdese que os seus veciños e todas 
aquelas persoas que se queiran achegar poidan coñecer e recrearse coa súa obra. Inclúese 
unha pequena escolma de doce poemas do seu libro Onde o mundo se chama Celanova 
entre os que se atopan algúns dos máis coñecidos como "Alma da terra", "Cantiga pra 
durmir a un neno" ou "Procama ós  meus veciños" no que pretende ser tamén un recordo de 
homenaxe ao escritor ourensán. 
 
 
Pisón, Xesús, 'Voces desde a escena', Grial, nº 168, 'II Encontro de Escritores Galegos', 
2005, pp. 111-115. 
 
Este texto de Xesús Pisón recolle en realidade, como o propio autor explica, a opinión dun 
conxunto de dramaturgos sobre a situación da escrita teatral galega. Os autores que 
ofrecerán a súa visión son, por esta orde, Raúl Dans, Gustavo Pernas, Xoán Carlos Mexuto, 
Joâo Guisan, Xavier Picallo e o propio Xesús Pisón. En xeral, os seus discursos artéllanse 
en torno a unha serie de puntos ou cuestións recorrentes, como a da escaseza de 
representacións sobre textos de escritores galegos vivos, que delata a dificultade dun autor 
para que a súa peza chegue a escena, se non é a través dun dos poucos premios teatrais 



existentes no panorama galego. Tamén se repasan outros asuntos, como  tema da 
publicación dos textos teatrais, as formas de relación co público, etc. Os cuestionamentos 
sobre se o texto teatral non representado ten sentido e a busca de responsábeis da situción 
actual da dramaturxia galega, comparecen igualmente neste texto colectivo. 
 
 
 
Puñal, Belén, 'Poetas contra a violencia de xénero. Violentando o silencio', Tempos Novos, 
nº 103, 'Cataventos', 2005, p. 13. 
 
Fai referencia ao acto "A voz das poetas contra a violencia de xénero", organizado pola 
Consellería de Cultura e o Servizo Galego de Igualdade, que tivo lugar o 24 de novembro 
en Compostela e no que participaron Ana Romaní, Marilar Aleixandre, Margarita Ledo, 
Marica Campo, Chus Pato, Enma Couceiro, Helena Villar, Lupe Gómez, Marga Doval, 
Yolanda Castaño, Uxía Pedreira, Carme Dor e Branca Novoneyra. 
 
 
Puñal, Belén, 'S.O.S. na república das letras', Tempos Novos, nº 92, 'Voces e culturas', 
2005, p. 58. 
 
Analízase a complicada situación que está a vivir o sector editorial galego, posta de 
manifesto polo decrecemento na facturación así como pola excesiva dependencia da 
prescrición escolar e a práctica desaparición dalgúns xéneros. Apúntanse o devalo 
demográfico, a influencia de empresas non galegas e o desapego da poboación de cara ao 
galego como posíbeis causas específicas, ás que é preciso engadir a crise da lectura en 
xeral. Á hora de propor solucións recóllense  as opinións de Rosa Aneiros, quen pensa que, 
ademais dunha unión de todas as partes implicadas, cómpre realizar un impulso da lectura 
dende todas as institucións, desde a autonómica á familiar. Tamén se diagnostica 
negativamente a oferta de bibliotecas e librarías galegas. 
 
 
Puñal, Belén, 'Edicións da Rotonda. O prelo galego na rede', Tempos Novos, nº 103, 
'Cataventos', 2005, p. 12. 
 
Informa da creación de Edicións da Rotonda, que nace co obxectivo de distribuír pola rede 
literatura, música, vídeos e imaxe. Recolle as declaracións de María Yáñez, encargada dos 
contidos da editora, e fai referencia á primeira novela da empresa, O home inédito, de 
Carlos G. Meixide, que define como unha obra de "amor, humor e sexo". Sinala, 
finalmente, que o seu seguinte produto é un documental titulado E.U.R.O.P.A. e que se 
están avaliando, ademais, diferentes proxectos musicais. 
 
 
Puñal, Belén, 'Sotelo Blanco, 25 anos de libros. O legado do emigrante', Tempos Novos, nº 
97, 'Voces e Culturas', 2005, pp. 64-68. 
 
Co gallo do seu vinte e cinco aniversario, dá conta do nacemento da editorial Sotelo Blanco 
(que tivo lugar na década dos oitenta no edificio barcelonés da Pedrera) e das distintas 



iniciativas do seu creador. Indica que as primeiras apostas do selo editorial foron o teatro e 
a poesía e que, dende os seus comezos, acolleu escritores que pola súa escolla lingüística 
non tiñan cabida noutras editoriais. Fala das coleccións "Leliadoura" e "Arlequín", que 
naceron baixo a responsabilidade de Basilio Losada e Xesús González Gómez, dunha 
banda, e de Francisco Pillado, da outra, e que serviron para impulsar a autores que hoxe 
están consagrados. Fai referencia, tamén, as coleccións de narrativa, como "Medusa" e 
"Doce x vintedous", e das de literatura infantil e xuvenil, nas que se inclúen as que 
derivaron dunha política de coedicións cunha editorial catalá ou as que producen material 
escolar. Finalmente, indica que Olegario Sotelo Blanco quere facer deste aniversario un 
punto de inflexión na traxectoria da editorial e dá conta dos seus proxectos inmediatos, 
entre os que se atopa a creación de distintas coleccións ou a fundación do Museo da 
Emigración. 
 
 
Queizán, Mª Xosé, 'As mulleres galegas expulsadas da Historia', Festa da palabra 
silenciada, nº 20, 'Actualidade', 2005, pp. 40-41. 
 
Critica a obra sobre a historia de Galicia no século XX que dirixiu Ramón Villares e que 
publicou La Voz de Galicia. Lamenta que das cento cincuenta biografías que inclúe o 
volume só oito sexan de mulleres e que das numerosas fotografías incluídas a gran maioría 
sexan de homes. Tamén critica que non se recoñecera o papel da muller nas loitas agrarias 
do primeiro terzo de século, nin o seu traballo no mar e no campo, nin a súa presenza 
maioritaria nas fábricas, nin o seu papel na emigración, etc. Opina que esta obra se pode 
considerar como "un agravio á metade da poboación galega" e que demostra que o 
feminismo aínda é necesario. Lamenta, finalmente, que o poder político e social non 
cuestione este traballo de Villares e que, ademais, lle dean un premio. Tamén espera o 
momento no que veñan outras historias máis veraces e xustas. 
 
 
Quessada, Xaime, 'Antón, O Proscrito', Lethes. Cadernos culturais do Limia, nº 6, 'Tovar 
na memoria', 2005, p. 49. 
 
Crítica á marxinación sufrida por Antón Tovar a causa do seu pensamento político. En 
canto á obra do escritor, considera a Tovar como un dos tres mellores poetas galegos do 
século XX. 
 
 
Quintairos, Xusto, 'O guitarrista', Auria (Revista mensual de Caixanova), nº 102, 
'Anónimos', outubro 2005, p. 42. 
 
Describe como un guitarrista chamado Miguel, do que se pode ver unha foto, tocaba a 
guitarra na Praza Maior de Ourense lembrándose do seu paso por Francia e por Madrid. 
Sinala que nunca se sentiu un esmoleiro e que era feliz coa súa guitarra na man.  
 
 
Quintairos, Xusto, 'A traxectoria dunha mirada', Auria (Revista mensual de Caixanova), nº 
104, 'Anónimos', decembro 2005, p. 42. 



 
Apoiándose nun retrato de 1961 de Isaac, X. Quintairos relata brevemente a triste infancia 
de Isaac até que decide marchar de Galiza para América onde estaba seu pai e disto hai 
máis de cincuenta anos. Hoxe en día sinala que vive en La Guaria e que decote mira a foto 
e se lembra da súa infancia. 
 
 
 
R. Barcia, Moisés, 'As recensións de Bivir', Viceversa. Revista Galega de Traducción, nº 
11, 'Teoría e Historia da Tradución', 2005, pp. 267-269. 
 
O autor analiza a tradución da obra de Henry James, Daisy Miller, realizada por Carmen 
Millán Varela. Ve nela certos acertos tradutolóxicos, entre os que sobresae a vontade 
efectiva de achegar o texto á lingua meta, pero lamenta que, en certos casos, esta intención 
redunde nun excesivo afán enxebrizante. Outros rasgos criticados son o traspaso literal de 
frases inglesas e a limitación léxica que reduce a riqueza do orixinal.  
 
 
Rabuñal, Henrique, 'O urbano na literatura dramática galega', Casahamlet. Revista de 
teatro, nº 7, 'Teoría', 2005, pp. 24-25. 
 
Breve reflexión sobre a presenza do mundo urbano na literatura dramática galega. Afirma 
que tradicionalmente o ambiente rural foi maioritario no teatro galego, fundamentalmente 
por unha identificación galeguismo-ruralidade, aínda que pouco a pouco é unha 
localización máis frecuente; cita, neste sentido, distintas pezas da época das Irmandades da 
Fala e da Xeración Nós, nas que o elemento urbano vai ocupando o seu lugar (como 
Desourentación, de Fernando Osorio) e sinala que, na actualidade, é un elemento presente 
na obra dos dramaturgos como Manuel Lourenzo, Xesús Pisón ou Gustavo Pernas. 
 
 
Rabuñal, Henrique, 'Abandonar as gaiolas do esquecemento', Grial, nº 165, 'O espello das 
letras', 2005, p. 127. 
 
Desenvólvese o argumento d'Os cárceres do esquenzo (2004) da deseñadora, actriz e 
escritora coruñesa Inma António. Nesta obra teatral Nicolás o Ruso mediante unha 
entrevista realizada no seu sesenta aniversario vai facendo unha crítica á sociedade actual, á 
violencia, ás guerras, á fame e en xeral a todos os problemas graves da sociedade moderna. 
Considérase que pretende mobilizar ao lector, obrigalo a reflexionar, a abandonar o 
esquecemento, a ser solidario posto que o mal tamén se fai individualmente. 
 
 
Rabuñal, Henrique, 'Espazos para a comunicación', Grial, nº 168, 'II Encontro de 
Escritores Galegos', 2005, , p. 105. 
 
Este texto recolle a presentación que do II Encontro de Escritores Galegos realiza Henrique 
Rabuñal, un dos coordinadores do evento. Nela, refírese á superación paulatina do 
isolacionismo que caracterizaba á cultura galega, dado que até fai moi pouco tempo non 



existían sistemas de interacción entre os protagonistas. Ao fío disto, debuxa o panorama 
dos últimos anos, onde a creación de algúns foros contribuíu a subsanar esa falta de 
intercambio comunicativo. No marco dos mentados foros, incardínase o primeiro encontro 
de escritores galegos do ano 2003, celebrado no Pazo da Ópera coruñés. O II Encontro de 
Escritores Galegos, que finalmente centra o discurso de Rabuñal, ten como escenario o 
Pazo de Mariñán. Son coordinadores do mesmo Luciano Rodríguez, Dolores Vilavedra e o 
autor do texto. Nos últimos parágrafos Rabuñal ofrécenos unha sucinta semblanza do 
decorrer do evento, na que inclúe a mención dalgún acto, como a representación dun 
monólogo por parte de Manuel Lourenzo, e refire a relación de participantes e moderadores 
nas diferentes mesas sobre teatro, poesía e narrativa.      
 
 
 
Ramos, Elisabete, 'Os 'erros' de Erros e Tánatos” ', Viceversa. Revista Galega de 
Traducción, nº 11, 'Teoría e Historia da Tradución', 2005, pp. 133-138. 
 
A autora do artigo céntrase nunha tradución portuguesa que fixo da obra Erros e Tánatos, 
de Gonzalo Navaza, para falar da tradución do galego ao portugués e contribuír a unhas 
futuras traducións correctas e coherentes. Concretamente, expón as incoherencias ou erros 
que atopou na versión orixinal do autor, na súa tradución e tamén nas emendas da editora. 
 
 
Requeixo, Armando, 'Crítica galega: problemática e actitudes', Grial, nº 168, 'II Encontro 
de Escritores Galegos', 2005, pp. 123-127. 
 
Neste texto Armando Requeixo reflexiona sobre a situación e o funcionamento da crítica 
literaria galega. Comeza puntualizando a que, para el, sería unha distinción fundamental, 
isto é, a que contrapón o crítico literario (un lector competente que emite xuízos 
subxectivos) ao investigador ou analista literario (pertencente ao ámbito académico e 
emisor de teses obxectivas e demostrábeis). A continuación, e seguindo o esquema 
comunicativo de Jakobson, procede á enunciación dunha serie de problemáticas que poden 
afectar ó labor do crítico e, en concreto, do crítico literario galego. Comeza anotando a 
cuestión do amiguismo, en relación coa ausencia da profesionalización do crítico, que no 
contexto galego nunca é unha persoa exclusivamente dedicada ao labor antedito, polo que a 
súa condición tamén de creador, profesor, etc. pode, eventualmente, favorecer a escasa 
independencia da súa crítica, polos intereses qe ten en xogo no campo. Outro dos 
problemas que asedian á crítica ten que ver coas inxerencias das editoriais e dos medios de 
comunicación, aos que moitas veces o crítico está vencellado dalgún modo. Pero, na 
opinión de Requeixo, o problema máis importante da crítica galega é o da súa recepción. 
Esta atópase obstaculizada pola ausencia de canles (na maior parte dos casos, a única 
presenza da crítica nos xornais e suplementos de máis tiraxe son as recensións puntuais, 
case presentacións, de novidades editoriais). Xéranse neste punto cuestionamentos que 
teñen que ver tamén coa receptividade por parte dos lectores. Aí aparece o "drama" do 
crítico galego: que escribe para o gremio. O autor amósase esperanzado en que a situación 
pode tomar outro cariz, pese ao negativo do seu estado, e recoñece a existencia de colegas 
comprometidos coa súa tarefa. 
 



 
 
Requeixo, Armando, 'Tempo de pinguelas', Tempos Novos, nº 95, 'Voces e Culturas', 2005, 
p. 69. 
 
Recensión d' Era por setembro (2004), de Xabier Quiroga, que é definida como "un moi 
interesante exercicio narrativo", a pesar de que nin o esquema argumental, nin a técnica 
empregada son orixinais. Dá conta do seu argumento (a historia dunha muller que, dende o 
presente, lembra a súa xuventude e unha relación daquela época) e destaca, sobre todo, " a 
labrada ourivería estilística". 
 
 
Requeixo, Armando, 'Ollos negros que se cravan como espadas', Tempos Novos, nº 92, 
'Libros', 2005, p. 73. 
 
Fai referencia á publicación d'Ollos negros (2004), volume que reúne oito relatos do 
versátil escritor Henrique Rabuñal. Sublíñase a disparidade das historias narradas, que 
teñen como certo marco común a posguerra, e a variedade de rexistros empregados, que 
van dende a fantasía até a urbanidade máis cotiá. Identifícase o conto "A cúpula dos soños" 
como o máis acertado da colección.  
 
 
Requeixo, Armando, 'Natureza da muller árbore', Tempos Novos, nº 94, 'Voces e culturas', 
marzo 2005, p. 69. 
 
Faise unha breve referencia da última novela publicada por Teresa Moure, A xeira das 
árbores, gañadora do último Premio Lueiro Rey de Novela Curta, como inicio da escritora 
nunha nova póla literaria xa que procede do mundo ensaístico e investigador, co que tamén 
gañou premios como o do Ramón Piñeiro de Ensaio polo texto Outro idioma é posible, 
neste mesmo ano. Alúdese a esta novela, por ser formalmente unha novela diario alén de 
amosar un compromiso que pode ser xustificado pola voz que emprega, feminina, e 
incídese na boa calidade da obra, referente á ironía, ao acaído ritmo, ao desenvolvemento 
das situacións e aos personaxes. 
 
 
 
Retolaza, Iratxe, 'As versións ponte na tradución', Grial, nº 166, 'O espello das letras', 
2005, , pp. 135-136. 
 
Iratxe Retolaza fala sobre a tradución ao galego pola editorial Xerais da obra O fillo do 
acordeonista (2004), de Bernardo Atxaga, orixinalmente escrita en vasco. Destaca que a 
tradución ao galego non foi feita directamente desde a lingua primixenia, senón que se 
realizou a partir dunha versión en castelán, o que implica numerosos problemas. 
 
 
 



Rodríguez González, Olivia, 'Elementos de crítica literaria', Anuario Grial de Estudos 
Literarios Galegos 2004, 'Libros', 2005, pp. 187-188. 
 
Neste texto Olivia Rodríguez achégase á obra Elementos de crítica literaria para valorala 
como contributo ao panorama teórico da literatura. Comeza explicando que se trata dun 
libro colectivo que recolle traballos alaborados polo equipo de profesores de Teoría da 
Literatura e Literatura Comparada da Universidade de Santiago de Compostela, 
acompañados nalgún caso por determinados bolseiros destacados. O conxunto de dezaoito 
traballos que conforman a obra enmárcanse no contexto da Crítica Literaria, segundo 
explicita Rodríguez González, entendendo por esta disciplina a análise, interpretación e 
valoración dos textos. A continuación, repásanse os traballos contidos no libro, aludindo ao 
seu contido ou obxecto, e mentando ao autor ou autores. Os textos aparecen enmarcados en 
tres seccións, como explica Olivia Rodríguez. Na primeira delas, os traballos atenden á 
relación da crítica coa teoría literaria, a historia, a literatura comparada, a tematoloxía e a 
socioliteratura; a segunda reúne contributos sobre a crítica en relación cos xéneros 
literarios; a terceira, por último, está integrada por un grupo de textos que inciden na tarefa 
de traballar a literatura dentro da esfera cultural interartística. Remata o texto coma 
valoración positiva de Rodríguez González sobre a obra, polo seu esforzo de actualización 
bibliográfica, polos ilustrativos exemplos entresacados, en grande medida, da literatura 
galega, e pola propia lingua vehicular escollida, o galego. 
 
 
 
 
Santamarina, Antón, 'Centenario da Real Academia Galega (2006). Día das Letras 
Galegas para M. Lugrís', Grial, nº 167, 'O rego da cultura', 2005, pp. 8-9. 
 
Danse a coñecer as razóns polas que Manuel Lugrís foi escollido pola Real Academia 
Galega para ser o homenaxeado no Día das Letras Galegas. Faise un pequeno percorrido 
pola súa traxectoria dende o seu nacemento en Sada en 1863 até a súa morte na Coruña en 
1940. Relátase como entregou a súa vida á defensa do galego nunha época moi difícil e 
como modestamente contribuíu coa súa pluma a encher unha etapa de seca literaria. 
Enténdese que como autor a súa obra é bastante discreta aínda que en número é 
relativamente importante. Destácanse algunhas das súas pezas dramáticas como Minia ou 
Mareiras, así como o seu primeiro libro Soidades que saíu á luz en 1894 cun limiar de 
Manuel Curros Enríquez. Recórdase que foi un dos promotores da RAG, que dirixiu 
durante un ano, e que en 1916 fundou con outros personaxes da época a primeira 
Irmandade da Fala. Por último, saliéntase o feito de ser o primeiro que utilizou o galego 
nun mitin político e nun discurso, o que supuxo un salto cualitativo para a lingua galega. 
 
 
Sanxiao, Fuco, 'Teatro grande ande ou non ande', Escaramuza, 2005. 
 
Analízase o incremento do teatro de pequeno formato. Fronte ao que acontece noutros 
ámbitos económicos, no teatro parece que as compañías grandes, o teatro 'de grande 
formato', non produce máis beneficios no sistema cultural xa que as compañías de pequeno 
formato parecen ter menos problemas para subsistir; algunhas das razóns esgrimidas son 



que os custos de producción son máis pequenos, o prezo para o público tamén é máis 
asequíbel, e a distribución é máis fácil xa que presenta menos requisitos técnicos e 
escenográficos para a representación o que lles permite acceder a moitas salas ou recintos 
escénicos. 
 
 
 
Sarabela Teatro, 'Memoria do I Congreso Internacional de Teatro de Ourense', 
Escaramuza, nº 19, 2005, pp. 14-15. 
 
Breve crónica do I Congreso Internacional de Teatro, "Da creación á exhibición", celebrado 
en Ourense do 27 ao 29 de maio de 2005. Ademais de achegar un resumo do programa, en 
texto á parte coméntase que os contidos versaron sobre unha ampla temática: dende 
cuestións de poética ata condicións laborais, dende aspectos de programación ata de 
recepción. Entre as eivas, destácase que se botou de menos unha maior participación de 
profesionais do sector. Finalmente, recóllense algunhas propostas saídas do congreso, entre 
elas: a necesidade de fortalecer as empresas no emprego; a creación de máis canles de 
distribución e estruturas que faciliten o desenvolvemento da actividade teatral; melloras nas 
condicións de produción e de recepción; o incremento da formación dos profesionais da 
produción; a mellora dos niveis de calidade e excelencia empresarial; o estabelecemento de 
boas pontes entre autores, compañías e público; e a necesidade de máis debates sobre o 
teatro público e o teatro privado. 
 
 
 
Seara, Teresa, 'Eu, no espello', Tempos Novos, nº 97, 'Voces e Culturas', 2005, p. 70. 
 
Comentario do libro de poemas Zoonose (2004), de María Comesaña; sinala que nel a 
autora expón o seu eu oculto até o momento e que nese proceso, no que se ofrece a unha 
segunda persoa, afloran os medos máis arcanos.  
 
 
Seara, Teresa, 'A cidade alta', Tempos Novos, nº 92, 'Libros', 2005, p. 72. 
 
Faise unha crítica d'En concreto (2004), obra póstuma coa que Luísa Villalta se fixo co XII 
Premio Espiral Maior. Destácase o papel predominante da Coruña nos seus versos, 
sinalándose que a cidade herculina transcende o nivel de mero contorno para se converter 
nun personaxe lírico que, ademais de marcar os pasos do poeta, é obxecto do seu amor e 
odio a un tempo.  
 
 
Seara, Teresa, 'Sulcos', Tempos Novos, nº 99, 'Libros', 2005, p. 70. 
 
Fala da obra Sulco e vento (2004), de Álvaro de las Casas, reeditada polo Centro Ramón 
Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Recolle as palabras de María Cuquejo, 
editora, sobre o autor, e explica que hai dúas edicións precedentes, as de 1931 e 1936. 
Tamén opina que neste volume se describe un poeta intimista e social. 



 
 
Seara, Teresa, 'Dupla voz', Tempos Novos, nº 95, 'Voces e Culturas', 2005, p. 68. 
 
Referencia á obra Contra Rochester (2004), de Miriam Sánchez. Explica que a obra está 
composta polos diversos poemas e mais por un "breve tratado da gravidade", que inclúe 
varias voces poéticas femininas e que todas elas flutúan entre a "invisibilidade de non ser 
máis que un corpo desexado ata a visibilidade de significar como persoa". 
 
 
Seara, Teresa, 'Corazón en homenaxe', Dorna. Expresión Poética Galega, nº 30, 'Caderno 
da crítica', 2005, pp. 131-134. 
 
Teresa Seara preséntanos por escrito o texto que foi lido o 29 de Marzo de 2004 durante a 
presentación de O Libro da Egoista de Yolanda Castaño. Nesta sinopse sobre a citada obra 
de Yolanda Castaño, Teresa Seara percorre detidamente os significados e o sentido do 
Libro da Egoista. 
 
 
 
Seara, Teresa, 'Ansias de vivir', Tempos Novos, nº 97, 'Voces e Culturas', 2005, p. 70. 
 
Recensión de Días no imperio (2004), de Daniel Salgado, gañadora da XXIV edición do 
Premio Esquío de Poesía. Sinala que o seu contido xira arredor da filosofía reflexiva sobre 
o eu, da dúbida social, do compromiso crítico co país e da construción dun mundo 
diferente, aínda que tamén aparecen poemas máis vivencias, intimistas e de temática 
amorosa; subliña, ademais, o "demorado traballo da linguaxe" presente neste volume. 
 
 
Seara, Teresa, 'Tempo detido', Tempos Novos, nº 98, 'Voces e Culturas', 2005, p. 72. 
 
Noticia sobre Balada solitaria (2004), de Fran Alonso. Destaca o diálogo que se estabelece 
entre os versos e as fotos de Renato Roque e sinala que o estatismo e a rutina, que deixa 
illado o ser humano, é o eixo central deste poemario. 
 
 
Seara, Teresa, 'Sono de cinza', Tempos Novos, nº 97, 'Voces e Culturas', 2005, p. 70. 
 
Breve comentario sobre O que ardeu nos espellos (2004), de Carlos Penela, que recibiu o 
accésit do Premio Esquío. Indica que é un poemario vinculado á memoria e na que a 
dimensión culturalista está presente. Sinala, ademais, que se pode facer unha diferenciación 
entre os primeiros textos da obra, nos que se recorda a fraxilidade da vida, e os últimos, nos 
que o autor homenaxea aos creadores literarios que admira. 
 
 
Seara, Teresa, 'Territorio da desaparición. Capital do corpo', Anuario Grial de Estudos 
Literarios Galegos 2004, 'Libros', 2005, pp. 204-206. 



 
Neste texto Teresa Seara refírese ao regreso de Miguel Anxo Fernán Vello, despois dun 
longo período de silencio editorial, á actualidade literaria coa publicación de dúas obras 
poéticas: Territorio da desaparición (Premio da Crítica Española e Irmandade do Libro) e 
Capital do corpo (Premio Miguel González Garcés). Explícase que o segundo destes libros 
recupera a liña do erotismo, unha das máis destacadas na traxectoria poética do autor, e que 
o primeiro desenvolve unha poesía comprometida que afonda no tema social. A crítica 
aborda a continuación esta última liña, a de Territorio da desaparición, que será a que se 
erixa en obxecto da recensión. Explícase que o libro se organiza en sete partes, artelladas en 
torno a dous núcleos temáticos. O primeiro deles sería o concepto da casa, elevado a 
símbolo, no que Teresa vai aprofundar para estabelecer a súa dimensión plusignficativa e 
expresiva. O segundo núcleo tería que ver co afán de iluminar as desigualdades sociais, 
como postula Seara, e neste contexto tería gran presenza o retrato dos desfavorecidos, que 
se fai con realismo e con solidaridade. A recensión péchase coa alusión aos dous poemas 
que pechan o libro, sobre os que se expresan algunhas consideracións.  
 
 
 
Seara, Teresa, 'Ferida mineral', Tempos Novos, nº 102, 'Voces e Culturas', 2005, p. 74. 
 
Referencia ao poemario Maio de mel e lapa (2004), de Xoán Xosé García, co que acadou o 
II Premio de Poesía Afonso Eanes do Cotón. Sinala que, igual que a súa primeira obra, ten 
unha forte pegada indagadora e que o seu tema central é o amor, que aparece dende 
distintos puntos de vista. Indica, ademais, que a auga ocupa un lugar relevante no libro, 
pois serve para pescudar sobre os elementos primarios e para que o ser poida integrarse na 
natureza. 
 
 
Seara, Teresa, 'Natureza interior do corpo', Grial, nº 165, 'O espello das letras', 2005, pp. 
122-123. 
 
Analízase a obra de Miguel Anxo Fernán Vello, Capital do corpo, que foi galardoada no 
2004 co Premio González Garcés. Explícase que o poemario reflexiona sobre a existencia 
con grandes doses de erotismo. Indícase que o primeiro tramo da obra á súa vez consta de 
tres partes, na principal incluiríanse os poemas que falan da brancura e da inocencia inicial; 
a seguinte describe a madureza e o cume do pracer e a última aproxímase á decadencia e á 
submisión en sombras. O segundo tramo, "Corpopoemas", describe a concepción que o 
autor ten sobre o corpo. O libro remata cunha peza titulada "XXI" que é unha páxina en 
branco. 
 
 
Seara, Teresa, 'Alegoría da nube', Tempos Novos, nº 95, 'Voces e Culturas', 2005, p. 68. 
 
Comentario sobre o libro de poemas Variacións nube (2004), de Cesáreo Sánchez-Iglesias, 
no que destaca o diálogo que se estabelece entre a palabra e a arte, as reminiscencias a 
distintos pintores e a alegoría da beleza creada polo autor. 
 



 
Seara, Teresa, 'Cores para o futuro', Tempos Novos, nº 64, 'Voces e culturas', marzo 2005, 
p. 68. 
 
A partir da insistencia sobre a necesidade de atraer a lectores máis novos cara a literatura 
con obras que lle resulten atractivas, insistindo no xénero poético, preséntanse diferentes 
libros dos que se fai unha pequena recensión. Estes son: Xiz de cor, obra de Xoán Neira; 
Bicos na voz-Besos en la voz, poemario de Antonio García Teijeiro, e O país de amarnos, 
de Ana María Fernández, incidindo na proximidade destas obras coa vida real dos nenos, 
así como da sensorialidade e presenza visual.  
 
 
 
Seara, Teresa, 'Penélope no novelo', Tempos Novos, nº 98, 'Voces e Culturas', xullo 2005, 
p. 72. 
 
Descríbese o volume Poesía reunida (1957-2001), de Xohana Torres, editado no ano 2004 
polo Pen Club dentro da colección "Arte de Trobar" e composto polos tres poemarios 
publicados (Do sulco, 1957; Estacións ao mar, 1980; e Tempo de ría, 1992) e mais por 
diversos poemas que viron a luz en revistas e xornais. Faise referencia ás características  de 
cada un dos poemarios e dá conta do anuncio de Luciano Rodríguez, responsábel da 
edición, que sinalou que a escritora vai sacar unha nova obra titulada Liña divisoria. 
 
 
Silva Fernández, Vanessa, 'As ondas de Virxinia Woolf', Viceversa. Revista Galega de 
Traducción, nº 11, 'Teoría e Historia da Tradución', 2005, pp. 271-275. 
 
Descríbense as características da tradución, levada a cabo por María Cuquejo, do texto de 
Virginia Woolf ao galego. Explícase que o orixinal posúe unha estrutura significativa 
artellada mediante seis monólogos separados por interludios poéticos coa que se quere 
comunicar aos lectores o percorrido mental e vital de seis personaxes diferentes. Vanesa 
Silva Fernández comenta que a tradución conserva o estilo visual do orixinal e considera 
que as explicacións das múltiples referencias literarias son ben pertinentes (aínda que bota 
en falta algunhas de carácter temporal e cultural). No que toca ao estilo, resalta a coidadosa 
reelaboración da sintaxe, o léxico e as imaxes woolfianas. Tan só amosa a súa 
disconformidade coa eliminación no texto de chegada de certas repeticións existentes no 
orixinal que delatan as obsesións de Woolf ou que posúen valor simbólico. Outro tanto 
advirte no eido sintáctico, cando a tradutora transforma as xustaposicións en coordinacións, 
borrando os efectos creados no texto base. Así e todo, e tras gabar a habilidade coa que 
Cuquejo traduce os interludios poéticos e as emocións, Silva recibe con moito agrado esta 
tradución, que vén a encher un baleiro no repertorio literario galego. 
 
 
Simôes de Almeida, Ana Bela e Burghard Baltrusch, 'Aproximación crítica á obra de Lupe 
Gómez. Atentado ao culturalismo', Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos, 'Estudos', 
2005, pp. 7-29. 
 



Este texto practica un achegamento ensaístico á poética de Lupe Gómez, tendo en conta 
que nese ano 2005 se cumpre unha década dende a publicación do seu primeiro poemario. 
O obxectivo, explicitado nas liñas do estudo, é revisar esa autopoiesis configurada pola 
autora nos seus versos, ao tempo que se rexeita explicar a obra lupiana no contexto da 
literatura galega porque, dende unha perspectiva máis ampla ou global, o que se pretende é 
analizar o que nas súas temáticas e expresividade hai de universal. Con respecto ao 
primeiro punto, a idiosincrasia poética da autora é obxecto dunha tentativa de descrición e 
matización a partir da consideración dunha serie de leitmotives 
que atravesan a súa obra: o corpo, a puta, a vaca e o berro. Con un destes eixos 
vertebradores é analizado no seu tratamento expresivo, nas súas implicacións semánticas e 
referenciais, así coma na rede de interrelacións que estabelece cos outros.  A partir de aí, 
materializarase entón a exploración da universalidade da mensaxe contida neste discurso 
poético, así como a súa capacidade renovadora respecto do panorama galego, tanto a nivel 
patriarcal como nacional, e respecto do canon estético-literario. 
 
 
 
Sobrino Freire, Iria, 'María do Cebreiro Rábade Villar, As antoloxías de poesía en Galicia 
e Cataluña. Representación poética e ficción lóxica', Boletín Galego de Literatura, nº 31, 
'Libros', 2005, pp. 180-183. 
 
Iria Sobrino comenta As antoloxías de poesía en Galicia e Cataluña. Representación 
poética e ficción lóxica, o resultado da investigación levada a cabo por María do Cebreiro 
Rábade Villar e que acadou o VI Premio Dámaso Alonso de Investigación Filolóxica. 
Sinala que o estudo ten como punto de partida a tese de doutoramento da autora e que nel 
se propón unha teoría da antoloxía a partir dos conceptos de representación e ficción e se 
achega un corpus de antoloxías de poesía galegas e catalás modernas. Entre as liñas de 
interese deste volume menciona o feito de que vén paliar a escaseza de estudos de carácter 
sistemático e monográfico sobre as escolmas literarias, de especial importancia na vida 
cultural de calquera comunidade en tanto constitúen un dos mecanismos de canonización 
máis influíntes. Salienta tamén a pertinencia da escolla do corpus de referencia, un 
conxunto de antoloxías galegas e catalás dende o Rexurdimento e Renaixença, 
respectivamente, até a actualidade. En tanto cuestión novidosa nesta monografía repara na 
utilización do concepto de ficción lóxica, cuñado por Bertrand Russell, e na proposta de 
Rábade Villar, a partir da teoría da ficción de Lubomír Dolezel, do par forza de 
autentificación e forza de saturación. Conclúe salientando que, grazas a este estudo, o 
lectorado accede a unha visión completa e crítica do acto antolóxico e da súa repercusión 
nos procesos de canonización, particularmente dentro das culturas emerxentes, ademais de 
constituír unha interesante achega aos estudos arredor da representación e a ficción dende 
unha perspectiva pragmática. 
 
 
Sobrino, Iria, 'Un catálogo de poetas consagrados', Grial, nº 168, 'O Espello das Letras', 
2005, pp. 78-80. 
 
Recensión de Poetas galegos do século XX (2004), de Luciano Rodríguez, no que o 
encargado da antoloxía recolle textos de trinta e oito escritores. Iria Sobrino indica que o 



factor escollido por Rodríguez para realizar esta selección é a continuidade, pois os textos, 
de autores consagrados, presentan características semellantes (maioritariamente 
neorrománticos, de temática parecida, con predominio da lírica sobre a épica, sen desvíos 
do canon lingüístico clásico, etc.) e non amosan ningunha discordancia. Subliña, así 
mesmo, que as escollas realizadas dentro da creación de cada un dos autores contribúe á 
uniformización e que a literatura galega, tendo en conta a representación que dela se fai 
nesta antoloxía e seguindo a Wlad Godzich, non podería incluírse no grupo de literaturas 
emerxentes, pois ofrece unha imaxe canónica que segue sendo o modelo occidental antigo.  
 
 
Sobrino, Iria, 'Un catálogo de poetas consagrados', Grial, nº 168, 'O espello das letras', 
2005, , pp. 78-79. 
 
Recensión da antoloxía de poesía preparada por Luciano Rodríguez en Espiral Maior baixo 
o título Poetas galegos do século XX (2004). Achéganse algúns datos sobre a conformación 
da obra, como o feito de que se trata máis dunha antoloxía de poetas ca de poemas ou de 
tendencias poéticas, que son trinta e oito os escritores reunidos, todos eles con obra situada 
no século XX, ou que non se antologan as composicións das últimas xeracións de creadores 
que empezaron a publicar a finais dos 80. A valoración da obra pola autora pasa pola 
consideración de que exporta un panorama homoxeneizado que liga a poesía galega a un 
canon occidental antigo. Quedan así practicamente á marxe os movementos de vangarda 
coa crise da linguaxe; tampouco comparece unha representación cumprida de composicións 
híbridas en que se desdibuxan os lindes de xénero, nin de poemas que constrúen o xénero 
sexual no texto. Segundo a autora, non só figuran unicamente unha serie de autores que 
estarían no centro do canon, senón que, da súa traxectoria, escóllense tamén os poemas 
menos rupturistas. Neste sentido, o conxunto ofrecido escapa á inclusión da marxinalidade 
do sistema, algo que non considera positivamente a autora da recensión, máxime cando 
esas presuntas marxes xa pasaron a ocupar en moitos casos o centro. 
 
 
 
Sotelo, Vanesa, 'Entrevista con Manuel F. Vieites', Revista Galega de Teatro, nº 44, 2005. 
 
Fáiselle unha enquisa ao novo director da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, 
Manuel F. Vieites, situada provisionalmente nas instalacións da Escola de Imaxe e Son de 
Bouzas, en Vigo. É por isto, que se fala sobre a problemática de aínda non contar cun 
edificio propio malia ser posíbel un acordo co concello para recuperar a vella fábrica de 
Barreras, do proceso seleccionador do profesorado na Escola, así como tamén dos retos que 
se propón Vieites, entre os que se atopan a regulación das ensinanzas artísticas ou a 
creación da escola como centro de formación como fonte de intervención na realidade.  
 
 
 
Sousa Pereira, Cláudia, 'Adquirir cultura literaria. A propósito do primeiro volume do 
Diccionario de Termos Literarios (1998) editado pela equipa Glifo e pela Xunta de Galiza', 
dezembro 2004-fevereiro 2005, Malasartes. Cadernos de Literatura para Infância e a 
Juventude, nº 14, 'Ferramentas', 2005, pp. 35-36. 



 
Comeza aludindo á tendencia actual de traballo dos grupos multidisciplinares de 
investigación universitaria, moitas veces vinculados a centros de investigación, como é o 
caso do Equipo Glifo e o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 
unha vinculación que deu como froito, entre outras publicacións, o Diccionario de termos 
literarios a-d (1998). Considera que esta obra non ten equivalente en lingua portuguesa, o 
que a converte nun "utilísimo instrumento de trábalho para quem se dedica a estudos na 
área da ciência literaria". Ademais de sinalar que este dicionario se pode consultar tamén en 
rede (www.cirp.es/res/dtl/index.html <http://www.cirp.es/res/dtl/index.html>), salienta a 
precisión dos termos incluidos e a concisión na definición destes "suficientemente breves, 
mas nem por isso demasiado restritivas". Destaca a inclusión de voces de diferentes 
ámbitos e nacionalidades, o que permite comprender mellor a complexidade dos fenómenos 
literarios. Repasa a estrutura do volume, deténdose nos obxectivos e criterios explicitados 
na introdución, entre os que nomea a vontade divulgativa pero tamén a conexión entre a 
tradición retórica, poética, etc. e a moderna Teoría da Literatura. Remata sobranceando a 
cualidade de actualización tanto pola versión en rede coma polo feito de que os exemplos 
incluidos nas voces non sexan considerados "paradigmas preceptivos", senón propostas 
discutíveis e exemplifica o dito coa voz "canon". 
 
 
Sueiro, Gonzalo, 'Tovar, Poeta e Comunista', Lethes. Cadernos culturais do Limia, nº 6, 
'Tovar na memoria', 2005, pp. 53-55. 
 
Explica diversas facetas da vida de Antón Tovar, destacando a súa militancia comunista e o 
seu profundo amor pola súa compañeira Tucha. Centrado nunha firme vontade de 
homenaxe, define ao escritor como o "poeta intimista máis importante da historia literaria 
de Galicia". 
 
 
T.S., 'Viraventos', Tempos Novos, nº 92, 'Libros', 2005, p. 72. 
 
Fálase do vento como eixe principal ao redor do que xiran os poemas de In-ventos (2004), 
escritos por Xoán Xosé García e merecedores do XI Premio Espiral Maior. Alúdese á 
identificación entre o aire e a palabra e á orixinalidade do autor á hora de tratar temas xa 
manidos. 
 
 
T.S., 'Sucede', Tempos Novos, nº 92, 'Libros', 2005, p. 72. 
 
Sucede (2004), volume poético co que Daniel Salgado conseguiu o II Premio Uxío 
Novoneyra, é descrito como unha miscelánea que acolle todo tipo de temáticas, dende o 
amor e a saudade até a compromiso social para compoñer unha imaxe da realidade cotiá 
contemporánea.  
 
 
T.S., 'Soma e cinza', Tempos Novos, nº 94, 'Voces e culturas', marzo 2005, p. 68. 
 



Aproximación ao libro Seis poemas galegos, publicado por Camiño do Faro, do que se 
destaca que constitúe unha reedición ilustrada dos poemas en galego de García Lorca, 
precedidos neste caso por unha introducción de Francisco Umbral. 

 
 
 
 
T.S., 'Mirada lúcida', Tempos Novos, nº 94, 'Voces e culturas', marzo 2005, p. 68. 
 
Aproximación ao libro de Fernando Rodríguez Miradas ausencias, publicado por Francka 
Editora e gañador do Premio Prado Ledesma. Destácase sobre todo o ton persoal dos 
poemas, dos que se di que son curtos, epigramáticos e que constiyúen un exercicio de 
enxeño e reflexión. 
 
 
 
 
Tarrío, Anxo, 'A miña relación con Antón Tovar', Lethes. Cadernos culturais do Limia, nº 
6, 'Tovar na memoria', 2005, pp. 56-57. 
 
Dá conta da importancia da figura de Antón Tovar na conformación do seu labor como 
crítico literario, ao tempo que comenta a evolución dos seus vínculos persoais co poeta. En 
canto á obra de Antón Tovar, sinala que o seu mundo poético está definido pola 
manifestación das diversas versións dunha angustia constante: angustia existencial, 
teolóxica, ideolóxica e política. 
 
 
Tavani, Giuseppe, 'A tradución ao italiano de Xa vai o Grifón no vento de Alfredo Conde', 
Viceversa. Revista Galega de Traducción, nº 11, 'Teoría e Historia da Tradución', 2005, pp. 
95-105. 
 
Partindo dunha crítica á teoría da tradución e aos seus mentores, Giuseppe Tavani analiza a 
actitude que o tradutor debe mostrar en fronte da obra literaria e fala dos conceptos de 
autotradución e retradución exemplificando todo coa súa experiencia de traducir a obra Xa 
vai o Griffón no vento, de Alfredo Conde, ao italiano. E, xa para rematar, fai unha reflexión 
sobre a eternidade da valencia artística das obras literarias e a caducidade das traducións. 
 
 
Torres Queiruga, Andrés, 'Unha nova achega ao coñecemento de Amor Ruibal', 
Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián, nº 141, 2005, , pp. 52-64. 
 
Longa e detallada recensión da obra Obra viva de Amor Ruibal, de José Leonardo Lemos 
Montanet, que fora publicada en 2004 como o Anexo XXXII da revista Cadernos de 
Estudos Galegos. Para isto o recensionista detense nas súas dúas dimensións principais: na 
biográfica e na textual. No referente á dimensión biográfica sinala que con este estudo a súa 
cronoloxía fica máis aclarada, detense na súa actividade como profesor, no seu sentido 
práctico e na súa preocupación pola lingua galega, todo isto cunha nutrida información 



apoiada na súa correspondencia. Con relación á achega textual afirma que agora se pode 
ver a súa obra que quedara inédita ou que era de difícil acceso. Remátase subliñando que 
este volume supón un notábel paso adiante nos estudos ruibalianos.   
 
 
Torres Queiruga, Andrés, 'Agustín Sixto Seco', Encrucillada. Revista galega de 
pensamento cristián, nº 141, xaneiro 2005, pp. 71-72. 
 
Co gallo da morte de Agustín Sixto Seco, faise unha biografía deste galeguista dende a súa 
infancia en Mugardos, pasando pola profesión no ámbito da traumatoloxía, chegando a ser 
presidente da Sociedade Española de Traumatoloxía, mais destacando o seu labor como 
divulgador da cultura galega con diferentes proxectos dos que se destacan a dirección da 
Casa Museo de Rosalía de Castro, en Padrón, así como tamén da Fundación Otero Pedrayo. 
 
 
 
Torres Regueiro, Xesús, 'No centenario do seu promotor. Oliveira Guerra e a Céltica', 
outono 2005, A Xanela, nº 20, 'O noso patrimonio', 2005, pp. 17-19. 
 
Co gallo do centenario do nacemento de Oliveira Guerra, fundador da revista Céltica , 
Xesús Torres Regueiro fai un breve repaso pola biografía e a obra deste autor portugués 
que levou a cabo unha labor inxente para aproximar culturalmente ao pobo galego co 
portugués. Destaca tamén, Xesús Torres, a importancia da revista Céltica, que non debe 
confundirse ca sua parónima Céltiga. 
 
 
 
Valverde,  Alberte, 'A performance en Rompente', Anuario Grial de Estudos Literarios 
Galegos, 'Estudos', 2005, pp. 96-95. 
 
Partindo das definicións do termo performance propostas, principalmente, por Richard 
Shechner e Roselee Goldberg, o artigo supón unha aproximación á realización desta 
actividade artística no colectivo poético "Rompente" ao longo da década dos 80, o que 
serve ao autor para trazar unha achega á traxectoria deste grupo, partindo de diversos 
documentos como as entrevistas persoais con algúns dos seus membros, as publicacións de 
diversa índole que levaron a cabo ou a súa presenza na prensa periódica. Tal e como 
corresponde á interdisciplinariedade que define a performance, dá conta das numerosas 
colaboracións do colectivo con diferentes artistas. 
 
 
 
Varela Pose, Francisco Javier, 'G. Trigo, Xosé Manuel (2004): Reserva especial, Editorial 
Galaxia, Vigo, 171 pp.', Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, nº vol. 8, 2005, pp. 184-
186. 
 
Recensión de Reserva especial (2004), de Xosé Manuel G. Trigo, que se define como un 
volume de memorias das lembranzas arredor do viño, que reflicte moitas trazas do espírito 



humano. Varela Pose comenta que se trata de trinta e catro historias, "mostos e crianzas 
privilexiadas, que pertencentes a añadas diferentes constitúen unha verdadeira reserva 
especial. Reserva de morriñas, nostalxias, sentimentos, amores, ciumes, decepcións e 
ilusións". Fala de trazos como a identificación do narrador co autor, que levan a pensar no 
carácter autobiográfico destes relatos, do comezo desta viaxe en terras portuguesas para 
continuar pola baía de Vigo e os lugares, vilas e bisbarras do Morrazo. Identifica tamén 
temas como a emigración, a infancia, as lembranzas da adolescencia e mesmo referencias a 
acontecementos ben recentes como no relato "Adega do ceo", a historia dos galegos que 
habitaban o cumio das Torres Xemelgas. En resumo, sinala que se trata de "historias de 
vidas de onte e de hoxe, vidas importantes, as máis importantes porque son as vidas de cada 
un de nós", que conseguen a identificación co lector, sobre todo dos que "pertencemos a 
estas xeracións que coñecen e coñeceron outros xeitos de vivir e de relacionarse, 
testemuños dos cambios que se produciron e que arrastran o mundo vertixinosamente". 
 
 
 
Vázquez Freire, Miguel, 'Sobre o teatro histórico galego', Tempos Novos, nº 95, 'Voces e 
culturas', 2005, p. 72. 
 
Recensión de Teatro histórico: construcción dramática e construcción nacional (2004), de 
Iolanda Ogando, na que Vázquez Freire sinala que o volume está dotado de documentación 
exhaustiva, de rigor académico e de axilidade expositiva. Indica que o libro se estrutura en 
tres partes e explica que na primeira contextualiza o teatro histórico dentro do teatro galego 
xeral, na segunda define e caracteriza o seu obxecto de estudo e na terceira realiza unha 
análise detallada das principais obras galegas. Finalmente, considera que o teatro histórico 
galego tende a construír un discurso histórico alternativo á historia "oficial", que é a 
elaborada dende Madrid. 
 
 
Veiga Pombo, Pura, 'A Tertulia dos Xoves', Lethes. Cadernos culturais do Limia, nº 6, 
'Tovar na memoria', 2005, pp. 58-59. 
 
Rememora as tertulias organizadas polo grupo Tovar, das cales xurdiu en 1991 o premio 
Tovar de poesía, outorgado nos seguintes anos aos escritores Xosé Carlos Gómez Alfaro, 
Xulio López Valcárcel, Fiz Vergara Vilariño, Ignacio Campos e Cecilio Lago. 
 
 
Veiga, Martín, 'Carta de Cork. Pantano Corcaigh', Grial, nº 168, 'Crónica', 2005, , pp. 102-
103. 
 
Descrición da localidade de Cork cun pouso lírico, demorando na súa paisaxe, nos seus 
locais máis emblemáticos, nas actividades que desenvolven a súa vida cultural e noutros 
eventos relacionados co título de Cidade Europea da Cultura, que este emprazamento 
ostenta ao longo do ano 2005. 
 
 
 



Vieites, Manuel F., 'Traducir para o teatro. Ámbitos e niveis na xustificación das 
traducións', Viceversa. Revista Galega de Traducción, nº 11, 'Teoría e Historia da 
Tradución', 2005, pp. 185-194. 
 
Artigo no que se repasan as cuestións máis relevantes no eido da tradución de teatro ao 
galego. Vieites reflexiona dende a súa experiencia como tradutor sobre este procedemento 
traslaticio e as súas peculiaridades no que toca á escena. Partindo dunha concepción da 
tradución como procedemento que facilita textos necesarios a beneficiarios, explica as 
razóns que o moven á hora de seleccionar certos títulos como fontes. Nese senso, considera 
un erro fomentar a produción propia en detrimento das traducións, xa que hai que manter 
sempre un criterio cualitativo independentemente das linguas e a renuncia ás obras 
traducidas impiden a formación completa do público lector. A modo de exemplo, cita o 
caso do programa de estudos da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, que inclúe 
na materia de Historia da Literatura Dramática unha selección de textos de procedencia 
universal que resulta totalmente lóxica. Para evitar que o lectorado acuda aos textos en 
castelán, Vieites comenta a estratexia seguida por Galaxia na configuración da Biblioteca 
de Teatro: ademáis de seleccionar obras inéditas en castelán, propón elaborar traducións de 
calidade e completas. Tanto no tocante a textos literarios como a manuais para o ensino, 
debe terse en conta o carácter non automático da tradución e as múltiples necesidades 
interpretativas dos mesmos, para o que o autor cre precisa unha certa formación na teoría e 
a praxe da escena teatral. 
 
 
Vilavedra, Dolores, 'Narrativa en 2004. Unha xeira de profundización', Anuario Grial de 
Estudos Literarios Galegos 2004, 'Panorámicas', 2005, pp. 144-151. 
 
Considera o ano relativamente tranquilo en termos de efemérides narrativas e pregúntase se 
iso será un síntoma da tan desexada 'normalización'. Refírese en primerio lugar a 
Romasanta. Memorias incertas dun home lobo, de Alfredo Conde, salientando que circulou 
antes da versión fílmica. Segue cos que chama corredores de fondo: Xosé A. Perezo, con 
Segunda convocatoria (Xerais), Henrique Rabunhal, con Ollos negros (Esprial Maior), que 
"substanciou o noso discurso, que o dotou de espesor". Comenta a seguir que o premio 
Xerais supuxo unha nova aposta pola narrativa da recuperación da memoria da Guerra Civil 
e do exilio como é o caso de Manuel Veiga n'O exiliado e a primavera (Xerais), analizando 
brevemente a obra. O mesmo fai co Premio Blanco Amor que foi ás mans de Orixe 
(Galaxia) de Séchu Sende, "unha novela para volver sobre ela", cualifícaa de crónica 
sociolóxica literaria, e no mesmo sentido fala da obra de Rosa Aneiros, Veu visitarme o 
mar, primeira novela sobre o Prestige. O premio García Barros considera que forma un trío 
de ases cos anteriores e polo tanto salienta Unha viaxe no Ford-T (Galaxia), de Xerardo 
Agrafoxo, que considera "un híbrido entre exercicio metaliterario...e a consabida cantinela 
de frustacións sentimentais". No apartado reencontros salienta e comenta as obras de 
Xabier Alcalá con Entre fronteiras (Galaxia); Os ollos da ponte (Galaxia), de Ramiro 
Fonte; Cabeza de chorlito (Galaxia), de Xurxo Borrazás; Reserva especial (Galaxia), de 
Xosé Manuel G. Trigo, Amor e música lixeira (Galaxia), de Bieito Iglesias; Capitol, última 
sesión (Galaxia), de Miguel Anxo Fernández; Os últimos fuxidos (Xerais), de Xosé 
Fernández Ferreiro; Era setembro (Xerais), de Xabier Quiroga; Soliman (Xerais), de Xesús 
Fraga (Premio Rubias Barcia); Xeración Perdida (Galaixa), de Francisco Castro, e O coxo 



de Vilarelle (Espiral Maior), de Alfonso Eiré. No apartado "Escrito por mulleres", 
individualizado por considerar que unha produción tradicionalmente deficitaria comeza a 
ter pulo, salienta e analiza Vermellla con lobos (Xerais), de Carme Blanco; A xeira das 
árbores (Sotelo Blanco, Premio Lueiro Rey), de Teresa Moure; Ao pé do magnolio 
(Galaxia), de Marina Mayoral; Contrato temporal, de Beatriz Dacosta; O caderno de 
bitácora (Positivas. Premio de Novela Mulleres Progresistas). No apartado "Novidades" 
refírese a obras que considera pasaron desapercibidas como é o caso d'A ferida (Xerais), de 
Begoña Rey; Rebelión no inverno (Xerais), de Mario Reguiera; Oitocentos (Galaxia), de 
Xavier Franco; Os ciclos do bambú (Galaxia), de Xavier Queirpo; As humanas proporcións 
(Galaxia), de Xesús Constela Doce; ¿Que me queres amor?, Manuel Ribas; Baixo mínimos 
(Xerais), de Diego Ameixeiras; comenta cada unha delas. En "Cuestións pendentes" 
considera que hai que reflexionar sobre a condición híbrida de textos entre a ficción e o 
autobiográfico con escoramento ás veces cara ao ensaístico e outras cara ao diario, como de 
Anxos da garda, de Anxos Sumai; literatura gastronómica como Diario de comidas 
(Galaxia), de Xavier Rodríguez Baixeras; ou tamén reflexións sobre libros como 
Terranova. Memorias dun mariñeiro (Toxosoutos), de Mario Franco, entre outras pouco 
tratadas, coleccións, etc. Remata considerando que o sistema literario galego empeza a 
gañar profundidade e densidade, en definitiva normalidade por varias das reflexións 
realizadas.  
 
 
 
Vilavedra, Dolores, 'Un regreso moi agardado', Grial, nº 165, 'O espello das letras', 2005, 
pp. 118-119. 
 
Lóase a reaparición de Xabier Quiroga no ámbito literario coa novela Era por setembro 
(2004). Indícase que esta nova creación narra os avatares dunha muller, Aldara, que despois 
de trinta anos emigrada volve a Galicia para asistir ao enterro de súa nai. Esta personaxe 
intenta reconstruír a súa identidade a través da memoria familiar, alcanzando así unha 
madurez esencial e deixando atrás os seus sentimentos infantís. Saliéntase que o autor pon 
límites ao melodrama e crea un final convincente aínda que á súa vez sorprendente. 
 
 
Vilavedra, Dolores, 'A paisaxe das letras', Tempos Novos, nº 99, 'Voces e culturas', agosto 
2005, pp. 60-63. 
 
Ao longo de catro páxinas, Dolores Vilavedra ofrece unha serie de recomendacións 
bibliográficas de cara ao verán e o tempo de lecer, incluíndo uns breves apuntamentos 
sobre o contido de cada unha das obras ás que alude. No apartado de narrativa, os libros 
mentados son dúas segundas partes de triloxías, Nas catacumbas, de Xavier Alcalá, e Os 
ollos da ponte, de Ramiro Fonte, aos que se suma a obra de Nélida Piñón A república dos 
soños. A estas suxerencias hai que engadir aínda dúas: a obra gañadora do último Premio 
Blanco Amor, Dentro da illa, de Dolores Ruiz,  e Follas do bacallau, unha achega de 
Xabier Paz publicada dentro da colección "Crónica" de Xerais, elaborada coa fasquía dun 
caderno de bitácora que traslada unha visión do mar accesible e reveladora. No eido da 
banda deseñada, dúas son as recomendacións que fai a autora, logo de reivindicar este 
campo como espazo de converxencia xeracional: A mansión dos Pampín, de Miguelanxo 



Prado, e Fiz nos biosbardos, de Kiko da Silva. No ámbito da poesía, Vilavedra menciona o 
que considera "dous libros imprescindibles": Era na selva de Esm, de Méndez Ferrín, e É, 
de Manuel Outeiriño. A estas dúas súmase unha última suxerencia, esta da autoría de 
Xavier Queipo: Glosarios. As seguintes recomendacións son A literatura na Educación 
Secundaria, xa no eido máis académico ou ensaístico, especialmente recomendada para 
docentes; Cárcere de Ventas, de Mercedes Núñez, testemuño da estancia no cárcere da súa 
autora entre 1940 e 1942; e Outro idioma é posible, ensaio de Teresa Moure galardoado co 
Premio Ramón Piñeiro 2004.  No que atinxe ao teatro, dúas son as obras referenciadas: A 
noite da raíña Berenguela, orientada ao público infantil, e Confesións dun practicante. As 
aventuras dun dramaturgo en Galicia, de Raúl Dans, colectánea de textos de natureza 
diversa que lle serven ao autor para configurar unha autobiografía. Remata Vilavedra cunha 
última recomendación: a obra de Anxos Sumai Melodía de días usados. 
 
 
 
VV. AA., 'Debate sobre o futuro do IGAEM. Que emerxan as políticas', Tempos Novos, nº 
101, 'Voces e Culturas', 2005, pp. 58-67. 
 
Transcrición do debate que distintos representantes das artes escénicas mantiveron para 
reflexionar sobre o Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais (IGAEM), nun 
momento de cambio político en Galicia e de cambios na institución; no acto participaron 
Xesús Ron, Manuel Vieites, Inma López Silva (que actuou como moderadora), Cándido 
Pazó, Dolores Vilavedra e Rodrigo Romaní. Falaron, en primeiro lugar, dos aspectos que 
consideran que é necesario mudar dentro do organismo; nesta cuestión parte deles 
coincidiron na conveniencia de impulsar a música e a danza e de introducir reformas 
substanciais para evitar a desorganización actual ou a existencia de postos innecesarios. 
Deseguido, trataron os problemas xurdidos ao redor das diferentes unidades de produción 
do IGAEM, nomeadamente sobre o futuro do Ballet Galego Rey de Viana; neste senso, as 
opinións foron bastante discordantes e mentres algúns dos presentes, como Romaní e 
Vieites, consideran que é necesario crear unha escola superior de danza, outros, como 
Vilavedra e Ron, ven máis beneficioso a creación dunha rede integradora que una teatro, 
danza e música. Trataron, ademais, a necesidade de introducir a innovación nas diferentes 
unidades de produción e da distribución da danza e mais do teatro a través da Rede Galega 
de Teatro e Auditorios. Finalmente, avaliaron as políticas de subvencións e de distribución 
existentes e propuxeron algúns cambios, como a creación dunha única rede teatral, a 
creación dunha competencia cultural estética na cidadanía ou a superación da idea 
convencional de compañía residente. O debate pechouse coa participación de diferentes 
membros do público (Francisco Vieitez, Belén Quintáns, Branca Novoneyra e Luís Bará), 
que achegaron as súas propostas e consideracións ó respecto. 
 
 
Zabal, Manuel, 'Memoria de Antonio Tovar', Lethes. Cadernos culturais do Limia, nº 6, 
'Tovar na memoria', 2005, pp. 62-63. 
 
Describe a personalidade de Antón Tovar e subliña tanto a súa integridade e coherencia 
como o seu carácter radicalmente intelectual. 
 



 
 
V.5. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ESTUDOS E 
RECENSIÓNS 
 
A.M., 'Cadernos poéticos dun emigrante galego en Cuba'', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
101, 12 marzo 2005, p. 9. 
 
Comezando cunha introdución referida á emigración galega e á conformación dunha 
realidade cultural do país nos diferentes países latinoamericanos que acolleron aos 
emigrantes galegos, refírese ao libro Cadernos poéticos dun emigrante galego en Cuba, no 
que se recollen poemas en galego e castelán de Domingo Campio Devesa Naveiro ao igual 
que tres cartas do autor e un epílogo de Xosé Neira Vilas. 
 
 
 
A.N.T., 'Cincuenta escritores participan no libro homenaxe a Xela Arias', A Nosa Terra, nº 
1.158, 'Cultura', 6 xaneiro 2005, p. 30. 
 
Coincidindo co primeiro cabodano da escritora e tradutora Xelas Arias, anúnciase que a 
editorial Xerais xunto a Asociación de Escritores en Lingua Galega e a súa familia 
elaboraron un libro homenaxe intitulado Xela Arias, quedas en nós, coa colaboracións de 
máis de cincuenta poetas galegos, de entre os que destaca unha colaboración feita por 
Manuel María antes da súa morte. A seguir, dise que o libro aparece estruturado en catro 
partes, onde se reúnen semblanzas, poemas e homenaxes literarias realizadas po amigos, 
familiares e compañeiros así como os discursos que se presentaron na anterior cerimonia 
de homenaxe en Vigo neste ano alén dunha aproximación bio-bibliográfica e material de 
carácter gráfico. 
 
 
 
A.N.T., 'Sae a versión galega d´A República dos soños, a obra cume de Nélida Piñón', A 
Nosa Terra, nº 1.160, 'Cultura', 20 xaneiro 2005, p. 24. 
 
Faise aquí unha pequena referencia á última obra de Nélida Piñón, A república dos soños, 
publicada por Galaxia na versión galega de María do Carme e Dolores Torres París. 
Incídese na temática da emigración como constante na novela, que conta a historia dunha 
saga no Brasil. Alén disto,  preséntase unha pequena entrevista feita por Carme Vidal á 
autora no ano 1997 con ocasión dunha das súas visitas a Galicia, onde afirma a recolleita 
da historia migratoria galega na súa novela como froito da súa experiencia persoal, sendo 
ela descendente de emigrantes galegos. 
 
 
 
A.N.T., 'Cen anos de Xesús Bal y Gay', A Nosa Terra, nº 1.164, 'Fin de semana', 17 
febreiro 2005, p. 32. 



 
Co centenario do nacemento do músico galego, Xesús Bal y Gay, faise un chamamento 
para a reivindicación deste autor, sinalando diferentes momentos da súa biografía así como 
tamén da guía autobiográfica saída á luz no ano 1990 da man da Fundación Banco 
Exterior, onde se refiren unha morea de anécdotas vividas por este músico casado coa 
pianista falecida en 2002, Rosa García Ascot. 
 
 
 
A.N.T., 'O Lugo literario: unha investigación 'leccional', A Nosa Terra, nº 1.164, 'Cultura', 
17 febreiro 2005, p. 28. 
 
Preséntase unha lembranza de todos aqueles escritores que pasaron algún tempo en Lugo e 
dá conta de certas rúas que levan os seus nomes, pero tamén chama a atención sobre o feito 
de que outros moitos escritores, deberían ser lembrados como membros dese Lugo literario. 
 
 
A.N.T., 'Sesenta amigos contan as anécdotas', A Nosa Terra, nº 1.165, 'Cultura', 24 febreiro 
2005, p. 24. 
 
Refírese á presentación o día 9 de marzo no Centro Social Caixanova, do libro en 
homenaxe ao escritor Carlos Casares, Carlos Casares, os amigos, as imaxes, as palabras, 
editado por A Nosa Terra. O libro é unha homenaxe alén de ser unha reportaxe fotográfica 
da vida do autor ourensán. Situado en seis décadas, sesenta amigos amosan diferentes 
anécdotas xunto a este escritor, sendo esta a marca fundamental deste libro. 
 
 
 
A.N.T., 'Morre en Ourense o académico Xulio Ogando', A Nosa Terra, nº 1.170, 'Cultura', 
7 abril 2005, p. 24. 
 
A partir da morte do escritor Xulio Ogando en Ourense, membro da Real Academia Galega 
desde o ano 1980, amósase aquí unha breve biografía do autor así como tamén se presentan 
diversos títulos da súa operística, e opinións sobre Manuel Fraga e o galeguismo con 
palabras do propio Ogando. 
 
 
 
A.R., 'Linteo Ediciones reúne en 'Memoria Solar' a vida poética de Luz Pozo Garza', La 
Opinión, 'Cultura', 3 xuño 2005, p. 69. 
 
Refírese á publicación de Memoria solar, opera omnia, que recolle todo o labor poético da 
escritora Luz Pozo Garza, da man da editorial Linteo, publicando o conxunto dos seus 
poemarios, Ánfora, El vagabundo, Cita en el viento, escritos en castelán, así como o 
bilingüe, últimas palabras/ verbas derradeiras, e en galego o Concerto de outono, Códice 
calixtino, Prometo a flor de loto, Vida secreta de Rosalía, Medea en Corinto, e o seu 
derradeiro poemario inédito, As arpas de Iwerddon. 



 
 
 
A.S., 'Tras 55 anos sen Alfonso Daniel', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 7 xaneiro 2005, 
p. 70. 
 
Ao se cumprir cincuenta e cinco anos da morte de Castelao, amósase aquí unha pequena 
biografía do autor rianxeiro, dende o seu nacemento até a morte no ano 1950, facendo 
fincapé tamén no seu labor político. 
 
 
 
A.S., 'Lucha existencial', El Progreso, 'Fin de semana', 'Libros', 5 marzo 2005, p. 4. 
 
Faise unha breve recensión e resumo da novela de Rosa Aneiros, Veu visitarme o mar, 
onde se critica á sociedade actual a partir dos acontecementos vividos en Galicia no ano 
2002 co afundimento do 'Prestige', e que fan con que a protagonista da novela repense a 
súa situación emocional na que se encontraba mergullada. Alén disto, amósase unha 
pequena biografía da autora, que ademais de dedicarse á escrita, é xornalista. 
 
 
 
Abilleira Sanmartín, Xosé, 'Cosmos e ronsel de Xoán Vidal Martínez', A Nosa Terra, nº 
1.160, 'Cultura', 27 xaneiro 2005, p. 28. 
 
Faise un breve percorrido pola biografía e obra do escritor pontevedrés Xoán Vidal 
Martínez, centrándose na súa andaina poética coa publicación de Mágoas e outros 
poemarios, ou da edición de poemas en diferentes publicacións periódicas, así como tamén 
do seu compromiso galeguista, militando en Labor Galeguista de Pontevedra, no Grupo 
Nazonalista Galego, do que sería presidente, e da participación na Asemblea Constituínte 
do Partido Galeguista.  
 
 
 
Abuín de Tembra, Avelino, 'Centenario de Lamas Carvajal', Galicia Hoxe, 'Ventos 
ábregos', 12 setembro 2005, p. 5. 
 
Alude á "asombrosa" confusión que hai ao redor da selección do persoeiro homenaxeado 
no Día das Letras Galegas e refírese a algún deles que sufriron certo "abandono", como foi 
o caso de Ramón Cabanillas, Manuel Antonio ou Vicente Risco. A seguir, céntrase en 
Valentín Lamas Carvajal, a quen considera o grande esquecido das entidades literarias e 
culturais do país e do que, no ano 2006, se cumprirá o centenario da súa morte. Faise eco da 
súa obra literaria e do seu pensamento e transcendencia na época do Rexurdimento, así 
como da disputa que mantivo con Manuel Murguía e do seu papel na fundación da Real 
Academia Galega. Conclúe sinalando que Lamas necesita "unha Galicia enérxica capaz de 
celebrar o centenario do poeta como desagravio e rehabilitación". 
 



 
 
Alonso Montero, Xesús, 'Un catedrático galego morre e Mauthausen (1941)', La Voz de 
Galicia, 'Culturas', nº 97, 'Beatus qui legit', 12 febreiro 2005, p. 19. 
 
Refírese aquí á biografía do poeta e ensaísta coruñés, Juan González del Valle, republicano 
asasinado no campo nazi de exterminio Mauthausen, o 26 de setembro de 1941, despois de 
loitar en Madrid contra as tropas franquistas e ser internado nun campo de concentración 
do sur de Francia. 
 
 
 
Alonso Montero, Xesús, 'O libro do profesor Antón Costa: ambición e magnitude', La Voz 
de Galicia, 'Culturas', nº 98, 'A outra mirada', 19 febreiro 2005, p. 19. 
 
Anúnciase a publicación por parte do pedagogo Antón Costa, tamén profesor titular de 
Historia da Educación na Universidade de Santiago de Compostela, de Historia da 
educación e da cultura en Galicia, pola editorial Xerais. Nel, estúdase o feito educativo 
dende o século IV até hoxe. 
 
 
 
Alonso Montero, Xesús, 'Xesús Redondo Abuín: versos na prisión', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 101, 'Beatus qui legit', 12 marzo 2005, p. 19. 
 
A partir dunha homenaxe que se lle fai ao escritor Xesús Redondo Abuín o 26 de febreiro 
en Asados, Rianxo, por un grupo de amigos, o autor tenta facer unha biografía deste home, 
condenado a prisión durante a Guerra Civil, o que fixo con que escribira poemas durante a 
súa estadía no cárcere. 
 
 
 
Alonso Montero, Xesús, 'Embaixador dos poetas galegos en Portugal', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 102, 'Beatus qui legit', 19 marzo 2005, p. 19. 
 
Faise unha loubanza a Joaquim António dos Santos Simões, morto no ano 2004, presidente 
da Sociedade Martins Sarmento, en Guimarães, que todos os anos, no día 9 de marzo, 
organiza un acto solemne que no ano 2005 coincidiu coa homenaxe a este profesor 
portugués. Alonso Montero incide na importancia que Simões tivo como promotor dos 
poetas galegos en Portugal, ao publicar escolmas de Manuel María e Celso Emilio Ferreiro, 
así como a organización dos "Jogos Florais Minho Galaicos", nos que foron premiados, 
dende 1970, Celso Emilio, Xesús Rábade Paredes, Antonio Tovar e Darío Xohán Cabana, 
entre outros. O último acto organizado por el, celebrouse o 15 de setembro de 2002 no 
Congreso Internacional sobre Curros Enríquez. 
 
 
 



Alonso Montero, Xesús, 'Ricardo Carballo Calero e Lorenzo Varela', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 115, 'Beatus qui legit', 25 xuño 2005, p. 15. 
 
Refírese á próxima publicación por parte da profesora, Dolores Vilavedra, dunha carta 
escrita por Carballo Calero a Fernández del Riego o 13 de agosto do ano 1949, onde 
Carballo afirma descoñecer o autor exiliado Lorenzo Varela, do que cabe a sorpresa, xa 
que se pode constatar disto, que se un home tan coñecedor da cultura e literatura como 
Carballo descoñecía a existencia deste autor galego, cabe esperar que na altura os 
escritores emigrados debían de ser ignorados polos outros galegos que quedaron no país.  
 
 
 
Alonso, Carmen, 'El eterno descanso de la historia de Galicia', El Ideal Gallego, 'La 
Revista', 'Crónica', 17 abril 2005, pp. 2-3. 
 
Faise un resumo dende os inicios até hoxe, da existencia do camposanto de San Amaro, na 
Coruña, creado no ano 1812, sendo ademais o primeiro da súa natureza creado en Galicia. 
Alén disto, cabe destacar as anotacións que se fan sobre persoeiros e escritores galegos que 
repousan neste camposanto como Curros Enríquez, Wenceslao Fernández Flórez, 
Francisco Tettamancy, Miguel González-Garcés, Antonio Villar Ponte, Antonio Rubinos, 
Álvaro Paradela Criado, Manuel Linares-Riva, Álvaro Cornide Ferrant, Alejandro Pérez 
Lugín, Francisco María de la Iglesia ou Francisca Herrera Garrido, así como músicos e 
arquitectos importantes.  
 
 
 
Amarante, Isidoro de, 'Pen Club y gastronomía', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 
'Memorabilia', 19 xuño 2005, p. 12. 
 
Refírese á reunión que os membros do PEN Club norteamericano fixeron na Biblioteca 
Pública de Nova York, intitulado "Festival e Literatura de la Gran Manzana", respondendo 
ao epígrafe de Pen World Voices e nomeando algún dos escritores participantes. A partir de 
aquí, fálase da última idea que tiveron os membros do PEN Club galego, combinando a 
gastronomía coa tertulia, xa que decidiron realizar un itinerario literario por sete 
restaurantes de Galicia recordando itinerarios dos escritores Ramón Otero Pedrayo, Álvaro 
Cunqueiro e Xosé María Castroviejo.  
 
 
 
Aneiros, Rosa, 'Blanco Amor. La manzana que mordió Adán', El País, 'Cultura y 
espectáculos', 29 agosto 2005, p. 34. 
 
Relato protagonizado por Eduardo Blanco-Amor no que se relata unha viaxe en barco e na 
que a un neno de doce anos lle relata os seus proxectos futuros no campo da literatura, que 
resultan ser as obras literarias que el chegou a publicar. En columnas á parte, recóllese unha 
biobibliografía do autor ourensán.  
 



 
 
Araguas, Vicente, 'A palabra maior de Manuel Antonio', El Correo Gallego, 'Correo das 
Culturas', 'Poesía', 2 xaneiro 2005, p. 3. 
 
A partir da publicación no ano 2004 de Foulas, de Manuel Antonio, faise unha reflexión 
sobre a actualidade que amosan os versos do poeta rianxeiro, xa que este poemario foi 
escrito entre os anos 1922 e 1925, e tivo a súa primeira publicación no ano 1972, 
afirmando o propio escritor o carácter de futuridade que amosaba o libro e que Araguas 
constata nesta nova edición. A seguir, percórrense algún dos seus poemas, onde sobresae 
en todo momento o mundo mariño, que xa aparece intuído dende o título. 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'De toxos e bonsais desde 'Contra Rochester', El Correo Gallego, 
'Correo das Culturas', 'Poesía', 9 xaneiro 2005, p. 3. 
 
Preséntase aquí o libro Contra Rochester, de Miriam Sánchez Moreiras, polas 
Edicións Xerais de Vigo no ano 2004, onde se amosan citas en francés e alusións a 
Alain Badiou, alén de transmitir o concepto de limites poéticos e limitacións. 
Acompáñase do subtítulo "Breve tratado sobre a gravidade", e remátase facendo 
alusión á súa última publicación inédita, un conto infantil intitulado ¿Onde perdeu 
Lúa a risa?. 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Jane Fonda no Vietnam', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 16 xaneiro 2005, 
p. 20. 
 
Faise unha crítica ao poemario de Daniel Salgado, Días no Imperio, no ano 2004, 
co que gañou o último Premio Esquío, e do que Araguas afirma amosar nos seus 
versos un equilibrio entre ética e estética, enchendo de metaliteratura  todos os seus 
poemas. Finalmente, afirma a integración de ámbitos máis autónomos do poeta 
nunha poesía orixinal, beilixerante e arriscada. 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Voltar ó lugar natal de Daniel Salgado', El Correo Gallego, 'Correo das 
Culturas', 'Poesía', 16 xaneiro 2005, p. 3. 
 
Refírese a un poema de Daniel Salgado dentro do poemario Día no imperio, editado pola 
Colección Esquío no 2004, libro gañador do XXIV Premio Esquío de poesía. O poema do 
que o columnista admite que lle gusta é "Lugar natal", caracterizándoo como poema que 
parte do enxebre para sumirse na globalidade que tamén está presente no resto do libro. 
Remata coa alusión á sección "Imperio en crise", onde sobresae un poema que dialoga con 
autores como Neil Young, Beltrán Morales, Vicente Aleixandre, Guillaume Apollinaire e 
Xesús Rábade Paredes. 



 
 
 
Araguas, Vicente, 'A lenda continúa', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Libros', 30 xaneiro 
2005, p. 20. 
 
Referencia á novela de Ramiro Fonte, Os ollos da ponte, segunda parte da triloxía Vidas de 
infancia, e despois da publicación da primeira, Os meus ollos, onde se nos amosa o 
discorrer da vida nos anos sesenta e setenta por Pontedeume, da man do protagonista, Raúl, 
presentando ao lector acontecementos xurdidos durante a posguerra. 
 
 
Araguas, Vicente, 'Unha nova memoria a prol de Xela Arias', El Correo Gallego, 'Correo 
das Culturas', 'Poesía', 30 xaneiro 2005, p. 3. 
 
Refírese á obra Xela Arias, quedas en nós, de Edicións Xerais do 2004, presentado como 
libro coral, caracterizado polo seu coidado formal e polas numerosas colaboracións e 
anécdotas de moitos dos seus escritores amigos. A seguir, faise unha reflexión sobre a 
portada da obra, onde se presenta unha fotografía da homenaxeada e se fala da súa timidez 
e dos seus ollos. 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Ferrín: de Samil a Samos', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 13 febreiro 
2005, p. 20. 
 
Refírese ao poemario de Méndez Ferrín, Con pólvora e magnolias, como un dos libros 
máis importantes do autor e da historia da literatura galega, debido ao vencellamento que 
fai "entre o amor e política, cultura e belicismo e pranto polo tempo fuxido", despois de 
referir algunhas anécdotas co autor en diferentes lugares da xeografía galega. 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Recuperar 'Con pólvora e magnolias' de Ferrín', El Correo Gallego, 
'Correo das Culturas', 'Poesía', 13 febreiro 2005, p. 3. 
 
Refírese á nova impresión de Con pólvora e magnolias (Edicións Xerais, Vigo, 2004) de 
escritor Xosé Luís Méndez Ferrín con ilustración de Sucasas para celebrar o vinte e cinco 
aniversario da editorial Xerais. Esta obra publicada en 1976 ten aínda a súa actualidade 
manexa a mensaxe revolucionaria, guerrileira, pero tamén intimista e culturalista. 
Destácanse os poemas menos politizados como "Posturas para copular en homenaxe" ou 
"Esta é a folla". 
 
 
 
 



Araguas, Vicente, 'As chinerías de Queipo', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 20 febreiro 2005, 
p. 20. 
 
Refírese á última novela de Xavier Queipo, intitulada Os ciclos do bambú, pola 
Editorial Galaxia, que navega por mundos orientais, onde Araguas fai unha crítica 
positiva aínda que cualifica de discutíbel o capítulo "Media ducia de contos 
chineses". Por último, faise alusión ao prólogo, onde o autor explica a elección do 
tema para a produción desta novela. 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Os epitafios de Miguel Anxo Murado', El Correo Gallego, 'Correo das 
Culturas', 'Poesía', 20 febreiro 2005, p. 3. 
 
Recoméndase o libro de Anxo Murado Lapidario (Edicións Xerais, Vigo, 2004) no que se 
achega ao xénero do epitafio e fai falar en primeira persoa e autores que xa están mortos. 
Entre os galegos destácanse Aguirre, Leiras Pulpeiro ou Afonso Eanes de Cotón. Fálase de 
que é un autor pouco coñecido en Galicia, pero de gran calidade que cultiva todos os 
xéneros, aínda que en moitas ocasións na súa pluma queden diluídos e así pode facer prosa 
á hora de poesía e viceversa.  
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Idiolectoloxía nos Vagalumes de Xosé de Arxeriz', El Correo Gallego, 
'Correo das Culturas', 'Poesía', 27 febreiro 2005, p. 16. 
 
Fálase da publicación por Xosé de Arxeriz, pseudónimo de Xosé Soto Rodríguez, de 
Luzada de Vagalumes III, pola Fundación Xosé Soto de Fión, presentando unha obra moi 
orixinal, en castelán e en galego, este último presentando características dialectais da parte 
de Arca, de onde procede o autor. Finalízase a columna xornalística admitindo que a obra é 
unha mestura de prosa e verso e que no seu conxunto é "un asunto estraño e forte". 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'O que se foi marchando', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Libros', 6 marzo 
2005, p. 20. 
 
Fálase do accésit do XXIV Premio Esquío, do tradutor e profesor, Carlos Penela, 
intitulado O que ardeu nos espellos, poemario caracterizado pola frialdade 
estilística que se pode comprobar na sección "Espellos", coa intertextualidade 
poética baixo a convivencia de Rainer, Maria Rilke, Hans Menning, Stéphane 
Mallarmé, Alejandra Pizacnik, Liv Ullmann, Mandelstam e De Quincey. 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Chus Pato, máis homérica que nunca', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 
'Poesía', 6 marzo 2005, p. 12. 



 
O autor refírese ao libro de Chus Pato Charenton, publicado por Edicións Xerais no ano 
2004. A propósito deste, incide na técnica collage que o vertebra, dado que mestura 
elementos da novela, da dramaturxia e mesmo do xornalismo ou da publicidade, 
contravindo deste xeito a existencia de xéneros. Declara Araguas que o adxectivo que o 
libro lle merece é "homérico", polo xeito "heroico ou épico" que a autora traballa nel.  
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Seguimos queréndote, Xela', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Libros', 13 
marzo 2005, p. 20. 
 
Despois dun inicio onde se amosan as opinións que o autor ten cara os e as poetas, 
faise unha loubanza á poeta Xela Arias, incidindo na súa poética, exemplificada 
con Denuncia do equilibrio e Darío a diario, alén dos encontros que esta tivo co 
autor, debido á amizade que despois vertería en Xela Arias, quedas en nós, da 
Editorial Xerais, un libro feito polos amigos e amigas da autora despois da 
repentina morte da poeta. 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Caride de tantas cousas', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Libros', 20 
marzo 2005, p. 20. 
 
Dá conta da publicación do libro de relatos Drede (Edicións Xerais, 2004) de Ramón 
Caride que volve a este xénero despois de ter cultivado poesía, literatura infantil e xuvenil e 
mesmo a novela. Refírese á brevidade do libro que ao lector lle sabe a pouco o que se 
considera unha loa a calquera autor. Destácanse os relatos "A culpa foi de Max Weber", 
"Snuff-movie", "Espazos de resistencia" e "Obradoiro literario". Trata temas como a 
reinvención dun escritor a partir da negación da súa propia obra, achégase ao mundo do 
cinema e volve a rescatar a Pepe Carrera, un dos seus personaxes máis coñecidos todo nun 
volume que se fai curto de máis.     
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Galicia en Madrid', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 27 marzo 2005, p. 20. 
 
Fálase aquí do último número, sete, da Revista Madrygal. Revista de Estudios 
Gallegos, publicada polo Departamento de Filología Románica, Filología Eslava y 
Lingüística General, da Facultade de Filoloxía da Universidade Complutense. 
Exponse a calidade desta debido a ser xa un proxecto consolidado alén de transmitir 
ao lector os diferentes artigos que aparecen desta vez na publicación, con traballos 
do propio secretario da revista, e actual lector de galego na Complutense, Miguel 
Louzao Outeiro, facéndolle unha entrevista a Isaac Díaz Pardo, de Ana Acuña, cun 
traballo sobre Borobó, e de Carmen Mejía, Jesús Canteras, Asunción Villamil, 
Fermín Bouza e Estíbaliz Espinosa, entre outros. 
 



 
 
Araguas, Vicente, 'O soneto aínda vive polas mans poéticas de Javier Seoane', El Correo 
Gallego, 'Cultura libros', 27 marzo 2005, p. 12. 
 
Faise mención do novo poemario de Xavier Seoane, presentado como poeta "todoterreno" 
pola súa facilidade de presentar diferentes formas poéticas ao igual que diferentes 
temáticas. A nova publicación saída da man da Colección Tambo, da Deputación de 
Pontevedra no ano 2004 e intitulada Vagar de amor e sombra, aparecen recompilados como 
sonetos e nos que nun momento e segundo a confesión do propio poeta, foron escritos 
como material para a Biblioteca Virtual Galega. Cítanse poemas que o columnista destaca, 
como "Presenzas", ao igual que "Lois Pereiro polo Cantón de Porlier", pertencente á 
sección "Dunha secreta heráldica". 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Quid non sentit amor?', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Libros', 3 abril 
2005, p. 20. 
 
Despois dun laio pola situación na que se encontran os estudos de linguas clásicas, 
latín e grego, dentro do Ensino Secundario, celébrase a idea da tradución dos 
clásicos como forma de chegar a unha literatura esquecida polos máis novos 
precisamente polo descoñecemento da lingua en que foron escritos, e fálase a seguir 
da última publicación da man da Editorial Xerais xunto coa Xunta de Galicia, da 
tradución por parte de José Antonio Dobarro Posada, das Metamorfoses de Ovidio, 
autor igualmente dun volume complementario cun estudo introdutorio e un 
dicionario de nomes da literatura clásica. 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Como cada ano', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 10 abril 2005, p. 20. 
 
Fálase do Anuario de estudios literarios gallegos, invento de Xoán González-Millán, do 
que se loa o seu papel dentro desta publicación facendo referencia á súa morte e ao 
momento no que Araguas o coñeceu nun congreso sobre literatura galega no ano 1994 en 
Mondoñedo. A seguir, refírese á nova dirección da man de Dolores Vilavedra, e da que o 
columnista se laia da decisión de eliminar o compendio bibliográfico que daba conta das 
publicacións anuais en galego e que a actual directora xustifica afirmando que esta sección 
superaba os cativos medios cos que se contaba. 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'O pracer de escribir', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 8 maio 2005, p. 20. 
 
Co gallo da reedición da novela de Carlos Casares, Ilustrísima, saída na editorial 
Rodeira, Cangas, no ano 1979, e agora outra volta na Editorial Galaxia, no ano 
2004, Araguas amosa o valor da novela e do seu autor e por iso a invitación a ler de 



novo, e despois de vinte anos da súa primeira saída, un libro que critica a situación 
da Igrexa en Galicia nos inicios do século XX. 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Ferriniana', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Poesía Galega', 22 maio 
2005, p. 13. 
 
Refírese á publicación do poemario de Xosé Luís Méndez Ferrín, Era na Selva de Esm, por 
Espiral Maior no ano 2004, onde se recolle o primeiro libro de poemas escrito polo autor, 
Voce na néboa, no 1957, xunto ao limiar que lle fixera Franco Grande, e onde o propio 
autor fai o prólogo. Alúdese a ser este un escritor de pouco obra publicada e do hermetismo 
que supón a lectura da súa literatura sempre con referencias e intertextualidade con outras 
obra e autores. Así mesmo, faise referencia a algunha das obras e autores que camiñan en 
paralelo de Ferrín e da súa última publicación en verso. 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Luciano Rodríguez: sempre peneirando', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 
'Libros', 5 xuño 2005, p. 20. 
 
Fálase da última obra publicada por Luciano Rodríguez pola Editorial Espiral 
Maior, intitulada Poetas Galegos do Século XX, antoloxía poética que recolle 
poemas dende Noriega Varela até Manuel Forcadela, introducindo nomes que se 
amosan seguindo un canon e que non navegan contracorrente. Así, quedan fóra 
desta escolma poetas como Xosé Luís Franco Grande, Manuel Vilanova, 
Pexegueiro, Fermín Bouza Álvarez, Rábade Paredes, Lois Pereiro ou Xesús Manuel 
Valcárcel. Para rematar, alúdese á falta dun prólogo introdutorio alén de facer unha 
loanza ao autor, Luciano Rodríguez. 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Sen novidade', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 12 xuño 2005, p. 13. 
 
Dá conta da aparición dunha nova antoloxía do profesor Luciano Rodríguez, Poetas 
galegos do século XX (Edicións Espiral Maior, A Coruña, 2004). Entende que o prólogo é 
escaso e que deixa ao lector un pouco desamparado no camiño a percorrer dende Noriega 
Varela ata Manuel Forcadela. Como en calquera escolma o lector pode botar en falta algúns 
poetas e engadiría á lista de corenta que insire o autor algún máis, as visións son sempre 
susceptibles, pero considérase que en todo caso é unha boa antoloxía na que os erros 
cometidos son facilmente reparables.  
 
 
 
Araguas, Vicente, 'As cousas da memoria', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Libros', 19 xuño 
2005, p. 20. 
 



Refírese ao autor Francisco Castro, que vén de publicar o libro de contos, Río 
Leteo, en Espiral Maior, no 2005, despois de ter publicado anteriormente, Xeración 
perdida. Faise unha crítica moi positiva malia afirmar que o libro renxe no tocante 
á truculencia mais que polo demais o autor amosa un control moi conseguido do 
ritmo dos relatos breves. 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'O tempo pasará', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Poesía en galego', 
10 xullo 2005, p. 18. 
 
Loa a figura do poeta Román Raña que co seu novo libro As metamorfoses do túnel acaba 
de gañar o III Premio Caixanova. Entende que a súa poesía evolucionou dende o 
barroquismo e o culturalismo dos anos oitenta ata este poemario no que hai unha comuñón 
de forma e fondo que dá sentido á poesía como medio de comunicación. Considera que os 
premios deben servir para o descubrimento de novos valores das letras, pero neste caso 
entende que aínda sendo Román Raña un dos integrantes da "mal chamada Xeración dos 
80" virou a súa creación nesta obra polo que se premia a un poeta diferente no tratamento 
da creación.   
 
 
 
Araguas, Vicente, 'De volta', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Poesía', 7 agosto 2005, p. 
19. 
 
Sinala que Xosé Neira Vilas, despois de percorrer o duro camiño da emigración, volveu a 
Gres, que "semella dobre patria, humana e xeográfica", no seu libro Dende Gres (2004). 
Comenta que se trata dun "libro horizontal e mesmo previsible pois Neira Vilas non trata 
nel cousas que outros poetas galegos non teñan abordado" (xogos infantís, vivencias 
humanas ou o estoupido da guerra), aínda que a diferenza está en que el "axiña ergue o voo, 
de maneira que a visita ao tópico literario é mínima, sendo os evidentes prosaísmos peaxe 
que o narrador de altura, que Neira Vilas é, debe pagar como arancel poético". A seguir, 
centra a súa atención nas dúas partes do citado volume, "Soleira" e "Elexias", ademais de 
referirse explicitamente ao poema "Anisia", escrito por un Neira Vilas que define como 
"poeta discreto e silandeiro que dun certo laconismo extrae dinamita". 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'En Compostela', El Correo Gallego, 'Poesía', 28 agosto 2005, p. 17. 
 
Achégase ao poeta e crego chantadino Avelino Gómez Ledo que, malia pasar boa parte da 
súa vida en Madrid, cultivou a lingua galega "con rigor e mestría". A seguir, céntrase no 
seu Romanceiro compostelán, que vén de ser editado por María Teresa Araújo García, a 
partir daquela primeira entrega de 1926. Afirma que está composto sobre todo por 
romances e sonetos de "impecable feitura" ou caderna vías, así como que ten unha temática 
nomeadamente relixiosa dende ópticas nidiamente xacobeas e lendarias de exaltación 



española ou franciscana. Tamén comenta que, pese a que podería parecer un poeta limitado 
polo seu mester relixioso, tratou outros asuntos que exemplifica. 
 
 
Araguas, Vicente, 'O mundo de Touza', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 11 setembro 2005, p. 
20. 
 
Comenta que Henrique Rabuñal comezou a súa carreira literaria dende presupostos 
reintegracionistas e que, posteriormente, se integrou na normativa vixente. A seguir, analiza 
o seu libro Ollos negros (2004) e refírese aos "mundos propios" que este autor de Arteixo 
recrea nestes oitos relatos cosidos en boa parte sobre a mesma tela, ademais de referirse a 
algúns dos seus protagonistas. 
 
 
Araguas, Vicente, 'De cristal', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Poesía sempre', 2 outubro 
2005, p. 18. 
 
A propósito dunha edición que fixo Miro Villar do escritor Emilio Álvarez Blázquez 
titulada Poesía galega completa e textos en prosa de Emilio Álvarez Blázquez, reivindícase 
a súa figura a través dun resumo no que se pon de manifesto a singularidade da súa persoa e 
da súa obra, e do tratamento que recibiu na época. Indícase que o libro conta ademais cun 
limiar de Xesús Alonso Montero. 
 
 
Arias Chachero, Patricia / Martínez Pazos, Mónica, 'Otero Pedrayo GUIONISTA DE 
CINE', A Nosa Terra, nº 1.197, 'Fin de semana', 10 novembro 2005, p. 32. 
 
Estudo que pretende, a través dunha sólida documentación e argumentación, rebater a 
opinión estendida entre algúns estudosos de que "aos membros da xeración Nós en xeral e a 
don Ramón Otero Pedrayo en particular, non lles gustaba o cinema". Fai un repaso das 
relacións que don Ramón Otero Predayo mantivo co cinema e, de entre elas, das opinións 
que recolle a prensa da época e das achegas que este fixo á séptima arte. 
 
 
Barcia, Moisés R., 'Stil nuovo', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 117, 'Libros', 24 marzo 
2005, p. V. 
 
Despois dunha pequena introdución sobre as orixes do 'Stil Nuovo', fálase da 
publicación da man de Darío Xohán Cabana, dunha antoloxía traducida destes 
autores de finais do século XIII italianos, baixo o título de Antoloxía do doce estilo 
novo, onde o autor nos amosa, alén desta escola "estilnovista", e a xeito de limiar, 
as escolas siciliana e sículo-toscana. 
 
 
 
Barcia, Moisés R., 'Poemas de amor', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 119, 'Libros', 7 
abril 2005, p. V. 



 
Recensión da obra Carmina Burana. Poemas de amor, publicada por Xunta de 
Galicia/Galaxia. Explícase cal é a obra orixinal, unha colección de poesía latina medieval, 
puntualizando que o libro en cuestión do que se está a falar recollería só unha das catro 
partes en que se divide aquel primeiro. Indícase que nesta edición, preparada por José 
Carracedo Fraga, os poemas ofrécense na versión orixinal latina, a carón da súa tradución. 
Por último, coméntanse outros aspectos relativos aos criterios adoptados na tradución dos 
versos por parte do editor. 
 
 
 
Barcia, Moisés R., 'Diario de Eva', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 121, 'Libros', 21 
abril 2005, p. IV. 
 
Tras achegar algúns datos biográficos do autor, sinala que esta obra foi escrita en 1905 e 
que nela algúns autores albiscan unha forte pegada autobiográfica, pois pode haber unha 
identificación entre a protagonista, Eva, e a esposa do autor, Olivia, que falecera pouco 
tempo antes de que Twain escribira a obra. Deseguido achega o argumento e estruturación 
da novela e fai fincapé no seu lirismo, que se incrementa segundo avanza o diario. Describe 
as ilustracións de Lester Ralph, que constitúen a metade das páxinas do libro e que, cun 
estilo que semella ao das cartas do tarot, foron censuradas no seu momento polo seu 
suposto carácter pornográfico. Fai referencia ao tradutor, Benigno Fernández Salgado, e 
cualifica o seu traballo de "pulquérrimo"; indica algúns pequenos fallos e dá conta doutras 
traducións da súa autoría, para, finalmente, felicitarse pola reedición desta obra, máis cando 
un oitenta por cento das obras publicadas anualmente na literatura galega son inéditas -polo 
que o número de reedicións é escaso. 
 
 
 
Barcia, Moisés R., 'A importancia da tradución', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 126, 
'Libros', 26 maio 2005, p. V. 
 
Referencia á antoloxía Poesía inglesa e francesa vertida ao galego, traducida por 
Plácido R. Castro, Lois Tobío e F. M. Delgado Gurriarán, que asenta as bases para 
o asentamento e normalización dunha lingua e literatura minorizadas. O volume foi 
premiado pola Federación de Sociedades Galegas na Arxentina en 1946, e recolle 
autores coñecidos canda outros que son completamente ignorados, comprendidos 
entre os séculos XIX e XX. 
 
 
 
Barreiro Fernández, Xosé R., 'Literatura de menosprezo e vilipendio contra os galegos', 
La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 102, 'En portada', 19 marzo 2005, pp. 3-4. 
 
Faise unha reflexión sobre o menosprezo que dende o poder central se fixo cara os galegos 
e cara a lingua galega que ten que ver coa política centralista do Estado xa dende a época 
dos Reis Católicos e que foi crecendo pouco a pouco até hoxe, impelendo a cultura oficial, 



sobre todo coa defensa do castelán. Malia afirmar que co paso do tempo este menosprezo 
foi decrecendo, na realidade incluso no século XVIII houbo autores que criticaron e 
seguiron menosprezando todo o que tivese que ver co galego e a súa lingua. 
 
 
 
Barrera, Héctor, 'El orgullo de ser 'long-seller'', El Correo Gallego, 'Hoy', 26 xuño 2005, 
p. 74. 
 
Fálase aquí da obra de Xavier Alcalá, A nosa cinza, novela editada por primeira vez 
no ano 1974, da que até agora vendeu máis de cinco mil exemplares, que está na 
actualidade pola doceava edición, recollendo verbas del así como a opinión que da 
súa novela e do lugar que ocupa dentro do sistema literario galego, ten a profesora 
Dolores Vilavedra. O propio Alcalá afirma a dificultade da pretensión de vivir só 
da literatura. Recóllese, alén disto, unha pequena biografía de Alcalá así como 
tamén dos proxectos que neste momento está a levar a cabo. 
 
 
 
Bernárdez, Carlos L., 'Galiza desde América', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 112, 
'Arte', 17 febreiro 2005, p. VI. 
 
Refírese á exposición que a Fundación Luís Seoane da Coruña está a facer sobre o álbum 
de debuxos de Seoane intitulado Homenaje a la torre de Hércules, publicado no ano 1944 e 
que neste momento cumpre o seu sesenta aniversario. Así mesmo, advírtese de que como 
esta obra foi seleccionada en 1945 como un dos mellores libros do mundo pertencentes á 
década de 1935 e 1945, pola Pierpont Morgan Library e o ALIGA (American Institute of 
Graphic Arts) e inserida na importante mostra sobre o libro ilustrado en Nova York, a 
Fundación tamén presenta unha ampla información doutros libros que participaron na 
mesma entre os que se encontra o famoso Historia Natural de Buffon, de Pablo Picasso. A 
seguir, fálase das influencias que o pintor e editor galego sufriu polo mencionado antes, 
Pablo Picasso, así como a caracterización que deste libro fan Lorenzo varela e Dieste, 
admitindo que o conxunto dos debuxos proceden dunha tradición romántica e popular. 
 
 
 
Bernárdez, Carlos L., 'O carro e o home', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 129, 'Arte', 
16 xuño 2005, p. VI. 
 
Anúnciase a exposición até o día 30 de xuño deste ano, no Pazo da Cultura de 
Pontevedra, da mostra O carro e o home, exposición que comezara o seu percorrido 
no Museo do Pobo Galego, como homenaxe ao etnógrafo Xoaquín Lorenzo, pola 
dedicación do Día das Letras Galegas no ano 2004. A exposición dise que está 
dirixida por Xosé Enrique Acuña e Miguel Anxo Fernández, e leva por subtítulo "O 
cine de Antonio Román e Xaquín Lorenzo". A partir de aquí, faise unha pequena 
reflexión sobre a fotografía e filmografía galega a partir dos anos da República en 
Galicia, así como tamén do filme O carro e o home, rodado no ano 1940 no 



concello de Lobeira, froito do etnógrafo e fotógrafo afeccionado, Xaquín Lorenzo 
alén do cineasta Antonio Román, que nesta curtametraxe amosan secuencias 
relativas aos labores do mundo rural. Como remate, anúnciase que nesta mostra 
poderanse ver as dúas copias con dúas narracións diferentes da mesma fita 
filmográfica. 
 
 
 
Bernárdez, Carlos L., 'Ánxel Casal e a Arte Galega', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 
141, 'Arte', 10 novembro 2005, p. VI. 
 
Fala da transformación editorial que supuxo a figura de editor e creador da editorial Nós 
Ánxel Casal a propósito da mostra Os artistas de Ánxel Casal. Arte e edición nunha 
Galicia entusiasmada que presentou o Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela. As 
portadas dos libros, revistas, etc. da época amosan a simbiose existente entre o mundo da 
escrita e das artes plásticas e o paso dunhas costumes rexionalistas a un modernismo 
vangardista. 
 
 
 
Blanco Rivas, M., 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 106, 13 
xaneiro 2005, p. VII. 
 
Sección fixa na que se recollen comentarios d'O fillo do acordeonista (2004), de Bernardo 
Atxaga; Sinfonía cíclica (2004), de Paulino Pereiro; Era por setembro (2004), de Xabier 
Quiroga e Xabi non pode durmir (2004), de Anxo Fariña. Con respecto á novela de Atxaga, 
traducida ao galego por Ramón Nicolás, sinala que é o maior logro narrativo do autor e 
sinala que trata os temas clásicos e eternos da literatura: o amor, a memoria, a lingua e a 
emigración; resume brevemente o seu argumento e cualifica a súa lectura de cativadora. 
Con respecto á novela de Paulino Pereiro, finalista do Premio Manuel Lueiro Rey, sinala 
que admite dúas posíbeis lecturas: unha convencional, atendendo ás peripecias dos 
personaxes, e outra, atendendo ás audicións musicais que se citan no texto para entender as 
sensacións que experimentan os protagonistas. Finalmente, sinala que a protagonista de Era 
por setembro é unha muller chamada Aldara que, nunha viaxe á súa aldea natal, rememora 
a súa infancia e o paso da adolescencia á madurez. 
 
 
Blanco Rivas, M., 'Andel de novidades', 'Faro da Cultura', nº 107, 20 xaneiro 2005, p. VII. 
 
Sección fixa na que se inclúen recensións d'A xeira das árbores (2004), de Teresa Moure; 
Os últimos fuxidos (2004), de Xosé Fernández Ferreiro; O sangue dos Cortiña (2004), de 
Miguel Anxo Fernández, e Diario da luz e a sombra (2004), de María Victoria Moreno. 
Sinala que A xeira das árbores foi a obra gañadora do Premio Manuel Lueiro Rey 2004 e 
que narra a vida dunha nai solteira con tres fillos, cada un dun pai diferente; nesta historia 
central entrecrúzanse a historias da súa familia, da súa infancia, dos seus amores, etc. Con 
respecto á novela de Xosé Fernández Ferreiro, indica que é unha continuación do universo 
ficcional creado en Agosto do 36 e lembra que a novela se inicia cando dous gardas civís 



apresan a todas as mulleres da parroquia para obrigar aos fuxidos a que se entreguen. 
Respecto a O sangue dos Cortiña, pertencente á colección "Relatos históricos", infórmase 
que é un relato dos anos de ocupación francesa polas terras do Ribeiro, no que tamén se fai 
referencia á solidariedade e á loita pola liberación. Finalmente, dise que Diario da luz e a 
sombra (2004) é a crónica dunha enferma de cancro de mama, que afronta a súa 
enfermidade con serenidade e coraxe.  
 
 
Blanco Rivas, M., 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 108, 27 
xaneiro 2005, p. VII. 
 
Sección fixa na que se inclúen recensións d'As bibliotecas dixitais (2005), de Carme 
Fernández Pérez e Ángeles Saavedra; Fausta (2004), de Xenaro García Suárez, e 
Charenton (2004), de Chus Pato. Con respecto á primeiro destas obras, sinala que se trata 
dun volume no que se ofrece ao lector unha visión de conxunto dos aspectos tecnolóxicos e 
sociolóxicos que teñen que ver coas bibliotecas dixitais. Indica, ademais, que a obra se 
divide en dúas partes; unha primeira, máis tecnolóxica, na que se explican as diferentes 
realidades que se recollen baixo a denominación 'biblioteca dixital', e unha segunda na que 
se analizan as características e posibilidades de tres bibliotecas concretas. Con respecto á 
novela de Xenaro García, describe o seu argumento e sinala que a protagonista é a filla dun 
pai ciclotímico que na madurez sente a necesidade de pasar á acción anticapitalista. Polo 
que atinxe ao poemario de Chus Pato, opínase que oscila entre o real e a ficción e que 
inclúe reflexións sobre fragmentos do noso pasado e máis do noso presente.  
 
 
Blanco Rivas, M., 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', 3 febreiro 2005, 
p. VII. 
 
Sección fixa na que se inclúen recensións d'Ortografía da Lingua Galega, de María Xesús 
Méndez Álvarez; A política económica da Xunta de Galicia, de Manuel Cao; Veu visitarme 
o mar (2003), de Rosa Aneiros e Occidencia (2003), de Xoán C. Rodríguez. En canto á 
novela de Rosa Aneiros, sinala que o argumento desta obra xiran en torno á catástrofe do 
Prestige e que a súa protagonista é Alba, unha bióloga da Costa da Morte que xa se vira 
afectada polo desastre ecolóxico provocado polo Mar Exeo. Indica, por outra banda, que 
Occidencia é un 'discurso narrativo aberto e a medio camiño entre  a poesía e a prosa', que 
se caracteriza polo emprego dunha escritura rupturista. 
 
 
Blanco Rivas, M., 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 111, 10 
febreiro 2005, p. VII. 
 
Sección fixa na que se inclúen recensións de Dedre (2004), de Ramón Caride; Teucro 
(2004), de Fernando Lillo Redonet; Queixas (2004), de Áurea Lorenzo Abeijón, e Como 
soa (2004), de Marie Nigot e Mª Dolores Pellicer. Sinala, con respecto á obra de Caride, 
que está estruturada en dúas partes: 'Da razón práctica' e 'Da razón impura', e composta por 
diversos relatos, dos que destaca as principais características. Indica que Teucro é unha 
narración mítica sobre o personaxe homónimo, na que se recuperan elementos da literatura 



clásica, e salienta o interese deste personaxe para a historiografía galega, pois atribúeselle a 
fundación de Pontevedra. Finalmente, sinala que a profesora e investigadora Aurora Marco 
é a editora de Queixas, unha obra que foi publicada por primeira vez en 1943 e que agora se 
reedita acompañada dunhas notas biográficas e duns anexos epistolares e fotográficos. 
 
 
Blanco Rivas, M., 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 112, 17 
febreiro 2005, p. VII. 
 
Sección fixa na que se inclúen comentarios d'Os espazos naturais (2003), de Víctor 
Caamaño, Adela Leiro e Mon Daporta; A memoria das guerras (2003), de María Jesús 
Agra e Blanca Ana Roig; Contra Rochester (2003), de Miriam Sánchez Moreiras; e Vanesa 
non quere ser princesa (2003), de Xosé A. Perozo e Xaime Asensi. Con respecto a Contra 
Rochester, explica que todo o poemario se artella en función do concepto de 'oco' e que isto 
se contrapón á parte titulada Breve tratado sobre a gravidade, na que o oco se transforma 
en receptáculo que pode adquirir a propiedade do grávido. 
 
 
Blanco Rivas, M., 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 113, 24 
febreiro 2005, p. VII. 
 
Sección fixa que acolle as recensións de Desta beira do Leteu (2004), de Ernesto Vázquez 
Souza; La huida de la Loba, de Carlos Laredo; Paso de Cebra e Sucesos (2004), de 
Gustavo Pernas Cora; e Os 'estados xerais' do audiovisual en Galiza (2004), de Margarita 
Ledo Andión. Explica, con respecto á obra de Gustavo Pernas,  que contén catro comedias 
de humor negro, que "tratan de xente sinxela que transita por paisaxes borrosas e lugares 
indefinidos" e que xa foron representadas pola compañía teatral Áncora Producións. 
 
 
Blanco Rivas, M., 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 114, 3 marzo 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa na que se inclúen as recensións d'A man esquerda (2005), de Marcos Mariño e 
Araceli Varela; O agro (2005), de Adela Leiro e Mon Daporta; Os chanzos da escada 
(2004), de Francisco Antonio Vidal e A avoa de Rosa (2004), de Enric Lluch e Cristina 
Durán. Explica que Francisco Antonio Vidal recolle na súa última novela a vida dunha 
familia ao longo dun século; neste tempo, caracterizado pola emigración e polas crises 
económicas e sociais, Carqueixo convértese nun refuxio de desleixados e alleos a calquera 
cousa que vai esmorendo pola desidia política. 
 
 
Blanco Rivas, M., 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 115, 10 marzo 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa que acolle as recensións das seguintes obras: Efectos da marea negra do 
'Prestige', de Albino Prada e Xosé Vázquez; Seres gallegos de las augas (2005), de Xoán 
Xosé Teijeiro; Atando cabos (2004), de Xosé Ramón Pousa e Alejandro Rodríguez 



Cadarso (2004), de Xosé Agrelo Hermo. Explica que o libro Atando cabos é unha 
homenaxe ao xornalista Francisco Pillado Ribadulla, que traballou no xornal La Voz de 
Galicia; fala do importante labor desenvolto neste medio e da liña informativa que o 
homenaxeado postulou. 
 
 
Blanco Rivas, M., 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 124, 12 maio 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa que nesta ocasión acolle as recensións das seguintes obras: Poetas galegos do 
século XX (2004), de Luciano Rodríguez; Os movementos antiglobalización, de Carlos 
Taibo; e Palabra e patria (2005), de Henrique Rabuñal. Polo que respecta á obra de 
Luciano Rodríguez, indica que recolle trescentos trinta e sete poemas de trinta e oito poetas 
e que o número de poemas de cada autor oscila entre un mínimo de seis e un máximo de 
dez. Explica que en cada autor figura o lugar e data de nacemento, a data de pasamento, 
cando é o caso, e os títulos das súas obras co ano de publicación; e destaca que, ao longo de 
toda a antoloxía, non figura ningunha nota de lectura. Sinala, finalmente, que o volume 
inclúe unha selecta bibliografía sobre a poesía galega do século XX organizada en dous 
bloques: estudos xerais e antoloxías. 
 
 
Blanco Rivas, M., 'Andel de novidades', 'Faro da Cultura', nº 127, 2 xuño 2005, p. VII. 
 
Sección fixa que nesta ocasión acolle as recensións das seguintes obras: Estatuto xurídico 
da lingua galega, de varios autores; Antoloxía poética Leliadoura (1985-1997) (2005), de 
varios autores; Como se non existise, de Slavenka Drakulic; e Era na selva de Esm (2004), 
de Xosé Luís Méndez Ferrín. Explica, con respecto a este último volume, que recolle toda a 
escrita poética de Ferrín de case cincuenta anos; indica que o libro se estrutura en seis 
epígrafes que seguen unha orde cronolóxica e que, grazas a esta obra, queda recollida a 
produción dun creador de difícil acceso para os seus seguidores. 
 
 
Blanco Rivas, M., 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 131, 30 xuño 
2005, p. 7. 
 
Sección fixa na que acolle as recensións d'O camiño de abaixo (2005), de Xohán Casal; 
Breviario de campaña electoral (2005), de Quinto Tulio Cicerón; A dama das camelias 
(2002), de Alexandre Dumas; e Río Leteo (2004), de Francisco Castro. Con respecto á obra 
de Dumas destaca a fermosura da súa historia dun amor que triunfa contra todos os 
obstáculos que lle xorden ao paso. Sobre Río Leteo salienta a importancia dos personaxes 
da novela como epicentro dende o que se desenvolven as principais reflexións da historia: a 
da condición humana e os avatares da memoria. 
 
 
Blanco Rivas, M., 'As mulleres escritoras', Faro de Vigo, 'El Sábado', nº 420, 'Librería 
galega', 16 xullo 2005, p. 2. 
 



Faise unha reseña da obra de Celia María Armas As mulleres escritoras, que aprofundiza 
no papel da muller do século XIX na prensa galega, facendo especial fincapé na figura de 
Rosalía de Castro. 
 
 
 
Blanco Rivas, M., 'O whiskey na barrica', Faro de Vigo, 'El Sábado', nº 421, 'Librería 
galega', 23 xullo 2005, p. 2. 
 
Despois de repasar a produción creativa e ensaística de Manuel Mato Fondo, centra o seu 
breve comentario n'O whiskey na barrica, que é o primeiro libro de poemas individual do 
autor e que recibiu o Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño no ano 2004. Así mesmo, 
apunta que se trata dun "magnífico edificio a sobrancear entre as novas construcións da 
cidade poética galega" 
 
 
 
Blanco Torrado, Alfonso, 'Xesús Rábade Paredes', El Progreso, 'Tribuna Chairega', 21 
xuño 2005, p. 17. 
 
A partir do anuncio da celebración o día 26 de xuño dos XIV Encontros na Terra Chá 
dedicados a estudar á obra do escritor lugués, Xesús Rábade Paredes, aprovéitase para facer 
unha biografía deste escritor así como de nomear as diferentes obras que escribiu entre as 
que se encontran: Xuntos cara o mañán, de 1969; A terra prometida, dos anos 60, 
Saraverde, Morrer en Vilaquinte e Poldros de música. Finalízase admitindo que nestes 
encontros se compartirán outras lecturas deste escritor da man de Luís González Tosar, 
presidente do PEN Club de Galicia e de Daniel Salgado. 
 
 
 
Blanco, Luisa, 'O Merlín de Cunqueiro', Faro de Vigo, 'Opinión', 19 maio 2005, p. 28. 
 
Fálase da obra de Álvaro Cunqueiro, Merlín e familia, que neste ano 2005 cumpre 
cincuenta anos dende a súa publicación e que dous anos despois verteu ao castelán, 
engadindo algo máis de texto. Este é un estudo literario desta obra de Cunqueiro, 
centrándose en diferentes aspectos como os personaxes, a estrutura da temática, e os 
diferentes tipos de narradores acompañando sempre se exemplos recollidos do texto. 
 
 
 
Bragado, Manuel, 'Capital editorial', Faro de Vigo, 'Vigo, siglo XXI', nº 28, 20 novembro 
2005, pp. 1-3. 
 
Preséntase un monográfico sobre a historia da edición viguesa, salientando certas editoriais. 
Entre as primeiras que houbo na cidade destacan a de Ángel de Lema e Juan Compañel, 
quen publicou a maior parte das obras de Rosalía de Castro e Manuel Murguía. Outras 
publicacións de xornais e revistas realizados en Vigo foron La Concordia, Faro de Vigo, 



Vida gallega. Indícase que coa chegada do século XX a edición do libro decaeu mais logo 
chegaron novas editoriais e apareceron novas publicacións como El Pueblo Gallego e así 
mesmo tamén se editaron libros. Continúa o artigo facendo un repaso da edición viguesa 
nas distintas décadas do século XX e finaliza presentando a situación da edición galega na 
actualidade. 
 
 
C.F., 'Un traballo para repensar a historia', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 106, 'Libros 
para agasallar', 23 abril 2005, p. 9. 
 
Reflexiona sobre o feito de que o libro de Antón Costa fai ver ao lectorado parte da historia 
cultural galega doutro xeito; por exemplo, "que Galicia non deu entrada a moitas das cousas 
que acontecían no seu entorno". 
 
 
 
C.P., 'Nélida Piñón di que a tradución ao galego 'A república dos soños' acada o seu 
verdadeiro rostro', La Voz de Galicia, 'Santiago', 2 abril 2005, p. 8. 
 
Coméntase a presentación da novela de Nélida Piñón, A república dos soños (2004). 
Sinálase que esta obra, que é unha tradución do portugués do Brasil, foi editada por 
Galaxia. Infórmase que o editor do libro subliñou que é "a máis importante da emigración 
galega". Finalmente, faise unha pequena biografía da autora. 
 
 
Calvo, Tucho, 'Tantos premios', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 95, 29 xaneiro 2005, p. 
20. 
 
Crítica sobre a grande afluencia de premios e sobre o xurado encargado de dalos, que case 
sempre é o mesmo. 
 
 
Calvo, Tucho, 'O libro dos amigos de Casares', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 98, 19 
febreiro 2005, p. 13. 
 
Coméntase o libro de Carlos Casares. Os amigos, as imaxes e as palabras (2004). Dise que 
a súa viúva, Kristina Berg, define o libro como "entre a fotobiografía e o libro dos amigos", 
polo que carece de estudos sobre a súa obra literaria, aínda que se atopa referencias a ela. 
Tamén se afirma que Kristina Berg salienta que "o libro aborda os tres grandes argumentos 
da vida de Casares: Galicia, a literatura e a amizade". 
 
 
Candal, Rosabel, 'A cultura popular do posfranquismo', Galicia Hoxe, 'Reportaxe', 3 xullo 
2005, pp. 2-3. 
 
Primeiro coméntase o movemento liberal que xurdiu en Galicia entre 1971 e 1989, e que se 
pode consultar grazas á Fundación Luís Seoane mediante unha exposición. Tamén se indica 



en que consiste a mostra. Logo expónse a que se lle dá máis importancia nesta exposición 
segundo Anxo Rabuñal Rey. A continuación explícase o deseño dalgunhas revistas que se 
poden ver na exposición e cítanse algúns discos e curtametraxes alí expostos. Finalmente, 
menciónanse autores que se inscriben  neste movemento liberal. 
 
 
Carballa, Xan, 'A primeira versión do Quixote en galego fíxoa A Nosa Terra en 1917', A 
Nosa Terra, nº 1.166, 'Cultura', 3 marzo 2005, p. 24. 
 
Comeza lembrando traducións pioneiras de obras universais. Logo céntrase nos intentos de 
tradución do Quixote ao galego: o primeiro foi en 1917, Antón Valcárcel traduciu o 
Discurso dos cabreros; o segundo foi en 1955, o terceiro en 1975, Carré Alvarellos traduce 
os capítulos 25 e 26 do tomo II. En 1976 publícase Sancho na Insua Barataria. Finalmente, 
en 1990, sae a tradución completa do Quixote, feita por Valentín Arias e publicada por 
Xuntanza Editorial. Infórmase que neste ano sae en edición de luxo, quedando por facer 
unha edición popular, que se espera que saia nos próximos meses. 
 
 
Carballa, Xan, 'Pillado, o xornalista que desmontaba as pedras da longa noite', A Nosa 
Terra, nº 1.168, 'Cultura', 17 marzo 2005, p. 24. 
 
Menciónase a aparición de Atando cabos (2004), libro de homenaxe ao que foi director de 
La voz de Galicia, Francisco Pillado Rivadullo, na súa etapa de maior expansión. Indícase 
que a obra está feita fundamentalmente por Gustavo Luca de Tena, que contextualiza o 
traballo de Pillado, e Xosé Antonio Durán. Destaca que Luca de Tena conta que La Voz de 
Galicia foI unha inimiga de Fraga, o que levou a que cítase a Pillado varias veces en 
Madrid; pero pese a todo conseguiu duplicar a súa difusión. Finalmente, relata a dimisión 
de Pillado como director de La Voz de Galicia. 
 
 
Caride Ogando, Ramón, 'Vento Mareiro cumpre noventa anos (1915-2005)', Diario de 
Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'Colaboración', 27 febreiro 2005, p. 23. 
 
Lémbrase a influencia da Habana para as letras galegas, xa que alí publicouse, entre outros, 
Vento mareiro (1915), de Ramón Cabanillas. A continuación, coméntase o libro con gran 
detemento. Tamén se menciona a xénese de Da terra asoballada, que nun primeiro 
momento formaba parte de Vento mareiro e  logo fíxose independente. 
 
 
Carrera, Rosé, 'Los otros quijotes', Atlántico Diario, 'La Revista', 'En portada', 17 abril 
2005, pp. 1-3. 
 
Alúdese ao IV centenario da publicación de El Quijote, número un en ventas. Por outra 
parte, fálase do falecemento do Papa Juan Pablo II, que provocou que o Día do Libro 
Infantil e Xuvenil quedase esquecido. Logo anúnciase a celebración do Día do Libro, aínda 
que con poucas expectativas, xa que España é o país cunha menor porcentaxe de lectores. 
Dous libreiros comentan que o principal soporte das librarías eran os libros de texto, xa que 



era o único que entraba en todas as casas; polo que ambos os dous coinciden que a súa 
liberalización causou perdas. Finalmente, afírmase que outro dos grandes problemas é que 
se publica moito, o que provoca que as promocións sexan breves. 
 
 
Casal González, César, 'Casal, el gallego entusiasmado', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
137, 'Arte', 26 novembro 2005, p. 13. 
 
Coméntase que o 2005 foi declarado polo Concello de Santiago como o ano de Ánxel Casal 
e entre todas as homenaxes e celebracións que se realizaron, o autor salienta a exposición 
que abre as súas portas no Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela, co título de "Os 
artistas de Casal", organizada por Xosé Enrique Acuña de quen se recollen algúns 
comentarios. Indícase que na exposición se pode observar a denuncia do horror da Guerra 
Civil, así como a relación entre Casal e Lorca, ou as achegas ao homenaxeado por parte de 
Castelao e Luís Seoane. 
 
 
Castillejo, A., 'Vivir un cuento maravilloso', El Progreso, 'Cultura', 1 abril 2005, p. 73. 
 
Pequena biografía de Hans Christian Andersen. Cítanse algunhas novelas súas como El 
improvisador ou Las dos baronesas, e a súa colección de Cuentos contados a los niños, 
formada por cento sesenta e oito contos, que lle deron a fama a nivel mundial. Finalmente, 
transcríbese o comezo do seu conto El soldadito de plomo. 
 
 
Castro R., Xavier, ''O libro galego onte e hoxe': o cd dos libreiros', El Correo Gallego, 
'Correo das Culturas', 'Retrospectiva', 13 febreiro 2005, p. 4. 
 
Lémbrase a iniciativa que a Federación de Libreiros de Galicia fixo hai vinte e cinco anos, 
de reunir nunha exposición "O libro galego, onte e hoxe". Logo anúnciase que grazas a 
evolución técnica editouse en soporte CD esa mesma iniciativa. Infórmase que aquí 
aparecen recollidos os títulos dende o séc. XIII ao XX. 
 
 
Castro R., Xavier, 'Atenea da cultura e das letras galegas en Porto Rico', Galicia Hoxe, 
'Estraños, raros e esquecidos', 6 marzo 2005, p. 2. 
 
Primeiro fálase da revista Atenea (1973, Porto Rico), unha das publicacións foráneas que se 
atopa no séc. XX. Logo céntrase no número titulado 'Cultura gallega', que é unha selección 
de ensaio, poesía, prosa e pintura feita por Baldomero Cores. A continuación menciónanse  
autores que contribuíron coas súas ilustracións e infórmase da estrutura da revista: seis 
partes, que teñen en común a realidade sociocultural de Galicia. Finalmente, cítanse 
escritores que aparecen na publicación. 
 
 
 



Castro R., Xavier, ''Queixas' da poeta sonense Aurea Lorenzo Abeijón', El Correo 
Gallego, 'El Correo 2', 6 marzo 2005, p. 13. 
 
Alúdese ao interese polas letras galegas que grandes nomes da literatura galega mantiveron 
no exilio. Logo cítase un: Áurea Lorenzo Abeijón, figura que recupera Aurora Marco para 
as letras galegas. Dise que a súa obra consta de tres libros, dos cales só dous están en 
galego: Queixas e Polos camiños de Deus. Finalmente, danse uns trazos significativos da 
obra Queixas. 
 
 
Castro Ratón, Xosé, 'Merlín, a maxia de Cunqueiro', Diario de Arousa, 'Colaboración', 16 
xaneiro 2005, p. 24. 
 
Descríbese o libro de Álvaro Cunqueiro Merlín e familia (1955). Lémbrase que conta a 
historia dos consellos de Merlín a diversos personaxes e que está ambientado nas Terras de 
Miranda. Tamén se mencionan os trazos significativos da produción de Cunqueiro, 
salientando que "é un escritor de mitos". Conclúese afirmando que no relato se atopan unha 
serie de historias fantásticas. 
 
 
Castro Ratón, Xosé, 'Sempre Castelao', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 
'Colaboración', 30 xaneiro 2005, p. 26. 
 
Coméntase o papel que Castelao supón para a cultura galega e o nacionalismo, sendo unha 
referencia obrigada. Logo lémbrase o xurdimento do galego despois da Idade Media, 
primeiro no século XIX e despois coa Xeración Nós, que tiñan a mesma constante que 
Castelao: chegar ao universal dende o particular. Finalmente, faise un percorrido pola vida 
e obra do rianxeiro. Esta mesma noticia foi publicada baixo o título "Os tempos son 
chegados" na publicación periódica Diario de Arousa do día 27 de marzo de 2005. 
 
 
Castro Ratón, Xosé, 'Os tempos son chegados', Diario de Arousa, 'Colaboración', 27 
marzo 2005, p. 24. 
 
Coméntase o papel que Castelao supón para a cultura galega e o nacionalismo, sendo unha 
referencia obrigada. Logo lémbrase o xurdimento do galego despois da Idade Media, 
primeiro no século XIX e despois coa Xeración Nós, que tiñan a mesma constante que 
Castelao: chegar ao universal dende o particular. Finalmente, faise un percorrido pola vida 
e obra de Castelao. Esta mesma noticia foi publicada baixo o título "Sempre Castelao" na 
publicación periódica Diario de Arousa do día 30 de xaneiro de 2005. 
 
 
Castro Ratón, Xosé, 'Lugrís Freire ponlle letra ao centenario da RAG', Diario de Arousa, 
'Colaboración', 24 xullo 2005, p. 26. 
 
Informa da escolla de Manuel Lugrís como figura homenaxeada para as Letras Galegas 
2006, deixando atrás propostas como as de Ánxel Casal, Ricardo Carvalho Calero ou Lois 



Pereiro. A seguir, fai unha semblanza deste sadense que foi un histórico galeguista, xurista, 
comediógrafo, poeta e agrarista. Recorda a súa estancia en terras americanas, onde puxo en 
marcha o primeiro xornal escrito integramente en galego na emigración, A gaita gallega, e 
o seu regreso a Galicia, onde contactou cos homes da Cova Céltica e participou en 
iniciativas comprometidas coa lingua, no anteproxecto do Estatuto de Autonomía e na 
fundación da Real Academia Galega, da que foi o seu primeiro presidente en usar en 
público o galego nun mitin. Por outra parte, refírese á súa Gramática do idioma galego 
(1922) e ao seu paso polo Seminario de Estudos Galegos, así como ao seu labor como 
creador literario, especialmente no teatro, con obras como Minia, Mareiras ou Esclavitú. 
Tamén se achega á súa produción poética iniciada con Soidades e continuada con 
Noitebras, Ardencias ou As mariñas de Sada, e ás súas numerosas colaboracións 
xornalísticas asinadas cos seus múltiples pseudónimos. Por último, apunta que Sada terá de 
ser o centro dos actos centrais dos actos dedicados a este intelectual que ten sido esquecido 
e que, xa no ano 1990, fora rescatado por Francisco Pillado Mayor na súa obra O teatro de 
Manuel Lugrís Freire. 
 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Conferencia de Pedrayo sobre Goethe no 1932', Galicia Hoxe, 
'Estraños, raros e esquecidos', 9 xaneiro 2005, p. 2. 
 
Comézase ensalzando as dotes que Ramón Otero Pedrayo tiña para a oratoria, cuxos temas 
maioritarios eran: a achega ao universo de Galicia e a universalización das culturas galega e 
europea. Logo coméntase a conferencia de Pedrayo sobre Goethe, publicada no ano 1932 
por Nós, e que leva por título Lembranza de Goethe. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Disertación de Valladares no Ateneo de Vigo', Galicia Hoxe, 
'Estraños, raros e esquecidos', 16 xaneiro 2005, p. 2. 
 
Primeiro faise un repaso dos momentos mais significativos de Manuel Portela Valladares. 
Logo coméntase Momentos de Galicia (1922), que é a publicación dunha conferencia súa. 
Indícase que o libriño é un percorrido pola historia, economía e cultura de Galicia. Tamén 
se sinala que inclúe tamén un limiar escrito en galego e sen asinar. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Leva o seu cantare', homenaxe póstuma a Iglesia Alvariño', 
Galicia Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 23 xaneiro 2005, p. 2. 
 
Fálase dos  momentos difíciles polos que pasou a cultura galega despois da Guerra Civil e 
lémbrase como a literatura foi xurdindo pouco a pouco, publicándose libros líricos e 
amorosos. Tamén se recorda que no exilio se tentou "manter un fío de continuidade" coa 
produción anterior. A continuación, céntrase no papel de Aquilino Iglesia Alvariño que 
publicou Cómaros Verdes  en 1947 e, finalmente, saliéntase o seu poemario Leva o seu 
cantare (1963), póstumo, xa que foi publicado polos seus amigos. Infórmase que nel se 
recolle a produción de Aquilino dispersa nas diferentes publicacións. 
 



 
Castro Rodríguez, Xavier, '1920: discurso de ingreso de Cabanillas na RAG', Galicia 
Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 30 xaneiro 2005, p. 2. 
 
Primeiro menciona o difícil que é encadrar a Ramón Cabanillas nunhas coordenadas 
literarias. Logo coméntase o discurso de ingreso deste autor de Cambados, A saudade nos 
poetas gallegos (1920), na Real Academia Galega. Sobrancéase que neste discurso se 
ofrece "unha exposición ideolóxica onde non faltan o ensalzamento e homenaxe dos poetas 
de Galicia". Indícase que ao final do discurso tamén aparece a resposta de Eladio 
Rodríguez, que afirma que "Saudade e Morriña conforman a alma da raza galega". 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Castelao na memoria das mocidades galeguistas', Galicia 
Hoxe, 'Hoxe Galicia', 6 febreiro 2005, p. 2. 
 
Ensálzase o labor que a comunidade galega promoveu no exilio. Logo coméntase a 
conferencia de Carlos Abraira Cela publicada en 1961 sobre Castelao "Vixencia de 
Castelao nas novas xeracións galegas", que coincidiu co aniversario do seu falecemento. 
Finalmente, dise que na obra realiza un percorrido polos trazos máis significativos do autor. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Seitura', poemario de rumores das bouzas', Galicia Hoxe, 
'Estraños, raros e esquecidos', 20 febreiro 2005, p. 2. 
 
Coméntase o poemario Seitura, de Fermín Bouza Brey, publicado en 1955 en Portugal. 
Destácase que os editores inclúen unha breve reseña biográfica e salientan "o sentido 
popular dos seus versos que casaba co estilo dos cancioneiros galego-portugueses 
medievais". Así mesmo, indícase que no prólogo tamén se xustifica a aparición do libro en 
portugués. Finalmente, infórmase da estrutura do poemario: trinta composicións 
organizadas en seis partes, con cadanseu título. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Matricia de sombra' en 'Pliegos del Mineral', Galicia Hoxe, 
'estraños, raros e esquecidos', 13 marzo 2005, p. 2. 
 
Alúdese á aparición da promoción que xorde nos anos setenta, especialmente dedicada á 
poesía. Logo dáse unha nómina de autores pertencentes a esta xeración. A continuación 
cítanse algunhas obras de Xesús Rábade Paredes, tanto en poesía como en prosa. 
Finalmente, coméntase a xénese de Matria de sombra (1987).  
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Curros, Vázquez, tradutor de 'O divino sainete', Galicia Hoxe, 
'Estraños, raros e esquecidos', 27 marzo 2005, p. 2. 
 
Primeiro coméntase a inclusión de Manuel Curros Enríquez ao Rexurdimento. A 
continuación cítase parte da súa creación literaria, a cal soubo alternar co xornalismo, 
destacando dúas obras: Aires da miña terra (1880) e O divino sainete (1888), que se 



caracterizan brevemente. Finalmente, cítase a tradución para o castelán d'O divino sainete, 
feita polo seu fillo Adelardo Curros. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, '1957: caderno de 'Literatura galega' por Costa Clavell', Galicia 
Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 3 abril 2005, p. 2. 
 
Lémbrase a colección "Temas españoles", publicada en Madrid nos duros anos da 
posguerra, e dise que está composta por libros breves entre os que houbo algún  
monográfico sobre temas relacionados coa realidade galega. Logo coméntase o número 
335, publicado en 1957, que versa sobre a literatura actual de Galicia. Indícase que este 
número está dividido en dúas partes: na primeira atópase unha análise das letras galegas 
deses anos e dos anteriores, e na segunda unha listaxe biográfica de autores. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Recendedores líricos de 'Seara de romances', Galicia Hoxe, 
'Estraños, raros e esquecidos', 10 abril 2005, p. 2. 
 
Comeza citando a definición que Ferrín dá da Promoción de Enlace no seu libro De Pondal 
a Novoneyra (1984). Lémbrase que entre os escritores pertencentes a esta xeración está 
Eliseo Alonso, autor de Contos do Miño e do que se fai unha pequena biografía. 
Finalmente, cítanse dúas obras súas Cantos de cotovía (1950) e Seara de romances (1952). 
Deste último poemario coméntase que está dividido en tres partes e que é un enxalzamento 
de Galicia "por medio de fórmulas poéticas populares". 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Verbas ao ar', ronsel lírico de lembranza', Galicia Hoxe, 
'Estraños, raros e esquecidos', 17 abril 2005, p. 2. 
 
Fálase dun autor que se insire na Promoción de 1900. Coméntase o seu libro Verbas ao ar 
(1957), que na súa primeira edición levaba por título Cantigas e verbas ao ar (1928). Logo 
cítanse autores que ensalzaron o seu poemario, entre os que están Ramón Otero Pedrayo e 
Antón Vilar Ponte. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Lonxanía': poemas de Elsa Fernández alén mar', Galicia Hoxe, 
'Estraños, raros e esquecidos', 24 abril 2005, p. 2. 
 
Fai referencia ao exilio dos galegos a América e destaca que alí foi onde xurdiu un 
importante desenvolvemento literario de Galiza. Logo cítase o poemario Lonxanía (1965), 
da autora Elsa Fernández, que é comentado por Xavier Castro Rodríguez, quen tamén 
salienta os datos máis significativos da biografía da autora. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Ramón González-Alegre: ponlas novas de amor', Galicia 
Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 1 maio 2005, p. 2. 
 



Lémbrase a actividade literaria e cultural de Ramón González-Alegre nos anos da 
posguerra. Cítanse algúns dos seus poemarios e, finalmente, céntrase no libro Os namoros 
(1961), poemario que recolle a totalidade da súa produción en galego. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Mundo Gallego', revista cultural na Arxentina', Galicia Hoxe, 
'Estraños, raros e esquecidos', 5 maio 2005, p. 2. 
 
Lémbrase a importancia das empresas editoriais e publicacións periódicas que xurdiron en 
América e que mantiveron vivo o galego; mentres que aquí, en tempos de posguerra, 
"comezaba a espertar". Finalmente coméntase unha desas revistas que máis destacaron, 
Mundo Gallego (1951). 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Clásicos ingleses e franceses vertidos ao galego', Galicia 
Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 8 maio 2005, p. 2. 
 
Coméntase unha antoloxía de clásicos ingleses e franceses, Poesía inglesa e francesa 
vertida ao galego (1946) e indícase que os tradutores desta selección de poemas foron 
Plácido R. Castro, Lois Tobío Fernández e Florentino M. Delagado Gurriarán. Finalmente, 
dáse conta do que traduciu cada un. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Cultura Galega' en 'Revista de Letras' de Mayagüez', Galicia 
Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 22 maio 2005, p. 2. 
 
Coméntase un número da Revista de Letras (1970), que é un monográfico sobre a cultura 
galega, e opínase que nela se amosa a realidade da cultura galega na década dos sesenta e 
setenta. Tamén se cita grazas a quen se levou a cabo esta iniciativa. Finalmente infórmase 
que o número está dividido en dúas partes: estudos e textos de poesía galega. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Celso Emilio Ferreiro: poético Papel de Estraza', Galicia Hoxe, 
'Estraños, raros e esquecidos', 29 maio 2005, p. 2. 
 
Lémbranse as consecuencias que a Guerra Civil tivo para a cultura galega. Indícase que se 
mantivo grazas ao exilio, pois aquí apenas se publicaron libros na década dos corenta, a 
excepción de Cómaros Verdes e a colección Benito Soto. Recórdase que tras un período de 
silenzo xorde con forza a literatura na década dos cincuenta, época na que destacan os 
libros O soño sulagado (1955) e Voz y voto (1955), de Celso Emilio Ferreiro. Afírmase que 
este será un adianto do seu gran poemario Longa noite de pedra (1962). 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Antoloxía lírica, referencias críticas e autopoéticas', Galicia 
Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 19 xuño 2005, p. 2. 
 



Primeiro menciona a revista Nordés, que destacou polas súas iniciativas culturais. Logo 
coméntase a obra que leva por título Antoloxía da poesía galega actual (1978). Dise que 
nela se recolle a produción poética de varios autores, incluso poemas inéditos, e que 
ademais inclúe referencias autopoéticas e críticas para un mellor coñecemento da obra e do 
poeta. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'En 'Obras completas', prosa e verso de Lamas Carvajal', 
Galicia Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 26 xuño 2005, p. 2. 
 
Comeza comentando o centenario da morte de Lamas Carvajal para falar a continuación da 
súa obra e mais da súa faceta de xornalista. Logo céntrase nun volume publicado en 1927 
Obras completas de Valentín Lamas Carvajal, que consta de dous poemarios e un texto en 
prosa. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'O fidalgo': drama sobre a liberación do caciquismo', Galicia 
Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 3 xullo 2005, p. 2. 
 
Primeiro menciónase a obra O fidalgo (1918), de Luís Romero, que está ambientada na 
época das Irmandades da Fala. A seguir, coméntase que Luís Romero destacou polas súas 
pezas teatrais e cítanse algunhas. A continuación, infórmase da estrutura da obra e lémbrase 
que Ricardo García Rivas foi quen a prologou. Finalmente, dáse conta do argumento desta 
peza dramática. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Andrómenas': contos de amor á terra', Galicia Hoxe, 'Estraños, 
raros e esquecidos', 10 xullo 2005, p. 2. 
 
Comézase lembrando o "Prólogo útil" que Blanco Amor incluíu na súa novela Xente ao 
lonxe. Logo fálase do libro Andrómenas que Fernández Óxea publicou en 1953, que leva un 
prólogo de Blanco Amor e segue a estrutura das Cousas, de Castelao. Afírmase que as 
andrómenas están recollidas da tradición popular e oral mediante unha prosa sinxela. 
Finalmente, lémbrase que tamén se atopan homenaxes literarias e a presenza de escritores 
polos que Óxea sentía admiración. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Horizontes líricos e pescudas culturais', Galicia Hoxe, 
'Estraños, raros e esquecidos', 17 xullo 2005, p. 2. 
 
Faise eco do volume publicado no ano 1949 por Francisco Fernández del Riego, Cos ollos 
do noso espírito, que foi premiado no certame literario organizado pola Federación de 
Sociedades Galegas da Arxentina. Apunta que recolle un corpus vario de case tres ducias 
de artigos nos que Fernández del Riego realiza un percorrido persoal, humano ou literario 
por diferentes realidades sensíbeis, eruditas, artísticas e espaciais galegas sobre as que deita 
visión crítica, ledicia, orgullo e paixón. Reproduce unhas liñas do limiar e conclúe 
sinalando que este volume "representou unha ollada culta e ateigada de lirismo sobre a 



identidade do país, proxectada a partir dos trazos máis identificadores que o ensaísta tenta 
salientar como alicerces do desenvolvemento histórico-cultural". 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Borreas': lírica íntima con visión cosmolóxica', Galicia Hoxe, 
'Estraños, raros e esquecidos', 24 xullo 2005, p. 2. 
 
Achégase á figura de Avelino Gómez Ledo (Chantada, 1893-1977), un escritor situado nun 
segundo plano dentro da cultura do país, que define como prolífico creador bilingüe que 
compaxinou o labor eclesiástico coa dedicación cultural dirixida ao ensaio, á tradución de 
textos clásicos e á poesía. Sitúao na Xeración de 1925 e alude á súa relación co Grupo Nós, 
ademais de comentar que se trata dun "poeta afastado de complicacións técnicas e literarias, 
creador dun tipo de lírica accesible para todos os lectores" como se recolle nas 
composicións de Romanceiro compostelán, Cancioneiro da Nosa Señora do Faro e 
Borreas. Sinala que este último título se compón de cincuenta poemas que percorren o 
interese temático do escritor (devoción relixiosa, enxalzamento da vida rural e paisaxística 
ou traxedia da emigración) apoiado en composicións como sonetos, romances ou 
madrigais, ademais de aludir ao contido das súas páxinas finais. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Pensamento sobre a realidade galega', Galicia Hoxe, 'Estraños, 
raros e esquecidos', 31 xullo 2005, p. 2. 
 
Despois de facer referencia á figura de Antón Villar Ponte nos eidos da política, ensaio, 
creación literaria, xornalismo e historia, alude ao seu irmán Ramón e ao seu labor conxunto 
nas Irmandades da Fala, Organización Republicana Galega Autónoma, Partido Galeguista, 
Seminario de Estudos Galegos e o xornalismo. Tamén cita algunhas obras destes dous 
irmáns e céntrase no comentario da recompilación de textos varios en galego e castelán, 
Pensamento e sementeira (1971), no que Antón Villar Ponte amosa a afirmación da 
personalidade da terra. Sinala que está dividido en seis amplos bloques ("Figuras", "Temas 
políticos", "Glosas literarias e artísticas", "Traballos doctrinais", "Traballos polémicos" e 
"Iniciativas ou suxerencias e comentarios"), que están introducidos por un texto de carácter 
"Autobiográfico" e un limiar de Salvador Lorenzana. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'D'o ermo': vizosos poemas en constante evolución', Galicia 
Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 4 agosto 2005, p. 2. 
 
Sitúa a Antonio Noriega Varela na "Xeración de entre dous séculos" e refírese ao seu paso 
polo Seminario de Estudos Galegos e á súa atracción tanto polo latín como polos escritores 
clásicos, o que levou a Francisco Leal a sinalar que "o que en Virxilio era videncia, en 
Noriega era saudade". Faise eco das diferentes edicións que foi coñecendo D' o ermo, 
dende que saíu á luz en 1920, e céntrase na terceira edición editada en 1929, sinalando que 
contén máis de setenta composicións, algunhas das cales provocaron fonda impresión nos 
escritores de dentro e fóra de Galicia, especialmente nos poetas portugueses. Finalmente, 
alude á súa relación co país veciño, que foi para el un espazo familiar, de traballo, 
coñecemento poético e investigación.  



 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Fírgoas líricas do poeta trivés Manuel Luís Acuña', Galicia 
Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 7 agosto 2005, p. 2. 
 
Atende á segunda edición do poemario Fírgoas, de Manuel Luís Acuña Sarmiento, 
publicado en 1979 e que, baixo o selo da Editorial Nós, vira a luz no ano 1933, un ano de 
inusitada fertilidade literaria no ámbito das letras galegas. Apunta que o poeta de Trives foi 
obviado tanto polos estudosos coma polos creadores do seu tempo, pois "O 
prevangardismo, para uns, xunto ás olladas cara a literatura dos maiores, para outros, 
acabou por facer del un poeta sen lugar no seu tempo". Considera que a segunda edición do 
seu poemario editada por La Región conseguiu atraer a atención da crítica e do lectorado 
sobre estes poemas, ademais de apuntar unha serie de iniciativas que foron recuperando a 
figura do trivés. Así mesmo, sinala que a citada segunda edición incluía os textos da 
edición de 1933 e que engadía algún inéditos, con dedicatorias a persoeiros da literatura 
galega. Considera que se trata dun "libro escrito desde as sensacións e as emocións do 
corpo e do espírito; uns versos moi novidosos escritos na transición dos novos moldes 
literarios". 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Trigo lírico na pedra albeira de Ánxel Sevillano', Galicia 
Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 11 agosto 2005, p. 2. 
 
Apunta que Ánxel Sevillano formou parte dese grupo menos coñecido da Xeración de 1925 
e sinala que foi colaborador e animador dalgunhas cabeceiras do xornalismo galego e de 
revistas especializadas, sendo sinatura frecuente en El Pueblo Gallego, Grial e Anuario de 
Vigo. Poeticamente, indica que se iniciou con O muíño albeiro (1935), ao que lle seguirían 
O amor, o mar, o vento e outros gozos (1938), Terra liñar e As dornas da preguiza (1963). 
Tamén cita a súa obra narrativa e céntrase no comentario d´O muíño albeiro, polo que 
alude á súa estrutura e á nota inicial que presenta de Ramón Otero Pedrayo. Conclúe 
sinalando que se trata do "primeiro libro daquel poeta que apuntaba certa habelencia pola 
lírica, ancorada na tradición temática e simbólica, xermolo doutros poemarios que 
afondaron desde a emoción, no ser humano e na paisaxe". 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Castelao no exilio: un pensamento en Galiza', Galicia Hoxe, 
'Estraños, raros e esquecidos', 14 agosto 2005, p. 2. 
 
Faise eco das iniciativas levadas a prol da cultura galega polo Patronato da Cultura Galega 
de Montevideo, entre as que destaca a colección de libros "Edicións do Patronato", que 
recolle unha curiosa miscelánea de textos de poesía, pensamento, ensaio ou creación 
prosística. Así mesmo, de entre eles, destaca o titulado Castelao: prosa do exilio (1976), de 
Ricardo Palmás, profesor moi vinculado no tempo duro do exilio a Rafael Dieste e Eduardo 
Blanco-Amor. Comenta que este libro naceu coa intención de enxalzar ao autor rianxeiro e 
que recolle un feixe dos seus traballos máis diversos, nos que está a esencia e a cerna do 
político, o escritor, o home comprometido e a ideoloxía do nacionalismo. Tamén sinala que 



Palmás incorporou un breve prólogo de achegamento á obra e personalidade de Castelao, 
que dividiu nos epígrafes "Os anos de exilio" e "Os textos recollidos". 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Nimbos': onde á par da esperanza mora Penélope', Galicia 
Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 21 agosto 2005, p. 2. 
 
Recórdase a figura de Xosé María Díaz Castro (Parga-Guitiriz, 1914-Lugo, 1990), en 
especial como autor do poemario Nimbos que veu a luz en Galaxia no ano 1961. Insírese na 
Xeración do 36 que está marcada polo estalido da Guerra Civil e a posterior ditadura, pero 
tamén este autor tivo a forte influenza do Seminario mindoniense que asentou fondos 
coñecementos nel e o levou ao mundo da literatura. Considérase a súa obra como unha das 
fundadoras da poesía culta galega e en concreto o seu poema "Penélope" tantas veces citado 
como composición de referencia na lírica galega. O libro é unha comuñón da paisaxe e o 
ser humano, as experiencias vitais en forte comuñón coa natureza. 
 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Oraciós campesiñas': terra, raza e relixiosidade popular', 
Galicia Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 28 agosto 2005, p. 2. 
 
Despois de facerse eco dalgúns dos autores aos que Castelao lles ten ilustrado as cubertas 
dalgún libro, sinala que tamén Eladio Rodríguez González tivo ocasión de unir o seu labor 
lírico co ilustrativo de Castelao en Oraciós campesiñas (1927). Comenta que os anos da 
infancia que o escritor ourensán pasou no Ribeiro fixeron posíbel o coñecemento e 
asunción do idioma e que se fixo un creador polifacético que compaxinou a literatura, o 
xornalismo, a lexicografía e a etnografía. Destaca que este autor de entre dous séculos se 
achega ao lectorado como poeta coidadoso das estruturas métricas, rítmicas e sintácticas e 
que na temática abeira as liñas cotiás doutros escritores coetáneos. Cita Folerpas (1894), 
Raza e Terra (1922) e Oraciós campesiñas, do que sinala que se trata dun poemario no que 
recolle uns oitenta textos misceláneos que xiran ao redor da terra, o ser humano e a 
relixiosidade. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, ''Proceso en Jacobusland' de Blanco-Amor en 'Pipirijaina'', 
Galicia Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 18 setembro 2005, p. 2. 
 
Empézase poñendo de relevo a dificultade de publicación de revistas especializadas en 
teatro e a súa complicada supervivencia e resáltase a existencia de Pipirijaina como unha 
das poucas que o consegue, para despois dar conta da publicación, no número 15 desta 
revista, da peza teatral de Eduardo Blanco Amor, Proceso en Jacobusland, e do estudo 
monográfico sobre o teatro galego que a precede. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Mal de moitos': teatro popular, retranca e ideoloxía', Galicia 
Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 25 setembro 2005, p. 2. 
 



A partir da obra teatral Mal de moitos (1921), ideada, escrita e representada por Eugenio 
Charlón Arias e Manuel Sánchez Hermida, describe o contido e fai un repaso ao labor 
teatral feito no primeiro cuarto do século XX. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Eduardo Moreiras: poeta da núa paisaxe da alma', Galicia 
Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 2 outubro 2005, p. 2. 
 
Breve estudo sobre a época, a persoa, a obra e a poética de Eduardo Moreiras Collazo, 
escritor bilingüe pertencente á Xeración do 36 que en 1955 asumiu o galego como lingua 
de expresión. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, ''D'o outono': con Cebreiro e López-Abente', Galicia Hoxe, 
'Estraños, raros e esquecidos', 9 outubro 2005, p. 2. 
 
Faise un estudo sobre o libro D'o outono (1924), de Gonzalo López-Abente. Comézase 
encadrando ao autor na historia da literatura galega e ao mencionado libro dentro da súa 
obra para despois describir o seu contido e buscarlle os elementos de contacto que ten con 
Eduardo Pondal e con Ramón Cabanillas. No final coméntase que este libro conta cunhas 
ilustracións do pintor Álvaro Cebreiro. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Ronsel': presenza luguesa na paisaxe cultural galega', Galicia 
Hoxe, 'Hoxe Venres', 'Estraños, raros e esquecidos', 16 outubro 2005, p. 2. 
 
Tomando como referencia o número especial da revista Ronsel que se publicou en 1974 
para conmemorar o seu nacemento e desaparición, descríbese con todo detalle a súa curta 
vida e as súas características máis importantes.  
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Ánxel Fole: cronista singular e memoria colectiva de Lugo', 
Galicia Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 23 outubro 2005, p. 2. 
 
Achégase á figura de Ánxel Fole e a súa pegada na memoria sentimental e colectiva de 
Lugo. Centra o estudo na obra Ánxel Fole. Cartafolio de Lugo, editada polo Círculo das 
Artes de Lugo no seu cento vinte e cinco aniversario. Indica o contido do libro, a división 
en grupos de artigos, fotografías e traballos que ofrecen singulares perspectivas do seu 
universo. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Íntimas saudades e líricas soidades de Lamas Carvajal', 
Galicia Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 30 outubro 2005, p. 2. 
 
A partir dunha serie de eventos principais da literatura galega, destácase a publicación de 
Saudades gallegas (1880), de Valentín Lamas Carvajal, e achéganse unha serie de datos 
que describen a faceta xornalística do escritor, a publicación do libro e o seu contido. 



 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Álvaro de las Casas: antólogo da poesía galega', Galicia Hoxe, 
'Estraños, raros e esquecidos', 13 novembro 2005, p. 2. 
 
É unha denuncia á falta de recoñecemento da que adoece a persoa de Álvaro María de las 
Casas Blanco. Destácase tamén a edición madrileña que fixo dunha Antología de la lírica 
gallega e dáse conta do seu contido. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Follas líricas de Vaamonde Lores na biblioteca ¡Terra a Nosa!', 
Galicia Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 20 novembro 2005, p. 2. 
 
Na época de transición dentro das letras galegas do século XIX ao XX, Xavier Castro 
Rodríguez recupera a figura de Florencio Vaamonde Lores, un galego que formou parte da 
Escola Formalista e do que indica que a súa obra Os Calaicos (1894), semellante a Os Eoas 
de Pondal, supuxo un exemplo de literatura patriótica. Comenta ademais que este escritor 
se dedicou tanto á poesía como a prosa e certas colaboracións xornalísticas. Finalmente, 
salienta outra das súas obras poéticas, Follas ao vento, publicada en 1919 como número 
cinco da colección "¡Terra a nosa!", suplemento do xornal El Noroeste, e da que indica que 
consta de once composicións. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Enxebres composicións na lembranza de galeguidade', Galicia 
Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 4 decembro 2005, p. 2. 
 
Fai referencia ao galeguista Alfonso Gayoso Frias no centenario do seu nacemento. 
Comenta a súa traxectoria e salienta algunhas obras de diferentes xéneros como Eufonía, 
Namoros e regueifas, Os fidalgos de Rante,... para acabar coa obra Galeguidade, editada en 
1958 por Ediciós Miño. Lembra que o libro presenta tamén ilustracións de Marcos de 
Abeleda e R. Manzano e que se estrutura en dous bloques: o primeiro presenta tres poemas 
independentes e, o segundo, divídese á súa vez en outras tres partes. Castro comenta que a 
obra ten como fío condutor o humor que enlaza todos os poemas. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'A imaxe territorial galega á luz da súa paisaxe', Galicia Hoxe, 
'Estraños, raros e esquecidos', 11 decembro 2005, p. 2. 
 
Inicia o artigo salientando o labor difusor que realizou a editorial Galaxia dende os seus 
primeiros anos de vida. Comenta que cando se cumpliu o primeiro lustro da súa existencia 
xa tiñan publicados varios libros, entre eles, Paisaxe e cultura no que se reflicte a visión de 
varios escritores sobre a paisaxe galega, acompañada das ilustracións de Xohán Ledo. 
Sinala que o libro se compón de sete achegas asinadas por Ramón Otero Pedrayo, Bonet 
Correa, Florentino Cuevillas, Amando Losada, Allué Andrade, Cunqueiro e Salvador 
Lorenzana. 
 
 



Castro Soliño, Dorinda, 'Tempo de romanos', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 106, 
'Libros', 13 xaneiro 2005, p. IV. 
 
Coméntase a primeira novela de Fernando Cerezales, Las murallas de Bérgidam, traducida 
ao galego, As murallas de Bérxida (2004). Infórmase que está ambientada nos anos 29-19 
aC, cando tiveron lugar as campañas de Octavio Augusto para conquistar o Norte da 
Península. Dise que o relato conta como un mozo recolle aos nenos menores e se refuxian 
nas montañas, e alí preparar o contraataque contra os romanos. 
 
 
Castro Soliño, Dorinda, 'Serena confesión', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 110, 
'Libros', 3 febreiro 2005, p. IV. 
 
Primeiro reflexiónase sobre o feito de existir, que non se repara na morte até que chega ou 
ante unha enfermidade que avisa, como o cancro. Logo coméntase o libro de María Victoria 
Moreno, Diario de Luz e Sombra (2004), e dise que é unha reflexión diso, que non nos 
preocupamos de nada até que vemos preto a morte. 
 
 
Castro Soliño, Dorinda, 'Anuario Grial', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 111, 'Libros', 
10 febreiro 2005, p. IV. 
 
Menciónase a publicación do Anuario Grial de estudos literarios galegos, editado por 
Galaxia no 2004, que comeza unha nova etapa baixo a dirección de Dolores Vilavedra. 
Indícase que entre as mudanzas máis significativas están o cambio da estrutura, para unha 
mellor localización, e a desaparición de antigas seccións do anuario. 
 
 
Castro Soliño, Dorinda, 'Occidencia', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 114, 'Libros', 3 
marzo 2005, p. IV. 
 
Primeiro menciónase a inclusión de Xoán Carlos Rodríguez ao colectivo literario Ronseltz. 
Logo coméntase o seu volume Occidencia (2004), que segue a estratexia narrativa da 
deconstrución. Finalmente, conclúe afirmando que é un libro "innovador e rompedor na 
nosa literatura". 
 
 
Castro Soliño, Dorinda, 'Lugar da crítica', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 121, 
'Libros', 21 abril 2005, p. V. 
 
Comézase por salientar o carácter monumental do volume Elementos de crítica literaria 
(2004), coordinado por Arturo Casas, que vén enriquecer o panorama da teoría da literatura 
galega. Faise referencia ao prestixio do coordinador, doutor en Filoloxía Hispánica e 
profesor na Universidade de Santiago de Compostela. Dáse, a continuación, a nómina dos 
participantes e empréndese un percorrido polas tres seccións que artellan os dezaoito 
capítulos do libro. Remátase valorando especialmente o rigor, amplitude e 
interdisciplinariedade da obra.  



 
 
 
Castro Soliño, Dorinda, 'Formar para actuar', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 131, 
'Libros', 30 xuño 2005, p. 5. 
 
Coméntase o libro Os camiños do actor. Formar para actuar (2004), tradución do libro Les 
Chemiens de l'acteur. Former pour jouer, de Josette Féral, feita por Roberto Salgueiro 
González. Indícase que na obra, os principais teóricos do oficio de actor reflexionan sobre a 
súa formación ao longo de quince artigos, divididos en tres capítulos. 
 
 
Castro, Luísa, 'O gran mestre', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 120, 'Novelas para o 
verán', 30 xullo 2005, p. 9. 
 
Expresa o que lle suxire a lectura Terra brava, de Ánxel Fole, unha colleita de narracións 
que leu de nena e que segue sendo para ela unha biblia de boa literatura, que presenta "unha 
escritura directa, sinxela, aparentemente simple, pero fondamente seria e divertida a un 
tempo". Relembra a dous dos seus protagonistas e reproduce parte das súas palabras, 
ademais de recomendar a súa lectura a todos aqueles que gusten de boa literatura. 
 
 
 
Castro, Víctor, 'Juan de Mondego, impulsor del teatro', El Ideal Gallego, 'Atalaya 
mariñana', 19 xaneiro 2005, p. 19. 
 
Anúnciase o novo espectáculo Estoraque el Indiano do Teatro Artesano Popular de Sada. 
Logo coméntase o reparto do espectáculo. Finalmente, Juan Mondego define o teatro e fai 
un chamamento á Deputación Provincial para o seu patrocinio. 
 
 
Castro, Xavier, ''Non': acedas follas dun diario lírico de Antón Tovar', Galicia Hoxe, 
'Estraños, raros e esquecidos', 13 febreiro 2005, p. 2. 
 
Primeiro menciónase que Antón Tovar é un autor pertencente á xeración do 36. Logo dánse 
algúns trazos xerais da súa produción. Finalmente, coméntase o seu poemario Non (1967), 
dise cal é a súa estrutura e o seu contido. 
 
 
Castro, Xavier, 'O Merlín de Cunqueiro', A Nosa Terra, nº 1190, 'O foro das ideas e das 
artes', 22 setembro 2005, pp. 6-8. 
 
É unha sorte de lectura guiada sobre o Merlín e familia, de Álvaro Cunqueiro, na que se 
van mostrando distintas partes do contido e anécdotas aclaratorias que relacionan e explican 
partes distintas do libro. 
 
 



Caveiro, Laura, 'Os ollos da ponte', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 106, 'Libros', 13 
xaneiro 2005, p. V. 
 
Coméntase a novela de Ramiro Fonte, Os ollos da ponte (2004). Dise que está ambientada 
a finais dos anos sesenta na vila de Pontedeume. 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 5 abril 2005, p. 5. 
 
Refírese a Evaristo Martelo Paumán del Nero, poeta e asiduo falador das reunións da "Cova 
Céltica", do que se amosa unha breve biografía. 
 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 7 abril 2005, p. 5. 
 
Breve noticia na que se dá conta da creación de Evaristo Martelo Paumán, un autor de obra 
extensa que se recolle case ao completo en Líricas gallegas do ano 1894. Coméntase que 
unha das súas preocupacións é o coidado formal, así preocupábase por non introducir 
ruralismos nin dialectalismos que consideraba deturpadores para o galego, mentres que 
empregaba hipercultismos, neoloxismos ou lusismos. 
 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 31 maio 2005, p. 5. 
 
Faise unha pequena referencia á vida e obra do pintor Urbano Lugrís, citando o 
libro de poemas de Luz Pozo Garza, O vagabundo, do ano 1952, que está 
acompañado de dúas ilustracións do pintor, alén da elaboración das portadas da 
revista Atlántida, xunto a Mariano Tudela e José María de Labra. 
 
 
 
Conde, Alfredo, 'Os nomes das voces narrativas', El Correo Gallego, 'Os outros días', 21 
xuño 2005, p. 4. 
 
Fala sobre as voces narrativas actuais, di que escriben as obras baseadas no seu monólogo 
interior e destaca algúns nomes como Rodríguez Mourullo ou Vázquez Diéguez, cuxa obra 
lle merece respecto. Remítese tamén á crítica dicindo que reproduce durante décadas os 
mesmos ensaios. 
 
 
Costa Clavell, Xavier, 'Salvador García-Bodaño', Galicia Hoxe, 'No faiado', 2 marzo 2005, 
p. 5. 
 
Primeiro agradécese á Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) a publicación de 
Cantos de ausencia. Elexías (2004), de Salvador García Bodaño. Dise que o libro acolle 



lembranzas doutros escritores como Ramón Otero Pedrayo ou Carlos Casares. A 
continuación, recórdase que no poemario se atopan versos dedicados a diferentes autores: 
Ramón Cabanillas, Luís Pimentel, Rosalía de Castro, Alexandre Bóveda, Luís Seoane e 
Antón Avilés. 
 
 
Costa, Xosé María, 'Xoán Xosé García, néboa entre a imaxe e a palabra', A Nosa Terra, nº 
1.159, 'Cultura', 13 xaneiro 2005, p. 27. 
 
Coméntase o poemario de Xoán Xosé García,  Inventos. Dise que presenta un ton íntimo, 
que procura versos sonoros e baleiros. 
 
 
Costa, Xosé María, 'Tremor da palabra en Fernán Vello', A Nosa Terra, nº 1.161, 'Poesía', 
27 xaneiro 2005, p. 27. 
 
Coméntase o poemario de Miguel Anxo Fernán Vello, Capital do corpo (2004). Afírmase 
que nel predomina "un son singular e atormentado ao que acoden a condición e a tenrura, a 
dor, o silenzo e a lembranza". 
 
 
Costa, Xosé María, 'Esbozos de dor e soidade en Mirian Sánchez Moreiras', A Nosa Terra, 
nº 1.163, 'Poesía', 10 febreiro 2005, p. 27. 
 
Coméntase o primeiro poemario de Mirian Sánchez Moreiras, Contra Rochester (2004). 
Nel predomina a soidade e a dor mediante "versos escindidos e autónomos". 
 
 
Costa, Xosé María, 'Kruckemberg e a efusión sentimental', A Nosa Terra, nº 1.164, 
'Poesía', 17 febreiro 2005, p. 27. 
 
Primeiro defínese o que se entende por efusión sentimental. Logo coméntase o libro de 
María do Carme Kruckemberg, Luz para un novo amencer (2004), como exemplo desa 
efusión sentimental. 
 
 
Costa, Xosé María, 'A evolución poética de Méndez Ferrín', A Nosa Terra, nº 1.175, 
'Poesía', 12 maio 2005, p. 27. 
 
Coméntase o libro de Xosé Luís Méndez Ferrín Era na selva de Esm (2004) onde se mostra 
a súa evolución poética; dende os primeiros versos até os últimos, recollendo o "disperso 
perfil" de moitos anos.  
 
 
Costa, Xosé María, 'Queipo natural e arriscado', A Nosa Terra, nº 1.181, 'Poesía', 23 xuño 
2005, p. 27. 
 



Coméntase o libro de Xavier Queipo Glosarios (2004), no que predomina a soidade e o 
silenzo a través de "palabras atardoadas e opacas". Finalmente, infórmase de que a flora e 
fauna non é un recurso estético senón a base do poemario. 
 
 
Dacosta, Henrique, 'Literatura Galega: soberanía ou dependencia?', Diario de Ferrol, 
'Nordesía', nº 353, 'Enfiando', 4 decembro 2005, p. 23. 
 
Henrique Dacosta comeza o artigo presentando a diferenza que existe entre os escritores 
galegos que escriben en galego e si pertencen á literatura galega, fronte aos escritores 
galegos que escriben en castelán como foron, Emilia Pardo Bazán, Ramón Mª de Valle 
Inclán, Camilo José Cela, etc. Considera que "á Literatura Galega pertencerá toda aquela 
obra literaria escrita única e exclusivamente en lingua galega". De seguido, estabelece a 
traxectoria vital da literatura galega dende os seus comezos coas cantigas medievais e 
salienta que co paso dos anos, esta non foi allea ao devir do mundo. Finalmente loa a 
coraxe de certos escritores que en épocas de declive da lingua galega optaron por escribir 
nela para acabar comentando que na actualidade non segue a estar clara a diferenciación de 
se unha obra pertence á literatura galega ou á castelá segundo quen sexa o autor e a lingua 
na que estea escrita. 
 
 
Dacosta, Marta, 'Liberdade poética', A Nosa Terra, 'Cultura', 3 febreiro 2005, p. 25. 
 
Reflexiónase sobre o feito de se a arte debe estar comprometida coa sociedade, a raíz da 
polémica xurdida co libro O fillo do acordeonista (2004), de Bernardo Atxaga e dise que un 
fiscal cuestionou a novela por tratar de maneira crítica o terrorismo vasco. 
 
 
 
Darriba, Manuel, 'Ramón Piñeiro, sempre en Galicia', El Progreso, 'Retratos', 21 xuño 
2005, p. 25. 
 
No comezo indícase que o xénero que Ramón Piñeiro cultivou con asiduidade foi a epístola 
e que contribuíu a fundar a editorial Galaxia. Logo cítase a biografía que del fixo Carlos 
Casares del  en 1991, Unha vida por Galicia, coa que obtivo o premio Ánxel Fole. A 
continuación faise un repaso pola vida do autor: a súa infanza, o seu ingreso no galeguismo, 
a guerra na fronte franquista, que despois lle contaría a Casares; o seu ingreso no cárcere e 
a súa saída, etc. 
 
 
 
Darriba, Manuel / Transmedia, 'Lois Tobío, cosmopolita galego', El Progreso, 'Lucenses 
imprescindibles', 28 xuño 2005, p. 25. 
 
Comeza aludindo a unha fotografía de Lois Tobío, para logo falar da actividade intelectual, 
diplomática e política do autor. A partir das súas memorias de 1994, As décadas de T.L, e 
de Xulio Ríos e o Seminario de Sargadelos xorde o legado do galeguista. Despois 



coméntase a súa chegada a Berlín para ampliar os seus estudos de Ciencia Política. Tamén 
se menciona a súa actividade no galeguismo, o seu exilio a Montevideo e a súa estadía alí. 
Dise que de regreso a España, en 1962, investiga a figura de Diego de Acuña Sarmiento, 
conde de Gondomar, axudado pola súa filla Constanza. Finalmente, lémbrase que trás a súa 
xubilación, en 1976, fará traducións e recibirá homenaxes. 
 
 
 
Darriba, Manuel / Transmedia, 'Nicomedes Pastor Díaz, romántico e patriota', El 
Progreso, 'Retratos', 5 xullo 2005, p. 25. 
 
Primeiro coméntase o ambiente bélico no que naceu Nicomedes Pastor Díaz. Logo 
menciónase a formación que tivo: primeiro no Colegio Insigne de la Natividad de Nuestra 
Señora e posteriormente no Seminario de Mondoñedo. Indícase que despois vai a Madrid 
onde recibe o título de avogado. Finalmente, tamén se fala da faceta de Pastor Díaz como 
político e como ministro. 
 
 
 
Darriba, Manuel, 'Ánxel Fole, notario do trasmundo', El Progreso, 'Lucenses 
imprescindibles', 26 xullo 2005, p. 21. 
 
Refírese ao aspecto desleixado de Ánxel Fole e ás charlas que mantivo con Carlos Casares, 
das que sairían as Conversas con Ánxel Fole (2005), ademais de comentar que o escritor 
lucense non vería impreso o seu primeiro libro até a idade de cincuenta anos, A lus do 
candil, "un volume de relatos no que aflora esa mestura de misterio, humor profundo e 
parapsicolxía que se dá en chamar 'transmundo". Fai un percorrido pola súa infancia en 
Lugo e o seu paso por diversas cidades para realizar uns inconclusos estudos de Dereito, así 
como se fai eco dos duros momentos vividos por mor da Guerra Civil e do seu refuxio nas 
terras do Incio e Quiroga, de onde tiraría moitos dos elementos da súa obra. Tamén 
comenta que a traxedia civil impediría a publicación da que sería a súa primeira obra, Auga 
lizgaira, e refírese ao seu labor como profesor particular para poder subsistir nos tempos 
difíciles. Por outra parte, alude á súa condición de "solteirón" e ás melloras que lle foron 
chegando nos últimos anos: unha pensión vitalicia da Fundación Barrié, as sucesivas 
impresións dos seus libros, o ingreso na Real Academia Galega, os oportunos monográficos 
en Táboa Redonda ou a dirección do suplemento cultural de El Progreso. 
 
 
 
Darriba, Manuel, 'Álvaro Cunqueiro, horizontes de fábulas', El Progreso, 'Lucenses 
imprescindibles', 16 agosto 2005, p. 25. 
 
Texto en que se repasa a traxectoria vital e profesional de Álvaro Cunqueiro a partir do ano 
1947 e até a súa morte en 1981, centrándose sobre todo nas súas facetas de xornalista e 
escritor. No referente ao seu labor xornalístico, incídese particularmente na retirada do seu 
carné de xornalista por parte da Dirección General de Prensa, que forzará o seu retorno a 
Mondoñedo con 36 anos. No que atinxe á labor do escritor, do fabulador de historias, 



rastréxase na cotidianidade do Mondoñedo da infancia o xerme da fantasía que impregna a 
súa prosa. Repásanse brevemente outros episodios vitais e profesionais do autor, en orde 
cronolóxica, até chegar ao seu pasamento. 
 
 
 
Darriba, Manuel, 'Luís Pimentel, zahoría do misterio provinciano', El Progreso, 'Lucenses 
imprescindibles', 6 setembro 2005, p. 27. 
 
Apunta que no franquismo Luís Pimentel, médico prestixioso e respectado, non tivo 
problemas serios, pois non se lle pediron contas pola súa amizade con nacionalistas nin 
polos seus vínculos coa ORGA e a súa condición poética foi practicamente descoñecida, xa 
que as autoridades ignoraron que entre 1937 e 1947 escribira unha serie de pezas terríbeis 
contra a represión, Cunetas (1947). Refírese a súa vida na cidade de Lugo e aos seus 
tempos de estudante, ademais de puntualizar que o seu verdadeiro nome era Luís Cándido 
Benigno Vázquez Fernández e que tería que chegar ao sexto na orde materna para atopar 
aquel co que se había identificar. Salienta que a súa fascinación pola poesía naceu en 
Compostela e faise eco dos problemas existentes á hora de adscribir a Pimentel á poesía 
galega por ser a súa obra maioritariamente castelán, aínda que tamén indica que está 
documentada a escritura orixinal dalgunha peza na lingua do país. Así mesmo, explica que 
foi o núcleo máis destacado do galeguismo intelectual de posguerra o que o animou a verter 
ao galego os seus poemas castelás e refírese á compilación Triscos (1950), ao seu poemario 
en lingua castelán Barco sin luces e a Sombra do aire na herba, "o título que o consagra 
como poeta galego", que arrinca do español e que é resultado do empeño persoal de 
Piñeiro. Por último, comenta que a publicación da súa poesía completa tivo lugar no ano 
1981 en Xerais e que a súa obra teatral correu peor sorte, para concluír dicindo que a 
mirada poética de Pimentel "está conformada por unha panoplia limitada de símbolos e 
case todos eles son negativos". 
 
 
 
Darriba, Manuel, 'Leiras Pulpeiro, a estatura moral dun santo laico', El Progreso, 
'Lucenses imprescindibles', 4 outubro 2005, p. 35. 
 
Trátase dunha biografía con todo tipo de detalle dunha  persoa tan traballadora, 
comprometida e, por veces, considerada conflitiva e contraditoria que foi Manuel Leiras 
Pulpeiro. 
 
 
 
 
Doria, Sergi, 'Una 'saudade' activa', ABC, 'ABCD', 'ENSAYO', 5 novembro 2005, p. 22. 
 
Dáse conta do labor que Eduardo Blanco Amor fixo como corresponsal do diario 
bonaerense La nación dende 1929 a 1936 co propósito de describir o contido do libro 
Artigos en "La nación" (2004) que publicou a Editorial Galaxia. 
 



 
 
Dourado Deira, Manuel, 'Galicia na ausencia', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 
'Arousanía', 4 setembro 2005, p. 19. 
 
Para falar de como viven Galicia os galegos ausentes, achégase ao volume Galicia. 
Breviario para o galego ausente (1999), de Vicente Almazán, que está dedicado a Ramón 
Piñeiro. Sinala que este volume se abre cun poema de Rosalía de Castro e faise eco do 
contido exposto polo autor nun "precioso e sentido" limiar, no que descobre as motivacións 
e as razóns obxectivas que o impulsaron a escribir esta obra. Puntualiza que está dividida en 
dúas partes: unha primeira, que trata da terra, os habitantes, a historia, a lingua galega, a 
literatura até o Rexurdimento, as letras modernas, a arte, a prensa e a emigración; e, unha 
segunda, que trata as tradicións populares e que inclúe lendas, refráns e adiviñas, entre 
outro material. Comenta que se trata dun libro que "deberían ler moitos renegados da Terra 
para que, conscientes da nosa riqueza patrimonial, explotaran debidamente todos os seus 
recursos e non tiveran que emigrar nesa penuria cultural". 
 
 
 
Estévez, Eduardo, 'Notas para un perfil biobibliográfico', El Correo Gallego, 'Hoy', 2 
febreiro 2005, p. 68. 
 
O autor traza en catro puntos unhas ideas básicas sobre o perfil de Rafa Villar. Así, sinala 
que aínda que é un home "implicado na construcción do país", os temas predominantes da 
súa obra son os lugares íntimos, a casa e o amor. Estévez divide a obra do poeta en dúas 
etapas, unha de "procura constante" e poema curto e outra de verso breve e lirismo. 
Finalmente, destaca o seu compromiso coa difusión da poesía.   
 
 
 
Eyré, Xosé M., 'Revisión do mito de Fausto', A Nosa Terra, nº 1.158, 'Narrativa', 6 xaneiro 
2005, p. 26. 
 
O crítico considera que Fausta (2004), de Xenaro García Suárez, é unha novela 
antiburguesa e antisistema, máis de denuncia que destrutiva.  Sinala que o personaxe 
central, a Fausta do título, é unha representación da xente "que vive sen vivir" e consideraa 
un símil dos mozos de hoxe en día, que foron educados para ter todos os dereitos e ningún 
deber. Salienta, ademais, a presenza da ciencia na obra, sen facer incomprensíbel a 
mensaxe.  
 
 
 
Eyré, Xosé M., 'A procura da poesía na linguaxe', A Nosa Terra, nº 1.159, 'Cultura', 13 
xaneiro 2005, p. 26. 
 
O crítico considera que en Charenton (2004), de Chus Pato, a voz poética fai unha crónica 
da propia "procura do feito poético", busca para a que a autora "non escatima esforzos" 



achegando elementos como citas ou as fórmulas matemáticas. Ademais, sinala a condición 
de "caderno de campo" da obra, así como a reivindicación da liberdade. Este último aspecto 
considera que comeza no propio título, que é o nome do manicomio no que recluiron o 
Marqués de Sade. 
 
 
 
Eyré, Xosé M., 'Dez fabulacións orientais e un prólogo', A Nosa Terra, nº 1.160, 'Cultura', 
20 xaneiro 2005, p. 26. 
 
Eyré analiza os relatos que forman Os ciclos do bambú (2004), de Xavier Queipo, que 
forman un conxunto "variado", no que os diferentes contos non alcanzan, segundo destaca, 
a calidade do que abre o volume, "Exame imperial".  
 
 
 
Eyré, Xosé M., 'Unha nova novela no centro da polémica', A Nosa Terra, nº 1.161, 
'Narrativa', 27 xaneiro 2005, p. 26. 
 
Recorda Eyré a polémica causada por unha crítica realizada no xornal El País sobre O fillo 
do acordeonista (2004), de Bernardo Atxaga, e agradece que esta polémica contribuíse a 
que a novela se vendese e lese máis. Considera que o libro é unha obra "valente e sincera" e 
que "expón unha verdade", que resulta ser "a visión interior de Atxaga". Dende o punto de 
vista estilístico, salienta que no conxunto da novela hai partes que superan en calidade a 
unidade.  
 
 
 
Eyré, Xosé M., 'Sombras e luces da memoria', A Nosa Terra, nº 1.162, 'Narrativa', 3 
febreiro 2005, p. 26. 
 
Eyré considera que a primeira das dúas obras analizadas, Ollos negros (2004) de Henrique 
Rabuñal, pode ser considerada ben unha novela colectiva ben un libro de relatos, no que os 
tres primeiros marcan a pauta do que vai ser o texto. Igualmente considera que o estilo que 
emprega o escritor na narración é a "procura activa dos significados dos acontecementos". 
Pola súa banda, O mes de abril (2004) de Pablo Vaamonde, é, segundo sinala, o percorrido 
pola vida dun home no que, a pesar da anarquía do pensamento do protagonista, non 
domina o caos.  
 
 
 
Eyré, Xosé M., 'Historias dun cinema e das personaxes que o habitan', A Nosa Terra, nº 
1.163, 'Narrativa', 10 febreiro 2005, p. 26. 
 
Eyré sinala que ao longo deste Capitol, última sesión (2004), de Miguel Anxo Fernández,  
evócase a historia do cinema, dende o primeiro relato ambientado en 1917 até o que pecha 
o volume, en 2001. Destaca ademais a presenza dos cinéfilos  e das outras persoas que 



"poboan" o cinema nestes relatos, converténdose o libro nunha homenaxe a todos eles. 
Subliña, igualmente, a temática variada das historias, atopándose a traxedia, a parodia e 
mesmo o romanticismo nelas.  
 
 
 
Eyré, Xosé M., 'As nais están en todo', A Nosa Terra, nº 1.164, 'Narrativa', 17 febreiro 
2005, p. 26. 
 
Eyré considera que  Era por setembro (2004), de Xavier Quiroga, é unha novela irregular, 
xa que o estilo foi descoidado. Aínda así, salienta que esta é unha obra capaz de interesar ao 
lectorado coa "crónica dun espertar ao coñecemento, ao amor e á vida". Igualmente destaca 
os personaxes, que considera a base desta novela. 
 
 
 
Eyré, Xosé M., 'Da loita dunha nai á guerra contra os franceses', A Nosa Terra, nº 1.165, 
'Narrativa', 24 febreiro 2005, p. 26. 
 
Eyré analiza A xeira das árbores (2004), de Teresa Moure, e  O sangue dos Cortiña (2004), 
de Miguel Anxo Fernández. Destaca que a primeira obra, galardoada co premio Lueiro Rey 
2004, relata a vida dunha nai solteira con tres fillos, unha historia sinxela na que se 
emprega "a épica do cotián". Subliña como se incorporan outras voces ao longo do relato e 
reclama máis entregas. Pola súa banda, O sangue dos Cortiña parécelle un relato que ben 
puidera ter dado unha novela ou unha novela curta,  mentres que o escritor emprega o relato 
longo o que lle parece "unha ocasión perdida". A pesar diso, considera ao volumen 
"certamente atraente" e "moi lexíbel".  
 
 
 
Eyré, Xosé M., 'Memoria dos fuxidos', A Nosa Terra, nº 1.166, 'Narrativa', 3 marzo 2005, 
p. 26. 
 
O crítico salienta que a narración da novela de Xosé Fernández Ferreiro, Os últimos fuxidos 
(2004) contén un discurso a tres bandas, para reflectir o conflito que supón a baixada a 
unha serra dun grupo de fuxidos. Eyré critica a falta de profundidade dos personaxes, que 
ademais resultan "pouco cribles". Tamén considera que o narrador é "pouco eficiente". A 
pesar de todo, agradece a novela, da que salienta que daría un bo guión cinematográfico, 
por recuperar a memoria histórica. 
 
 
 
Eyré, Xosé M., 'A novela do Camiño feita por un inglés', A Nosa Terra, nº 1.167, 
'Narrativa', 10 marzo 2005, p. 26. 
 
O autor considera este libro "unha das máis interesantes novidades destes momentos". 
Destaca que se basea nunha ficcionalización dunha experiencia real, presentada como un 



libro de viaxes aínda que a súa estructura narrativa se caracteriza pola hibridez. Esta 
realidade ofrece unha alternancia de narradores que da unha maior pluralidade e unha maior 
amenidade ó texto. 
 
 
 
Eyré, Xosé M., 'Do gótico ao iconoclasta', A Nosa Terra, nº 1.169, 'Narrativa', 31 marzo 
2005, p. 26. 
 
O crítico analiza os dous últimos volumes da colección "Literaria", que a editorial Sotelo 
Blanco sacaba á luz no momento de el realizar a súa crítica. Destaca que as dúas obras son 
moi diferentes. Subliña que a que fai o número dous da colección, Tristemil (2004) de 
Alberto Fortes, é un relato histórico, á maneira gótica, na que a través de varios narradores 
o lector adéntrase na historia dunha familia do século XIX, cun misterio que se remonta á 
Idade Media. O autor considera que o escritor emprega un estilo brillante no primeiro 
capítulo da obra, para logo pasar a un discurso "plano, pouco dúctil" no resto. O volume 
que fai o número 3 da colección, Occidencia (2004), de Xoán C. Rodríguez, recolle, para o 
crítico, a influencia do pasado do seu autor, que firmou un dos poucos manifestos da 
literatura galega dos últimos tempos  así como unha obra  vanguardista. Para Eyré, éste é 
"un dos títulos senlleiros da literatura moderna" que só "un autor hábil" podería redactar.  
 
 
 
Eyré, Xosé M., 'Os camiños da poesía e do sexo', A Nosa Terra, nº 1171, 'Cultura', 14 abril 
2005, p. 26. 
 
Sinala a importancia do sexo na obra das poetas Olga Novo e Lupe Gómez, para logo 
adentrarse na obra de ambas asdúas. A cousa vermella (2004), de Olga Novo, parécelle un 
poemario "moi compacto" no que "non se atopan poemas menores". Igualmente, subliña o 
estilo da autora, que escribe poemas nos que o proceso de decodificación é totalmente 
novidoso, tendo o lector que crear un hipertexto para comprendelo. Pola súa banda, 
Levantar as tetas (2004), de Lupe Gómez, seméllalle un texto no que o lector debe 
preguntarse se se atopa ante poesía ou antipoesía. Cre que a autora pretende que o lector 
atope o feito poético ao longo do texto. Ademais, considera que estes poemas poden 
compoñer un macropoema "no que cada texto representa unha parte do todo".  
 
 
 
Eyré, Xosé M., 'Arredor do mundo do viño', A Nosa Terra, nº 1.172, 'Cultura', 21 abril 
2005, p. 26. 
 
O autor compara Reserva especial (2004) co primeiro libro que Xosé Manuel G. Trigo 
publicou, considerando que en ambos os dous predominan os relatos breves que precisan da 
colaboración do lector para ser engarzados. Aínda así, lamenta a presenza de historias 
"prescindibeis" e que non haxa unha maior "variedade". 
 
 



 
Eyré, Xosé M., 'Crítica do conformismo', A Nosa Terra, nº 1.173, 'Cultura', 28 abril 2005, 
p. 26. 
 
O autor recolle a publicación do libro de relatos Dedre (2004), de Ramón Caride, do que 
destaca en primeiro lugar que está dividido en dúas partes diferenciadas, nas que critica 
primeiro á razón lóxica e logo á pura. Subliña a condición de "mímese realista" do volume 
e salienta a "axilidade narrativa".  
 
 
 
Eyré, Xosé M., 'Novela de sentimentos marcada pola música', A Nosa Terra, nº 1.174, 
'Narrativa', 5 maio 2005, p. 26. 
 
O autor subliña, en primeiro lugar, a posibilidade de estabelecer dúas lecturas da obra, 
recollendo o contido do "Nota bene" co que se abre o volume. Destaca que é unha obra "de 
sentimentos utópicos" e estrutura gótica e labiríntica, que non se asusta pola súa densidade 
e número de páxinas ao criterio de novela breve que solicita o concurso do que quedou 
finalista (Premio Lueiro Rei, 2004).  
 
 
 
Eyré, Xosé M., 'Unha novela clásica e de sentimentos a carón do Prestige', A Nosa Terra, 
nº 1.175, 'Narrativa', 12 maio 2005, p. 26. 
 
O crítico enmarca esta obra no volume de tomos que tomaron o afundimento do Prestige 
(novembro 2002) e a posterior marea negra como tema ou fondo. O discurso é considerado 
polo autor persoal e lírico, o que non limita o seu "vitalismo". Igualmente, destaca que as 
personaxes femininas sobresaen nunha historia na que a trama íntima se compromete coa 
realidade social. 
 
 
 
Eyré, Xosé M., 'Canto comprometido dun autor novo', A Nosa Terra, nº 1.190, 'Poesía', 22 
setembro 2005, p. 26. 
 
Descríbese a poética que constrúe o interior do primeiro libro de Brais González Pérez 
titulado Sangue sobre silenzo (2004). Afírmase que nel o escritor usa a memoria histórica 
como imprescindíbel para explicar a asunción dun determinado compromiso vital, dun 
determinado lugar na sociedade. Ademais resáltase o espírito tan comprometido que amosa 
un mozo tan novo. 
 
 
 
Feixó, Xosé, 'Banda sonora', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 113, 'Libros', 24 febreiro 
2005, p. IV. 
 



O crítico empeza por destacar a dificultade de decisión do xurado do Premio Lueiro Rei 
2004 ante a calidade da obra que resultou finalmente gañadora e a do volume que o autor 
comenta. Subliña que o autor, ademais de escritor, é compositor musical. Destaca que a 
música é o elemento en torno o que se artella a trama e que o libro ten dúas posibilidades de 
lectura.  
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Respiración estética e esixencia social', El Correo Gallego, 
'Correo das Culturas', 'Poetas do século XXI', 2 xaneiro 2005, p. 8. 
 
O crítico sinala que a poesía de Yolanda López (Ourense, 1976) se inscribe dentro da 
corrente de realismo histórico, que leva implícita "unha visión social e política" xa que é un 
poema de compromiso político no que se intenta conxugar "a ética coa estética". 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Declaración existencial de substancias líricas', El Correo 
Gallego, 'Correo das Culturas', 'Poetas do século XXI', 9 xaneiro 2005, p. 8. 
 
O autor sinala, tras facer un bosquexo biobliográfico de Carlos Negro (Lalín, 1970), que o 
poeta está valorado "altamente" pola crítica e que a súa obra conseguiu unha "gran 
coherencia ética e estética". Considera que o poema reseñado é unha mostra desta idea, 
presentándose baixo a forma dunha entrevista xornalística na que se declaran as 
"substancias líricas que tensan e conmoven ao autor". 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Poesía en forma de solidariedade cívica', El Correo Gallego, 
'Correo das Culturas', 'Poetas do século XXI', 16 xaneiro 2005, p. 8. 
 
O autor fai unha breve biobibliografía do poeta e profesor Emilio Xosé Insúa (Viveiro, 
1967) de quen recolle un poema inédito sobre os atentados do 11 de marzo, un feito que, 
segundo sinala, tivo dende o primeiro momento unha "reacción consciente de 
solidariedade" na poesía. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Sobre a descrición sentida do que se ve', El Correo Gallego, 
'Correo das Culturas', 'Poetas do século XXI', 23 xaneiro 2005, p. 4. 
 
Recorda a primeira vez que coñeceu a existencia da obra poética de Lupe Gómez (Fisteus, 
1972), unha poeta que considera que realiza "unha rebelión poética e conceptual" sobre a 
idea de muller. Recolle un poema da escritora, do que destaca estar ambientado na cidade 
de Santiago, onde sinala que Gómez se fixo poeta. Considera que a poesía podese ver como 
unha sorte de secuencia fotográfica.  
 



 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Dramática entre o instante e o asombro', El Correo Gallego, 
'Correo das Culturas', 'Poetas do século XXI', 30 xaneiro 2005, p. 8. 
 
O crítico empeza por repasar a biobibliografía de Charo Pita (A Coruña, 1966) para logo 
centrarse no poema "De súpeto, o estupor". Para iso recolle unhas palabras do escritor 
Octavio Paz nas que destaca que o poema que recolle un instante perpetúa "un sentimento 
de amor profundo". Destaca do poema de Pita que se trata "de crónica futura do desamor" e 
subliña a narratividade do texto, así como o seu tono sentimental e dramático.  
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Poesía da sensación e 'pneuma' existencial', El Correo 
Gallego, 'Poetas do século XXI', 6 febreiro 2005, p. 8. 
 
Fai un resumo da experiencia profesional de Yolanda Castaño (Santiago, 1977), tanto como 
escritora como articulista e colaboradora de TVE-Galicia. Despois, comenta un poema que, 
destaca, xa fora publicado pola poeta no poemario Arte da anémona (Edición da autora, 
non venal, 2004).Subliña a "conciencia sensual" da poesía de Castaño que "bebe nas raíces 
do ser".  
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'As 'Variacións Nube' de Cesáreo Sánchez Iglesias', Galicia 
Hoxe, 'Caderno aberto', 11 febreiro 2005, p. 3. 
 
Migue Anxo Fernán Vello salienta que o poemario Variacións Nube (2004), de Cesáreo 
Sánchez Iglesias, ademais de ser "o resultado da totalidade dos instantes" como toda a obra 
do poeta, é unha obra que percorre sesenta e nove obras de importancia da historia da arte 
universal. Igualmente, destaca que as variacións están influenciadas por "unha 
temporalidade musical". En conclusión, defende que éste é un libro dunha luminosidade 
"que o singulariza". 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Creación plástica e tensión existencial', El Correo Gallego, 
'Correo das Culturas', 'Poetas do século XXI', 13 febreiro 2005, p. 8. 
 
O crítico recorda a condición de ceramista da poetisa Ana Pillado Vega (A Coruña, 1971), 
o que, segundo sostén, inflúe na maneira de concebir a poesía da autora. En Ego me 
disolva, o poema que reseña Fernán Vello, a autora recolle o mito de Sísifo, segundo sinala 
o crítico, que ademais puntualiza que a poetisa parte da interpretación que o escritor 
francés, Albert Camus, fai do mesmo. Ademais, salienta que o poema "preludia un ciclo 
poético de gran intensidade". 
 
 



 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Retratado existencial do home no seu tempo', El Correo 
Gallego, 'Correo das Culturas', 'Poetas do século XXI', 20 febreiro 2005, p. 8. 
 
O crítico percorre a biografía profesional de Baldo Ramos (Celanova, 1971) e analiza o 
poema "Anacaos de imán ardendo", peza inédita pertencente ao libro que o autor está a 
piques de sacar do prelo. Fernán Vello subliña que se trata dunha reflexión sobre a 
existencia do tempo. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Ser, introspección e intimidades', El Correo Gallego, 'Correo 
das Culturas', 'Poetas do século XXI', 27 febreiro 2005, p. 20. 
 
Repasa a traxectoria vital e profesional da poeta Maite Dono (Gasteiz, 1969) , para logo 
subliñar que se trata dunha "poeta da intimidade". Considera o poema que analiza de forma 
concreta é un "retrato da desolación interior", no que a páxina en branco aparece como un 
"horizonte ou salvación". 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Da tradición lírica a distancia épica', El Correo Gallego, 'El 
Correo 2', 'Poetas do século XXI', 6 marzo 2005, p. 17. 
 
O crítico destaca que o poeta Roi Vidal Ponte (Santiago, 1980), de quen fai previamente un 
percorrido pola súa traxectoria literaria, recolle no poema reseñado o mito de Penélope, xa 
que "participa dunha concepción da lírica como reflexo emocional". Igualmente, subliña 
que o autor, que comeza "cunha tensión lírica tradicional", provoca "unha catarse épica 
moderna". 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'A 'Memoria Solar' de Luz Pozo Garza', Galicia Hoxe, 
'Caderno aberto', 7 marzo 2005, p. 3. 
 
O autor recolle a publicación das obras completas de Luz Pozo Garza por Ediciones Linteo. 
Subliña que ademais de reunir todos os libros publicados e a obra dispersa da autora, dá 
cabida a un volume que permanecía inédito, escrito baixo a influencia "das pontes galaico - 
gaélicas".  
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Rosalía de Castro, muller de alma libre e poeta fundadora', El 
Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Literatura', 13 marzo 2005, p. 16. 
 



O autor recolle as descripcións físicas feitas da poeta Rosalía de Castro, describindo el 
mesmo o debuxo que a filla da escritora, Alejandra Murguía, fixo da nai. Sérvese deste 
recurso para aventurar como debería de ser a personalidade de Rosalía de Castro. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'A enerxía da tenrura', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 
'Retratos literarios', 3 abril 2005, p. 15. 
 
O crítico rememora o seu encontro con Antón Avilés de Taramancos, xusto no momento no 
que o escritor noiés retornaba da emigración en Colombia. Fernán Vello describe a amizade 
que estabeleceron e salienta "a sombra de tristura" que podía percibir na  mirada do autor.  
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Luz Pozo Garza', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Retratos 
literarios', 10 abril 2005, p. 13. 
 
O autor defende que ler a obra poética de Luz Pozo Garza permitirá ao lector percorrer 
"toda unha vida entregada á vida en toda a súa dimensión real". Destaca a elegancia á hora 
de escribir da poeta, da que ademais recolle a opinión doutros expertos que resaltan a 
"sensualidade" da escrita da autora. Igualmente destaca a condición de crítica de Pozo 
Garza.  
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Xohana Torres. O mar como espazo para a reflexión e a 
liberdade', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Retratos literarios', 17 abril 2005, p. 13. 
 
O crítico sinala a relación de Xohana Torres co mar, preto do que, segundo sinala, se criou 
en Ferrol e do que vive en Vigo. Estabelece ademais un paralelismo entre a escritora e o 
poeta Manoel Antonio derivada deste feito. Destaca tamén a influencia que tivo na autora o 
feito de ser alumna de Ricardo Carvalho Calero e afirma que a día de hoxe é "unha das 
grandes damas e señoras da palabra".  
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Neira Vilas', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Retratos 
literarios', 24 abril 2005, p. 13. 
 
O autor destaca a presenza dos nenos na obra de Xosé Neira Vilas e a seguir fai un 
percorrido pola contribución do escritor de Vila de Cruces ao desenvolvemento da literatura 
galega.  
 
 
 



Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Manuel Lourenzo', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 
'Retratos literarios', 8 maio 2005, p. 14. 
 
Sinala que Manuel Lourenzo (Valadouro, 1943) é un dos máis importantes referentes da 
dramaturxia galega e considera que traballa "arreo" para crear un teatro propio galego. 
Ademais, inclúe un percorrido biobibliográfico pola vida do dramaturgo. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Carvalho Calero', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Retratos 
literarios', 22 maio 2005, p. 13. 
 
Percorre a biografía de Ricardo Carvalho Calero, de quen destaca que mantivo en todas as 
circunstancias a elegancia, tanto ética como de espírito.  
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Eduardo Pondal', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Retratos 
literarios', 29 maio 2005, p. 13. 
 
Fai un percorrido pola biografía de Eduardo Pondal, destacando que, a pesar de licenciarse 
en Medicina e empezar a desempeñar a profesión, axiña abandonou o campo da sanidade 
polo da poesía. Subliña que escribiu en galego antes que Rosalía de Castro, xa que publicou 
un fragmento d'Os Eoas en 1857. Caracteriza a súa personalidade como "un dandi". 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Bernardiño Graña', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 
'Retratos literarios', 5 xuño 2005, p. 12. 
 
Miguel Anxo Fernán Vello subliña que o poeta continúa a liña de renovación do léxico 
galego do mar, que sostén se remonta a Manoel Antonio, e que ademais é capaz de 
interpetrar o mundo mariñeiro, que considera en desaparición. Logo, rememora a súa 
traxectoria profesional. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Méndez Ferrín', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Retratos 
literarios', 12 xuño 2005, p. 13. 
 
Sinala a figura entre paternal e de mestre que representa o escritor Xosé Luis Méndez 
Ferrín no mundo das letras. Logo, recorda os lugares de infancia dun autor de 
"sentimentalismo radical" e evidencia a calidade que, sostén, ten a súa obra. 
 
 
 



Fernán Vello, Miguel Anxo, 'García Bodaño', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Retralos 
literarios', 19 xuño 2005, p. 19. 
 
O autor fai un percorrido pola vida de Salvador García Bodaño, sinalando o seu nacemento 
en Vigo en 1935 e o posterior traslado a Santiago de Compostela á idade dun mes. 
Adéntrase tamén na carreira literaria e política do escritor reseñado.  
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'María Carme Kruckenberg', El Correo Gallego, 'El Correo 
2', 'Retratos literarios', 26 xuño 2005, p. 19. 
 
Miguel Anxo Fernán Vello rememora como coñeceu á escritora María do Carme 
Kruckenberg, para adentrarse logo no relato da biografía da autora: onde viviu e as 
amizades que frecuentou. Salienta, posteriormente, a publicación en 1956 da súa primeira 
obra en lingua galega, Cantigas do vento. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Pura Vázquez', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Retratos 
literarios', 3 xullo 2005, p. 19. 
 
Debido á morte da poeta Pura Vázquez, faise aquí un breve percorrido pola súa 
vida e obra, destacando os poemarios Ardente identidade e Desmemoriado río, 
publicado no ano 1977.    
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Blanco Amor. Prosa de ouro e dureza na traxectoria vital', El 
Correo Gallego, 'El Correo 2', 'retratos literarios', 10 xullo 2005, p. 18. 
 
Fálase do único encontro que o autor do artigo tivo co escritor ourensán, Blanco Amor, na 
Coruña nun acto cultural onde tamén se encontraba Rafael Alberti, e organizado polo 
Partido Comunista da man de Santiago Álvarez. Cítanse as súas obras, Xente ao lonxe, A 
Esmorga e Las buenas maneras: tratado de urbanidad para mayores, do ano 1956 pola 
editora bonaerense "Losada". A patir daí, séguese cun breve percurso ideolóxico do autor 
así como tamén da súa relación con outros escritores como Castelao, do que fixo o seu 
último retrato en vida, Castelao escritor, do que se fala até o final do artigo, ou Darío 
Álvarez Limeses. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Ánxel Fole', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Retratos 
literarios', 24 xullo 2005, p. 17. 
 
Este artigo versa sobre a figura de Ánxel Fole, facendo unha breve reseña biográfica e 
recollendo algunhas palabras que o tamén escritor Carlos Casares proferiu para definilo. 



Alúdese á amizade que tivo Fole con Cunqueiro, aos seus estudos e a súa temperá 
ocupación nos xornais da época comezando xa con vinte e sete anos en El Progreso, na 
sección "Cartafolio de Lugo", e tamén colaborando na revista Yunque e El Pueblo Gallego. 
Refírese á súa facilidade para a escrita do relato curto, coa recolla da tradición oral como 
centro de toda a súa narración, alén da existencia do máxico e do misterio. Por último faise 
unha breve alusión á política da que Fole participou de forma activa, primeiro na ORGA, 
despois no Partido Radical Socialista e finalmente no Partido Galeguista. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'María Xosé Queizán', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 
'Retratos literarios', 31 xullo 2005, p. 17. 
 
Alude ás palabras de Laura Gómez, quen ten feito unha das mellores presentacións sobre a 
figura de María Xosé Queizán, e fai unha pequena semblanza desta ideóloga e ensaísta, que 
"realiza unha aposta decidida por un pensamento vivo, crítico e construtivo desde unha 
óptica autónoma, insubmisa e dialéctica, de muller". Refírese á súa revista, A Festa da 
Palabra Silenciada, e ao seu vínculo co nacionalismo e cos movementos feministas 
galegos. Tamén recupera comentarios de Carmen Blanco sobre a autora e atende á súa 
novela, A orella no buraco (1965), e ao seu labor poético, puntualizando que Metáfora da 
metáfora (1991) "abrirá novas luces de interpretación e de intervención 'poética', sobre todo 
no ámbito da poesía escrita por mulleres", para rematar coa referencia ao seu labor como 
dramaturga e autora de obras infantís.  
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Manuel Antonio', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Retratos 
literarios', 7 agosto 2005, p. 19. 
 
Faise eco da morte de Manuel Antonio por mor dunha tuberculose e da súa prematura 
militancia no galeguismo republicano, así como das súas intencións de alistarse na Lexión 
Estranxeira do Exército Francés na I Guerra Mundial, na Revolución Rusa e na loita 
revolucionaria que o xeneral Sandino levou a cabo en Nicaragua. Tamén recolle uns 
comentarios de Domingo García-Sabell sobre o poeta rianxeiro e fala desa misiva de 
Manuel Antonio e Rafael Dieste dirixida a Vicente Risco para "ser bos soldados e 
escultores ao servizo do porvir de Galicia". Considera que o poeta "renderá servizo á súa 
patria a través da poesía, sabendo ser moderno e vangardista, cosmopolita, e ao mesmo 
tempo tendo conciencia plena da realidade nacional do seu país" e alude tamén aos contidos 
do manifesto Máis alá! (1922).  
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Ramón Cabanillas', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 
'Retratos literarios', 14 agosto 2005, p. 17. 
 
Despois de recoller as palabras de loa de Pere Gimferrer, Ricardo Carballo Calero e Álvaro 
Cunqueiro sobre a obra poética de Ramón Cabanillas, comenta que o autor cambadés foi a 



ponte entre a rica tradición que parte do Rexurdimento e a modernidade das formas 
poéticas que viñan evolucionando dende o simbolismo. Regresa ás palabras de Carballo 
Calero para sinalar que en Cabanillas "imbricado coa tensión lírica e mítica, existe un 
compromiso de tonalidade civil que enfronta directamente co galeguismo como expresión 
cultural e política", así como se refire á súa denominación como "Poeta da Raza". Fala da 
súa densa vida e gran proxección literaria e da súa reaparición, tras a Guerra Civil, coa 
publicación do primeiro libro publicado pola Editorial Galaxia, Antífona da Cantiga 
(1951). Conclúe coa reprodución dunhas palabras do cambadés. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Otero Pedrayo', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Retratos 
literarios', 28 agosto 2005, p. 17. 
 
Reproduce unhas palabras de Xosé Manuel Beiras dirixidas a Ramón Otero Pedrayo e 
recorda certos episodios da traxectoria vital deste ourensán nas Irmandades da Fala, no 
Seminario de Estudos Galegos, nas Cortes republicanas ou xa no 1936, cando é 
expedientado e cesado polo franquismo no seu emprego de catedrático de Xeografía e 
Historia. Así mesmo, recolle as palabras de Xosé Luís Méndez Ferrín sobre Otero Pedrayo 
e os sentimentos deste por Castelao, así como as de Gonzalo R. Mourullo, quen recorda as 
súas palabras como Catedrático de Xeografía da Universidade de Santiago. Finaliza 
comentando que Pedrayo foi a "voz' dun vello e culto país, voz tinxida de sabedoría e de 
emoción, fiel ao cerne humano que foi construíndo a nosa historia". 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Álvaro Cunqueiro', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 
'Retratos literarios', 11 setembro 2005, p. 13. 
 
Recolle un dos fragmentos do texto "Mil primaveras máis", que ofrece a visión máis 
emblemática de Álvaro Cunqueiro, e refírese a algúns dos seus episodios biográficos, 
centrándose, especialmente, na significación que tivo para el o descubrimento do mapa de 
Galicia do xeógrafo Domingo Fontán. Tamén recolle unhas palabras do seu biógrafo Xosé  
F. Armesto Faginas, quen alude á escrita de Cunqueiro dende xullo de 1936, e cita as obras 
que publicou antes da guerra civil: Mar ao norde (1932), Cantiga nova que se chama 
ribeira (1933) e Poemas do si e do non (1933)-, que o situaron como o "o máis alto poeta' 
do momento". Tamén alude á protección que recibiu de Fernández del Riego ao seu regreso 
a Mondoñedo en 1947 e ao seu regreso á literatura galega co poemario Dona do corpo 
delgado (1950) e co libro de prosas Merlín e familia (1955), configurándose "como un dos 
máis grandes poetas e escritores galegos de todos os tempos". 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'X. Fernández Ferreiro', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 
'Retratos literarios', 18 setembro 2005, p. 15. 
 



Nun principio faise un repaso á importancia que Xosé Fernández Ferreiro tivo e ten no 
panorama literario galego, ao formar parte do grupo Brais Pinto, e á súa obra (primeiro á 
poética e despois á narrativa). Deseguido, destácase a fusión e complementariedade que se 
produce na súa persoa entre as facetas xornalista e escritora, como ocorreu en escritores da 
altura de Gabriel García Márquez ou Ernest Hemingway. 
 
 
 
Fernández del Riego, Francisco, '50 anos de 'Merlín e Familia'', La Voz de Galicia, 
'Culturas', 'De cotío', 26 febreiro 2005, p. 19. 
 
Francisco Fernández del Riego resume o contido de Merlín e familia, libro do que se 
celebra o cincuenta aniversario. O autor destaca o uso que Álvaro Cunqueiro fai da 
atemporalidade. 
 
 
 
Fernández del Riego, Francisco, 'Animador dunha Galicia autónoma', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 106, 'De cotío', 23 abril 2005, p. 19. 
 
O autor aproveita que, segundo afirma, a figura de Antón Losada Diéguez volve a estar de 
actualidade, para así rememorar a súa traxectoria política, "para traballar para o futuro de 
Galicia", e profesional. 
 
 
 
Fernández del Riego, Francisco, 'A cantiga de San Simón', La Voz de Galicia, 'Culturas', 
nº 113, 'De cotío', 11 xuño 2005, p. 15. 
 
Destaca como Mendiño, o autor da cantiga á que se refire o título, foi un xograr que 
permaneceu illado dos "empoleirados circos trobadorescos", o que contribuíu a ser menos 
coñecido que outros xograres contemporáneos. Ademais, rememora o contido do poema, no 
que sinala que domina a angustia ante un sentimento amoroso inconcluso. 
 
 
 
Fernández Fernández, Ruth, 'Vermella con lobos', Galicia Hoxe, 'Noticias cotiás', 22 
marzo 2005, p. 4. 
 
Comenta un conxunto de relatos de Carmen Blanco, Vermella con lobos (2004), que supón, 
segundo afirma, unha recreación dos contos clásicos. A columnista detense nunha cita do 
volume ("amos máis non teño amo") que, considera, resume o contido do libro. Así, sostén 
que a escritora aposta por un cambio contra a misoxinia, así como pola libertade "para os 
homes e para as mulleres".  
 
 
 



Fernández Naval, Francisco X., 'De ocultos e ocultadores', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 
'Enfiando', 20 novembro 2005, p. 23. 
 
Fai referencia ao comezo da exposición dedicada a celebrar os cincuenta anos da 
publicación da obra de Cunqueiro, Merlín e familia, exposta no Museo do Pobo Galego en 
Santiago de Compostela e indica que tal exposición coincide coa dedicada á pintora Frida 
Kahlo e pasa a relacionar aos dous autores. De seguido, céntrase no comentario da obra de 
Cunqueiro e refírese ao ben organizada que foi a exposición, xa que consta dunha parte 
gráfica e outra literaria, na cal se atopan ademais do nome de Cunqueiro outros como 
Fernández del Riego ou Xosé María Castroviejo. Xa por último, o autor salienta a figura de 
Castroviejo e indica que non se debe esquecer a crítica deste autor. 
 
 
Fernández Santander, Carlos, 'Bibliotecas particulares', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
106, 'En portada', 23 abril 2005, p. 3. 
 
Carlos Fernández Santander rememora o destino que as librerías particulares tiveron en 
Galicia, distinguindo entre as que acabaron sendo donadas en vida ou trala morte do 
propietario e as que son vendidas.  
 
 
 
Fernández, C., 'De guerrilleiros a fuxidos', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 93, 15 xaneiro 
2005, p. 9. 
 
Fálase da última publicación de Xosé Fernández Ferreiro, Os últimos fuxidos, 
novela que amosa a capacidade que este autor ten para falar e indagar sobre a 
guerra civil en Galicia e que xa o fixo coa anterior, Agosto do 36. Alúdese ao 
control que o autor ten, non só do seu coñecemento sobre a guerrilla antifranquista 
en Galicia, senón que tamén o dominio da técnica narrativa. A seguir, cóntase máis 
polo miúdo o cerne da novela, cos seus protagonistas, catro guerrilleiros chamados 
Roberto Ferreño, Marcial, Severo e Fermín. 
 
 
 
Fernández, Xurxo, 'Merlín cumple 50', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 26 xuño 2005, p. 
4. 
 
Pártese dunha anécdota sobre unha entrevista que lle fai Joaquín Soler Serrano a Xavier 
Domingo sobre o seu exilio e sobre as lecturas que se levou con el, ao que o entrevistado 
contestará, que levou o Merlín e familia, de Cunqueiro, para reflexionar sobre o respecto e 
o valor que ten a obra do mindoniense, e que afirma a posibilidade de ser el que introducira 
ou inventara o realismo máxico. Alén disto, refírese ao desapercibido que pasou a obra no 
seu tempo e que só despois recolleu moitos éxitos sendo hoxe unha obra imprescindíbel 
dentro da historia da literatura galega. 
 
 



 
Fonte, Ramiro, 'Libros de versos', A Nosa Terra, nº 1.159, 'Cultura', 13 xaneiro 2005, p. 25. 
 
Ramiro Fonte reflexiona sobre a poesía trala lectura de Vagar de amor e de sombra (2004) 
de Xavier Seoane, no que o poeta inclúe sonetos de factura clásica. Así, reivindica a 
humildade do poeta e defende que a súa obra é un traballo que require unha inversión de 
tempo. Móstrase agradecido polos poetas galegos que defenden "a volta á orde e á 
composición". 
 
 
 
Fonte, Ramiro, 'Follas de días', A Nosa Terra, nº 1.167, 'Cultura', 10 marzo 2005, p. 25. 
 
Dedica a columna aos poetas Xavier R. Baixeras e Pere Rovira, aos que considera dous 
irmáns maiores, que acaban de publicar cadansúa obra. Así, sinala que Baixeiras vén de 
publicar Diario de comidas (2004), diario culinario de "prosa descriptiva"e que Rovira, 
pola súa banda, reuniu unha serie de artigos en Diari sense dies que poden ser considerados 
poemas en prosa. Cre que a obra destes dous autores confirma que "os bos poetas adoitan 
escribir boa poesía".  
 
 
 
Franco Grande, X. L., 'Os ollos da ponte', A Nosa Terra, nº 1.160, 'Latexos', 20 xaneiro 
2005, p. 7. 
 
Comenta os relatos que Ramiro Fonte publica baixo o subtítulo Vidas de infancia (2003). 
Comenta o crítico a cuestión de se os relatos son ficción ou memorialística e destaca a 
presenza de varios xéneros literarios nos mesmos. Conclúe lamentando que a maioría dos 
textos publicados en galego produzan "sono" e apunta que este texto supón unha excepción 
e como tal hai que gozalo.  
 
 
 
Franco, Camilo, 'O libro galego multiplica a oferta de títulos para gañar lectores', La Voz 
de Galicia, 'Culturas', nº 98, 'En portada', 19 febreiro 2005, pp. 3-4. 
 
Camilo Franco sinala que o mundo editorial galego vive no "paradoxo" de ver, de forma 
simultánea, dende unha perspectiva pesimista e outra optimista a situación do libro galego. 
Así, recolle que o número de títulos publicados en Galicia prácticamente duplicouse nos 
derradeiros dez anos, aínda que as tiradas diminuiron. Esta situación podería ser explicada 
pola especialización que promoven as editorias galegas. Ademais, sostén que a situación na 
sociedade do libro galego e o número de lectores nunca foi igual. Por outra banda, destaca 
que o catálogo, tanto histórico como vivo, alcanzou cifras nunca recordadas. Pero, a pesar 
disto, a competencia do castelán, sostén, é aínda máis agresiva. Por iso, considera que a 
intervención e as campañas de animación á lectura seguen a ser necesarias. 
 
 



 
Franco, Camilo, 'El arquetipo de gallego torpe fue creado en el siglo de oro español', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 6 marzo 2005, p. 50. 
 
Sinala que a creación dunha imaxe arquetípica dos galegos como seres torpes comezou no 
Século de Ouro,  dada, segundo os argumentos dos historiadores que recolle, a crise 
económica da época, a emigración galega e os traballos pouco cualificados que realizaban 
os galegos. Ademais, recolle as afirmacións do historiador e presidente da Real Academia 
Galega, Xosé Ramón Barreiro, nas que defende que esta situación tivo condicionantes 
políticos. Igualmente, sinala que o profesor Xosé Manuel Núñez Seixas afirma que a idea 
remitiu no século XVIII, destaca a presenza dos tópicos sobre galegos en Arxentina e 
subliña como a lingua aumentou estes prexuizos. Finalmente, Franco sinala que o tópico 
pasou do teatro á novela, ao cinema e á televisión. 
 
 
 
Franco, Camilo, 'O lugar natural dos libros', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 106, 'As 
librerías galegas', 23 abril 2005, p. 15. 
 
Camilo Franco considera que as librarías son "espacios heterodoxos" que buscan aproximar 
aos cidadáns a literatura. Recolle a idea de que Galicia non ten moitas librarías e pasa a 
enumerar as principias existentes na comunidade, diferenciándoas entre as que son 
dinamizadoras culturais, as que teñen un gran fondo e as que xurden para invitar á lectura. 
 
 
 
Franco, Camilo, 'Libros como argumento de país', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 106, 
'Caraofuturo', 23 abril 2005, p. 18. 
 
O autor recolle as propostas que a Mesa do Libro manda ao Parlamento de Galicia, tras un 
traballo realizado por un conxunto de "notables", para que sexan discutidas como posíbel  
solución aos problemas do sector na comunidade.  
 
 
 
Freire, Xosé, 'Os ollos de Aldara contemplan o horror', A Nosa Terra, nº 1.160, 'Cultura', 
20 xaneiro 2005, p. 27. 
 
Fálase da segunda novela de Xabier Quiroga, Era por setembro, despois de ter publicado 
Atuado na Braña, libro situado dentro das coordenadas decimonónicas pola dimensión e 
non tanto pola técnica narrativa. Desta última, porén, incídese na importancia que ten a 
lingua así como o pasado recollido a través da memoria, e da que se afirma que pode estar 
dirixida perfectamente a un público xuvenil. 
 
 
 



Freire, Xosé, 'A ollada de Mark Twain ao paraíso', A Nosa Terra, nº 1.162, 'Narrativa', 3 
febreiro 2005, p. 27. 
 
Dá conta da reedición d'O diario de Eva, trece anos despois de que saíra á luz a primeira 
tradución ao galego desta novela de Mark Twain. Lembra que o escritor norteamericano é 
autor de obras relevantes na literatura do seu país, como As aventuras de Tom Sawyer ou 
As aventuras de Huckelberry Finn, nas que o río Mississipi exerce grande influencia. 
Deseguido, define o escritor como unha persoa "de gran sentido do humor, irreverente, 
sarcástico" e asegura que a súa prosa se caracteriza polos seus trazos realistas, pola súa 
sinxeleza e pola súa luminosidade. Indica que a morte da súa filla e da súa muller afectaron 
á súa personalidade e á súa creación, que a partir deses sucesos se "escureceu"; neste 
contexto insire esta novela, escrita en lembranza da súa esposa. Finalmente, explica as 
diferenzas entre esta edición e precedente: as tapas duras substituíronse por unhas brandas e 
incluíuse "Os retallos do Diario de Eva". 
 
 
 
Freire, Xosé, '1809: Vinganza en Ribadavia', A Nosa Terra, nº 1.164, 'Narrativa', 17 
febreiro 2005, p. 27. 
 
Preséntase o libro O sangue dos Cortiña de Miguel Anxo Fernández, con ilustracións de 
Pepe Carreiro. Sitúase o relato en Ribadavia no ano 1809, a cruenta guerra que se librou 
está cargada de horror pois nun enfrontamento bélico nunca hai heroes só mártires e 
vítimas. Enténdese que é unha obra histórica moi realista e tratada dende a crueldade de 
calquera guerra, por esta razón obsérvase que aínda que está contextualizada nunha época 
pasada non deixa de ter actualidade. 
 
 
 
Freire, Xosé, 'Áurea Lorenzo, pioneira da poesía de posguerra', A Nosa Terra, nº 1.165, 
'Poesía', 24 febreiro 2005, p. 27. 
 
Refírese á publicación pola editorial Toxosoutos, de Noia, e dentro da colección 
"Memoralia", que tenta recuperar biografías e feitos históricos esquecidos, do 
poemario Queixas, da poeta Áurea Lorenzo Abeijón, acompañado dunha 
introdución en castelán con sinatura ilexíbel. Amósanse 29 poemas desta autora do 
Porto do Son. Este poemario é unha reedición, xa que a primeira edición foi en Bos 
Aires no ano 1943, cando a poeta permanecía na emigración. 
 
 
 
Freire, Xosé, 'Amizade contra a intolerancia', A Nosa Terra, nº 1171, 'Cultura', 14 abril 
2005, p. 28. 
 
Preséntase a novela para o público adolescente Un bosque de faias (Everest) de Francisco 
Castro. Enténdese que transmite valores positivos como a defensa da tolerancia, dos 
dereitos humanos, da igualdade, da solidariedade, da xustiza ou da amizade. Confróntanse 



estas actitudes coas contrarias e así a novela estrutúrase entre o bo e o malo, pero 
finalmente trunfan os valores positivos que deben gobernar o mundo. 
 
 
 
Freire, Xosé, 'Contra a desmemoria', A Nosa Terra, nº 1.172, 'Cultura', 21 abril 2005, p. 
27. 
 
Refírese a Ernesto Vázquez Souza, ensaísta que ten publicado artigo en trabe de Ouro, 
Tempos Novos ou mesmo en A Nosa Terra, e que agora presenta o ensaio publicado por 
Laiovento e intitulado Desta beira do Leteu, onde se incide na importancia dos detalles, 
alén de facer unha viaxe ao pasado para recuperar da desmemoria elementos pertencentes á 
historia e que ficaron no esquecemento ao derrubar mitos e falsas verdades, rescatando 
momentos esquecidos, manipulados de forma intencionada. 
 
 
 
Freire, Xosé, 'Os inventores do soneto, en galego', A Nosa Terra, nº 1.173, 'Cultura', 28 
abril 2005, p. 27. 
 
O autor recorda a labor como tradutor de Darío Xohán Cabana, recollendo a publicación 
dun novo poemario do que é editor e tradutor. Freire enumera as características do estilo 
das poesías, o doce estilo novo, e sinala que esta tradución "minuciosa, precisa" permite ler 
en galego a un gran número de poetas "que estaban adormiñados no tempo".  
 
 
 
Freire, Xosé, 'A novela do século', A Nosa Terra, nº 1.181, 'Narrativa', 23 xuño 2005, p. 
27. 
 
Fálase do autor de Palmeira, Francisco Antonio Vidal, escritor que xa leva gañados os 
premios do Concello de Vilalba de narrativa, o accésit ao Pedrón de Ouro ou o Ólisbos de 
narrativa infantil, entre outros. Cítanse, ademais, algunhas das obras que leva escritas como 
A luz da eclipse, O botín da inmortalidade ou Textos galegos "Manuel Murguía". 
Preséntase, en fin, a súa última novela, Os chanzos da escada, novela estruturada en sete 
capítulos onde se reflicten numerosos aspectos da historia do país no século XX. 
 
 
 
Freire, Xosé, 'O que cantaban os goliardos', A Nosa Terra, nº 1.183, 'Poesía', 7 xullo 2005, 
p. 27. 
 
Faise referencia á nova publicación pola Colección Clásicos en Galego que dirixe M. C. 
Díaz y Díaz como volume número vintetrés que lle corresponde ao Carmina Burana, 
poemas de amor, que malia o título explicar a tipoloxía de poemas que se atopan neste 
volume bilingüe, non toda antoloxía amosa poemas de temática amorosa. Refírese á 
introdución, onde o tradutor explica polo miúdo o códex latino, como a versificación ou a 



temática, alén de tamén se referir ao popular que se converteu este códex a partir da música 
do compositor Carl Orff.  
 
 
 
Freire, Xosé, 'Viaxar no tempo dá medo', A Nosa Terra, nº 1.186, 'Narrativa', 27 xullo 
2005, p. 27. 
 
Centra o seu comentario na novela A máquina do tempo, escrita por Herbert George Wells 
no ano 1895 e traducida ao galego por Toxosoutos. Sinala que a afección do escritor polas 
matemáticas e física foi a semente perfecta para poder artellar a súa obra literaria, onde 
mergulla as súas ideas na narrativa. Así mesmo, puntualiza que nesta obra "conviven en 
harmonía a responsabilidade dos homes a respecto do vieiro que seguir no avantar da 
civilización mais tamén de cómo será ese futuro onde brilla a metáfora creada polo 
submisos e pesimistas". Comenta que a obra nos mostra un escritor preocupado por 
cuestións filosóficas e obsesionado polo home e o seu contorno social, o que converte ás 
súas obras en "novelas de ideas, de teses con resolución final" e a el nun dos autores máis 
influíntes do xénero da ciencia ficción.  
 
 
 
Freire, Xosé, 'No ventre da fábrica', A Nosa Terra, nº 1.187, 'Narrativa', 4 agosto 2005, p. 
27. 
 
Despois de facer referencia ás primeiras incursións de Beatriz Dacosta na literatura galega 
cos títulos Cascas de noz (2000) e Precipicios (2002) centra o seu comentario na novela 
que supón a súa consolidación, Contrato temporal (2004). Sinala que nela ofrece un retrato 
do tempo actual, pois a inspiración do argumento nace da propia experiencia nunha 
coñecida fábrica de automóbiles de Vigo, e explica que se trata dunha "Novela coral, 
realista, comprometida, de ideoloxía nidia", na que se fotografa con "precisión a realidade 
económica, social e laboral que estamos a vivir". Por último, apunta que está dividida en 
capítulos curtos, onde Dacosta foxe "do diálogo explícito para nos levar cunha linguaxe 
contundente e directa ao cerne do que nos quere contar", e que ao lector lle corresponden as 
reflexións nesta novela, que no seu estilo privilexia a imaxe. 
 
 
 
Freixanes, Víctor, 'Unha escritora galega', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 105, 16 abril 
2005, p. 3 e 20. 
 
Reivindica o lugar da escritora Nélida Piñón no imaxinario colectivo galego. Compáraa con 
Valle Inclán e Emilia Pardo Bazán e sinala a súa lingua, temática e textos para buscarlle un 
lugar no noso discurso colectivo. Destaca a novela A República dos soños e presenta unha 
breve síntese desta. 
 
 



Freixanes, Víctor F., 'Merlín das mil primaveras', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 127, 17 
setembro 2005, p. 16. 
 
Despois de resaltar a importancia que Merlín e familia de Álvaro Cunqueiro tivo para a 
recuperación ou rexurdimento da narrativa en lingua galega descríbese sucintamente o 
contido do libro e preséntase a exposición que celebra o seu cincuenta aniversario no 
Museo do Pobo Galego. 
 
 
 
Galdo, Fausto, 'Mexillóns literarios', El Ideal Gallego, 'A folla do pirixel', 2 xaneiro 2005, 
p. 5. 
 
Entre outras cuestións alleas á literatura galega, fai referencia ao libro Diario de comidas 
(2004) de Xavier Rodríguez Baixeras, polo interese das súas experiencias gastronómicas na 
súa casa e na de persoas próximas, nalgún restaurante galego e nas viaxes a Baleares, 
Portugal, Turquía e Italia, así como polas lecturas, receitas, comentarios e bo facer literario.  
 
 
 
García López, Xoán, 'O poeta Curros Enríquez', Diario de Ferrol, 'La ventana', 19 agosto 
2005, p. 11. 
 
Faise eco da celebración do II Festival Poético "Porto de Redes" que a Agrupación 
Instrutiva de Caamouco realizou como recordo do inestimábel labor que dende A Habana 
vén desenvolvendo a Alianza Aresana de Instrución, mediante a que varias xeracións 
puideron estudar e recibir educación. Refírese a varios dos poemas escritos por Manuel 
Curros Enríquez, a quen cualifica como "unha das máis grandes musas cívicas da Europa 
do século XIX, e un dos poetas galegos máis grandes de tódolos tempos", ademais de 
achegar varios datos da súa biografía.  
 
 
 
García Paz, Raimundo, 'Homenaxes a Borobó dende o seu pasamento', Diario de 
Pontevedra, 'Lembrando a Borobó', 28 agosto 2005, p. 20. 
 
Dous anos despois do pasamento de Borobó, alude aos diversos actos públicos dedicados á 
súa figura na Casa de Galicia en Madrid, no Cuartel Vello de Rianxo, na Casa de Cultura 
Ramón Martínez López e no Concello de Pontecesures, entre outros puntos. Por outra parte, 
aproxímase á figura de Borobó na súa vida diaria, á súa concepción de Rosalía de Castro e 
ao modo en como lle gustaría ser recordado. 
 
 
 
García, Rodri, 'As letras galegas apostan por un longo percorrido', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 124, 'En portada', 2005, pp. 2-4. 
 



Arríncase comentando que O lapis do carpinteiro (1998) foi o último bestseller galego, 
aínda que a Manuel Rivas non lle gusta ese termo e apunta que o importante é que esa obra 
e outras súas cheguen a persoas de todo tipo. A seguir, o director de Xerais, Manuel 
Bragado, comenta que o fenómeno de O lapis  "está por riba do propio país e da propia 
literatura galega" e refírese ao papel dos libreiros á hora de promover unha obra, polo que 
tamén se recolle a opinión do director da Casa do Libro de Vigo, Juan Carlos González. Por 
outra parte, o director de Galaxia, Víctor Freixanes, considera que "Falar de bestseller en 
Galicia é unha coña", xa que o que se producen son "longsellers" como Memorias dun neno 
labrego ou Castelao. Recóllese o parecer do autor que máis factura en Galicia, Agustín 
Fernández Paz, sobre a súa teima de tratar de chegar aos dous públicos e o papel xogado 
polo mundo do ensino na lectura. Cítanse outros dos autores que máis venden en Xerais -
Suso de Toro, Xosé Luís Méndez Ferrín, Darío Xoán Cabana ou o autor do primeiro 
bestseller da editora, Crime en Compostela (1984), de Carlos G. Reigosa- e fálase doutro 
dos longseller da literatura galega, A nosa cinza (1980), de Xavier Alcalá. Alúdese a algúns 
dos autores que máis venden para rapaces -Xavier P. Docampo, Fina Casalderrey e Marilar 
Aleixandre- e reprodúcese o parecer de Miguel Anxo Fernán Vello, quen se fai eco dos 
autores que máis venden en poesía, destacando a Rosalía de Castro. Finalmente, trátase 
algúns dos proxectos que marcaron un fito na historia da literatura galega, como é o caso da 
"Biblioteca Galega 120", que situou preto de seis millóns de libros nos fogares galegos.  
 
 
 
García, Rodri, 'Unha novela para Pilar', La Voz de Galicia, 'Culturas', 22 xaneiro 2005, p. 
13. 
 
Fálase da primeira novela de Xerardo Agrafoxo titulada Unha viaxe no Ford T (2004) 
como unha boa obra nacida dun feito banal. Sublíñase o entrecruzamento entre realidade, 
lenda e ficción con que novela a historia de amor entre Ernest Hemingway e Pilar, unha 
muller de Noia da que só se coñece o seu nome. Dise tamén que aparece Carlos Casares e 
que aínda que podía simplificarse é unha lectura recomendábel. 
 
 
 
García, Rodri, 'A resistencia de Ramón Caride', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 99, 26 
febreiro 2005, p. 13. 
 
Fálase dos relatos que integran Dedre (2004), o libro de Ramón Caride (Cea, Ourense, 
1957), que son calificados como corrosivos, irónicos e retranqueiros. Dise que o libro pode 
dividirse en dúas partes, a primeira dedicada a perdedores, a segunda ao sistema literario 
galego, onde se inclúe o relato máis destacado, "Obradoiro literario", así coma outro sobre 
a hipotética obra Como ir de experto en literatura, e un último no que a lingua e o 
compromiso da prensa para con ela son o obxecto da escrita. 
 
 
 
García, Rodri, 'Unha marea de sentimentos', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 120, 30 xullo 
2005, p. 9. 



 
Trátase dun descritor do libro Veu visitarme o mar (2004), de Rosa Aneiros, que dá conta 
do argumento e das súas claves de lectura. Resalta sobre todo a relación de Alba, a 
protagonista, co sentimento do mar que vén de pasar dúas das peores catástrofes: o Mar 
exeo e o Prestige. 
 
 
 
García, Rodri, 'As letras apostan por un longo percorrido', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
124, 'En portada', 27 agosto 2005, pp. 2-3. 
 
Percorrido polos títulos máis coñecidos da literatura galega. Céntrase de xeito especial nas 
novelas. Logo de analizar o termo "best-seller" e a súa aplicación a diferentes obras 
narrativas, salienta opinións de autores como Manuel Rivas ou Fernández Paz e editores 
como Víctor Freixanes ou Manuel Bragado. A continuación, sinala algúns dos títulos que 
acadaron esta condición, como Crime en Compostela, de Carlos G. Reigosa; Erros e 
Tánatos, de Gonzalo Navaza; ou o caso curioso de Morning Star, de Xosé Miranda. Nunha 
ventaíña, Daniel Rozados, director da editorial Xixirín, ofrece a súa opinión sobre o tema 
dos "bet-sellers". 
 
 
García, Xosé Lois, 'Sangue sobre silenzo', Galicia Hoxe, 'Ecos de Berenguela', 27 
setembro 2005, p. 4. 
 
Despois de criticar a falta de compromiso social e político que as obras de novos escritores 
están a ter en Galiza expón o sobranceiro exemplo de Brais González Pérez, un mozo de 
dezasete anos que vén de publicar Sangue sobre silenzo (2004). Xosé Lois García gaba o 
estilo, a habelencia e o compromiso que amosan os poemas que compoñen o volume e, 
despois de explicar as fontes das que bebe o escritor e de como as usa, cualifica ao 
poemario de "cívico e contestatario". 
 
 
 
Gaspar, Silvia, 'Os imprescindibles', La Voz de Galicia, 'O que le é un león', 9 febreiro 
2005, p. 6. 
 
Listaxe de autores e lecturas imprescindíbeis da literatura galega que inclúe a Rosalía de 
Castro, con Cantares Gallegos; Curros Enríquez, con Aires da miña terra e A Virxe do 
Cristal; Eduardo Pondal, coa súa mitoloxía celta e galega; Castelao, con Cousas, Os dous 
de sempre e Sempre en Galiza; Manuel Antonio, que é cualificado como o noso poeta máis 
cosmopolita; Álvaro Cunqueiro, con Se o vello Sinbad volvese ás illas; Celso Emilio 
Ferreiro, poeta cívico; Carlos Casares, con Vento ferido e Deus sentado nun sillón azul; 
Xosé Luís Méndez Ferrín, con Arraianos ou Arnoia, Arnoia; Manuel María, cualificado 
como o poeta máis destacado da posguerra; e Eduardo Blanco-Amor, de quen se salientan 
A esmorga e Xente ao lonxe. 
 
 



 
 
Gómez, Joel, 'El legado de María Miramontes', La Voz de Galicia, 'Sin intención', 23 
marzo 2005, p. L11. 
 
Reflexión sobre o artigo "María Miramontes, muller no seu tempo" incluído no libro de 
Ernesto Vázquez Souza Desta beira do Leteu. Artigos de historia cultural, literatura e 
sociedade desde o esquecemento (2004), que fala da destrución da documentación que a 
viúva de Ánxel Casal levou a Bos Aires coma un dos moitos tesouros do exilio que se 
perderon e que podían ter cambiado a historia construída da posguerra. 
 
 
 
 
Gómez, Pedro, 'Portovello (poema)', La Región, 'De paso', 23 maio 2005, p. 14. 
 
A raíz da celebración da romaría da capela da Virxe de Portovello lóase o poema "A Nosa 
Señora de Portovello", de Serafín Marqués, incluído no libro Ventos da terra (2004).  
Destácanse a perfección métrica, as metáforas mariñeiras e aqueloutras máis íntimas de 
sentimentos humanos e de inquedanzas relixiosas. 
 
 
 
González Tosar, Luís, 'Nélida Piñón', El Correo Gallego, 'Extramuros', 29 marzo 2005, p. 
2. 
 
Presentación da chegada a Santiago da escritora brasileira Nélida Piñón para recibir "un 
dobre galano": a publicación da súa obra en lingua galega por Galaxia e unha homenaxe 
das xentes de Carballedo e Cotobade. Destácase especialmente a súa novela A república 
dos soños (2004). Fanse uns pequenos apartes sobre a súa obra no que se refire á temática e 
recursos narrativos. 
 
 
 
H.N., 'Villar: 'Son un poeta vitalista', El Correo Gallego, 'Hoy', 3 febreiro 2005, p. 68. 
 
Anúnciase un acto literario no Casino de Santiago en torno á obra No ventre da balea 
(escolma poética persoal 1994-2004), de Rafa Villar, que constitúe o quinto volume da 
colección "Poeta en Compostela" que sacan adiante o Grupo Correo Gallego, a Concellaría 
de Cultura de Santiago e a Asociación de Escritores en Lingua Galega. Dise que se inclúen 
textos de oito poemarios do autor e que el destaca da súa obra o traballada que está, a 
temática variada e a capacidade de suxestión. Fálase, así mesmo, doutros proxectos de que 
o poeta foi partícipe, como a revista Unmedio, o Batallón Literario da Costa da Morte ou a 
colección "Letras de Cal". Rafa Villar di tamén que a poesía ten poucos lectores, pero fieis 
e esixentes, e que é necesario promover a literatura na escola. 
 
 



 
 
 
Iglesias, Alfredo, 'As bibliotecas dixitais', Faro de Vigo, nº 118, 'Libros', 31 marzo 2005, p. 
IV. 
 
Lémbrase o mundo de posibilidades que Internet abre perante nós e recálase con especial 
atención nas Bibliotecas dixitais e virtuais, das que se destacan polo interese que supoñen 
para a literatura galega a Biblioteca Virtual Galega (<http://bvg.udc.es>) e a Biblioteca 
Virtual de Literatura Emblemática (<http://rosalia.dc.fi.udc.es/cicyt>), ambas as dúas 
analizadas no seu funcionamento e posibilidades no libro As bibliotecas dixitais, de Carme 
Fernández e Ángeles Saavedra, publicado en Laiovento. 
 
 
 
Iglesias, Alfredo, 'Desta beira do leteu. Para recuperarmos a memoria', Faro de Vigo, 'Faro 
da Cultura', nº 120, 'Libros', 14 abril 2005, p. 4. 
 
Chámase a atención sobre a falsidade que supón falarmos unicamente dos nacionalismos 
galego, vasco e catalán en España deixando na sombra o máis forte e o finalmente vencedor 
nacionalismo español. Dise que Desta beira do Leteu (2004), de Ernesto Vázquez Souza, 
implica unha relectura do nacionalismo galego tendo en conta ese escurecemento histórico 
e volvendo a vista á obra de Murguía, Casas e Vaamonde, entre outros. 
 
 
 
Jabois, Manuel, 'Unha biografía marcada pola emigración', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
aquí', 6 febreiro 2005, p. 77. 
 
Faise un repaso pola traxectoria vital de Xosé Neira Vilas dende que en 1949 emigra a Bos 
Aires, os seus estudos, a súa relación cos intelectuais do exilio como Luís Seoane ou Rafael 
Dieste, o seu activismo cultural, a súa voda coa cubana Anisia Miranda e a fundación por 
ambos os dous da librería-editorial Follas Novas, a escrita da meirande parte da súa obra 
literaria, e o seu retorno a Galicia, onde preside a fundación cultural que leva o seu nome. 
 
 
 
Jaureguizar, 'Xabier Quiroga volve remexer no pasado na súa nova obra', El Progreso, 
'Cultura', 13 xaneiro 2005, p. 89. 
 
Alúdese á recén publicada Era por setembro (2004), segunda obra de Xabier Quiroga logo 
de Atuado na braña (2002), coma unha nova ollada á posguerra na que se conta a historia 
dunha nena de trece anos, Aldara, e o seu descubrimento da importancia das ideoloxías. 
Dise que a paisaxe se traslada do rural ao vilego e que se suprimen as descricións na busca 
dunha meirande axilidade. Anúnciase, así mesmo, a próxima publicación de Se buscabas 
un deus, ambientada no futuro próximo do posfranquismo. 
 



 
 
Jaureguizar, 'Unha editorial galega quita o novo libro de Nélida Piñón, 'Vozes no deserto'', 
El Progreso, 'Cultura', 15 xaneiro 2005, p. 79. 
 
Anúnciase a publicación pola editora galega Candeia da obra máis recente de Nélida Piñón, 
Vozes no deserto, que vén ser simultánea ás edicións brasileira e portuguesa. Dise que a 
novela é unha revisión do mito de Sherezade cunha gran compoñente erótica e que mostra o 
que unha muller transgresora pode chegar a facer nunha cultura patriarcal. 
 
 
 
Jaureguizar, 'A longa viaxe a Mitteleuropa', El Progreso, 'Opinión', 19 xuño 2005, p. 29. 
 
Comézase por lembrar a viaxe de Vicente Risco a Berlín no ano 1930 recollida en 
Mitteleuropa e o certame de tradución para o galego que convocara a Federación de 
Sociedades Galegas de Bos Aires en 1949 gañado por Luís Tobío, Plácido Castro e 
Florencio Delgado Gurriarán co resultado da Poesía francesa e inglesa. A seguir 
entrecrúzase unha panorámica do estado actual de potencias literarias de París e Berlín 
fronte á soberbia dos Estados Unidos e Inglaterra que os fai ignorar o que se publica 
noutras linguas, e unha ollada atrás á labor da Xeración Nós por dialogar coa literatura 
europea. Como conclusión do dito e como reivindicación pídese un Instituto Rosalía que, a 
semellanza do Ireland Literure Exchange, coordine e financie a tradución de e para a lingua 
galega e exporte a nosa literatura en encontros, en Internet ou mediante bolsas, como xa os 
homes de Nós viran necesario. 
 
 
 
Lavesedo, Daniel, 'Galiza.com. A literatura galega na rede', Faro de Vigo, 'Faro da 
Cultura', nº 120, 14 abril 2005, p. 1. 
 
Comentario sobre as vantaxes que a rede ofrece á literatura galeg (e non só), dende a 
uniformidade cultural que proporciona ter as nosas grandes obras en portais coma a 
Biblioteca Virtual Galega (<http://bvg.udc.es>) nacida ao abeiro da Universidade da 
Coruña, á proximidade agromada da posibilidade de contactar con autores de agora ou de 
escoitalos a ler as súas obras. Fálase tamén de portais máis modestos coma: 
www.museocastelao.org <http://www.museocastelao.org> sobre ese autor, www.cultural-
galega.org/lg3 <http://www.cultural-galega.org/lg3> do Consello da Cultura Galega, e 
inclusive sobre a literatura do galego de Asturias ou a universal en galego. E logo destácase 
a dinamización que supoñen portais de creación como os de Camilo Franco e Jaureguizar, 
entre outros, ou aqueles de difusión de novos colectivos como www.letrasdacal.org 
<http://www.letrasdacal.org>. Esta mesma noticia foi publicada baixo o título 'Galiza.com' 
o 23 de abril no suplemento 'Saberes' do xornal La Opinión, p.7. 
 
 
 
Lavesedo, Daniel, 'Galiza.com', La Opinión, 'Saberes', nº 101, 23 abril 2005, p. 7. 



 
Comentario sobre as vantaxes que a rede ofrece á literatura galeg (e non só), dende a 
uniformidade cultural que proporciona ter as nosas grandes obras en portais coma a 
Biblioteca Virtual Galega (<http://bvg.udc.es>) nacida ao abeiro da Universidade da 
Coruña, á proximidade agromada da posibilidade de contactar con autores de agora ou de 
escoitalos a ler as súas obras. Fálase tamén de portais máis modestos coma: 
www.museocastelao.org <http://www.museocastelao.org> sobre ese autor, www.cultural-
galega.org/lg3 <http://www.cultural-galega.org/lg3> do Consello da Cultura Galega, e 
inclusive sobre a literatura do galego de Asturias ou a universal en galego. E logo destácase 
a dinamización que supoñen portais de creación como os de Camilo Franco e Jaureguizar, 
entre outros, ou aqueles de difusión de novos colectivos como www.letrasdacal.org 
<http://www.letrasdacal.org>. Esta mesma noticia foi publicada baixo o título 'Galicia.com. 
A literatura galega na rede' no suplemento 'Faro da Cultura' do xornal Faro de Vigo o 14 
de abril, p. 1. 
 
 
 
Liñares Giraut, Amancio, 'Pobo', La Voz de Galicia, 'O fiadeiro', 16 xaneiro 2005, p. 15. 
 
Loanza do libro do profesor e politólogo Xosé Luis Barreiro Rivas, A terra quere pobo 
(Galaxia, 2004), "Premio Ramón Piñeiro" de Ensaio Galego, pola súa fonda reflexión sobre 
a identidade, as causas do atraso político, o espazo, o territorio ou a cultura. 
 
 
 
 
Liñares Giraut, Amancio, 'Lugrís', La Voz de Galicia, 'O fiadeiro', 5 xuño 2005, p. 11. 
 
Suxestión de dedicar o Día das Letras Galegas do ano 2006 a Manuel Lugrís Freire (1863-
1940), dramaturgo, poeta e ensaísta, fundador de A gaita gallega en Cuba, activista de 
Solidaridad Gallega, das Irmandades, membro do Seminario de Estudos Galegos e ademais 
director da R.A.G. (Real Academia Galega) entre 1934 e 1935, institución que se di que 
celebrará no 2006 o seu centenario. 
 
 
 
 
 
Liñares Giraut, X. Amancio, 'Actas', La Voz de Galicia, 'O fiadeiro', 27 marzo 2005, p. 
L11. 
 
Loa á difusión da vida e obra do escritor Xulián Magariños facilitada polas celebracións 
con motivo do seu centenario, tales coma o congreso cuxas actas acaban de ver a luz baixo 
o título Sobre Xulián Magariños. 
 
 
 



 
López Boullón, Xosé Ramón, 'Deus fratesque Gallaecia', Galicia Hoxe, 'Retallos dunha 
época', 2 marzo 2005, p. 5. 
 
Dáse noticia da recente inauguración dunha escultura de Alfredo Brañas no cento cinco 
aniversario da súa morte, ao tempo que se lembra a grandes trazos a súa carreira 
rexionalista, o discurso nos Xogos Florais de Barcelona de 1893 ou a súa obra El 
Regionalismo que precedeu no tempo a El Regionalismo gallego, de Manuel Murguía. 
Destácase tamén o influxo desa súa obra no nacionalismo catalán. 
 
 
 
 
 
López Teixeira, Xosé A., 'Pluralismo e domocracia', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 
115, 'Libros', 10 marzo 2005, p. IV. 
 
Comentario e descrición do contido do número cento sesenta e catro de Grial que sinala 
como tema do dossier a reordenación política do estado español coas colaboracións de 
Fernán Requejo, Carlos Aymerich, Meilán Gil ou Pascual Maragall. Cítanse tamén as 
colaboracións de Ramón Lugrís e Danilo Zolo para "Temas do noso tempo", "Dous sonetos 
en galego de Antonio Arias Teixeiro" por Rosa Aneiros e as creacións de X. Lameiro e 
Ramón Reboiras.  
 
 
 
López, A. R. e Soedade Noia, 'Roberto Vidal Bolaño', Galicia Hoxe, 'Revista das Letras', 
nº 596, 1 decembro 2005, pp. 1-7. 
 
Monográfico da 'Revista das Letras' dedicado nesta ocasión á figura de Roberto Vidal 
Bolaño e ao seu traballo polo teatro. Estrutúrase en catro apartados que asinan diferentes 
autores (Manuel Quintáns, Antón Dobao e Rubén Ruibal), cos títulos de "Vidal Bolaño. O 
home que veu de cerca", "V. B. e o Teatro Nacional Galego", "Fóra de Lugar" e 
"Desgrazas". Todos eles céntranse no estudo do teatro do dramaturgo. 
 
 
Lorenzo, Anxo M. / Ramallo, Fernando, 'A prensa e os medios de comunicación escritos', 
La Voz de Galicia, 'Cultura', 2 maio 2005, p. 57. 
 
Fai referencia ao mundo da prensa escrita en galego ao longo da historia. Alude tanto ás 
publicacións tradicionais escritas en galego como ás actuais e destácase o importante labor 
que están a desenvolver. Ademais, sinálase a capacidade da maioría da poboación galega 
para decodificar a información verquida na súa lingua. Tamén revela a insuficiencia dos 
contidos en galego das publicacións en castelán actuais e busca os motivos principais aos 
que se debe esta situación. Maniféstanse as diversas iniciativas que se puxeron en marcha 
para fomentar a lingua galega e cítanse os principais obxectivos para levar a cabo.  
 



 
 
Lorenzo, Fran P., 'Xavier Queipo: 'Non me perdoaría escribir un libro igual a outro', El 
Correo Gallego, 'Hoy', 10 outubro 2005, p. 67. 
 
Empézase resaltando a multiplicidade de lecturas que require ou que permite o novo libro 
de Xabier Queipo titulado Glosarios (2004), e falando da presentación que se lle vai facer 
na Galería Sargadelos de Santiago. A continuación dáse conta das características máis 
salientábeis da obra a partir de citas de opinión do autor (linguaxe técnica, 
experimentalismo coas palabras, reto babélico no uso de múltiples linguas para mostrar ao 
galego no seu contexto). Remátase mostrando a opinión do xornalista sobre o poemario 
onde manifesta a capacidade de construción que permite o avance da súa lectura a través de 
"anacos de realidade". Esta mesma noticia foi publicada baixo o título 'Das múltiples 
lecturas' o mesmo día, no xornal Galicia Hoxe, p. 37. 
 
 
Lorenzo, Francisco P., 'Das múltiples lecturas', Galicia Hoxe, 'Maré', 10 outubro 2005, p. 
37. 
 
Empézase resaltando a multiplicidade de lecturas que require ou que permite o novo libro 
de Xabier Queipo titulado Glosarios (2004), e falando da presentación que se lle vai facer 
na Galería Sargadelos de Santiago. A continuación dáse conta das características máis 
salientábeis da obra a partir de citas de opinión do autor (linguaxe técnica, 
experimentalismo coas palabras, reto babélico no uso de múltiples linguas para mostrar ao 
galego no seu contexto). Remátase mostrando a opinión do xornalista sobre o poemario 
onde manifesta a capacidade de construción que permite o avance da súa lectura a través de 
"anacos de realidade". Esta mesma noticia foi publicada baixo o título 'Xabier Queipo: 'Non 
me perdoaría escribir un libro igual a outro' o 10 de outubro no xornal El Correo Gallego, 
p. 67. 
 
 
 
Losada, Basilio, 'Merlín, 50', A Nosa Terra, nº 1190, 'O foro das ideas', 22 setembro 2005, 
pp. 4-. 
 
Basilio Losada mostra a súa opinión e experiencia co Merlín e familia de Álvaro 
Cunqueiro. Empeza contando a impresión que lle causou o libro entre todas as lecturas que 
facía na época. Despois fala do maltrato e a falta de entendemento que houbo do Merlín do 
mindoniense por parte dun sector da intelectualidade galega da época e do recoñecemento 
que tivo a obra en Cataluña, lugar no que se "valorou cabalmente por primeira vez" e no 
que escribiu boa parte da súa obra. Remata resaltando a destreza inigualábel que Álvaro 
Cunqueiro tiña da oralidade e da narrativa oral. 
 
 
 
Loureiro, R., 'Para cantas idades existen', La Voz de Galicia, 'Culturas', 22 xaneiro 2005, 
p. 13. 



 
Recomendación da novela O pai do artista de Xavier Frías Conde, recentemente publicada 
pola editorial Biblos na colección "Mandaio". Dise que aínda que dirixida inicialmente ao 
público xuvenil pode ser do agrado de lectores de todas as idades, e que conta a historia dos 
debuxos dun neno que un dos xefes do seu pai ve e se empeña en mercar. Destácanse as 
ilustracións de Xoán G. que xunto coa narratividade e transparencia da prosa fan o libro 
aínda máis atractivo. Finalmente, sinálase o feito de que "Mandaio" tenda así unha ponte 
coa literatura galega que se escribe fóra de Galicia. 
 
 
 
Loureiro, R., 'Galicia nun brasonado espello', La Voz de Galicia, 'Culturas', 'Letras en 
galego', 29 xaneiro 2005, p. 13. 
 
Crítica laudatoria da novela curta de Alberto Fortes Tristemil (2004), da que se di que trata 
o tema da fidalguía e a vella loita entre o Ben e o Mal a través da historia dunha familia 
maltratada polo destino, desas que tiveron que vivir a perda do seu patrimonio. Destácanse 
a transparencia da prosa, a historia narrada e as súas apenas setenta páxinas como 
incentivos para o lector. 
 
 
 
Loureiro, R., 'Con pólvora e magnolias', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 98, 'Letras en 
galego', 19 febreiro 2005, p. 12. 
 
Invitación á relectura da máis famosa obra de Xosé Luís Méndez Ferrín co gallo do anuncio 
da nova edición de Xerais (2004) conmemorativa do vixésimo quinto aniversario da 
editorial. Lóase o valor artístico da edición e lémbrase a demanda do Nobel para o seu 
autor, para finalmente sinalar a superación ferriniana das fronteiras poéticas e convidar a 
reler toda a súa imperecedeira obra. 
 
 
 
Loureiro, R., ''Altántico, Atlántico'', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 100, 'Letras en 
galego', 5 marzo 2005, p. 9. 
 
Anúnciase a publicación do poemario Atlántico, Atlántico, do poeta Xosé Franco, autor que 
no 1999 recibiu o Premio Martín Codax coa obra Contramar. Esta nova publicación sae da 
man da Colección Tambo, que a Deputación Provincial de Pontevedra edita ao coidado de 
Luís Rei, alén de amosar uns breves versos desta antoloxía poética. 
 
 
 
Loureiro, Ramón, 'Camiñando a través dos libros', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 102, 
'Letras en galego', 19 febreiro 2005, p. 13. 
 



Comentario da obra Elementos de crítica literaria (2004), coordinada polo profesor Arturo 
Casas. Para alén do seu indubidábel interese académico, Ramón Loureiro valora a 
capacidade do volume para servir como instrumento de acceso á literatura aos non 
especialistas. Incídese, ademais, no seu carácter transdisciplinar, que o habilita como 
introdución á teoría de expresións artísticas non literarias tales como a fotografía, a música, 
o cinema ou a banda deseñada.  Despois de facer unha nómina dos autores de todos os 
capítulos, céntrase na noción de "espazo interartístico" e na chamada de Darío Villanueva a 
"recuperar o sentido da responsabilidade" na teoría crítica. O crítico aprofunda na achega 
de Villanueva, e nomeadamente na súa valoración de Domingo García Sabell como crítico 
comprometido coa angueira de dotar o galego dunha dignificación literaria, reivindicando, 
por exemplo, para Rosalía de Castro o papel de poeta metafísica. Loureiro conclúe que a 
obra Elementos de crítica literaria está chamada a ser un libro de cabeceira tanto na 
actualidade como andando o tempo.  
 
 
 
Loureiro, Ramón, 'Palabras no camiño do corazón', La Voz de Galicia, 'Letras en galego', 
26 febreiro 2005, p. 12. 
 
Loanza da obra de Teresa Moure A xeira das árbores (2004) recoñecida co "Premio Lueiro 
Rey" e na que se destacan os valores da obra: a precisión das palabras, a capacidade de 
afondar nos sentimentos das persoas e o feito de que se contan un día e unha noite na vida 
dunha muller preñados de situacións que fan pensar. Explícase por último a metáfora da 
árbore como símbolo desa muller forte que mantén as raíces na terra a pesar da forza dos 
ventos malignos que sacoden a súa vida. 
 
 
 
Loureiro, Ramón, 'Islas de letra impresa para un mar surcado de palabras', La Voz de 
Galicia, 'Culturas', nº 106, 'Bibliotecas privadas', 23 abril 2005, pp. 4-5. 
 
Comentarios de tres propietarios de bibliotecas privadas: Guillermo Escrigas, do que se 
recollen palabras de enfado porque a pesar dos seus esforzos para que a súa biblioteca, 
archivos e coleccións (fotografías, filmacións, carteis...) pasasen a unha institución pública 
non o conseguiu, así como se afirma que iso o herdará o museo de Sargadelos; Francisco 
Fernández del Riego, do que se subliña o valor incalculábel das súas lembranzas, e logo o 
dos trinta e un mil volumes da súa biblioteca donados á Casa da Cultura viguesa onde se 
conservan xunto cos libros de Penzol; e finalmente Xosé Ramón Barreiro, que ten unha 
casa para a súa biblioteca con valiosos incunábeis, cartas de Hernán Cortés ou obras sobre a 
invasión francesa. 
 
 
 
 
Loureiro, Ramón, 'Cuando los libros son de todos', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 106, 
'En portada', 23 abril 2005, p. 3. 
 



Recóllense os datos estatísticos sobre o uso das bibliotecas públicas en Galicia que falan 
dun 26% de cidadáns que as frecuentan regularmente e dun 7,7% que vai a elas unha vez á 
semana, por contraste cos respectivos 16,6% e 4,5% en Madrid ou co máximo do 34,8% en 
Castela-León. A propósito diso sinálase que a Asociación Bibliotecaria Galega considera 
que en Galicia se le por debaixo da media española e das cifras ideais da Unesco, alén de 
que a pesar da creación de bibliotecas o servizo das mesmas é deficiente. Anúnciase 
finalmente que a aprobación do borrador da Lei de Bibliotecas de Galicia permitirá a 
creación da Biblioteca de Galicia e dunha Rede de Lectura Pública, e fomentará a lectura. 
 
 
 
Loureiro, Ramón, 'Flor de todos os camiños do trasmundo ou a iluminada crónica das 
maxias de Merlín', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 127, 'En portada', 17 setembro 2005, 
pp. 2-3. 
 
É unha descrición moi detallada da exposición que conmemora o cincuenta aniversario da 
publicación de Merlín e familia de Álvaro Cunqueiro. Comézase dando conta dos 
organizadores, das partes nas que se vai estruturar o contido do evento e dos extras que 
contén para o visitante. E remátase sinalando o lugar da mostra, sinalando o carácter 
imperecedoiro da obra. 
 
 
 
M.R., 'Maxia na escuridade dunha sala', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 106, 'Libros para 
agasallar', 23 abril 2005, p. 9. 
 
Faise referencia á obra de Miguel Anxo Fernández, Capitol, última sesión (2004) e 
saliéntase o ben que o autor soubo reflectir o sentir dunha sesión fílmica. 
 
 
M.R., 'Uns ollos para apreixar o mundo', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 106, 'Libros para 
agasallar', 23 abril 2005, p. 8. 
 
Dáse conta da publicación do libro A ollada do desexo: obra fotográfica 1933-1973 (2004), 
onde se recollen máis de tres mil fotografías do escritor Eduardo Blanco Amor. 
 
 
M.R., 'Poesía inglesa e francesa', La Voz de Galicia, 'Letras en galego', 7 maio 2005, p. 18. 
 
Dáse conta da reedición que a editorial Galaxia, en colaboración coa Fundación Caixa 
Galicia, levou a cabo da obra publicada en 1949 por Plácido Castro, Lois Tobío e Florencio 
Delgado Gurriarán, os cales verteron ao galego, versos de autores ingleses e franceses. 
 
 
MARÉ, 'Cen anos feitos poesía', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 6 xaneiro 2005, p. 37. 
 



Infórmase da publicación dunha antoloxía na que se recollen os poemas de trinta e oito 
escritores pertencentes ao século XX, realizada por Luciano Rodríguez e titulada Poetas 
galegos do século XX (2004). Indícase que Luciano Rodríguez comeza a obra coa figura de 
Noriega Varela e remátaa cun poema de Fernán-Vello. Así mesmo, faise referencia a outros 
autores que aparecen na antoloxía. 
 
 
MARÉ, 'O don das linguas', Galicia Hoxe, 'Maré', 21 marzo 2005, p. 36. 
 
Dáse conta da recuperación que a editorial Galaxia realizou en 2004 da obra Poesía inglesa 
e francesa vertida ao galego, editada  en Bos Aires por Plácido R. Castro, Lois Tobío e 
Delgado Gurriarán en 1949, por primeira vez. Coméntase que o volume presenta unha 
introdución de Carlos Lema e que ademais recolle datos sobre os autores antologados e as 
súas obras. Así mesmo, indícase que a escolma abrangue o século XIX e a primeira metade 
do século XX. 
 
 
Mariño, Isabel, 'O longo letargo da cultura galega na Coruña', La Opinión, 'El Domingo', 
'O galeguismo durmido', 8 maio 2005, pp. 2-4. 
 
Isabel Mariño presenta un estudo do nacemento e evolución do galeguismo na cidade da 
Coruña. Indica que foi na rúa Real onde naceu a Cova Céltica formada por homes como 
Manuel Murguía, Galo Salinas, Lugrís Freire,... Ademais, tamén foi nesta cidade onde se 
sentaron as bases da Real Academia Galega actual, grazas ao traballo realizado pola 
Asociación Iniciadora e Protectora da Real Academia Galega na Habana e, anos despois, se 
creou o grupo Irmandades da Fala. Mariño recolle os comentarios de escritores actuais que 
defenden estes acontecementos; aparecen as opinións de Xosé Ramón Barreiro, Manuel 
Rivas, Xavier Seoane, Isaac Díaz Pardo e Miguel Anxo Fernán-Vello. Finalmente presenta 
unha cronoloxía dos acontecementos ocorridos na cidade entre os séculos XIX e XX. 
 
 
Martínez Bouzas, F., 'Era por setembro': o peso dos recordos, a perda da inocencia', El 
Correo Gallego, 'Correo das Culturas', 'Novela', 6 febreiro 2005, p. 3. 
 
Comenta a última novela de Xabier Quiroga, Era por setembro (2004), na que mantén a 
mesma temática da súa anterior obra, Atuado na braña (2002). Indica que se trata dunha 
novela de aprendizaxe ao mesmo tempo que defende e se rebela contra a situación política 
da etapa final de Franco. Martínez Bouzas comenta o contido da obra e destaca dous 
centros de interese: por un lado, a historia das represións políticas e, por outro, a 
aprendizaxe e perda de inocencia da protagonista. Finalmente, tamén salienta os personaxes 
femininos que aparecen moito máis caracterizados que os masculinos. 
 
 
Martínez Bouzas, F., 'Unha agachada historia de amor nun vello Ford T', El Correo 
Gallego, 'El Correo 2', 'Cultura', 13 marzo 2005, p. 12. 
 



Coméntase a novela gañadora do premio "Novela García Barros" de 2004, Unha viaxe no 
Ford T, de Xerardo Agrafoxo. Indícase que na obra conflúen dúas historias de amor: unha é 
a de Hemingway e unha rapaza galega e, a outra, céntrase no fotógrafo que relata a historia 
anterior. Ademais, coméntase que o lectorado, para comprender mellor a novela, debería ler 
o libro Hemingway en Galicia (1999), no que se relatan as súas viaxes pola terra galega. 
 
 
Martínez Bouzas, Francisco, 'Os ciclos do bambú': nos territorios da modernidade', El 
Correo Gallego, 'Correo das Culturas', 'Narrativa', 2 xaneiro 2005, p. 3. 
 
Comenta que o escritor Xavier Queipo a nivel nacional é considerado como un autor 
periférico e minoritario por redactar o conxunto da súa obra en lingua galega. Francisco 
Martínez Bouzas defende a escrita de Queipo e catalógao como un escritor dos máis 
cosmopolitas e vangardistas de todos os sistemas literarios peninsulares. Afirma que esa 
busca da aventura aparece en todas as súas obras e tamén n'Os ciclos do bambú (2004). 
Salienta que esta é unha colección de narracións curtas nas que a tradición convive coa 
vangarda e que se centran no tema dos espazos e as experiencias asiáticas. A continuación, 
comenta algunha destas narracións, como "O exame imperial", "As torres do silencio" ou 
"Soño laranxa". 
 
 
Martínez Bouzas, Francisco, 'A cantiga que fai erguer os brazos e florecer os caraveis', El 
Correo Gallego, 'Correo das Culturas', 'Teatro', 9 xaneiro 2005, p. 3. 
 
Dá conta dos tres novos títulos que publicaron Edicións Xerais e o Centro Dramático 
Galego na súa colección teatral: Hai que confiar na esperanza (2004), de Siro López, Os 
cárceres do esquezo (2004), de Imma Antonio e Cantiga para Ja (2004), de Jean-Pierre 
Sarrazac e Christina Mirjol. Francisco Martínez Bouzas céntrase na última obra citada, da 
que salienta a súa tendencia á metáfora e indica que se trata dun relatorio dos grandes 
momentos de transformación do século XX. Así mesmo, dá conta do argumento e da 
proposta escénica, centrada na Revolución dos Caraveis de Portugal. 
 
 
Martínez Bouzas, Francisco, 'Narracións tecidas coa lóxica do mundo dos soños', El 
Correo Gallego, 'Correo das Culturas', 'Escolma', 16 xaneiro 2005, p. 3. 
 
Fai referencia á publicación por parte da editorial Galaxia do primeiro volume das obras 
completas de Kafka que sae á luz baixo o título Un médico de aldea (2004). Dise que este 
libro contén as narracións breves escritas polo autor até 1917 e a tradución foi realizada por 
Luís Fernández. Como indica Bouzas, nos relatos pódese atopar variedade temática pero 
todos presentan un estilo "conciso, equilibrado e exacto". Considera que os textos reflicten 
a contraposición que sempre dominou no pensamento de Kafka, o enfrontamento entre a 
escritura e o traballo de oficina xa que traballou como redactor de informes. Por último, 
Bouzas fai referencia a algunhas narracións como "Sobre a construción da muralla 
chinesa", "Informe para unha Academia e outros textos sobre o tema de Pedro o Vermello", 
"Un médico de aldea" ou "Ante a lei", entre outros. 
 



 
Martínez Bouzas, Francisco, 'Era por setembro', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 108, 
'Libros', 27 xaneiro 2005, p. V. 
 
Comenta o éxito que está a ter a novela de aprendizaxe, de iniciación ou formación e neste 
grupo, Martínez Bouzas inclúe a última novela de Xabier Quiroga, Era por setembro 
(2004), na que amosa un fragmento da vida dunha adolescente por medio das lembranzas. 
Apunta o argumento da obra e destaca que todo xira ao redor de dous temas: as represións 
políticas que se viven a finais da etapa franquista e a perda da inocencia dunha adolescente. 
 
 
Martínez Bouzas, Francisco, 'As horas e as resistencias da muller árbore', El Correo 
Gallego, 'Correo das Culturas', 'Novelas', 30 xaneiro 2005, p. 3. 
 
Refírese á novela de Teresa Moure, A xeira das árbores (2004) galardoada co premio 
"Lueiro Rey de novela curta". Comenta que a obra pertence á literatura feminista aínda que 
o lectorado non atopa nela apelacións directas a ideas feministas. Trátase dun monólogo 
interior a través do cal se coñece o pensamento da protagonista, unha muller con tres fillos, 
de tres homes diferentes, que ten que loitar con eles ao mesmo tempo que traballar. Salienta 
que se trata dunha historia de sentimentos, de doada lectura na que a narradora reflicte as 
súas vivencias, rabias, cunha forte compoñente reivindicativa. 
 
 
Martínez Bouzas, Francisco, 'Capitol, capitol', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 111, 
'Libros', 10 febreiro 2005, p. V. 
 
Salienta o traballo literario de Miguel Anxo Fernández facendo referencia a obras como 
Narradores de cine (1996), O sabre do francés (2002), Un nicho para Marilyn (2003), e 
delas destaca a última novela Capitol, última sesión (2004). Comenta que a obra se centra 
na lembranza nostálxica da sala Capitol, na que se proxectaban películas dende o ano 1917 
até o 2001;  para iso, o autor une trece historias contadas con orde cronolóxica, nas que os 
personaxes evolucionan parellos ao cinema. Bouzas salienta que se trata dunha historia de 
case cen anos do cinema en Galicia e, en canto ao estilo empregado por Fernández, 
comenta que a linguaxe é clara e directa con pequenas estruturas narrativas nunha lectura 
lineal. Esta noticia foi publicada baixo o título 'Historias tecidas coas maxias nostálxicas do 
cinema' no suplemento 'Correo das Culturas' do xornal El Correo Gallego o 13 de febreiro, 
p. 3. 
 
 
Martínez Bouzas, Francisco, 'Historias tecidas coas maxias nostálxicas do cinema', El 
Correo Gallego, 'Correo das Culturas', 'Relatos', 13 febreiro 2005, p. 3. 
 
Salienta o traballo literario de Miguel Anxo Fernández facendo referencia a obras como 
Narradores de cine (1996), O sabre do francés (2002), Un nicho para Marilyn (2003), e 
delas destaca a última novela Capitol, última sesión (2004). Comenta que a obra se centra 
na lembranza nostálxica da sala Capitol, na que se proxectaban películas dende o ano 1917 
até o 2001;  para iso, o autor une trece historias contadas con orde cronolóxica, nas que os 



personaxes evolucionan parellos ao cinema. Bouzas salienta que se trata dunha historia de 
case cen anos do cinema en Galicia e, en canto ao estilo empregado por Fernández, 
comenta que a linguaxe é clara e directa con pequenas estruturas narrativas nunha lectura 
lineal. Esta noticia foi publicada baixo o título 'Capitol, capitol' no suplemento 'Faro da 
Cultura' do xornal Faro de Vigo o 10 de febreiro, p. V. 
 
 
 
Martínez Bouzas, Francisco, 'Unha amalgama memorialista de historias e personaxes', El 
Correo Gallego, 'Correo das Culturas', 'Novela', 20 febreiro 2005, p. 3. 
 
Fai referencia á novela de Adolfo Caamaño, Soberano (2004), da que salienta o feito de 
entrar nos "contornos memorialistas", xa que o autor realiza un repaso pola historia do 
século XX, e comenta que aparecen reflectidas dende as guerras de África até as dos anos 
oitenta. Martínez Bouzas realiza un repaso do argumento da novelas, os seus personaxes e 
salienta, sobre todo, a innovación da obra no plano estrutural. 
 
 
Martínez Bouzas, Francisco, ''Os últimos fuxidos': literatura rebelde e memorialista', El 
Correo Gallego, 'Correo das Culturas', 'Novela', 27 febreiro 2005, p. 16. 
 
Francisco Martínez Bouzas fai referencia á novela de Xosé Fernández Ferreiro, Os últimos 
fuxidos (2004), que é a obra que completa a súa triloxía cívico-memorialista. Comenta o 
argumento da novela, que se desenvolve a comezos dos anos cincuenta, e salienta a 
presenza nela de personaxes rebeldes. 
 
 
Martínez Bouzas, Francisco, 'Un achegamento ó mito de Fausto e ó tema do dobre', El 
Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Novela', 6 marzo 2005, p. 12. 
 
Dáse conta da nova colección que sacou do prelo a editorial Sotelo Blanco, denominada 
"Literaria" e dedicada á publicación de novelas curtas. As tres primeiras novelas que 
compoñen a colección son Occidencia (2004), de Xoán C. Rodríguez, Fausta (2004), de 
Xenaro García Suárez e Tristemil (2004), de Alberto Fontes. De seguido, coméntanse as 
características temáticas e estruturais das tres novelas citadas. 
 
 
Martínez Bouzas, Francisco, 'De 2666', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 115, 'Letras do 
noso tempo', 10 marzo 2005, p. II. 
 
Coméntase a derradeira novela que escribiu Roberto Bolaño e que rematou días antes do 
seu pasamento, 2666. Saliéntase a gran extensión da obra, dividida en catro partes, e 
refírese ao feito de que na novela aparece a obra de Rafael Dieste, Testamento geométrico 
(1975). 
 
 



Martínez Bouzas, Francisco, 'Cos mitos á mesa', 'Faro da Cultura', nº 117, 'Libros', 24 
marzo 2005, p. V. 
 
Refírese á tradución ao galego da novela de Nélida Piñón, A República dos soños (2004), 
da que se comenta o argumento centrado na viaxe de dous galegos, Madruga e Venacio, 
que chegan a Brasil para facer alí a súa vida. Ademais, saliéntase que os personaxes son 
arquetípicos e que representan a todos os galegos que tiveron que marchar á emigración. 
 
 
Martínez Bouzas, Francisco, 'A memoria e o amor como a única posibilidade de 
salvación', El Correo Gallego, 'Cultura libros', 27 marzo 2005, p. 12. 
 
Dáse conta da edición publicada por Edicións Xerais de Galicia da obra de Bernardo 
Atxaga, O fillo do acordeonista (2004), verquida ao galego por Ramón Nicolás. Saliéntase 
o carácter universal da novela e dáse conta do seu argumento central así como dalgúns 
relatos curtos que se intercalan. 
 
 
Martínez Bouzas, Francisco, 'Negrura e retranca', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº V, 
'Libros', 7 abril 2005, p. V. 
 
Comenta o último libro de relatos escrito por Ramón Caride, Dedre (2004), salientando que 
se trata de trinta narracións divididas en dúas partes: "Da razón práctica" e "Da razón 
impura". Comenta os tres relatos que compoñen a primeira parte, "baseados na violencia e 
o asoballamento", e o xiro narrativo que se produce no paso á segunda parte, onde o 
lectorado se atopa co humor e a retranca. 
 
 
Martínez Bouzas, Francisco, 'Negrura e ironía', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Libros', 
24 abril 2005, p. 12. 
 
Dá conta do último libro publicado por Ramón Caride titulado Dedre (2004), e indica que 
se trata dunha colección de relatos curtos. Comenta que a obra se organiza en dous 
apartados: "Da razón práctica" e "Da razón impura" e analiza os relatos que se atopan en 
cada parte. Finalmente, fai referencia á linguaxe de Caride, que cualifica como 
"coidadosamente dura". 
 
 
Martínez Bouzas, Francisco, 'A viaxe interior', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Libros 
novidades', 15 maio 2005, p. 12. 
 
Salienta o traballo de Rosa Aneiros en canto á presenza do mar nas súas obras e o 
protagonismo que lle dá. Indica que este volve ser o tema central da súa última novela, Veu 
visitarme o mar (2004), coa que critica a catástrofe do Prestige. Dá conta do argumento da 
obra e salienta as dúas tramas que se desenvolven na novela: a marea negra do Prestige e os 
danos ecolóxicos que se producen co afundimento de petroleiros. 
 



 
Martínez Bouzas, Francisco, 'As letras da comida', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 
'Libros novidades', 29 maio 2005, p. 12. 
 
Comenta a publicación, por parte da editorial Galaxia, da primeira obra en prosa do escritor 
Xavier Rodríguez Baixeras, Diario de comidas (2004) e salienta o bo resultado da mestura 
entre literatura e gastronomía. Martínez Bouzas salienta que non se trata dun libro de 
cociña, senón que é unha viaxe literaria  polos rituais da nutrición onde se representa a 
comida co seu contorno cultural. Comenta ademais, a súa estrutura e a defensa que realiza o 
autor da comida tradicional fronte ao imperialismo da comida rápida. 
 
 
Martínez Bouzas, Francisco, 'Os soños de Nélida', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 
'Libros', 26 xuño 2005, p. 18. 
 
Martínez Bouzas comeza salientando o labor realizado por Nélida Piñón e os premios que 
lle outorgaron. Considéraa como unha escritora mítica pola súa narrativa imaxinaria 
presente en, por exemplo, A doce cançao de Caetana ou A República dos soños. A 
continuación, Martínez Bouzas recolle o argumento da novela e comenta aspectos da 
mesma, como os protagonistas, a estrutura e o estilo. 
 
 
Méixome, Carlos, 'Lois Tobío e Otero Pedrayo, unha relación descoñecida', A Nosa Terra, 
nº 1.169, 'O foro das ideas e das artes', 31 marzo 2005, pp. 1-4. 
 
Carlos Méixome presenta un estudo sobre as relacións entre Lois Tobío e Ramón Otero 
Pedrayo. Indica que os escritores se coñeceron polos anos vinte no Seminario de Estudos 
Galegos e realiza un repaso polas vivencias conxuntas dos dous autores. O estudo aparece 
dividido en catro apartados titulados "O comezo dunha amizade", "Os anos da II 
República", "Otero en América" e "O Congreso da Emigración". Finalmente recóllense 
unhas letras de Lois Tobío sobre o seu amigo Otero Pedrayo. 
 
 
Méndez Fonte, Rosa, 'Os nosos escritores: Benito Vicetto', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 
'Patrimonio e sociedade', 17 abril 2005, p. 7. 
 
Rosa Méndez Fonte realiza un estudo da traxectoria vital e literaria de Benito Vicetto, 
dende a súa infancia onde perdeu a seus pais e se viu obrigado a gañarse a vida dende moi 
novo, pasando polo exército e as vivencias de madurez até os últimos días. En canto á 
faceta literaria, a primeira obra publicada da que se dá conta é El Caballero Verde e 
saliéntase a súa participación en publicacións periódicas que recompilou na obra Horas de 
Insomnio. Outras obras destacadas foron Los hidalgos de Monforte ou a Historia de 
Galicia. Finalmente, Méndez Fonte fai referencia á súa relación con Ferrol e á vida 
amorosa do escritor. 
 
 



Méndez, Xerardo, 'A prosa que persegue a vida', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 142, 'O 
Mellor en Galego', 31 decembro 2005, p. 14. 
 
Fai referencia ao libro publicado por Xerais, Dedre (2004), de Ramón Caride Ogando. 
Salienta o seu xeito novo de afrontar a temática actual cunha prosa tamén renovada. 
 
 
Mera, Héitor, 'Sulco e Vento', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', 'Libros', 20 xaneiro 2005, 
p. IV. 
 
Comenta a reedición da obra de Álvaro de las Casas, Sulco e vento (2004) por parte da 
filóloga María Cuquejo Enríquez, quen se encarga da introdución preliminar e a fixación do 
texto. Indícase que a introdución ten importancia polo seu valor histórico e, en canto á 
fixación, indica que Cuquejo se baseou nas dúas edicións que existen dos seus poemas, 
ademais cada poema aparece acompañado dun aparato crítico. Finalmente, Héitor Mera 
comenta o valor da obra de Álvaro de las Casas a quen considera un escritor de non moita 
calidade e que agora será lembrado por este traballo de recuperación que ten gran valor 
histórico. 
 
 
Mera, Héitor, 'Contra Rochester', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 108, 'Libros', 27 
xaneiro 2005, p. IV. 
 
Fai referencia ao poemario de Miriam Sánchez Moreiras, Contra Rochester (2004), no que 
a poeta pretende innovar tanto no formal coma no conceptual. Comenta que é unha poesía 
paralelística dividida en dous eixes temáticos: por unha parte están os poemas que aparecen 
na parte superior da folla nos que se reflicten evocacións aforísticas e referentes ao baleiro, 
mentres que, na parte baixa da folla aparecen os minipoemas de contido máis terreal. Por 
último, Héitor Mera critica algúns dos poemas, xa que considera que lles falta tensión 
creadora. 
 
 
Mera, Héitor, 'Quiroga inspírase en Quiroga', A Nosa Terra, nº 1.163, 'Narrativa', 10 
febreiro 2005, p. 27. 
 
Fai referencia á última novela publicada por Xabier Quiroga, Era por setembro (2004) e 
destácase a súa semellanza coa novela anterior Atuado na braña (2002). Comenta que Era 
por setembro reflicte a historia de Aldara, a protagonista, quen volve á terra natal e, a través 
das súas lembranzas, descobre toda a confusión da vida. Como indica o articulista, trátase 
dun "dramón ambientado na Guerra Civil". Héitor Mera critica a insistencia do autor en 
tratar eses temas comprometidos e o apuro por publicar a novela. 
 
 
Mera, Héitor, 'Unha obra afortunada', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 115, 'Libros', 10 
marzo 2005, p. V. 
 



Dá conta da publicación da obra de Bernardo Atxaga, O fillo do acordeonista, traducida ao 
galego por Ramón Nicolás. Salienta o argumento da obra e comenta que se trata dun "relato 
memorístico" no que se mesturan historias paralelas cos mesmos personaxes. Outro aspecto 
destacábel da novela é o seu punto de vista narrativo. 
 
 
Mera, Héitor, 'Redescubrindo a Otero Espasandín', A Nosa Terra, nº 1.170, 'Ensaio', 7 abril 
2005, p. 28. 
 
Héitor Mera refírese á publicación do ensaio de Dionisio Pereira no que recupera a figura 
dun dos escritores coetáneos a Manuel Antonio: Xosé Roxelio Otero Espasandín. Comeza 
salientando que a única referencia existente sobre este escritor aparece na Historia da 
literatura contemporánea de Ricardo Carvalho Calero e é agora o estudo de Pereira, o que 
trata de xeito pormenorizado a vida e obra de Espasandín. Indica que o libro presenta un 
limiar asinado por Fernando Salgado, comenta o contido da obra e, finalmente, indica que 
Pereira achega unha breve antoloxía dos textos máis representativos do autor. 
 
 
Miranda, Xosé, 'Cunqueiro e familia', A Nosa Terra, nº 1190, 'O foro das ideas e das artes', 
22 setembro 2005, pp. 1-3. 
 
Despois de mencionar o cincuentenario e de dar conta do argumento de Merlín e familia de 
Álvaro Cunqueiro achégase un artigo no que o autor, de forma moi argumentada, nos 
intenta aclarar que o estilo que emprega o escritor é un "marabilloso cotián, real 
marabilloso ou marabilloso inverso" e non unha literatura fantástica e artúrica. Para isto 
Xosé Miranda repasa conceptos como literatura fantástica, literatura do estraño e literatura 
do marabilloso poñendo os exemplos máis puros de cada un e contrástaos coa obra do autor 
de Mondoñedo. 
 
 
 
Molina, César Antonio, 'La literatura portátil de Álvaro Cunqueiro', ABC, 'ABCD', nº 700, 
'Libros', 6 agosto 2005, pp. 10-11. 
 
Repasa unha serie de fotos, ás que Álvaro Cunqueiro lles puxo pés, algúns dos cales 
reproduce. Tamén apunta que o autor mindoniense "editorializaba lo intemporal, la 
nostalgia por la actualidad de otros tiempos, sorteaba las noticias inclementes, la realidad 
cotidiana con la ficción literaria, que es lo que para él era la historia". 
 
 
 
 
Monteagudo, Henrique, 'Un agasallo para a intelixencia', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
120, 'Novelas para o verán', 30 xullo 2005, p. 9. 
 
Sinala que a relación entre a intelixencia e a beleza dunha banda e a maldade da outra foi 
unha cuestión que fascinou ao último Casares, ademais de apuntar que o autor ourensán 



mostrou unha clara predilección pola "narrativa de ideas", da que nos deixou como maior 
mostra Deus sentado nun sillón azul (1996). Desenvolve a trama desta historia que se 
desenvolve nun ir e vir no tempo, entre a Galicia e a Europa da inmediata anteguerra e da 
primeira posguerra, e debulla os seus ingredientes principais. Considera que nela se atopa o 
mellor de Casares, "o creador dunha prosa tersa e limpa ao servizo dun relato que flúe con 
aparente sinxeleza". 
 
 
 
Murado, Miguel-Anxo, 'Álvaro Cunqueiro: vida, literatura e melancolía', La Voz de 
Galicia, 'Culturas', nº 127, 'En portada', 17 setembro 2005, p. 4. 
 
Trátase dun repaso á vida do escritor mindoniense Álvaro Cunqueiro. Describe de forma 
rigorosa a Galiza que el coñeceu, as obras que foi publicando (en galego e castelán) e a 
maneira na que foi tratado, tanto polas distintas sociedades nas que foi vivindo (galega, 
castelá e catalá) como polas amizades. Para rematar sinala o recoñecemento que Álvaro 
Cunqueiro tivo como narrador galego mais recorda o abandonado que está o Cunqueiro 
articulista ou o Cunqueiro autor de obras en lingua castelá. 
 
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'A infancia de Luis Seoane', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 24 febreiro 2005, p. 
42. 
 
Análise da influencia de Arca do Pino na obra literaria e plástica de Luís Seoane. Ofrece un 
percorrido pola infancia do autor e reproduce as súas pegadas nos distintos poemas, como 
"Na taberna da rúa San Pedro", "Un ollo soio", ou artigos como "Confesión". Remata 
enfatizando o enraizamento do autor nos seus antepasados, como en Arca do Pino. 
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'González Garcés na poética cidade da Coruña', A Nosa Terra, nº 
1.169, 'Cultura', 31 marzo 2005, p. 28. 
 
Manuel Xosé Neira realiza unha lembranza do escritor Miguel González Garcés e salienta 
dúas obras del: Nas faíscas do soño (1972) e Claridade en que a tentas me persigo (1977). 
Tamén lembra a amizade que mantivo con Álvaro Cunqueiro e Eduardo Moreiras e destaca, 
de Garcés, a faceta de tradutor de poesía do galego ao castelán. 
 
 
Nicolás, Ramón, 'Done into english', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 108, 'Libros', 27 
xaneiro 2005, p. V. 
 
Fai referencia á tradución feita por Pearse Hutchinson dunha escolma poética titulada Done 
into english e que recolle poemas das distintas culturas peninsulares. Entre os poetas 
galegos seleccionados aparecen os trobadores medievais, Rosalía de Castro, Manuel Curros 
Enríquez, Celso Emilio Ferreiro, Uxío Novoneyra, Xosé Luís Méndez Ferrín, Arcadio 
López-Casanova, Emilio Araúxo, Chus Pato e Lupe Gómez. Ademais, salienta a 



importancia doutras obras que, como esta, divulgan a cultura galega por todo o mundo.  
Esta mesma noticia foi publicada baixo o mesmo título no suplemento 'Saberes' do xornal 
La Opinión o 5 de marzo, p.7. 
 
 
Nicolás, Ramón, 'Un excelente esforzo', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 110, 'Libros', 3 
febreiro 2005, p. V. 
 
Dá conta da publicación do ensaio de Antón Costa Rico, Historia da educación e da 
cultura en Galicia (2004). Destaca o libro como unha obra básica na investigación 
educativa xa que, en máis de mil duascentas páxinas, desde a romanización até a época 
actual, se recolle unha documentación moi variada, como por exemplo, biografías de 
figuras importantes no mundo da educación, as reformas científicas que se produciron, a 
influencia da Igrexa Católica, a variedade nos libros de texto, etc. Ramón Nicolás loa este 
extenso volume e sitúao como obra pioneira no campo da educación e a cultura galega. 
 
 
Nicolás, Ramón, 'Máis que lírica', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 111, 'Libros', 10 
febreiro 2005, p. IV. 
 
Dá conta do poemario publicado por Edicións Xerais de Galicia, Charenton (2004), de 
Chus Pato, no que a autora se sitúa nos límites imprecisos da realidade e o desequilibrio. 
Comenta que se trata dunha superación da arte poética onde o lectorado debe descubrir 
máis alá e para isto Chus Pato presenta unha distorsión na linguaxe e amosa unha nova 
necesidade de comunicación. 
 
 
Nicolás, Ramón, 'Un libro homenaxe', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 112, 'Libros', 17 
febreiro 2005, p. V. 
 
En lembranza da escritora Xela Arias, dáse conta da presentación dun libro homenaxe á 
poeta titulado Xelia Arias, quedas en nós (2004). O volume, segundo se indica, contén 
numerosas colaboracións, fotografías, ilustracións, etc. sobre a escritora, e foi publicado por 
Edicións Xerais de Galicia, a Asociación de Escritores en Lingua Galega, e mais a súa 
familia. Coméntase que o coordinador do libro é Valentín Arias quen dispuxo os contidos 
en catro apartados: "No pouso dos afectos", "No silencio das palabras", "Vencerse é cousa 
de se tratar" e o apartado bibliográfico "Un día tiven desexos e cumprinos". 
 
 
Nicolás, Ramón, 'Un dicionario de escritores', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 113, 
'Libros', 24 febreiro 2005, p. V. 
 
Ramón Nicolás refírese á publicación de obras nas que se recolle información sobre os 
escritores relacionados con determinadas áreas galegas. Este é o caso do Dicionario de 
Escritores De Tabeirós-Terra de Montes, de Carlos Loureiro Rodríguez e publicado por 
Edicións Fervenza. Así mesmo, dá conta dos autores recollidos no volume e que se 
relacionan con esta comarca. 



 
 
Nicolás, Ramón, 'A poesía de Luz', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 114, 'Libros', 3 
marzo 2005, p. V. 
 
Comenta a obra que recolle a produción poética completa de Luz Pozo Garza, Memoria 
Solar. Obra poética (2004), e salienta a súa importancia á hora de coñecer o conxunto da 
poética da autora. Indica que na obra se poden atopar poemas de difícil localización, así 
como, outros inéditos. Finalmente, fai referencia ao limiar do libro, asinado por Carmen 
Blanco. 
 
 
Nicolás, Ramón, 'Novas de Venezuela', La Opinión, 'Saberes', nº 94, 5 marzo 2005, p. 7. 
 
Coméntase que o autor venezolano Joaquín Marta Sosa realizou unha escolma da poesía 
venezolana ao longo da súa historia e nesa antoloxía lembra a amizade que mantivo Celso 
Emilio Ferreiro con varios poetas venezolanos cando chegou a Caracas. 
 
 
Nicolás, Ramón, 'Done into english', La Opinión, 'Saberes', nº 95, 12 marzo 2005, p. 4. 
 
Fai referencia á tradución feita por Pearse Hutchinson dunha escolma poética titulada Done 
into english e que recolle poemas das distintas culturas peninsulares. Entre os poetas 
galegos seleccionados aparecen os trobadores medievais, Rosalía de Castro, Manuel Curros 
Enríquez, Celso Emilio Ferreiro, Uxío Novoneyra, Xosé Luís Méndez Ferrín, Arcadio 
López-Casanova, Emilio Araúxo, Chus Pato e Lupe Gómez. Ademais, salienta a 
importancia doutras obras que, como esta, divulgan a cultura galega por todo o mundo. Esta 
mesma noticia foi publicada no suplemento 'Faro da Cultura' do xornal Faro de Vigo o 27 
de xaneiro, p. V. 
 
 
Nicolás, Ramón, 'Unha guía práctica', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 116, 'Libros', 17 
marzo 2005, p. IV. 
 
Coméntase a publicación da guía Os Estudos Superiores de Arte Dramática, de Manuel 
Vieites, que publicou a editorial Galaxia na nova colección "Breviarios de Teatro". Indícase 
que se trata dunha ferramenta de consulta coa que Vieites pretende estimular aos aspirantes 
a profesionais das artes escénicas, xa que a obra recolle a documentación precisa para 
realizar os estudos superiores de Arte Dramática. 
 
 
Nicolás, Ramón, 'Serena melancolía', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 118, 'Libros', 31 
marzo 2005, p. IV. 
 
Comenta o último poemario de Xavier Seoane, Vagar de amor e sombra (2004), composto 
por setenta e oito sonetos nos que trata temas de reflexión sobre o amor, a morte, a 



melancolía, etc. Ademais, resalta o feito de que o poeta abandone o versolibrismo e se 
limite a un modelo decimonónico como é o soneto. 
 
 
Nicolás, Ramón, 'Blanco Amor en La Nación', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 119, 
'Libros', 7 abril 2005, p. IV. 
 
Ramón Nicolás fai referencia á publicación da obra Artigos en La Nación por parte da 
editorial Galaxia e o Consello da Cultura Galega, onde se recollen quince colaboracións 
escritas por Blanco Amor no xornal La Nación, entre 1929 e 1936. Ramón Nicolás salienta 
a importancia deste volume no coñecemento da obra completa de Blanco Amor e espera 
que este sexa o primeiro dunha colección que recolla todos os artigos de Blanco Amor 
publicados na prensa galega, barcelonesa e americana. 
 
 
Nicolás, Ramón, 'Romanceiro compostelán', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 123, 
'Libros', 5 maio 2005, p. IV. 
 
Comeza salientando os diferentes números que sacou do prelo a libraría Follas Novas da 
súa colección "Libros da Frouma", baixo a dirección de Luís Alonso Girgado. Destaca que 
a última entrega é a  reedición anotada por María Teresa Araújo da obra Romanceiro 
compostelán de Avelino Gómez Ledo (2004). Comenta o contido do poemario e fai 
referencia a outras obras de Gómez Ledo. 
 
 
Nicolás, Ramón, 'Poetas galegos do século XX', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 132, 
'Libros', 8 setembro 2005, p. V. 
 
Fálase da publicación da man de Luciano Rodríguez dunha antoloxía poética intitulada 
Poetas Galegos do Século XX, onde se destaca a dimensión publicitaria que amosa como 
tentativa para difundir e fixar un canon da poesía galega do século XX. Afírmase, que 
xunto a esta, existen outras dúas, que malia presentar criterios diferentes poden funcionar 
como complementarias a esta, como son a Antoloxía consultada da poesía galega 1976-
2000, de Arturo Casas e A tribo das baleas, de Helena González. 
 
 
 
Noia, Soedade e A. R. López (coord.), 'Casal na Galiza entusiasmada', Galicia Hoxe, 
'Revista das Letras', nº 592, 3 novembro 2005, pp. 1-8. 
 
Despois de informar da exposición-homenaxe a Ánxel Casal, antigo alcalde de Santiago de 
Compostela, que estará no Auditorio de Galicia e que dirixe Enrique Acuña, dáse conta do 
contido da mesma. Seguindo o contido temático e as imaxes da mostra vaise describindo, a 
través de citas de Enrique Acuña, todo o importantísimo labor cultural que fixo e promoveu 
este ilustre galeguista e todos os persoeiros que tiveron un contacto de interese con el: 
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Ramón Otero Pedrayo, Álvaro Cunqueiro, Vicente 
Risco, Rafael Dieste, Carlos Maside, Luís Seoane, etc. Revélase como unha figura que 



transformou profundamente a cultura e a sociedade galega, sobre todo á fronte da editorial 
Nós ao promover moitos dos novos talentos da época. 
 
 
 
Otero, M., 'Minimalia', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 94, 'Letras en galego', 22 xaneiro 
2005, p. 12. 
 
Anúnciase a publicación da man do departamento de Galego- Portugués, Francés e 
Lingüística da Universidade da Coruña, do libro Minimalia (2004), onde se recollen vinte 
pezas de Euloxio Ruibal coa intención de recuperar obras dun dos autores de teatro en 
galego cunha traxectoria máis consolidada. 
 
 
 
Outeiriño, Maribel, 'Casares: "Gustaríame parecerme ó bispo', La Región, 'Historia en 4 
tiempos', 10 xuño 2005, p. 77. 
 
Recóllese unha entrevista feita ao falecido escritor  Carlos Casares, con motivo da 
publicación da súa terceira novela, Ilustrísima (1980). Fálase da temática relixiosa que 
emprega nesta narrativa como parábola da violencia e o dogmatismo e da simpatía que o 
autor tiña polo personaxe principal, o cura Fernando Fanego. 
 
 
 
Palacios, Xosé María, 'O valor da cara B', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 106, 'Libros 
para agasallar', 23 abril 2005, p. 9. 
 
A partir dunha reflexión sobre todo aquilo que se impón nas múltiples variedades da vida e 
neste caso na literatura, téntase salientar o peso e significación da obra de Álvaro 
Cunqueiro como unha forma diferente de ver as cousas e ademais, con moito éxito. 
Incídese nas lecturas que os seus libros poden producir e tamén a configuración da 
melancolía co humor na obra Merlín e familia, reeditada por Galaxia en 2004.  
 
 
 
Pedras, Ignacio, 'Muller minuto a minuto', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 120, 'Novelas 
para o verán', 30 xullo 2005, p. 8. 
 
Despois de referirse ao difícil labor de elaborar unha antoloxía, centra o seu comentario na 
escolma presentada co título de Poetas galegos do século XX (2004). Sinala que neste 
volume Luciano Rodríguez ofrece "unha lectura propia, persoal e intransferibel, do que 
supón o devalar da poesía galega ao longo do século XX". Considera que a este traballo 
"non se lle debe reprochar" a inclusión de ningún dos autores recollidos, nin que tampouco 
sería de xustiza alzar a voz crítica porque están de máis algúns dos poemas antologados. 
Tamén sinala que a inclusión dalgunha voz dos poetas nados na década dos sesenta, setenta 
ou mesmo dos oitenta, que acadaron un papel salientábel na lírica galega de finais do XX e 



nos nosos tempos, "redondearía o resultado final se o que se pretende é abranguer a 
totalidade do século". Afirma que esta antoloxía publicada "requintadamente" por Espiral 
Maior, xunto coas propostas levadas a cabo por Arturo Casas, Antoloxía consultada da 
poesía galega 1976-2000 (2003) e por Helena González, A tribo das baleas (2001) presenta 
un dos proxectos máis cobizosos. 
 
 
 
Pena, Xosé Ramón, '... Non seja máis nobre que o cavalo', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', 
nº 108, 'Libros', 27 xaneiro 2005, p. IV. 
 
Fálase da publicación en 2004 da obra Tratado de Albeitaría, feita polo filólogo 
desaparecido José Luís Pensado Tomé, que dous meses antes de morrer entregara ao Centro 
Ramón Piñeiro un novo traballo sobre o Tratado de Albeitaría datado no século XIV. 
Gerardo Pérez Barcala tomou a iniciativa de editalo despois dunha revisión propondo unha 
nova edición e apéndice. O libro consta dunha introdución onde se destacan as notas 
ortográficas e léxicas, unha transcrición semipaleográfica do texto, un amplo glosario do 
mesmo feito por José Luís Pensado e unha "edición provisional" en apéndice feito por 
Gerardo Pérez Barcala despois de cotexar o texto galego co Livro d'Alveitaria de Mestre 
Giraldo e co De medicaminibus equorum de Jordanus Ruffus de Calabria.  
 
 
 
Pernas, Ramón, 'Merlín vive', ABC, 'ABCD', nº 705, 6 agosto 2005, p. 11. 
 
Fai certos comentarios sobre parte dos elementos integradores da obra de Álvaro 
Cunqueiro, Merlín e familia, cando se cumpren cincuenta anos da súa publicación. 
Comenta que o autor de Mondoñedo está hoxe máis vixente ca nunca e que está entre os 
grandes narradores europeos do século XX, logo de vivir un "estúpido" silencio. Apunta 
que Don Álvaro foi fiel ao longo da súa obra ás grandes obsesións máxicas apuntadas en 
Merlín e que ten ante si a primeira edición deste volume editado polos talleres de El Faro 
de Vigo con selo de Galaxia. Por último, achega o que supón para el esta obra publicada no 
ano 1955 e recorda certos feitos acontecidos nesa data. 
 
 
 
 
Ponte Far, José A., 'A singular voz de Xohana Torres', La Voz de Galicia, 'La Voz de la 
Escuela', 'Literatura', 19 outubro 2005, pp. 4-5. 
 
Nova que fala en cinco partes distintas da persoa e obra da escritora e académica Xohana 
Torres. Na primeira fálase da persoa discreta e laboriosa que é. Na segunda, titulada "A 
traxectoria", dáse conta dos títulos das súas obras, dos premios que gañou e do premio ao 
que a escritora dá nome. Na terceira recóllese un poema seu que fala da saudade da 
mocidade. Na cuarta, titulada "Unha cidade chamada Lorref", dise que Lorref é a cidade do 
Ferrol na que pasou a súa infancia e xuventude e ofrécense tres poemas máis: "Agardarías 
algo ao pé da roca", "Lorref, ti compareces" e "Vaise a calma da dorna". Na quinta e última 



parte dáse conta da xeración literaria á que pertence e das temáticas máis recorrentes da súa 
obra, que se exemplifican cunha serie de estrofas da autora. 
 
 
 
Ponte Far, José A., 'Xosé María Álvarez Cáccamo', La Voz de Galicia, 'La Voz de la 
Escuela', nº 800, 'Poetas de hoxe', 14 decembro 2005, pp. 4-5. 
 
Saliéntase a figura do poeta Xosé María Álvarez Cáccamo do que se resume a súa 
traxectoria literaria como escritor de distintos xéneros (narrativa, teatro, literatura infantil, 
ensaio e poesía). Así mesmo, faise referencia ao contido das súas obras poéticas como ao 
seu estilo literario e preséntase a relación que garda con outros escritores. 
 
 
Ponte, Pilar, 'Xustiza histórica', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 111, 'Libros', 10 
febreiro 2005, p. V. 
 
Refírese á variedade da obra de Xosé Fernández Ferreiro en relación á súa traxectoria 
artística e cítanse algunhas das súas obras publicadas como as do western con A morte de 
Frank González do ano 1975, a introdución das técnicas cinematográficas no discurso 
narrativo con Corrupción e morte de Brigitte Bardot de 1981, a ciencia-ficción con 
Reportaxe cósmico de 1982, a denuncia social con Morrer en Castrelo de Minho de 1978 
ou a narrativa histórica con Agosto do 36 do ano 1981. Preséntase a publicación da súa 
última obra, Os últimos fuxidos (2004) como a última da súa triloxía sobre os efectos da 
guerra en Galiza, que comezara con A ceo aberto do ano 1981 e Agosto do 36 (1991).  
Incídese no personaxe de Garabís, no lirismo no tratamento da natureza, na trama histórica 
que arrodea á novela mais tamén ao drama vital que sofren os personaxes, fuxidos, a través 
do retrato da súa evolución social mais tamén psicolóxica.   
 
 
 
Ponte, Pilar, 'Sobrevivir aos naufraxios', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 118, 'Libros', 
31 marzo 2005, p. V. 
 
Anúnciase a última novela de Rosa Aneiros, Veu visitarme o mar (2004), na que se reflicte 
a historia máis recente da Galiza, cos acontecementos xurdidos co Prestige, e a través de 
dúas tramas, unha colectiva e outra individual, onde aparecen os desastres ecolóxicos e as 
expectativas e angustias da protagonista. Incídese no libro como caracterizado polos 
personaxes femininos onde se relatan cinco naufraxios, os de dous barcos e os de tres 
mulleres, con algunhas eivas como no estudo psicolóxico dos personaxes masculinos ou na 
demora na narración con situacións repetitivas. 
 
 
 
 
Ponte, Pilar, 'O libro absoluto', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 125, 19 maio 2005, p. I. 
 



Este artigo aparece como celebración do quincuaxésimo aniversario da publicación de 
Merlín e familia do autor mindoniense Álvaro Cunqueiro Mora (1911- 1981), así como 
tamén do vixésimo aniversario da morte deste, que levan a unha serie de actos 
conmemorativos en Mondoñedo da man da editorial Galaxia, da Fundación Carlos Casares, 
da Real Academia ou mesmo da diocese mindoniense. Tamén aquí se tenta amosar unha 
homenaxe a Cunqueiro mergullándose no estudo da súa novela fundacional dentro da 
narrativa, Merlín e familia, publicada por primeira vez en 1955, e onde se aprofundiza na 
tradición do Merlín, traído por Cunqueiro á xeografía galega, así como a empresa do autor 
de tentar dirixir a construción deste libro como absoluto pola tentativa de recoller e 
abranguer todas as obras e principais literaturas habidas ata o momento da súa publicación. 
Sinálase a importancia do peculiar tratamento da tradición así como da colleita da materia 
da Bretaña desde unha perspectiva galega, para finalizar coas verbas que o propio autor 
citou nunha homenaxe antes da súa morte.  
 
 
 
 
Ponte, Pilar, '50 anos de 'Merlín e familia', La Opinión, 'Saberes', nº 106, 28 maio 2005, p. 
2. 
 
Co gallo do quincuaxésimo aniversario da publicación Merlín e familia, de Álvaro 
Cunqueiro, e que coincide co vixésimo sexto aniversario da morte do autor, 
anúnciase das diferentes celebracións e actos que se están a facer nestes momentos 
como recordo e homenaxe ao autor mindoniense. Así, lémbrase o acto que tivo 
lugar o pasado 28 de febreiro en Mondoñedo, estando implicados a editorial 
Galaxia, a diócese mindoniense, a Fundación Carlos Casares ou a Real Academia 
Galega. Admítese a partir de aquí, que o xornal onde se recolle esta nova 
informativa tamén quere ser partícipe desta homenaxe lembrando acontecementos 
biográficos do autor, así como tamén do Merlín e familia, onde se incide no 
peculiar tratamento da tradición que tamén tratou no seu Hamlet. 
 
 
 
Ponte, Pilar, 'Quixote, Quixote', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 134, 22 setembro 
2005, p. 1. 
 
Despois de presentar a obra estrela de Miguel de Cervantes e de anunciar o cuarto 
centenario da súa publicación, fálase do tratamento comercial conmemorativo que se lle 
está a facer ao libro e a todo o que con el se quere promocionar. Dáse conta dalgúns actos 
que se fan para a celebración e das edicións e estudos que se están a publicar dende Galiza. 
Para rematar coméntase a tradución que varios especialistas fixeron da obra ao galego e 
achégase a opinión da escritora sobre o tema. 
 
 
 
Porto, Héctor J., 'Cine e vida, memoria benintencionada', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
93, 15 xaneiro 2005, p. 9. 



 
Preséntase o último volume de contos do autor do Carballiño, Miguel Anxo Fernández, co 
título de Capitol, última sesión (2004), no que se presentan trece contos estruturados ou 
guiados mediante un mesmo fío condutor, a existencia do cine Capitol dunha de tantas vilas 
galegas, o que leva a Héctor Porto a admitir a posibilidade de tomalo como novela. 
Descríbese o volume como un feixe de historias cruzadas onde o cinema aparece como 
ritual social, así como se recordan os filmes italianos de Federico Fellini, Giuseppe 
Tornatore ou Ettore Scola, polo espazo sentimental que crean ao igual que Miguel Anxo 
Fernández, do cosmos das salas de cinema. 
 
 
 
Pousa, Luís, 'Tempos de nostalxia', La Voz de Galicia, 'Culturas', 22 xaneiro 2005, p. 12. 
 
Fálase da publicación da última obra de Xabier Quiroga, Era por setembro (2004). Faise  
referencia no inicio á intención do autor de darlle mais importancia á obra en si, como 
creación por si mesma, que a todo o externo ou montaxe que a arrodea, e que deixa constar 
no limiar desta novela de formato curto. Refírese á sinxeleza na expresión da obra, 
construída arredor da viaxe dunha galega, Aldara, nomeada ministra dun goberno 
progresista e que volve á súa vila natal onde descubrirá a existencia da literatura galega, da 
man de Balbino e as Memorias dun neno labrego. Incídese tamén na forza dos personaxes, 
así como na fluidez da narración. 
 
 
 
Pousa, Luís, 'A gran epopea da emigración', La Voz de Galicia, 'Culturas', 'Letras en 
galego', 5 febreiro 2005, p. 9. 
 
Faise aquí unha breve aproximación á biografía da novelista e ensaísta brasileira Nélida 
Piñón, para a presentación da tradución da man da editorial Galaxia, da súa obra, A 
república dos soños, escrita en portugués no ano 1984, e máis tarde traducida ao castelán 
en 1999 por Alfaguara. Sinálase a necesidade de traducila ao galego pola gran significación 
que ten para os galegos a emigración e o exilio no século XX. Tamén se loa á Editorial 
Galaxia por levar a cabo esta tradución en 2004. 
 
 
Pousa, Luís, 'Unha marea moi literaria', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 97, 'Letras en 
galego', 12 febreiro 2005, p. 12. 
 
Refírese á última obra literaria de Rosa Aneiros, Veu visitarme o mar (2004). Atribúenselle 
dúas características, a da creación de fermosos achados verbais e a de diálogos que non 
chegan a ser verosímiles; dise que, a pesar do dito, pode admitirse que é unha boa novela, 
coa intención de transformar en literatura acontecementos da Galiza contemporánea, como 
neste caso sucede coa catástrofe do Prestige, por mediación da protagonista, unha bióloga, 
Alba, que verá como o seu mundo se vai derrubando a medida que a marea negra se achega 
ao litoral galego. 
 



 
 
Pousa, Luís, 'Unha novela con banda sonora', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 100, 'Letras 
en galego', 5 marzo 2005, p. 9. 
 
Fálase da saída do prelo da obra Sinfonía cíclica (2004), do compositor e literato galego 
Paulino Pereiro, publicada pola editorial Sotelo Blanco na colección "Medusa" e finalista 
do premio Manuel Lueiro Rey de novela curta no ano 2004. Anótanse algunhas pezas feitas 
por el, como as dez d'O barbeiro de Sevilla, para a versión galega da obra dirixida por Xosé 
Manuel Rabón que serviría para a publicación posterior xunto a Francisco Pillado do 
volume Cyrano de Berguerac, ou As paisaxes imaxinarias e Resplandores de silencio con 
sombras, estreadas coa Orquesta Sinfónica de Galicia. Incídese na nova publicación polos 
numerosos polígonos amorosos que rodean á protagonista, unha violinista chamada 
Lucrecia, así como pola escrita sinxela e baleira de adxectivos e ornamentacións mais onde 
a música non deixa de ser o cerne do libro en todo o momento e que lle servirá ao autor 
para descricións de diverso tipo.  
 
 
 
Quintáns S., M., 'Camiño longo: Ramón Cabanillas', El Correo Gallego, 'Correo das 
Culturas', 9 xaneiro 2005, p. 4. 
 
Fálase da publicación en edición facsimilar de dúas empresas levadas a cabo polo autor de 
Cambados e poeta galego Ramón Cabanillas entre 1907 e 1910, El Umia e El Cometa, o 
primeiro xurdiu como inquedanza colectiva dun grupo de mozos preocupados pola 
modernización de Cambados e o segundo como unha obra combatente e satírica de 
Cabanillas. Infórmase de que esta recuperación e publicación nace da man de Luis Rei, que 
xa antes fixera saír do prelo Camiño Longo que escribira para levar á escena o "Teatro do 
Aquí".  
 
 
 
Quintáns S., M., 'Un vello mito visto como unha esperanza', El Correo Gallego, 'El 
Correo 2', 'Cultura', 13 marzo 2005, p. 13. 
 
Fálase da publcación da obra do doutor en Filoloxía Clásica Fernando Lillo Redonet, 
Teucro. O arqueiro de Troia (2004), pola editorial Toxosoutos. Insírese a obra no xénero 
da novela histórica, aínda que se afirma que o autor se converte en novelista mais que en 
historiador, evitando toda narración doada, e achegándose máis a unha forma narrativa 
próxima dos relatos antigos, evocadora do carácter narrativo propio da tradición oral. 
 
 
Quintáns S., M., 'Arte da tradución: María Cuquejo e 'As ondas' de Woolf', El Correo 
Gallego, 'Cultura libros', 27 marzo 2005, p. 13. 
 
Fálase aquí da tradución feita en 2004 pola galega María Cuquejo d'As ondas, obra da 
novelista inglesa Virginia Woolf, na colección "Clásicos Universais" da Editorial Galaxia, 



como exemplo de tradución libre en contraposición a outras máis literais e centradas no 
contido, dentro da técnica de pasar a outra lingua unha obra literaria. Lémbrase, ademais, 
que algúns críticos prefiren salientar nesta obra a calidade da tradución, que supera ou eleva 
o valor literario do texto traducido.  
 
 
 
 
Quintáns, Manuel, 'O teatro breve de Ruibal', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Estudio', 
24 xullo 2005, p. 23. 
 
Dáse conta da obra de Euloxio Ruibal Minimalia (2004), aínda que non menciona o título, 
senón que indica o da introdución de Inma López Silva, Pequenas obras, grandes mundos. 
Sinala que o libro está composto por vinte pezas de Euloxio R. Ruibal ordenadas 
cronoloxicamente e que publicación está precedida por unha introdución da editora na que 
comenta que a obra de Ruibal é consolidada e recoñecida en Galicia. Advírtese que as vinte 
pezas non están dedicadas aos nenos, xa que as obras infantiles de Ruibal posúen outras 
características. No que atinxe á linguaxe, dise que é sintética.  
 
 
 
R.G., 'Outra maneira de contar', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 106, 'Libros para 
agasallar', 23 abril 2005, p. 8. 
 
Alude ao primeiro libro de Xesús Constenla As humanas proporcións (2004). Dá conta dos 
premios acadados pola obra e destaca a imaxinación que se desprende do conxunto de 
relatos. Ademais, sinala a mestura entre a modernidade e o pasado como un dos puntos 
máis salientábeis da obra.  
 
 
 
 
R.G., 'Alba ás portas dun tempo novo', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 106, 'Libros para 
agasallar', 23 abril 2005, p. 9. 
 
Trátase o libro de Rosa Aneiros Veu visitarme o mar (2004), unha novela na que teñen 
cabida dúas catástrofes naturais que tiveron lugar en Galicia, o Mar Exeo e mais o Prestige. 
Dá conta do argumento da obra e subliña a contraposición entre o pasado e o presente e 
entre o misterio e a realidade.  
 
 
 
 
R.L., 'Antoloxía do Doce Estilo Novo', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 98, 19 febreiro 
2005, p. 13. 
 



Fai alusión á escolma publicada por Galaxia na súa colección "Clásicos Universais" titulada 
Antoloxía do Doce Estilo Novo (2004). Informa de que se trata dunha edición bilingüe 
traducida por Darío Xohán Cabana.  
 
 
 
 
R.L., ''Vagar de amor e sombra'', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 99, 26 febreiro 2005, p. 
13. 
 
Eloxio do máis recente poemario do autor d'Os bosques encendidos, O canto da terra e 
Dársenas do ocaso, Xavier Seoane: Vagar de amor e sombra (2004). Dise que sae na 
colección "Tambo" da Deputación de Pontevedra, dirixida por Luís Rei Núñez, e que reúne 
os sonetos compostos nos cinco últimos anos. Cítanse tamén algúns versos da obra. 
 
 
 
Raña, Román, 'In-ventos', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 106, 'Libros', 13 xaneiro 
2005, p. IV. 
 
Comeza dándolle a benvida a un novo poeta, Xoán Xosé García para continuar analizando 
a obra do autor ferrolán, In-Ventos (2004). Advirte do perigo provocado pola incursión de 
rexistros fonéticos coloquiais e informa de que o tema central da obra é o amor, sempre 
asociado ao vento. Considera que a maior grandeza do libro é "a excepcional carga 
rítmica".  
 
 
 
Raña, Román, 'Soster o ceo', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', 'Libros', 20 xaneiro 2005, p. 
V. 
 
Comeza felicitando ao Pen Clube de Galicia pola edición en 2004 de Poesía reunida (1957-
2001) de Xohana Torres. Afírmase que se está ante a "maior poesía que a nosa terra viu nos 
últimos tempos". Trata por separado o argumento e os trazos formais dos poemarios que 
compoñen a escolma. Finaliza admitindo que "toda a obra de Xohana Torres é e será, para 
sempre, clásica".  
 
 
 
 
Raña, Román, 'En Gasumelo', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 108, 'Libros', 27 xaneiro 
2005, p. IV. 
 
Comenta a obra de Xulio Cid Neira, Gasumelo (2004). Para explicar o xurdimento desta 
obra, explícase que toda a realidade exterior "ten que emerxer e deixar a súa pegada a 
creación dos poetas" e ponse como exemplo a resposta artística de moitos dos creadores 
galegos logo do desastre do Prestige. A seguir, céntrase na estrutura formal da obra para 



logo tratar a linguaxe. Saliéntanse o influxo de Antón Reixa e da cultura do rock e do pop e 
a inclusión de fotografías que ilustran cada un dos temas.  
 
 
 
Raña, Román, 'Zoonose', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 112, 'Libros', 17 febreiro 
2005, p. IV. 
 
Fai referencia a Zoonose (2004), primeira obra poética de María Comesaña Besteiro, da que 
di que, en primeiro lugar, emprende unha viaxe cara ao máis fondo e dolorido a través deste 
poemario. Sinala que ao longo da obra a poeta alude a un ente misterioso que a colme de 
felicidade, un ser que non se chega a nomear. Afírmase que a dicotomía verdade/mentira 
tamén está presente nesta obra. Finaliza desexándolle unha boa carreira literaria á nova 
poetisa. 
 
 
 
Raña, Román, 'Mel en maio', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 113, 'Libros', 24 febreiro 
2005, p. IV. 
 
Céntrase na obra de Xoán Xosé García Maio de mel ou lapa (2004), gañadora do II Premio 
de Poesía Afonso Eanes do Cotón no ano 2003. Compáraa co primeiro poemario do escritor 
e conclúe que esta segunda obra se resolve de xeito máis eficaz. Dise que trata o tema do 
amor e do erotismo e fai fincapé no ritmo do volume. Remata recomendando a lectura da 
obra. 
 
 
 
Raña, Román, 'Atlántico, Atlántico', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 115, 'Libros', 10 
marzo 2005, p. IV. 
 
Comentario do libro de poemas Atlántico, Atlántico de Xosé Franco, editado en 2004 pola 
Deputación de Pontevedra na súa colección "Tambo". Destácase que a obra alude a esa 
vivencia intensa do mar usual en poetas mariños ou con soños de navegantes que 
transmiten nos seus versos, coma neste autor "Premio Martín Códax" no 1995 por 
Contramar. 
 
 
 
 
Raña, Román, 'Mecánicas celestes', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 126, 'Libros', 26 
maio 2005, p. IV. 
 
Alude ao libro de poemas de Noel Blanco Mourelle Mecánicas Celestes (2004), que obtivo 
o accésit de poesía do premio Miguel González Garcés da Deputación da Coruña do ano 
2004. Caracteriza o volume como unha obra chea de referencias culturais e con citacións 



políglotas. Sinala como trazo principal do libro a contención do autor, que queda sempre 
nun segundo plano. Inclúe versos do poemario. 
 
 
 
Raña, Román, 'Capital do corpo', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 128, 'Libros', 9 xuño 
2005, p. V. 
 
Fai referencia á obra de Miguel Anxo Fernán Vello Capital do corpo (2004), gañadora do 
premio de poesía Miguel González Garcés do ano 2004 da Deputación da Coruña. Sinala 
que o volume se centra no corpo, "que se estende para ser o cosmos todo". Advirte de que 
se poden atopar puntos comúns con obras de Paul Eluard. Tamén alude á denominada 
Xeración dos oitenta, á que adoita vincularse ao poeta.  
 
 
 
Reinero, D., 'El hombre que esperaba', Atlántico Diario, 'La Revista', nº 473, 'Idas y 
venidas', 2 outubro 2005, p. 43. 
 
Estudo que aborda a unha figura tan descoñecida como aínda é o escritor e tradutor Plácido 
Castro. Primeiro resáltanse as accións máis salientábeis da súa biografía -viviu o exilio 
interior en Vigo e foi un dos máximos expoñentes da universalidade do nacionalismo 
galego- e despois descríbese a súa vida dun xeito máis pormenorizado. Para rematar, e nun 
apartado titulado "Corcubión recupera su obra", infórmase sobre a celebración do I 
Congreso sobre Plácido Castro e dos seus organizadores. 
 
 
 
Requeixo, Armando, 'Como salvar do olvido os narradores do s. XIX', El Correo Gallego, 
'Correo das Culturas', 'Relatos', 2 xaneiro 2005, p. 4. 
 
Trata a colección "Narrativa Recuperada", dirixida por Modesto Hermida e na que se 
encadra a publicación Narradores ocasionais do século XIX (Relato breve). Cita o nome 
dos autores incluídos na escolma e realiza dúas obxeccións á obra: a falta de unificación en 
canto á linguaxe e a inexistencia das firmas dos coautores. Remata felicitando ao 
coordinador e aos redactores polo seu traballo.  
 
 
 
Requeixo, Armando, 'As caravanas libertarias de Carmen Blanco', El Correo Gallego, 
'Correo das Culturas', 'Novela', 6 xaneiro 2005, p. 4. 
 
Trata sobre as obras de Carmen Blanco, citando Vermella con lobos (2004). Fala do 
carácter simbólico da cor vermella e fai referencia aos contos populares.  
 
 
 



Requeixo, Armando, 'Licandor dos versos de Fernando Rodríguez', El Correo Gallego, 
'Correo das Culturas', 'Poesía', 16 xaneiro 2005, p. 4. 
 
Comeza ofrecendo algúns datos sobre A mala idea, poemario de Fernando Rodríguez 
Gómez publicado no ano 2002. Continúa tratando Miradas ausencias (2004), volume do 
mesmo autor que considera que contén "algún dos mellores epigramas da nosa literatura 
última". Tamén informa sobre a consecución do Premio de Poesía Prados Ledesma 2004 
por parte de Miradas ausencias. 
 
 
 
Requeixo, Armando, 'De anónimos e escolmas', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Libros', 30 
xaneiro 2005, p. 21. 
 
Trata sobre Antoloxía poética (1990-2003) editada baixo os auspicios de Galeusca en 2004. 
En primeiro lugar, menciónase a finalidade das asociacións de escritores vascos, cataláns e 
galegos. Saliéntase a vocación trilingüe da obra e a coidada edición material. Non obstante, 
o autor critica que se oculten deliberadamente as autorías dalgúns dos traballos. Finaliza 
citando algún dos autores que firman composicións poéticas nesta escolma e animando ao 
público a ler a obra. 
 
 
 
Requeixo, Armando, 'Equilibrio narrativo', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 110, 
'Libros', 3 febreiro 2005, p. V. 
 
Céntrase en Unha viaxe no Ford T (2004), obra de Xerardo Agrafoxo. Dise que a "obra de 
ambición" foi galardonada co Premio García Barros. En primeiro lugar destaca o equilibrio 
do libro como o aspecto principal desta primeira incursión na narrativa de Agrafoxo. Ofrece 
a trama de Unha viaxe no Ford T e descubre que o argumento se desenvolve en Noia, 
chamada na obra Valmaior. No que atinxe aos aspectos formais, fala do "estilo depurado e 
directo". Considera que a obra, na que hai elementos reais que os veciños de Noia poderán 
descubrir, lémbralle a A. Conan Doyle, de Edgar Allan Poe. Finaliza advertindo do carácter 
agradábel e curioso que suscita a lectura desta obra.  
 
 
 
Requeixo, Armando, 'Por entre as 'Queixas' de Áurea Lorenzo', El Correo Gallego, 'Correo 
das Culturas', 'Poesía', 20 febreiro 2005, p. 4. 
 
Fai referencia á incorporación de Queixas, de Áurea Lorenzo Abeijón, á colección 
"Memoralia" da Editorial Toxosoutos en 2004. Ofrécenos información sobre a temática do 
poemario, así como da súa estrutura e apéndices. Por último, felicítase a Aurora Marco, 
profesora responsábel da edición, "por tan oportuna recuperación". 
 
 
 



Requeixo, Armando, 'Triste nación do baleiro', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Libros', 6 
marzo 2005, p. 21. 
 
Céntrase en Maio de mel ou lapa (2004), obra de Xoán Xosé García. Dá conta do premio 
acadado polo poemario e dos eixos ao redor dos que xiran os poemas. Tamén trata a 
estrutura e fai referencia ao amor. Inclúe uns versos da obra.  
 
 
 
Requeixo, Armando, 'Elexías', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 116, 'Libros', 17 marzo 
2005, p. V. 
 
Dá conta da obra de Salvador García-Bodaño Cantos de ausencia. Elexías 1959-2002 
(2004), poemario no que o escritor "reuniu as cicatrices dunha vida". Fala do argumento da 
recompilación e da súa finalidade. Tamén alude aos personaxes que protagonizan cada un 
dos poemas. Inclúe as verbas do propio autor recollidas do limiar.  
 
 
 
Requeixo, Armando, 'Teatro da esperanza', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 10 abril 2005, p. 
21. 
 
Alude á saída do prelo da obra Hai que confiar na esperanza (2004), de Siro López. Lóase 
a cualidade do autor á hora de amalgamar o xornalismo coa caricatura nesta obra recollida 
na colección "Os libros do Centro Dramático Galego". Ofrece unha listaxe dos premios 
acadados por Siro López obtidos grazas ás súas obras. Narra o argumento da trama e 
introdúcese nos personaxes que a protagonizan. Por último, estabelece algunha 
comparación coa obra de Valle-Inclán Luces de Bohemia.   
 
 
 
Requeixo, Armando, 'Ferrín na Selva de Esm', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Poesía', 
19 xuño 2005, p. 23. 
 
Trátase dun breve texto que fai referencia á obra de Xosé Luís Méndez Ferrín Era na selva 
de Esm (2004). 
 
 
 
Requeixo, Armando, 'Polo incerto', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 133, 'Libros', 15 
setembro 2005, p. 4. 
 
Dáse conta do novo libro do escritor Antonio García Teijeiro Polo camiño do incerto 
(2004)  facendo un repaso dos seus títulos, destacando a súa faceta escritor 
"infantoxuvenil", que se volve achegar á poesía para adultos, e facendo un descritor do 
contido da nova obra. 
 



 
 
Rielo, Pedro, 'Rafa Villar, poeta sen máscaras', Galicia Hoxe, 'Tempus fugit', 10 marzo 
2005, p. 5. 
 
Fai referencia a No ventre da balea (2004), obra de Rafa Villar incluída na colección 
"Poeta en Compostela", editada polo Grupo Correo Gallego. Advirte que se trata dunha 
poesía na que o autor non se pon máscaras. Destácase que o poemario está escrito cunha 
linguaxe plena, dura e auténtica, "traza a crónica dos días de chuvia gris". Ofrécese o 
argumento dos poemas e a intención do escritor. Tamén inclúe uns versos tirados da obra.  
 
 
 
Ríos, Xulio, 'Unha visión sincera sobre o galeguismo dos 50', A Nosa Terra, nº 1.159, 
'Cultura', 13 xaneiro 2005, p. 28. 
 
Trata sobre o libro de Xosé Luís Franco Grande, Os anos escuros (2004). Comeza aludindo 
á escasa presenza de obras que se centran nos anos cincuenta. O autor amosa a súa visión 
con respecto á edición orixinal e indica que este libro "é sincero, permite coñecer e 
valorar". Saliéntanse a credibilidade e as características sociais da obra. Por último, destaca 
"o inmenso respecto crítico que destila toda a obra, o retrato que ofrece de actitudes e de 
persoas e a chamada 'preocupante' á discontinuidade xeracional". 
 
 
 
Rodríguez, Adriana, 'A poesía, un xeito de reivindicación dun momento literario que está 
en vía morta', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 2005. 
 
Informa da presentación do libro de Noel Blanco Mecánicas Celestes (2004), obra que 
conseguiu o accésit do Premio González Garcés da Deputación da Coruña do ano 2004. 
Destaca a orixinalidade da montaxe das composicións e inclúe as consideracións do autor, 
que está a promocionar a obra por distintas vilas xunto cos seus compañeiros.  
 
 
 
Rodríguez, Adriana, 'Peixes Medievais' é o título do segundo poemario do illense Xosé 
María Vila', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'Festival e libro', 17 abril 2005, 
p. 26. 
 
Informa da presentación da obra de Xosé María Vilas Peixes Medievais (2004) no 
consistorio da Illa de Arousa. Conta cómo xurdiu a actividade creativa na vida do poeta 
para inmiscuirse logo no argumento do poemario e na súa estrutura. Tamén ofrece diversas 
consideracións do poeta nas que se declara un afastado de todo tipo de escola e corrente 
literaria. Por último, cita as obras do escritor.  
 
 
 



Rodríguez, Adriana, 'O escritor palmeirés Antonio Vidal publica a súa última novela 'Os 
chanzos da escada', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'Escritor e poetisa', 8 
maio 2005, p. 31. 
 
Dáse conta da saída do prelo do libro Os chanzos da escada (2004) de Antonio Vidal, e da 
presentación da obra. Indícase que o tema central da novela é tratado polo propio escritor, 
que tamén ofrece diversas consideracións sobre o libro, por exemplo, sobre cómo naceu a 
novela. Ademais, fai referencia ao proceso de busca da información. Sinálase que con esta 
novela continúa o traballo de investigación de Antonio Vidal sobre os fenómenos sociais 
que xa comezara coa súa obra O cordo dos ausentes. 
 
 
 
Rodríguez, Adriana (coord.), 'Luís Bouza-Brey, un poeta centenario', Diario de Arousa, 
'Arousa, un mar de cultura', 31 xullo 2005, pp. 1-32. 
 
Suplemento especial dedicado ao poeta Luís Bouza-Brey co que se quere celebrar o 
centenario do seu nacemento; nel, amigos, familiares e estudosos realizan unha achega á 
vida e á obra do escritor de Vilagarcía; acolle, asemade, diversos poemas do autor e 
numerosas fotografías. A seguir, dáse conta dos estudos incluídos neste suplemento: 
 
- Raimundo García Domínguez 'Borobó', 'O bo e xeneroso poeta de San Simón', p. 22. 
 
Despois de aludir a un poema dedicado por Faustino Rey Romero a Luís Bouza Brey, "Do 
poema das materias sacras", comenta que os tres conselleiros verdadeiramente ateneístas do 
Ullán foron o propio Faustino, Baldomero Isorna e Maximino Sar. Así mesmo, sinala que o 
"proteico Luís Bouza Brey mesmo compuña belos madrigais e artigos onde mostraba a súa 
excepcional intuición histórica" e que, xunto a Faustino e Baldomero, formaba "o trinomio 
de auténticos cabezaleiros do Ateneo do Ullán". Tamén explica como, ao inicio da Guerra 
Civil, o arousán lle cedeu a súa praza para fuxir do país a Ramón Martínez López, irmán no 
galeguismo, e como estivo retido no Lazareto de San Simón, onde escribiría o poema "San 
Simón". Sinala que a súa obra poética mostra o seu estado de ánimo que, pouco a pouco, 
iría recobrando o optimismo e a esperanza da "Wikingada" e apunta que valería a pena 
recoller os seus artigos nun volume, xa que estaba  dotado de extraordinaria intuición 
histórica.  
 
 
- Gonzalo Bouza-Brey, 'Lembranza entrañable do meu pai', p. 23. 
 
Neste percorrido pola vida de Luís Bouza Brey, o seu fillo Gonzalo alude á súa infancia 
nun ambiente cultural moi destacado, por ser o seu pai director e editor de varios xornais 
locais. Comenta que pertenceu ao Seminario de Estudos Galegos e que publicou as súas 
primeiras colaboracións xornalísticas en Galicia Nueva de Vilagarcía. Así mesmo, sinala 
que, despois de estudar Dereito en Santiago, completou a súa formación en Madrid, onde 
formou parte da FUDE (Federación Universitaria Democrática Española). Apunta que 
participou na fundación do partido Galeguista e que estabeleceu amizade con persoeiros 
como Castelao, ademais de referir como se salvou da condena a morte durante a Guerra 



Civil. Por outra parte, faise eco da súa participación en congresos históricos, xurídicos ou 
etnográficos e das súas colaboracións en Galicia Nueva, La Noche, El Pueblo Gallego ou 
Faro de Vigo. Tamén comenta que en 1966 obtivo o premio flor natural da poesía en lingua 
galega nos Xogos Florais "Lisardo Barreiro" de Vilagarcía coa triloxía O día enteiro, así 
como fala da súa actuación na Real Academia Galega ou no Ateneo do Ullán e da relación 
que mantivo con Xosé María Álvarez Blázquez, Ramón Otero Pedrayo ou Rafael Dieste, 
entre outros moitos. 
 
- Xesús Alonso Montero, 'Luís Bouza-Brey, cantor clandestino de Castelao', p. 24. 
 
Sinala que en 1950, ano no que morreu Castelao, case non se publicaba en Galicia literatura 
en lingua galega, aínda que en circuítos privados non escaseaban os poemas nesa lingua. 
Un deses textos é o "denso" poema que Luís Bouza-Brey escribiu en lembranza de 
Castelao, "O que revoa na memoria miña", no que "evoca, conmovido, o momento no que 
Alfonso Daiel Rodríguez Castelao, amigo e bandeira, pecha os ollos". Considera que o 
verso final do poema reproducido, no que Castelao é definido como "atalieiro" terá que 
figurar nun futuro Dicionario de Autoridades, "onde se consigne a riqueza espiritual que 
insuflou no vello termo mariñeiro -agora metáfora política- o poeta Luis Bouza-Brey". 
 
- Máximo Sar, 'Luís Bouza y su famoso regalo', p. 25. 
 
Relata como coñeceu a Luís Bouza-Brey sendo Xuíz Comarcal de Caldas de Reis, por onde 
el pasaba cando tiña que resolver algunha cuestión relativa á súa profesión, que 
desempeñou con honradez e sabedoría. Así mesmo, refírese á participación de ambos os 
dous na xénese da Romería Vikinga, onde protagonizaron un cómico episodio relacionado 
cuns polos, que orixinou o cruzamento dunhas cuartetas entre Faustino Rey e Luís Bouza-
Brey. 
 
- Manuel Suárez, 'Síntesis biográfica del insigne escritor vilagarciano', p. 28. 
 
Repaso biográfico de Luís Bouza-Brey no que se alude á súa formación académica e ao seu 
labor no mundo da escritura e investigación nos campos da Prehistoria, Etnografía, Poesía 
ou Narrativa, onde colaborou en moitos dos seus traballos co seu irmán Fermín. Cita parte 
das cabeceiras xornalísticas nas que participou e faise eco de moitos dos proxectos que 
articulara, xunto a Ramón García Briones, para a mellora do futuro da Ría de Arousa. 
Recorda que conseguiu o Primeiro Premio nos Xogos Florais "Lisardo Barreiro" en 1966 
por O día enteiro e magóase de que boa parte da súa obra poética estea aínda sen catalogar 
e publicar. Comenta que foi académico correspondente da Real Academia Galega e que foi 
promotor da "Asociación de Amigos de la Real Academia Gallega", creando un "Boletín 
Informativo y Cultural" para a asociación. Finalmente, achega títulos de varios dos seus 
traballos, moitos dos cales foron publicados en portugués, lingua que coñecía 
perfectamente e á que ofreceu investigacións a través de Congresos.  
 
- José Luís Sánchez Agustino, 'Un hombre, una ilusión, un esfuerzo', p. 30. 
 
Rememora a figura de Luís Bouza-Brey e faise eco dos seus traballos de investigación 
xurídica e da súa defensa e promoción da Ría de Arousa. Tamén recorda a este avogado 



como o gañador da Flor Natural dos Xogos Florais celebrados no ano 1966 co poema O día 
enteiro, así como as súas colaboracións no Boletín da Real Academia Galega. 
 
- Xavier Barreiro, 'Gastronomía galega en salsa de Bouza-Brey', p. 31. 
 
Alude á relación de Luís Bouza-Brey coa gastronomía galega e apunta que todos os seus 
artigos gastronómicos "enchóupanos do espírito e do arrecendo da boa cociña galega, 
rematando na beatitude dos mellores xantares e no pracer de vivir para seguir a disfrutar 
deles". 
 
- Teo Cardalda, 'Galicia, saudade...', p. 32. 
 
Apunta que na súa andaina política e cultural dos tempos sombrizos da "Longa Noite de 
Pedra" houbo catro persoeiros que marcaron cunha forte intensidade a súa vida cultural, 
dende unha perspectiva galeguista: Santiago Álvarez, Raimundo García "Borobó", Luís 
Bouza-Brey e Xesús Alonso Montero. Relata como coñeceu a Luís Bouza-Brey e como, a 
través da súa palabra, chegou a comprender o significado da dignidade de ser galego. 
Tamén alude á gran biblioteca que albergaba na súa casa e afirma que a súa pequena base 
cultural dende un punto de vista galeguista parte da casa de Luís Bouza-Brey, quen 
presidiría en Vilagarcía o primeiro grande acto de Galicia para mobilizar os galegos por 
unha autonomía histórica o 26 de novembro de 1978. Por último, reproduce o seu poema 
"Illa de San Simón" e recorda o momento da súa morte. 
 
 
 
 
 
Rodríguez, María, 'El arteixano más ilustre', La Opinión, 'Arteixo', 25 agosto 2005, p. 11. 
 
Neste percorrido pola vida de Manuel Murguía, dende o seu nacemento na aldea de San 
Tirso de Oseiro (Arteixo) en 1863 até a súa morte na Coruña en 1923, alúdese á súa 
vivencia en diversos puntos xeográficos, aos principais episodios da súa vida persoal e ao 
seu labor como xornalista, escritor, historiador e político. En canto á literatura galega, 
destácase o seu único texto escrito en galego, "Nena das soidades", a elaboración do 
Diccionario de Escritores Gallegos e o seu labor ao fronte da Real Academia Galega, así 
como a súa relación con Rosalía de Castro. 
 
 
 
Romero, Marga, 'Os Ciclos do Bambú', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 110, 'Libros', 3 
febreiro 2005, p. Iv. 
 
Comeza facendo referencia ás obras publicadas de Xavier Queipo e á súa técnica narrativa 
para centrarse logo na obra Os ciclos do bambú (2004). Amósase a característica principal 
da obra, a presenza de retallos da infancia e ofrécese o argumento dalgún dos textos. 
Finaliza salientando trazos formais do libro.  
 



 
 
Romero, Marga, 'As frechas de ouro', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 111, 'Libros', 10 
febreiro 2005, p. IV. 
 
Céntrase na obra de John Rutherford As frechas de ouro (2004), "libro de viaxes, de 
aventura e procura interior". En primeiro lugar, ofrécese unha descrición relacionada co 
argumento da obra. Indica que Rutherford consegue engaiolar ao lectorado dende o 
principio. Salienta o carácter humorístico e o ritmo ameno da obra. Finaliza proporcionando 
algúns datos do autor.  
 
 
 
Romero, Marga, 'O Sangue dos Cortiña', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 114, 'Libros', 
3 marzo 2005, p. V. 
 
Recensión da obra de Miguel Anxo Fernández O sangue dos Cortiña, que inclúe un 
conxunto de relatos de tipo histórico centrados na época da loita dos galegos contra os 
franceses, en 1809. Os relatos compleméntanse, segundo explicita o autor da recensión, 
coas ilustracións de Pepe Carreiro. Incídese na volta do autor ás súas dúas grandes paixóns, 
o cinema e a loita contra os franceses, dado que ambas se mesturan nos relatos, onde a 
descrición das batallas lembra a un guión cinematográfico. 
 
 
 
Ron, Xabier, 'Queixas', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 114, 'Libros', 3 marzo 2005, p. 
IV. 
 
Trata un libro de Áurea Lorenzo Abeijón, Queixas (2004). Afirma que nel simbolízase moi 
ben a imaxe da raíz. Dá conta das dúas voces femininas que conforman o poema, así como 
da súa estrutura, dividida en dúas partes. Tamén ofrece o argumento das composicións e os 
datos biográficos máis relevantes da escritora. Inclúe uns versos tirados do poemario.  
 
 
 
Rosales, Manuel, 'Fausta', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 112, 'Libros', 17 febreiro 
2005, p. IV. 
 
Ofrécese a visión sobre a primeira incursión narrativa de Xenaro García Suárez, Fausta 
(2004). Logo de facer referencia a anteriores traballos do escritor, amósase o argumento da 
obra. Fala da novela como "un proceso interno de reflexión racionalista". Subliña o carácter 
desesperanzador e pesimista da protagonista en oposición ao carácter utópico do pai. Alude 
a que o carácter anecdótico está presente ao longo da obra, aínda que ás veces se faga 
menos notorio. Finaliza lembrando que Fausta, chea de ironía e de linguaxe subversiva, é 
unha novela "para definir un novo modelo social e político".  
 
 



 
Rosales, Manuel, 'Raizames e soños', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 113, 'Libros', 24 
febreiro 2005, p. IV. 
 
Céntrase na obra gañadora do Premio Manuel Lueiro Rey, A xeira das árbores (2004), de 
Teresa Moure. Encadra a novela na corrente do "realismo sociolóxico", xa que trata sobre 
realidades sociais do noso tempo, como a violencia de xénero. Tamén ofrece o argumento 
da novela, fala do estilo e trata os recursos técnicos dos que se serviu a autora.  
 
 
 
Rosales, Manuel, 'Alén do sangue', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 129, 'Libros', 16 
xuño 2005, p. V. 
 
Fai referencia á obra gañadora do II Premio Centro Ramón Piñeiro de ensaio breve, Antón 
Villar Ponte: unha irmandade alén do sangue, de Emilio Xosé Insua. Trata a estrutura do 
libro e narra a vida dos irmáns  seguindo unha evolución cronolóxica. Sinala que esta obra 
"abre un capítulo da divulgación" das dúas figuras.  
 
 
 
Rozas, Mercedes, 'A arte e a estética dos soños', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 127, 'En 
portada', 17 setembro 2005, p. 3. 
 
Dáse conta da plasmación que o Merlín de Álvaro Cunqueiro tivo na arte en xeral, sobre 
todo coa Irmandade Prerrafaelista, e na arte galega, primeiro a través da obra de Prego de 
Oliver e despois da ambientación escénica de Rodrigo Roel e da nova creación de Castro 
Isorna, que se levou a cabo para a exposición que celebra o cincuenta aniversario da obra 
do escritor de Mondoñedo no Museo do Pobo Galego. 
 
 
 
Rubido, Bieito, 'La epopeya de Nélida Piñón', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 105, 16 
abril 2005, pp. 1-3. 
 
Co motivo da presentación da tradución ao galego da novela de Nélida Piñón A república 
dos soños (2004), ofrécese unha viaxe pola vida da escritora. Fala da última obra da 
brasileira, baseada na emigración,  como "a novela galega que estabamos agardando". 
Explica os protagonistas que forman parte da trama e destaca o papel do narrador á hora de 
interpretar e de coñecer a vida. Relata, ademais, unha viaxe que fixo con Nélida Piñón e 
deixa constancia das conversas xurdidas no coche. Revela a importancia do idioma para a 
escritora e o seu parecer sobre a España actual. Logo, introdúcese no rol desenvolto polos 
emigrantes en Brasil. Por último, aborda a biografía e a traxectoria profesional da autora.  
 
 
 



Ruibal, Arturo, 'La agitada vida de un académico', Diario de Pontevedra/El Ideal Gallego, 
'Revista!/La Galería', 'Perfil', 5 xuño 2005, p. 23/8. 
 
Faise unha biografía do poeta Darío Xohán Cabana, explicando de forma moi literaria a súa 
infancia, as primeiras obras escritas, os anos duros do traballo, a súa estancia en Corcubión, 
e a situación actual do poeta, todo isto enmarcado entre dúas estrofas dun poema del. 
Cítanse, entre as súas obras, os contos infantís: Breogán Folgueiro e Inés e a cadela sabia; 
as traducións ao galego de La Divina Comedia, coa que gañou o Premio Otero Pedrayo e 
unha medalla no concello de Florencia; Vida Nueva, coa que gañou o Premio Ramón 
Cabanillas e do anuncio da próxima publicación de Dolce Stil Nuovo, nestes momentos 
inédito. Alén disto, enuméranse os poemarios: Morte de Rei e O cervo na torre, e a novela 
Galván en Saor, que obtivo grande éxito revelando claras influencias cunqueirianas a través 
de mitos artúricos. Esta mesma noticia saíu no suplemento "Revista!" do Diario de 
Pontevedra, do día 5 de xuño de 2005. 
 
 
 
 
Ruibal, Arturo, 'La agitada vida de un académico', Diario de Pontevedra, 'Revista!', 5 xuño 
2005. 
 
Faise unha biografía do poeta Darío Xohán Cabana, explicando de forma moi literaria a súa 
infancia, as primeiras obras escritas, os anos duros do traballo, a súa estancia en Corcubión, 
e a situación actual do poeta, todo isto enmarcado entre dúas estrofas dun poema del. 
Cítanse, entre as súas obras, os contos infantís: Breogán Folgueiro e Inés e a cadela sabia; 
as traducións ao galego de La Divina Comedia, coa que gañou o Premio Otero Pedrayo e 
unha medalla no concello de Florencia; Vida Nueva, coa que gañou o Premio Ramón 
Cabanillas e do anuncio da próxima publicación de Dolce Stil Nuovo, nestes momentos 
inédito. Alén disto, enuméranse os poemarios: Morte de Rei e O cervo na torre, e a novela 
Galván en Saor, que obtivo grande éxito revelando claras influencias cunqueirianas a través 
de mitos artúricos. Esta mesma noticia saíu no xornal El Ideal Gallego, do día 5 de xuño de 
2005. 
 
 
 
Ruibal, Arturo, 'La utopía de un académico', El Progreso, 'Cantón', nº 47, 'Perfil', 5 xuño 
2005, p. 11. 
 
Céntrase na figura de Darío Xohán Cabana. Para comezar a narrar a súa traxectoria, sérvese 
duns versos do poeta. Ademais de ofrecer os primeiros pasos na vida de Darío Xohán 
Cabana, achégase unha descrición física e psíquica do autor chairego. Non esquece as 
etapas máis difíciles no que atinxe ao terreo profesional e aos seus desexos políticos. 
Tamén fai referencia á súa obra, unha obra na que sempre está presente Galicia.  
 
 
 



Ruibal, Arturo, 'El presidente de la República', El Progreso/El Ideal Gallego, 'El perfil', 26 
xuño 2005, p. 8. 
 
Trátase dunha viaxe ao redor da figura de Manuel Guede dende o inicio da súa vida ata que 
foi nomeado director do Centro Dramático Galego. Recolle as obras máis célebres do actor 
e fai fincapé nos asuntos máis polémicos que houbo de tratar o escritor.  
 
 
 
Ruibal, Tomás, 'O pracer da cociña', Diario de Pontevedra, 'Revista!', 'Lecturas', 6 marzo 
2005, p. 9. 
 
Fai referencia a Diario de comidas (2004), unha obra do poeta Xavier Rodríguez Baixeras. 
Ofrécese a estrutura e a forma que adopta a historia e nárrase o argumento, apuntando que 
non só trata de cociña, xa que posúe numerosas referencias culturais e políticas. Tamén cita 
os diversos lugares que foron visitados durante a viaxe culinaria. Advirte que a obra fai 
reflexionar sobre a lectura de determinados libros e que evoca lembranzas. Por último, 
inclúe as consideracións de Baixeras sobre a cociña galega. Este mesmo texto foi publicado 
baixo o mesmo título no suplemento 'Fin de semaana' do xornal El Progreso o 12 de 
marzo, p. 9. 
 
 
 
Ruibal, Tomás, 'O pracer da cociña', El Progreso, 'Fin de semana', 'Libros', 12 marzo 
2005, p. 5. 
 
Fai referencia a Diario de comidas (2004), unha obra do poeta Xavier Rodríguez Baixeras. 
Ofrécese a estrutura e a forma que adopta a historia e nárrase o argumento, apuntando que 
non só trata de cociña, xa que posúe numerosas referencias culturais e políticas. Tamén cita 
os diversos lugares que foron visitados durante a viaxe culinaria. Advirte que a obra fai 
reflexionar sobre a lectura de determinados libros e que evoca lembranzas. Por último, 
inclúe as consideracións de Baixeras sobre a cociña galega. Este mesmo texto foi publicado 
baixo o mesmo título no suplemento 'Revista' do xornal Diario de Pontevedra o 6 de 
marzo, p. 9. 
 
 
 
Ruibal, Tomás, 'Clásicos en galego', El Progreso, 'Fin de semana', 'Libros', 16 abril 2005, 
p. 6. 
 
Fai referencia á publicación dos Carmina Burana na colección "Clásicos en galego" de 
Galaxia (2004). Céntrase, sobre todo, na introdución de José Carracedo Fraga, 
"enormemente útil para os lectores". Explica todo o contido do limiar, dende o tema das 
composicións, até a estrutura e a autoría dos poemas.  
 
 
 



Ruibal, Tomás, 'Paixón por Oriente', Diario de Pontevedra, 'Anaquel dos libros', 17 abril 
2005, p. 9. 
 
Fai referencia á versatilidade e á mestura de elementos culturais lonxanos na obra de Xavier 
Queipo. Ofrécese unha lista de elementos orientais e de autores que influíron na obra do 
escritor e fálanos das viaxes que o levaron ao contiente asiático.  Destácase que o feito de 
introducir elementos foráneos nos seus escritos responde a un malestar coa cultura na que 
se vive. A continuación expón o argumento de cada un dos cinco relatos que forman parte 
de Os ciclos de bambú (2004). Finalmente, lóase a habilidade de Queipo como narrador de 
historias. Esta mesma noticia foi publicada baixo o mesmo título no suplemento 'Fin de 
semana' do xornal El Progreso o 23 de abril, p. 7. 
 
 
 
Ruibal, Tomás, 'Paixón por Oriente', El Progreso, 'Fin de semana', 'Libros', 23 abril 2005, 
p. 7. 
 
Fai referencia á versatilidade e á mestura de elementos culturais lonxanos na obra de Xavier 
Queipo. Ofrécese unha lista de elementos orientais e de autores que influíron na obra do 
escritor e fálanos das viaxes que o levaron ao contiente asiático.  Destácase que o feito de 
introducir elementos foráneos nos seus escritos responde a un malestar coa cultura na que 
se vive. A continuación expón o argumento de cada un dos cinco relatos que forman parte 
de Os ciclos de bambú (2004). Finalmente, lóase a habilidade de Queipo como narrador de 
historias. Esta mesma noticia foi publicada baixo o mesmo título no xornal Diario de 
Pontevedra o 17 de abril, p. 9. 
 
 
 
Ruibal, Tomás, 'A gran epopea da emigración', Diario de Pontevedra, 'Revista!', nº 254, 
'Lecturas/anaquel dos libros', 1 maio 2005, p. 9. 
 
Fai referencia ao libro de Nélida Piñón A república dos soños. Achega os datos biográficos 
máis relevantes da escritora brasileira para logo centrarse na obra. Dá conta do argumento e 
presenta aos protagonistas. Compara o carácter anticipatorio da historia con obras de García 
Márquez e amosa un exemplo. Sinala que os feitos individuais vólvense acontecementos 
colectivos. Por último, cita as obras máis importantes da autora. Este mesmo artigo foi 
publicado baixo o mesmo título no xornal El Progreso o 7 de maio, p.7. 
 
 
 
Ruibal, Tomás, 'A gran epopea da emigración', El Progreso, 'Fin de semana', 7 maio 2005, 
p. 7. 
 
Fai referencia ao libro de Nélida Piñón A república dos soños. Achega os datos biográficos 
máis relevantes da escritora brasileira para logo centrarse na obra. Dá conta do argumento e 
presenta aos protagonistas. Compara o carácter anticipatorio da historia con obras de García 
Márquez e amosa un exemplo. Sinala que os feitos individuais vólvense acontecementos 



colectivos. Por último, cita as obras máis importantes da autora. Este mesmo artigo foi 
publicado baixo o mesmo título no xornal Diario de Pontevedra o 1 de maio, p.9. 
 
 
 
Ruibal, Tomás, 'Unha escolma fundamental', El Progreso, 'Fin de semana', 'Libros', 21 
maio 2005, p. 6. 
 
Fai referencia ao libro Poesía inglesa e francesa, enmarcado na colección Clásicos 
Universais de Galaxia e publicado en 2004. Dise que se trata dunha escolma de 
composicións poéticas que recollen a obra de numerosos autores dende o século XIX até 
mediados do século XX. Sinala os distintos enfoques que ten a recompilación segundo 
Carlos Lema, autor do limiar, e dá conta do proceso de selección dos poemas que forman 
parte da antoloxía.  
 
 
 
S.J., 'Galaxia quita 'A república dos soños' de Nélida Piñón en galego', El Progreso, 
'Cultura y comunicación', 29 xaneiro 2005, p. 87. 
 
Dáse noticia da publicación en galego d'A República dos soños (2004) de Nélida Piñón, a 
primeira muller en presidir a Academia Brasileira das Letras. Dise que a novela comeza co 
embarque para o Brasil de dous rapaces dende Vigo no ano1913, e que supón un relatorio 
de gran parte da historia do país do século XX e das utopías nacionais e europeas 
coetáneas. 
 
 
 
Salgado, Daniel, 'Que facer', A Nosa Terra, nº 1.160, 'Cultura', 20 xaneiro 2005, p. 28. 
 
Este artigo sobre poesía céntrase, en primeiro lugar, nas relacións existentes entre poesía e 
política, arte e compromiso, forma e fondo, continente e contido e estética ética, para o que 
emprega referencias históricas. O autor considera que "ás veces parece que o máis enorme 
poema de amor coñecido titulouse Manifesto Comunista". O sistema literario vinculado coa 
política é outro dos aspectos que se tratan no artigo. Remata advertindo que "xa non se trata 
de considerar o poema umha arma. Trátase, sobre todo, de achegar o asunto poético ao 
centro dos acontecementos decisivos".  
 
 
 
Sánchez Agustino, José Luís, 'Los juegos florales de Vilagarcía en 1963', Diario de 
Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'Colaboración', 6 febreiro 2005, p. 28. 
 
Artigo que trata sobre os Xogos Florais organizados en Vilagracía de Arousa no ano 1963. 
Comeza facendo referencia ás súas vivencias con respecto a Ramón García Lago, 
personaxe en memoria do que se organizou o acto. Narra as súas impresións e logo nomea 
as obras premiadas do poeta. Define a García Lago como "un gran poeta pola altura da súa 



prodixiosa versificación e a fondura dos seus sentimentos". Tamén describe brevemente o 
desenvolvemento do acto e comenta o labor de recompilación dos textos de García Lago 
que levou a cabo.  
 
 
 
Sande, Miguel, 'A lírica menos coñecida de Ferrín', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 111, 
28 maio 2005, p. 13. 
 
Informa da saída do prelo da obra de Méndez Ferrín, Era na selva de Esm (2004), unha 
recompilación de poemas  "de difícil acceso" do autor ourensán. Fala dos sentimentos lle 
que espertan os versos de Méndez Ferrín e tamén trata o tema da imaxinación.  
 
 
 
Sar, Máximo, 'El poeta del Ullán, anécdotas inéditas de Rey Romero', Diario de Arousa, 
'Arousa, un mar de cultura', 'Colaboracións', 30 xaneiro 2005, p. 22. 
 
Este texto refírese a Faustino Rey Romero e recolle acontecementos relacionados co poeta 
que o autor deste artigo presenzou. Fala, por exemplo, da súa primeira misa ou cómo lle 
chamou dictador a Franco. Remata contando unha historia sobre un camareiro e un 
chisqueiro.  
 
 
 
Sar, Máximo, 'Acontecimientos vilagarcianos: Los juegos florales 1963', Diario de Arousa, 
'Arousa, un mar de cultura', 'Colaboración', 13 febreiro 2005, p. 27. 
 
Trátase da reprodución dun artigo do autor verbo dos Xogos Florais de 1963, aos que el 
mesmo asistiu. Describe con minuciosidade os detalles máis significativos dese día. Fala do 
desfile, da indumentaria das "mulleres guapas e elegantes" ou de Cunqueiro e Álvarez 
Blázquez. O autor refírese aos aspectos máis anecdóticos da lectura do pregón por parte de 
Álvarez Blázquez, Miguel Vázquez Gil, Carlos Casares ou Bouza Brey.  
 
 
 
Sar, Máximo, 'Modesto Rodríguez Figueiredo', El Correo Gallego, 'Recordando a un 
amigo', 20 febreiro 2005, p. 2. 
 
Trátase dun pequeno estudo sobre a figura do ilustre avogado pontevedrés. Ao comezo, 
ofrécese unha biografía de Modesto Figueredo para pasar logo a unha valoración persoal do 
autor do artigo. Infórmase da creación do Pedrón de Ouro, da súa evolución, das reunións e 
da instauración de diversos premios. Por último, fala do día  da incorporación de Modesto 
Figueiredo e do seu falecemento.  
 
 
 



Seara, Teresa, 'Mares de Simbad', El Correo Gallego, 'Hoy', 2 febreiro 2005, p. 68. 
 
Este texto literario sobre Simbad e as súas singraduras fai referencia á figura de Rafa Villar, 
"que adquiriu no ventre da balea a capacidade impagable da mirada interior e o don da 
palabra", en palabras do articulista.  
 
 
 
Souto, Xurxo, 'O feitizo de Luís Seoane', La Opinión, 'El Domingo', 20 febreiro 2005, p. 
16. 
 
Fai referencia á posta en escena dun conto de Luís Seoane titulado O Feiticeiro da Praciña 
das Bárbaras, promovida pola Asociación de Veciños da Cidade Vella da Coruña. Indícase 
que varios persoeiros da vida cultural galega se converteron por un día nos protagonistas do 
relato. Tamén inclúe unha descrición da paraxe e contén unhas liñas do discurso que 
pronunciou Rosa Quiroga, vicepresidenta da asociación.  
 
 
 
Souto, Xurxo, 'Con don Álvaro en primavera', La Opinión, 'El Domingo', nº 231, 20 marzo 
2005, p. 8. 
 
Co motivo do cincuenta aniversario de Merlín e familia e coa chegada da primavera, fálase 
de Álvaro Cunqueiro e da súa obra. Inclúe unhas verbas do escritor cantándolle á nova 
estación e recolle unhas liñas de Merlín e familia. Ofrécense diversas palabras de artigos 
que teñen que ver coa chegada da primavera e coa natureza.  
 
 
 
Souto, Xurxo, 'No primeiro cabo de ano de Manuel María', La Opinión, 'El Domingo', nº 
255, 4 setembro 2005. 
 
Con motivo do primeiro cabodano da morte de Manuel María, recórdase este "home bo que 
segue a cambiar o mundo coa súa obra, monumental legado de compromiso e amor a 
Galicia na claridade da palabra". Alude á homenaxe que se lle rendeu no Festival de 
Pardiñas (Terra Cha) en agosto de 2005 e sinala que quen queira entender a identidade 
galega contemporánea ten que seguir o vieiro da súa poesía. Así, fai un repaso por 
Muiñeiro de Brétemas, Morrendo a cada intre e Advento, ademais de referirse ao seu 
activismo cultural e compromiso nacionalista. Por outra parte, menciona a súa Obra 
Poética Completa (2001), editada por Miguel Anxo Fernán Vello, e comenta que a súa obra 
é "un grandioso proxecto de reivindicación global da identidade dese país". Recorda os seus 
últimos tempos na Coruña e a sensación de orfandade vivida tras a súa morte, aínda que 
segue a "resoar no máis íntimo de nós a súa poesía", ademais de facer referencia a varias 
homenaxes propostas ao redor do poeta da Terra Cha. 
 
 
 



Tabarés, Fernanda, 'Galicia busca un premio literario de referencia', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 95, 'En portada', 29 xaneiro 2005, pp. 3-4. 
 
Céntrase nos galardóns literarios cos que se premian as obras españolas e galegas. En 
primeiro lugar, fálase da polémica decisión do premio Fernando Lara do ano 2000 no cal se 
premiou a novela El largo silencio, de Ángeles Caso, en detrimento de La sombra del 
viento, de Carlos Ruiz Zafón, obra que acadou un grande éxito no mercado. A 
continuación, Xosé Carlos Carneiro expresa o seu malestar con esta caste de premios por 
consideralos instrumentos comerciais ao servizo dunha causa. O escritor ourensán tamén 
critica o fallo dalgún Premio Planeta. O estudo inclúe comparacións entre os premios 
literarios en España e en Galicia. O autor Santiago Jaureguizar, xunto a Caneiro, opina que 
"a sombra do fraude non se proxecta sobre os premios que se conceden na nosa 
comunidade". Pola súa parte, Manuel Bragado, director da Editorial Xerais, explica as 
causas que promoveron o xurdimento dos galardóns. Víctor Freixanes, director da Editorial 
Galaxia, tamén ofrece a súa visión sobre o tema. Advírtese de que cómpre cambiar o 
sistema dos premios en Galicia para evitar unha crise e solicítase a aparición dun gran 
galardón de referencia na comunidade. Ao carón do artigo, aparece un apartado no que se 
expoñen algúns problemas relacionados coa metodoloxía do fallo do xurado e problemas 
vencellados coa economía. O estudo inclúe unha listaxe cos seis premios de máis relevancia 
en Galicia.  
 
 
 
Tobío, Lois, 'O humanismo de Otero Pedrayo', A Nosa Terra, nº 1.169, 'O foro das ideas e 
das artes', 31 marzo 2005, p. 4. 
 
Comeza destacando a curiosidade no espírito galego e o carácter de enciclopedista dos 
intelectuais da nosa terra. Para isto, pon como exemplo a Ramón Otero Pedrayo, do que 
exalta as diversas actividades que levou a cabo. Califica a súa erudición de viva e latexante. 
Considera que o ritmo e a riqueza son dous elementos que se atopan no ser de Pedrayo e 
que se reflicten en toda a súa traxectoria. Inclúe ao ourensán na corrente do humanismo. 
Por último, ofrece uns apuntamentos da relación de Pedrayo cos máis xoves.  
 
 
 
Torre, Sonia, 'Imágenes para enseñar', La Región, 'Cultura', 11 marzo 2005, p. 91. 
 
Dá conta da presentación do libro publicado por Xerais Historia da Educación e da Cultura 
en Galicia de Antón Costa Rico. Manifesta que vinte foron os anos de traballo de 
investigación para chegar a este volume. Recupera as verbas do autor coas que matiza que 
se trata dunha obra que busca a construción da identidade de Galicia. Remata aludindo á 
vinculación da Universidade de Santiago no proxecto e recupera algúns trazos da obra. 
 
 
 
Valcárcel L., Xulio, 'Apuntes da Galiza rural', El Ideal Gallego, 'La Revista', 'Páxina 
literaria', 27 febreiro 2005, p. 4. 



 
Comentario sobre a novela de Narciso Luaces Pardo O Carreiro. Memorias do tío Santos. 
Logo de facer unha achega argumental, presenta unha análise da obra, cualificándoa como 
"un achegamento sincero e profundo á vida no campo galego". Resalta as referencias do 
discurso narrativo á Guerra ou ao folklore popular,  manifestando que representa "un 
verdadeiro tratado etnográfico" ademais da súa dimensión literaria. Refírese tamén á 
denuncia presente na obra da miseria que sofrían os labregos. 
 
 
 
Valcárcel L., Xulio, 'Sonetos de Xavier Seoane', El Ideal Gallego, 'Páxina literaria', 20 
marzo 2005, p. 4. 
 
Análise do poemario composto por sonetos Vagar de amor e sombra,da autoría de Xavier 
Seoane. Comeza ofrecendo algúns trazos da obra, como o número de sonetos e a asimetría 
dos mesmos para logo referirse ao limiar do volume onde recupera comentarios do autor. 
Destaca o dominio técnico e expresivo das composicións e a amplitude e variedade do 
repertorio. Remata referíndose aos distintos apartados do poemario. 
 
 
 
Valcárcel L., Xulio, 'Dos ríos galegos', El Ideal Gallego, 'La Galería', 'Páxina literaria', 5 
xuño 2005, p. 4. 
 
Referencia á presenza das augas galegas nas composicións da literatura galega. Lembra de 
forma especial a Vicente Risco e tamén a Cunqueiro, Pedrayo e Rosalía de Castro. Recolle 
a sorpresa de Santiago Lamas no seu libro Galicia Borrosa (Ediciós do Castro, 2005) o 
"esquecemento ou a inexistencia mitolóxica abeirada á natureza" para finalizar cunha 
referencia á perda da mitoloxía. 
 
 
 
Valcárcel L., Xulio, 'Poemas de Ferrín', El Ideal Gallego, 'La Galería', 'Páxina literaria', 12 
xuño 2005, p. 4. 
 
Informa da publicación dun novo libro de Xosé Luís Méndez Ferrín pola editorial Espiral 
Maior no seu número 150 que recolle textos escritos de difícil acceso ao longo de 40 anos. 
Cita como exemplo "Voces na néboa" ou "Era na selva de Esm". Cualifica esta poesía de 
épica, onde prima o narrativo e fantástico, de bosques antigos e valentes guerreiros e anima 
ao lector a achegarse a unha voz orixinal de grande talento poético. 
 
 
 
Valcárcel L., Xulio, 'Conflictos de Murguía', El Ideal Gallego, 'Páxina Literaria', 28 agosto 
2005, p. 4. 
 



Neste repaso polos conflitos e problemas que marcaron a longa vida de Manuel Murguía, 
faise referencia a aquelas cuestións que o enfrontaron co seu proxenitor, xurdidas, 
fundamentalmente, da negativa de Murguía por seguir na botica familiar e da non 
aceptación total do seu casamento con Rosalía de Castro, pois Juan Martínez de Castro 
antepoñía os criterios de oportunismo mercantil aos estritamente sentimentais. Así mesmo, 
alude ao non entendemento total entre o matrimonio Murguía de Castro, como o reflicte o 
feito de que viviran durante longas tempadas en puntos xeográficos distantes. Por outra 
parte, refírese á estancia de Rosalía en Madrid e ao seu contacto con certos intelectuais, 
para concluír afirmando que, na opinión de certos historiadores, "Murguía converteu o 
conflicto nunha maneira de estar no mundo". 
 
 
 
Valcárcel L., Xulio, 'Prosas de Celso Emilio', El Ideal Gallego, 'La Galería', 'Páxina 
literaria', 18 setembro 2005, p. 4. 
 
A partir dunha edición que fixo Ramón Nicolás, e que leva un limiar de Camilo José Cela, 
da obra en prosa de Celso Emilio Ferreiro dáse conta da súa faceta prosista. Primeiro fálase 
do seu estilo e da maneira de tratar os temas e despois descríbese un documento valioso de 
dous que se recollen na sección "crónica de viaxes", no que se fala dunha xuntanza en maio 
do ano 1959 na que corenta poetas se reuniron baixo o mandato de Camilo José Cela. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'O grupo Dolmen', Galicia Hoxe, 'Ourense, universo literario', 2 
xaneiro 2005, p. 6. 
 
Referencia ao grupo Dolmen, colectivo de poetas e amantes das letras creado en Ourense. 
Comeza lembrando a súa formación como grupo no ano 1991 para de seguido referirse á 
produción literaria daqueles vencellados ao grupo, as homenaxes e os actos literarios 
promovidos en Galicia e fóra de Galicia, entre outras actividades do grupo. Remata cunha 
alusión á celebración do décimo aniversario no 2000 e á posterior desintegración do grupo, 
aínda que destaca o compromiso actual de Tereixa Devesa e Loli Conde coa difusión 
literaria. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Xosé Cid Cabido', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Ourense, universo literario', 
2 xaneiro 2005, p. 6. 
 
Percorrido pola vida e obra do escritor Xosé Cid Cabido. Comeza falando do seu temperá 
vencellamento ao nacionalismo da man de Méndez Ferrín e a súa vinculación a Edicións 
Xerais e a TVG. A continuación, analiza a súa produción literaria, dende o seu inicio con O 
intercepto até a súa novela máis aplaudida, Planificadora, premio "Blanco Amor". 
Ademais de mencionar que foi dúas veces galardoado con este premio, lembra tamén o 
galardón "Cidade de Lugo" do que foi gañador con Días Contados e o éxito de Grupo 



Aveliano, destacando a tradución da obra ao castelán. Remata recuperando un anaco de 
texto de Planificadora. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'O poder da memoria', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Ourense universo 
literario', 9 xaneiro 2005, p. 6. 
 
Achégase á figura do escritor Bieito Iglesias Araúxo. Logo de ofrecer algúns datos 
biográficos do autor, analiza a súa poética e narrativa a través dun percorrido polas súas 
obras, das cales ofrece unha breve análise e contextualización. Destaca Vento de seda, Bajo 
las más bellas estrellas, novela en castelán gañadora do III premio de Novela Cidade de 
Salamanca, Miss Ourense, ou Non sabía que doía tanto, coa que di que amosa o seu 
dominio do xénero do terror. Refírese tamén ao último conxunto de relatos Amor e música 
lixeira e a A noite das cabras, mencionando que esta última foi gañadora no campo da 
literatura xuvenil do premio Merlín 1999. Finaliza aludindo ao recoñecemento que o autor 
recibe por parte da crítica literaria. Inclúe dúas ventaniñas, "O xornalista Camilo Franco" e 
"O poeta Luís González Tosar", nas que se achega a cada un destes autores. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Confiar na esperanza', La Región, 'Ronsel dos libros', 17 xaneiro 2005, 
p. 61. 
 
Aproximación á obra de Siro López Hai que confiar na esperanza publicada en Xerais 
(libros do CDG). Manifesta que o título recupera este lema do semanario arxentino Don 
Quijote. Refírese á estrutura da obra e ao espíritu desta, falando ademais da historia, do 
modelo do "Don Quijote" arxentino como vehículo para combater a corrupción e o 
caciquismo. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Un conto canalla de Don Ramón', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 11 
febreiro 2005, p. 56. 
 
Lembranza dun conto de Otero Pedrayo incluída no libro Entre a vendimia e a castañeira. 
Manifesta que neste conto, O Ladrón da Burga, a realidade copia á ficción e para isto 
realiza un percorrido polo argumento. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Letras desde os xornais', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Ourense, universo 
literario', 13 febreiro 2005, p. 8. 
 
Lembranza aos escritores que compaxinan o seu labor literario ou de investigación co seu 
traballo profesional nun xornal. Destaca a Arturo Lezcano Fernández, Luís Álvarez Pousa e 
Xosé Lois Rúa Núñez. De cada un deles presenta un achegamento á súa faceta xornalística 



mencionando aquelas colaboracións máis salientábels. Adica unha mención especial á 
figura de Augusto Assía e recolle o seu compromiso co idioma galego. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 18 febreiro 2005, p. 75. 
 
Recóllese un fragmento da obra Diario da luz e da sombra, da autora María Victoria 
Moreno, onde se recolle a experiencia que esta viviu como enferma de cancro de mama, da 
que se di do optimismo que se amosa neste diario literario, como aposta pola vida e pola 
esperanza. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Diario da luz e da sombra', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 18 febreiro 2005, 
p. 56. 
 
Aproximación á obra de María Victoria Moreno Diario da luz e da sombra que recolle a 
súa experiencia como enferma de cancro de mama. Comeza reproducindo os primeiros 
parágrafos da obra para logo referirse a outros escritos como Anagnórise e Leonardo e os 
fontaneiros. Remata cun comentario sobre esta baseándose nas verbas que Manuel Bragado 
escribe no limiar. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Xosé Carlos Caneiro', Galicia Hoxe, 'Ourense, universo literario', 20 
febreiro 2005, p. 8. 
 
Aproximación ao poeta Xosé Carlos Caneiro, ao que se define como un dos autores máis 
fecundos e premiados da narrativa galega dos noventa. Logo de referirse á súa poética co 
volume Estación Sur, céntrase na obra narrativa salientando obras punteiras como O 
infortunio da soidade ou a antoloxía de relatos Estado permanente de fracaso. Alude tamén 
á admiración que o escritor sente por Ferrín e reproduce as verbas de Manuel Rivas para 
cualificar a súa narrativa como "radical, viva, existencial". Remata recuperando os 
primeiros parágrafos da novela Ébora a modo de mostra do seu estilo narrtivo. Inclúe a 
ventanina "Un autor multipremiado" que recolle todos os galardóns logrados polo escritor. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 25 febreiro 2005, p. 75. 
 
Anúnciase a publicación por parte do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación 
en Humanidades, da publicación da Habana, Eco de Galicia, fundada por Manuel 
Fernández Doallo no ano 1917, onde escribiron Basilio Álvarez, Antón Villar 
Ponte, Avelino Rodríguez Elías ou Otero Espasandín, entre outros. Sublíñase que a 
forma de edición é un libro-catálogo de artigos e autores e un CD-Rom que recolle 
os números editados entre 1917 e 1918. 



 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'O eco de Galicia recuperado', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 26 febreiro 
2005, p. 56. 
 
Informa sobre a labor de recuperación da nosa historia cultural por parte do Centro Ramón 
Piñeiro coa edición de Eco de Galicia, un libro catálogo de artigos e autores da emigración 
americana e un CR-ROM cos números editados en 1917 e 1918. O foco de atención é o 
número 2 da revista (Xuño 1917), onde lembra o retrato de Pondal e o artigo de Abon 
Rodríguez Santos. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 26 febreiro 2005, p. 67. 
 
Dá noticia da continuación galerista de prensa na Habana c'O eco de Galicia e describe o 
número 2 da revista e a portada do número 77. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Rexurdir da historia', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Ourense, universo 
literarios', 27 febreiro 2005, p. 8. 
 
Percorrido pola comarca de Allariz centrándose de forma especial no centro Chamoso 
Lamas con Xosé Luís Sobrado Pérez á fronte. Cita distintos lugares aos que se refire 
noutras entregas como a comarca do Ribeiro ou o Carballiño. Fai mención tamén á Ribeira 
Sacra e anuncia a seguinte entrega das achegas á nosa historia local. Recolle a ventaíña 
"Desde a Rúa do Progreso" que analiza a figura de Rivas Villanueva e os seus traballos 
ademais da columna "Xudeus de Allariz", título co que alude ao autor Xosé Puga Brau, 
entre outros, e os seus traballos sobre a presencia xudía en Allariz. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Historia de Valdeorras', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Ourense, universo 
literario', 6 marzo 2005, p. 8. 
 
Fala dos distintos traballos históricos sobor da comarca de Valdeorras. Menciona os 
traballos de Ramón López Caneda, Isidro García Tato, Antonio Castro Voces, Ricardo 
Gurriarán e Millán Picouto. Inclúe as ventaíñas, "as terras de Celanova" e "Sobre a Limia" 
onde se dan conta de outros traballos sobre a historia local das terras de Celanova e a 
comarca da Limia. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Casares, tres anos despois', Galicia Hoxe/La Región, 'Andoliña/Ronsel 
dos libros', 10 marzo 2005, p. 56/77. 



 
Faise eco da presentación en Vigo da obra Carlos Casares, os amigos, as imaxes, as 
palabras, un libro conmemorativo polos tres anos da morte do escritor. 
Comeza referíndose a coidada edición de A Nosa Terra e da Fundación Carlos Casares. A 
continuación menciona o contido da obra para rematar aludindo a imaxe dun persoeiro que 
fixo da vida e da literatura o ser en liberdade. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 11 marzo 2005, p. 91. 
 
Refírese á educación, dende os inicios, ás reformas educativas e a persoas como Padre 
Sarmiento, Xohán Vicente Viqueira, María Barbeito ou os homes das Escolas Novas que 
tiveron que ver coa actualización da educación e do seu avanzo, alén de facer alusión á 
recente presentación do libro, Historia da educación e da cultura en Galicia (séculos IV- 
XX), por Antón Costa e editado por Xerais. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 12 marzo 2005, p. 67. 
 
Alude á presentación da obra Historia da Educación de Antón Costa para enumerar cada un 
dos ourensáns vítimas da barbarie da guerra e aínda á espera dun recoñecemento das 
instutucións oificiais como a Consellería de Educación. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'O que fomos, o que somos e seremos', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 12 
marzo 2005, p. 56. 
 
Faise eco da publicación de Historia da educación e da cultura en Galicia (séculos IV-XX) 
pola Editorial Xerais, presentada no Ceo ourensán coa presencia autor Antón Costa, de 
Manolo Brado e do pedagogo Xosé Manuel Cid, a actriz Uxía Blanco e o director de cine 
José Luís Cuerda. Comenta a  rigorosidade do autor no tratamento da nosa historia 
educativa e recomenda o libro para lembrar o que fomos, somos e seremos. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Chus Pato, voz sen límite', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Ourense, universo 
literario', 20 marzo 2005, p. 8. 
 
Achégase á figura de Chus Pato, unha das voces femininas ourensás vencelladas ás letras, 
sobre todo no campo da poesía. Comeza cunha referencia á súa produción poética dos seus 
comezos con poemas que aparecen en obras colectivas para logo destacar os poemarios 
Urania ou Heloísa, comentando a tradución deste último ao castelán. Segue cunha alusión 
á obra que marca o cumio da súa escrita, m-Talá, para concluír analizando o último volume 
da autora, Charenton, do que rescata algúns versos. 



 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Unha chea de poetas', Galicia Hoxe, 'Ourense, universo literario', 10 
abril 2005, p. 8. 
 
Achegamento a distintos poetas ourensás como Amador Villar Amor, Perfecto Sulleiro 
González, Samuel Ramón Gómez González, Ramón Alfonso González, Carmen González 
Ledo, Xabier González. Camilo Cao Martínez e Nabor Vázquez Montero. Ofrece de cada 
un deles datos relevantes da súa vida e obra, incluíndo aqueles títulos máis salientábels. 
Presenta dúas ventaniñas, "Da igrexa galega" e "Pensamento e pedagoxía", a primeira delas 
referida a Francisco Carballo, fundador da revista A Nosa Terra, na que se recuperan liñas 
do seu estudo A nación galega e o nacionalismo, e a segunda referida a Ramón Area 
Miguez, Santiago Lamas Crego, Xosé Paz Rodríguez e Claudio Movilla Álvarez. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Narrador da Ziralla', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Ourense literario', 24 abril 
2005, p. 8. 
 
Percorrido pola vida e obra do escritor Alfredo Conde Cid. Comeza lembrando á súa 
carreira política e a longa lista de premios acadados para, a continuación, centrarse na 
produción literaria do escritor. Logo de referirse ao seu inicio poético o foco de atención 
pasa a ser a súa narrativa, mencionando as distintas obras tanto no eido dos relatos breves 
como no campo das novelas, incluíndo un breve comentario daquelas máis salientábels 
como Mementos de vivos, Xa vai o Griffón no vento, ou as súas últimas entregas, Azul 
cobalto, Memoria de soldado e Romasanta, memorias incertas do home lobo. Finalmente, 
refírese ao seu papel no xornalismo cultural. Inclúe ventaniña que, baixo o título 
"Xornalismo, teatro, televisión" fala da participación do escritor no suplemento semanal de 
cultura de "El Correo Gallego", as traducións ao galego de Torrente Ballester e James 
Joyce, o seu achegamento ao teatro e as diversas perspectivas dende as que se estuda a súa 
obra literaria. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Máis nomes para a historia da cidade', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Ourense 
literario', 1 maio 2005, p. 8. 
 
Percorrido polo universo literario ourensán centrándose en terras verinesas. Dedica unha 
lembranza a figuras como José González Paz, quen publicou múltiples investigacións sobre 
escultura, Xerardo das Airas, coñecedor da realidade social da comarca, os investigadores 
Adolfo Rolán Fernández, Federico Justo Méndez, Edelmiro Máteo, quen recolleu coplas e 
cantigas da comarca, Elías Domínguez Prieto e Juan Andrés Hervella Vázquez, colaborador 
de la Región. Inclúe tamén os poetas Laura Carrera Sanmartín, Manuel Ferreiro Billar, 
Xosé de Valbuxán, Miguel Duán, Julio Prado, José Luís Soto, Aída Táboas  e Elisardo 
Brado Grelo. Presenta tamén ventaíña "No eido do xornalismo" onde fala de Xosé Manuel 
del Caño, Mari Luz Villar, e Julia Rei. 



 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'O Liceo, a unha novela', Galicia Hoxe, 'Ourense, universo literario', 8 
maio 2005, p. 10. 
 
Percorrido literario polas obras de destacados escritores ourensás como José María Pérez 
Álvarez, de quen enumera os numerosos galardóns recollidos, o poeta Claudio Pato, 
mencionando obras publicadas e inéditas, Modesto Hermida García, Luís García Mañá, 
Xoan Babarro, Xabier Cid e Álvaro Lago, de todos eles recollendo obras e premios ademáis 
de Diego Ameixeiras, Benxamín Vázquez, Bernar Freiría, Marosa Gómez Pereira e María 
Jesús González. Recolle tamén nomes que desenvolveron o seu labor nas Américas como 
Alfonso Gayoso Frías, Manuel Celso Garrido Rodríguez, Rogelio Rodríguez Días, 
Ferndando Luís Iglesias Sánchez, Elixio Rodríguez, Rodolfo Prada, Bernardo Souto, Bieito 
Fernández, Carlos Morais, Fernando Román, Xosé Benito Reza, Xaquín Vales, José 
Rodríguez Cruz, Justo Carnicero, Tomás Vega Pato e Noelia Rodríguez. Recolle ventaniña 
onde fala do peche desta sección que se acercou durante anos a figuras ourensás 
recoñecidas e esquecidas nos diversos xéneros literarios e agradece a Galicia Hoxe a súa 
acollida coa sección semanal "Ourense, universo literario". 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Complicidade entre lector e escritor', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 27 
maio 2005, p. 56. 
 
Fala da novela de Manuel Veiga O exiliado e a primavera, premio Xerais 2004. Comeza 
cunha alusión á riqueza de matices que ofrece a literatura para evadirse a novos mundos 
para logo repasar a liña argumental da obra e o que esta suxire para, ao final, revelar o 
nome e autor. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Conversas con Beiras', La Región, 'Ronsel dos libros', 27 maio 2005, p. 
15. 
 
Faise eco da presentación en Ourense do segundo libro de Conversas con Xosé Manuel 
Beiras, editado por Espiral Maior. Lembra a publicación en Sotelo Blanco no 1989 dunha 
ampla entrevista co político e intelectual galego para logo referirse á publicación actual, a 
16 anos da primeira entrega, e con moitas cousas cambiadas. Remata ofrecendo pequenos 
trazos da obra. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'O catecismo do labrego', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'As uvas na solaina', 29 
maio 2005, p. 8. 
 



Análise da obra de Valentín Lamas Carvajal o Catecismo do labrego publicado por 
primeira vez en 1888 no semanario O Tío Marcos da Portela. Despois de reproducir 
algunhas liñas do texto fala da edición en volume no 1899 e a súa importancia no 
movemento agrario antiforal. Lembra tamén as Xornadas sobre Lamas Carvajal (Ourense, 
1999), con quince relatorios sobre a súa poesía, prosa e xornalismo ademais da dedicación 
ao autor do día das Letras Galegas no 1972. Define ao autor como peza clave do 
Rexurdimento ademais de ser un referente na historia do humor do noso país. Reproduce a 
portada do Semanario O tío Marcos D'a Portela, pioneiro da prensa en galego, e dúas 
ventaíñas, unha dedicada á biografía de Lamas Carvajal, e outra, "Otero contra o 
gobernador", que fala do discurso pronunciado por Pedrayo na inauguración do monumento 
de Lamas Carvajal. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Dalgúns ecos clásicos', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'As uvas na solaina', 5 
xuño 2005, p. 8. 
 
Fala da presenza da cultura grecolatina na nosa terra a través de traducións e apuntamentos 
de escritores e tradutores galegos. Aínda que alude a tradutores de obras clásicas, céntrase 
na Odisea de Homero, traducida ao galego por Evaristo de Sela, na referencias clásicas na 
poesía de Curros Enríquez e na pegada helénica que se observa en Eduardo Pondal. 
Presenta as ventaíñas " Penélope, a boa terra" onde fala da Odisea, e "Deuses e Heroes", 
que analiza o mito do Ulises nas letras galegas. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Galicia emigrante', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'As uvas na solaina', 19 xuño 
2005, p. 8. 
 
Percorrido pola Galicia do exilio a través de figuras como Luís Seoane, Otero Pedrayo ou 
Alberto Vilanova Rodríguez, implicados na creación de relevantes proxectos culturais 
como a revista "Galicia emigrante". De Luís Seoane destaca o seu papel de marxista 
comprometido, promotor desta revista. De Pedrayo destaca a súa participación no número 2 
e recolle as verbas de Emilio Álvarez Blázquez en "Notas de un viaje a Trasalba" e o seu 
compromiso coa galeguidade. De Vilanova salienta a colaboración no número 5 cun artigo 
sobre a Galicia emigrada. Engade ventaíña "Editoriais críticos" onde examina os editoriais 
de Luís Seoane. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 21 xuño 2005, p. 67. 
 
O autor critica a falta de interese dos políticos pola cultura durante a recente campaña 
electoral para a Xunta e remata por afirmar, pesimista, que seguramente dentro de catro 
anos "podería escribir de novo estas mesmas liñas".  
 
 



Valcárcel, Marcos, 'Da historia do galeguismo', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'As uvas na solaina', 
3 xullo 2005, p. 8. 
 
Percorrido pola historia do galeguismo político dende o espertar da conciencia galeguista 
na Xeración do 1846 (provincialismo), pasando polo Rexurdimento Literario 
(rexionalismo), o nacemento das Irmandades da Fala no 1916 (nacionalismo galego) até a 
etapa dende 1918 a 1931 (formación ideolóxica do novo nacionalismo). Inclúe as ventaíñas, 
"Fraternidade", onde o foco son os galeguistas da Segunda República, e "Pluralidade", que 
fala das correntes do Partido Galeguista, o Estatuto de Autonomía e os ilustres persoeiros 
vinculados a eles. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Da caste dos grandes', Galicia Hoxe, 'Lecer', nº 599, 'As uvas na 
solaina', 10 xullo 2005, p. 8. 
 
Percorrido pola biografía intelectual de Francisco Fernández del Riego. Salienta aspectos 
relevantes como a participación nas Mocedades Galeguistas, impulsor de publicacións 
como Ser e relacións do galeguismo no interior cos guierios de Bos Aires, ademais de 
lembrar ao escritor de clásicos da nosa cultura. Inclúe ventaíña con ficha biográfica e outra, 
"No Heraldo de Galicia", que recolle os seus libros de viaxes e o seu activo papel no 
galeguismo. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'O Miño afiador', Galicia Hoxe, 'As uvas na solaina', 17 xullo 2005, p. 
8. 
 
A partir da afirmación de que os ríos son un símbolo fundacional da literatura universal de 
todos os tempos, reproduce algúns versos que o río Miño ten evocado a algúns escritores e 
que poden ser lidos na súa antoloxía Ourense, craro río, verde val. A cidade na voz dos 
seus poetas (2001). Así, refírese aos versos de Xerardo Álvarez Limeses, Euxenio Montes, 
Augusto María Casas, Edelmiro Vázquez Naval, Celso Emilio Ferreiro, Xosé Conde, 
Manuel Curros Enríquez, José Rubinos ou Bernardo Vázquez Gil. Por outra parte, alude á 
visión ofrecida do Miño polos narradores galegos, caso de Francisco Álvarez de Novoa, 
Eduardo Blanco-Amor, Xosé Luís Méndez Ferrín, Xosé Fernández Ferreiro ou Francisco 
X. Fernández Naval, entre outros. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Da historia do galeguismo (1846-1936)', La Región, 'A tribuna', 28 
xullo 2005, p. 10. 
 
Faise aquí un artigo que tenta amosar a historia do nacionalismo galego co gallo da 
celebración do 25 de xullo, Día da Patria Galega do ano 2005. Así, pártese do 
Provincialismo, no ano 1846, para explicar polo miúdo os acontecementos que lle 
seguiron a estes, tanto políticos como culturais, facendo referencia ás Irmandades 



da Fala, á República, ao Partido Galeguista, e aos diferentes grupos políticos que 
xogaron un papel importante dentro da política galega da primeira e segunda 
metade do século XX. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'A lembranza dos avós', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'As uvas na solaina', 31 
xullo 2005, p. 18. 
 
Comenta que Cousas, de Castelao lle abriu unha nova visión do mundo, a visión dunha 
Galicia diferente, e que todos lle debemos moito ao autor rianxeiro e aos seus libros que, 
tantas veces, son a mellor forma de comprender o mundo en que vivimos. Sinala que lle ten 
sorprendido que Castelao centrara nese pequeno volume boa parte do seu interese por dous 
universos a cotío marxinados dende a perspectiva adulta: o universo dos nenos e o peculiar 
sentimento da vida que ofrece o estadio cronolóxico dos vellos. Alude ao importante papel 
xogado polos avós de Castelao na súa crianza e fai un repaso por aqueles protagonistas 
vellos da súa obra. Así, refírese a Saramaguiño, Fachuca, dona Micaela ou a Don Froitoso 
de Cousas e ao boticario don Saturio, ao fidalgo don Ramón e ao vinculeiro señor Fuco 
d´Os vellos non deben de naromarse, ademais de mencionar outros personaxes de Cousas 
da vida e Retrincos. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'A poesía sempre viva do Celso de Celanova', A Nosa Terra, nº 1.188, 
'Cultura', 8 setembro 2005, p. 29. 
 
Reprodución do texto lido en Celanova o pasado 4 de setembro, con motivo da entrega do 
Premio Casa dos Poetas, outorgado nesta ocasión a Amancio Prada. Despois de comentar 
que "A palabra é o sangue que alimenta a historia de soños e arelas destas terras" e de 
reproducir uns versos de Celso Emilio Ferreiro sobre a palabra e a propia poesía, proclama 
a viveza e actualidade da poética do autor de Celanova. Así recorre a varios dos seus 
poemas sumamente ilustrativos sobre a realidade do mundo actual: "Monólogo do vello 
traballador", un berro de denuncia social que podería servir para tratar a situación dos 
mozos emigrados ou a precariedade laboral; "Soldado", que ofrece un alegato 
antimilitarista; "Poema nuclear", que arremete contra a bomba nuclear e o militarismo 
imperialista; e "Irmaos", que se opón a todos os racismos e xenofobias de onte e de hoxe. 
Tamén alude ao seu compromiso coa Terra, a cultura e os nosos sinais de identidade, coa 
lingua en primeiro lugar, do que quedou boa mostra no poema "Deitado frente ao mar", que 
era "todo un himno de identificación de noso neste país". Finalmente, incide en que o 
mundo actual non é tan diferente ao deixado por Celso Emilio e apunta que "sempre son 
precisas as voces da verdade poderosa dos poetas". 
 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Trobadores de sempre', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'As uvas na solaina', 18 
setembro 2005, p. 8. 



 
Faise unha descrición moi documentada e detallada do neotrobadorismo. Primeiro 
encádrase na historia da literatura. Despois fálase das orixes e dos primeiros escritores. E, 
para rematar, dáse conta dos principais escritores da pre e posguerra, entre os que destaca a 
Álvaro Cunqueiro e a Celso Emilio Ferreiro, respectivamente. Ademais fai un resumo do 
estudo monográfico que sobre este movemento poético fixo Pilar Castro, Antoloxía da 
poesía neotrobadoresca (1993). 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Tempo de vendimas', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'As uvas na solaina', 25 
setembro 2005, p. 8. 
 
Polo tempo da vendima Marcos Valcárcel mostra un artigo no que trata a literatura na que 
existe unha forte relación co viño. Parte de textos clásicos, coma a Arte de amar de Ovidio, 
para chegar e describir os textos galegos, dos que, en bastantes ocasións, recolle treitos. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'O legado do gaiteiro', Galicia Hoxe, 'As uvas na solaina', 9 outubro 
2005, p. 8. 
 
Estudo monográfico sobre a obra A gaita gallega de Xoán Manuel Pintos, dividido en tres 
partes. Na primeira parte fálase da estrutura e do contido do libro. Na segunda, ofrécese  
unha biografía do autor. E na terceira e última dáse conta das descricións sociolingüística e 
sociolóxica que o autor fai de Galicia na obra. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'A vangarda ourensá', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'As uvas na solaina', 16 
outubro 2005, p. 8. 
 
Trátase de maneira monográfica o desenvolvemento das vangardas en Galiza a partir dun 
núcleo ourensán que se artellou arredor da revista Nós. Ao principio dáse conta do que se di 
sobre o tema no Diccionario de las vanguardias en España, 1907-1936, síntese feita por 
Juan Manuel Bonet e fálase de dúas figuras como foron Vicente Risco e Cándido 
Fernández Mazas. Deseguido, descríbense as características e as nomenclaturas da 
xeración. Por último, trátase o papel tan importante que tivo a prensa nos debates dos 
movementos de vangarda. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Cartas de escritores', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'As uvas na solaina', 6 
novembro 2005, p. 8. 
 
Partindo da premisa de que os cartularios de escritores e personaxes da política galega 
serían ferramentas moi boas para coñecer a fondo o contexto sociocultural de relacións 



mutuas que doutro xeito serían moi difíciles de albiscar, faise mención e chéganse a 
describir unha serie de epistolarios, feitos ou que sería interesante facer, que apoian a 
hipótese. Entre os feitos destacan o cartulario de Manuel Antonio, de Eduardo Blanco 
Amor e Ramón Piñeiro. Para rematar, fala sucintamente de cartularios amorosos e 
cartularios académicos que considera de interese. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Castelao en 'La Zarpa', Galicia Hoxe, 'As uvas na solaina', 4 decembro 
2005, p. 8. 
 
Refírese ás colaboracións que Castelao realizou no xornal agrarista de Basilio Álvarez La 
zarpa, no ano 1922, no que apareceron sete viñetas dedicadas a diferentes personaxes 
galegos. Comenta algunhas delas como "No turreiro", "Lóxica" ou "O vello e o neno", entre 
outras. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'O santo Cristo: Da lenda ós versos', Galicia Hoxe, 'As uvas na solaina', 
11 decembro 2005, p. 8. 
 
Coméntase que en certas ocasións as lendas populares pasan á literatura. Indícase que este é 
o caso da lenda do Cristo de Nicodemus que foi utilizada por varios escritores galegos para 
a creación de poemas. Achéganse versos de Ramón Otero Pedrayo, Ángel Lázaro, Celso 
Emilio Ferreiro, Abelardo Santorum, Juan Alcaide e Matilde Lloria. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Méndez Ferrín e as artes plásticas', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'As uvas na 
solaina', 24 decembro 2005, p. 6. 
 
Recollénse certas reflexións de Xosé Luís Méndez Ferrín sobre a relación dos escritores 
coas artes plásticas tomadas a partir do seu Libro-catálogo que forma parte do material da 
exposición dedicada ao escritor celebrada en Ourense. Sinálase que a dita exposición foi 
organizada pola Fundación Curros Enríquez e a Deputación de Ourense e nela participan 
máis de trinta artistas galegos con obras inspiradas na narrativa de Méndez Ferrín. 
 
 
Valcárcel, Xulio, 'Dous poetas de hoxe', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Ourense, universo 
literario', 2 xaneiro 2005, p. 6. 
 
Aproximación aos poetas Edelmiro Vázquez Naval e Xoán Carlos Gómez Alfaro. Comeza 
lembrando a obra de Vázquez Naval, dende o poemario As voces da saudade até o seu 
último poemario O rito do regreso, ademais da súa participación nos volumes promovidos 
polo grupo Dolmen para a continuación centrar a atención en Gómez Alfaro a través dun 
percorrido pola súa andaina lírica dende De rodillas até o sonetario Alén do lume, 
prologado por Alonso Montero, pasando por obras tan significativas como Matria na néboa 
e Pasos cara á alba, libro premiado en Córdoba. 
 



 
 
Valcárcel, Xulio, 'Xoán Vidal', El Ideal Gallego, 'Páxina literaria', 17 xullo 2005, p. 4. 
 
Neste percorrido pola vida e obra de Xoán Vidal, autor pontevedrés da xeración de 1925, 
cita aqueles que teñen tratado a súa figura, como é o caso de Xosé Luís Méndez Ferrín, Ana 
Acuña ou Luís Alonso Girgado. Recorda a súa amizade co malogrado Luís Amado 
Carballo e destaca a súa precocidade na escrita e na aventura cultural, pois publicou o seu 
primeiro libro, Mágoas (1921) e editou revistas de poesía con apenas dezasete anos. 
Refírese ao seu labor na cabeceira escrita en galego e de raizame nacionalista, Alborada, e 
á renovación formal e estilística da súa escrita, tanto en galego coma en castelán, que 
destilou sempre unha gran solidariedade. Tamén alude aos sufrimentos e silencios que 
padeceu como consecuencia da Guerra Civil, que o levaron a refuxiarse nunha vida sinxela 
e retirada de mestre. A partir de aí, sinala que só publicou un único libro en castelán, Los 
senderos inútiles, e que, despois de vivir unha tempada nas Illas Canarias, regresaría a 
Galicia en 1984 para morrer dez anos máis tarde. 
 
 
 
Vázquez Souza, Ernesto, 'Esquecer a Ánxel Casal', A Nosa Terra, nº 1199, 'O foro das 
ideas e das artes', 24 novembro 2005, pp. 7-8. 
 
A partir das celebracións que se están a realizar ao redor da figura de Ánxel Casal, Ernesto 
Vázquez Souza achega as súas consideracións sobre a persoa deste escritor que, na súa 
opinión, está pouco investigado. Refire o acontecer político do século XX e as 
colaboracións que Casal realizou á mellora do país. Opina que é unha figura pouco 
valorada e achega diferentes liñas de investigación que se poderían levar a cabo. 
 
 
Vázquez, Dora, ''En prosa', de Manuel Murguía', Galicia Hoxe, 'Ronseis', 27 febreiro 2005, 
p. 4. 
 
Achégase á figura de Manuel Murguía a través dunha análise do seu libro En Prosa 
publicado na Coruña no 1895. Subliña o espíritu poético presente nesta obra e para iso 
recorre ao traballo de Xoán Noya Murguía y su obra poética. Para salientar esta faceta 
descoñecida do autor reproduce partes da obra. 
 
 
 
Vázquez, Dora / Vázquez, Pura, 'Un poemario: 'Ventos da terra', La Región, 9 marzo 2005, 
p. 22. 
 
Comentario da obra poética Ventos da terra, de Serafín Marqués Gil. Comeza referíndose á 
implicación e compromiso da Deputación de Ourense na publicación de obras culturais 
para, de seguido, ofrecer algúns trazos da obra a analizar, como o número de páxinas ou as 
distintas seccións en que se divide: "Galicia inmorrente", "Ruadas" e "Recordanzas e 



nostalxias". Analiza a temática e forma das distintas composicións, a división en cuartetos e 
o espíritu relixioso que preside a obra. Remata cun agradecemento ao autor. 
 
 
 
Vázquez, Dora, 'Un poemario: 'Ventos da terra', Galicia Hoxe, 'Ronseis', 24 abril 2005, p. 
4. 
 
Análise da obra poética Ventos da Terra de Serafín Marqués Gil editada pola Deputación 
Provincial ourensá. Fala da división en seccións das 155 páxinas da obra, "Galicia 
inmorrente", "Estampas da miña terra", "Somos e teimas", "Ruadas" e "Recordanzas e 
nostalxias". Logo de facer un percorrido polos títulos dos poemas mantén que o poeta se 
define a si mesmo nos derradeiros versos de "Só un home". Recupera tamén algúns versos 
da obra. 
 
 
 
Vázquez, Dora / Vázquez, Pura, 'A iluminación do mar', La Región, 'Opinión', 29 xuño 
2005, p. 23. 
 
Aproximación ao poemario A iluminación do mar de Maximino Cacheiro co que o autor se 
achega aos seus soños co mar, coa súa cor azul, coa súa bravura, coa súa inmensidade ou 
coas súas apracibles augas. Recóllense algúns versos nos que se suxiren estas ideas que son 
tratadas con tenrura e coa ardentía que ás veces se manifesta no mar.  
 
 
 
Ventura, Joaquim, 'Premios e premios', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 146, 15 
decembro 2005. 
 
Refírese á existencia dos premios literarios e considérase que, como moitas veces, estes son 
un simple xogo de mercantilismo, xa que están baseados na mellor dotación económica e 
prestixio sen valorar, ás veces, as obras literarias que se presentan. Fai referencia directa ao 
premio Planeta e finaliza o artigo achegando unha anécdota que sucedeu coa obra de 
Álvaro Cunqueiro Un hombre que se parecía a Orestes, no premio Nadal de 1968. 
 
 
Vidal Villaverde, M., 'Os cárceres do esquenzo'', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 13 
marzo 2005, p. 44. 
 
Fala da obra Os cárceres do esquezo publicada en Edicións Xerais de Galicia na colección 
"Os libros do Centro Dramático Galego", de Inma Antonio. Comenta que a breve peza, de 
58 páxinas foi estreada na Sala Iago en Santiago de Compostela no 2003 e cualifica o texto 
de realista onde a condición sociopolítica de vivir está implícita.  Finaliza aludindo ao tema 
da morte e a Nada sartreana. 
 
 



 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Con pólvora e magnolias', Galicia Hoxe, 'Fai fume', 19 xaneiro 
2005, p. 4. 
 
Fai referencia obra de X.L. Méndez Ferrín Con pólvora e magnolias da edición de Xerais e 
con ilustracións de Alfonso Sucasas (2004). Comeza lembrando a primeira edición do texto 
para logo adicar un espazo á análise da poesía de Ferrín, definida como unha poesía con 
ritmo e chea de aliteracións. Alude tamén a Manuel Antonio, Cunqueiro e Otero Pedrayo 
para rematar comentando que xa "é hora de que no vello picú escoitemos a primavera de 
Vivaldi". 
 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, ''Neve en abril'', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 13 
febreiro 2005, p. 49. 
 
Análise da obra da escritora Inma López Silva Neve en abril. Logo de lembrar os premios 
acadados pola autora ademáis doutros datos de interese, céntrase no argumento do discurso 
narrativo. Remata manifestando que o fío conductor dos catorce capítulos do libro son a 
vida, o amor e a morte e incorpora parte do texto para matizalo. 
 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Vermella con lobos', Atlántico Diario, 'Musas', 20 febreiro 
2005, p. 51. 
 
Entrevista a Carmen Blanco, ensaísta, muller múltiple, creadora e sentimental. A 
entrevistada responde a cuestións relacionadas co seu primeiro libro Conversas con 
Carvalho Calero e tamén sobre Mulleres e independencia, primeiro ensaio. Logo fala da 
súa narrativa na obra Vermella con lobos, á que cualifica de "contos de amor e liberdade". 
Finaliza cunha referencia aos seus próximos proxectos, aínda que non quere adiantar 
demasiada información. 
 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Era na selva de Esm', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 10 
abril 2005, p. 53. 
 
Faise eco da publicación da obra Era na selva de Esm de Xosé Luís Méndez Ferrín por 
Espiral Maior. Comeza recuperando anacos do limiar escrito polo propio poeta para logo 
ofrecer un breve comentario sobre esta e reproducir algúns dos seus versos. 
 
 
 
 
Vieites, Manuel F., 'Denuncia das traxedias esquecidas', La Opinión, 'Saberes', nº 87, 15 
xaneiro 2005, p. 6. 



 
Comeza facendo referencia á desfeita e apocalipse do mundo actual para contextualizar o 
texto da actriz e dramaturga Inma António Os cárceres do esquenzo. A continuación 
presenta unha achega argumental da peza para logo criticar as atrocidades do goberno 
estadounidense de Bush, esquecidas por desplazar o interese ao terrorismo islámico e 
manifesta que deberían ter o mesmo valor na hora de condenar a barbarie. Lembra a 
Nicolás Ruso para apostar por unha ruptura das antinomia que definen esta época e finaliza 
cunha recomendación do libro sobre todo nos centros educativos. Inclúe ventaniña, "Contra 
o silencio cómplice" onde comenta que o espectáculo de "Producións Librescena", con 
escenografía de Antonio Simón, parte desta obra. 
 
 
 
Vieites, Manuel F., 'Bestiario breve dos bechos bípedes', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', 
nº 111, 'Teatro', 10 febreiro 2005, p. VIII. 
 
Fala da obra de Euloxio Ruibal Minimalia, 20 pezas de teatro breve. Comeza cunha 
referencia á dramática breve e salienta a figura de Nikolai Nikolaievich Evrainov e, en 
Galicia, os traballos de Rafael Dieste e os bosquexos de Cunqueiro. A continuación, ofrece 
unha análise da temática e dimensión formal da obra e destaca as pezas Noitebra e Un 
enredo. Manifesta que estamos ante conflictos sen resolución que o autor deixa en suspenso 
para a imaxinación de novos cursos de acción. Finaliza cunha referencia á introducción 
escrita por Inma López Silva. Inclúe ventaniña, "O cabodano e a submisión" onde comenta 
a peza do autor O cabodano.  
 
 
 
Vieites, Manuel F., 'Os camiños do actor', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 119, 'Teatro', 
7 abril 2005, p. VIII. 
 
Aproximación á obra editada por Josette Féral Os camiños do actor, conxunto de traballos 
de persoeiros relevantes no mundo teatral contemporáneo. Comeza aludindo ás 
metodoloxías da arte de interpretación e á preocupación palpábel en cada un dos traballos 
polo "saber ser" para logo centrarse na dificultade do ensino do teatro, manifestando que os 
dous primeiros capítulos do volume analizan estes temas. A continuación, salienta o labor 
de Roberto Salgueiro na impecábel tradución dos artigos e recomenda as achegas realizadas 
por Jaques Lasalle, Peter Sellars, Alain Knapp, entre outros. Remata cunha referencia á 
pedagoxía teatral, extraendo como conclusión do volume o compromiso e cualificación do 
profesor nos diversos desafíos que plantexa o teatro. Inclúe "os espazos do profesorado", 
ventaniña onde reflexiona sobre Escola Superior de Arte Dramático de Galicia e a docencia 
teatral. 
 
 
 
Vieites, Manuel F., 'A cidade en ruínas', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 122, 'Libros', 
28 abril 2005, p. IV. 
 



Aproximación á obra de Gustavo Pernas Cora Paso de Cebra. Comeza cunha alusión á 
crítica cotiá que o autor ven realizando dende a primeira achega da Triloxía Comedias 
Paranoicas, incluíndo nas súas composicións referencias á marea negra e o Prestige ou a 
guerra de Iraq. A continuación, analiza a obra Paso de Cebra, argumento e temas, e lembra 
a inclusión de Sucesos, cinco escenas autónomas, e dous traballos nos que autor fala da súa 
obra.  
 
 
 
Vieites, Manuel F., 'Mundos para armar e desarmar', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 
125, 'Teatro', 19 maio 2005, p. VIII. 
 
Análise da escenografía do teatro deténdose na obra de Pamela Howard Escenografía, 
publicada pola editorial Galaxia na súa "Biblioteca de teatro". Comeza cunha alusión a 
Kowzan e o seu artigo "Le signe au téâtre. Introduction a la sémiologie del'art du 
spectacle", considerado fundamental no desenvolvemento da semiótica teatral. Segue cun 
percorrido pola transformación da escenografía salientando a renovación a partir de 
Adolphe Apia para logo examinar a obra de Howard e as súas reflexións sobre as distintas 
variables do tema. Destaca como aspecto significativo a consideración do escenógrafo 
como creador do espectáculo. Remata recomendando o libro ao público polas súas 
intersantes suxestión. Inclúe a ventaniña "En defensa propia", que analiza o volume 
Confesións dun practicante. As aventuras dun dramaturgo en Galicia, de Raúl Dans, 
cualificado como "unha mirada lúcida á creación artística en Galicia". 
 
 
 
Vieites, Manuel F., 'No aniversario de Sarabela Teatro', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 
129, 'Teatro', 16 xuño 2005, p. VIII. 
 
Faise eco do vinte e cinco aniversario de Sarabela Teatro. Logo de lembrar a súa traxectoria 
dende os seus comezos, figuras vinculadas e  obras levadas a cabo, céntrase na celebración 
da compañía cun Congreso Internacional de Teatro baixo o lema "Da creación á 
exhibición". Fala do programa, dos coloquios e mesas de traballo, lembrando a 
participación de Paul Gudgin, Alain Léonard, Fernando Gómez Grande, entre outros. 
Destaca do evento a oportunidade para crear marcos de intercambio de ideas e remata 
referíndose aos directores que pecharon o programa. Inclúe ventaíña "Para manter a 
utopía", centrada na conferencia inaugural de Cándido Pazó. 
 
 
 
Villar, Carmen, 'A muller da 'negra sombra', Faro de Vigo, 'El Sábado', nº 423, 6 agosto 
2005, p. 2. 
 
Despois de recordar as palabras laudatorias de José Ángel Valente ou Eugenio de Andrade 
sobre Rosalía de Castro, refírese ao nacemento e obra da autora padronesa, da que o 15 de 
xullo se cumpriron cento vinte anos do seu pasamento. Sinala que esta dona debe de ser 
lembrada non só por ser unha precursora do feminismo, senón por ser cabeza do 



Rexurdimento cultural, ao pé de Manuel Curros Enríquez e Eduardo Pondal. Apunta que 
deixaría unha fonda pegada como nai da poesía moderna e cita algún daqueles que beberon 
dela, caso de Antonio Machado, María Zambrano ou Juan Ramón Jiménez. Por outra parte, 
alude á súa presenza nos antigos billetes de cincocentas pesetas, ao poema que Lorca lle 
dedicou, á súa relación co Día das Letras Galegas, á Casa Museo en Padrón ou ao Panteón 
dos Galegos Ilustres, onde descansa xunto a Castelao ou Ramón Cabanillas. Tamén alude a 
esa "negra sombra" que sempre a perseguiría e a moitos dos "contratempos" que tería que 
afrontar (a morte dalgúns fillos e da nai, un infeliz matrimonio ou a enfermidade). Conclúe 
recollendo os seus últimos desexos e algúns dos seus versos. 
 
 
 
Villarino Pardo, Mª Carmen, 'Nélida Piñón, o esboço dumha trajectória', A Nosa Terra, nº 
1.195, 'Narrativa', 27 outubro 2005, p. 27. 
 
A teor do libro a República dos soños/Vozes do deserto (2004)de Nélida Piñón, escritora 
que se está a coñecer por gañar o "Príncipe de Asturias", Mª Carmen Villarino intenta 
esclarecer un pouco máis a súa traxectoria e mostrar outras referencias de interese. Deste 
xeito, coméntase a relación da escritora con Galiza, os premios que acadou no ano 2005 e a 
consideración que está a ter no campo literario e cultural brasileiros. 
 
 
 
Viñas, María L., 'Páginas por escribir', El Progreso, 'Cantón', nº 39, 3 abril 2005, pp. 1-2. 
 
Anuncia o proxecto de rede posto en práctica pola Confederación Española de Gremios y 
Asociaciones de Librerías á que pertence a Federación de Libreiros de Galicia que consiste 
en colgar nunha páxina web a información bibliográfica de todas as librerías asociadas para 
fomentar a lectura e a movilización dos rapaces na rede. Logo de presentar as opinións de 
Fernández Maira e Mari Carmen Silva, encargada dunha librería en Lugo sobre o tema, fala 
da caída do número de libros editados en Galicia por iniciativa privada e recupera as verbas 
de Miguel Anxo Fernán-Vello ó respecto. A continuación destaca tanto a iniciativa da 
Xunta de animación á lectura nos centros escolares de primaria  coa campaña "Pasaporte de 
lectura: viaxe polo mundo do libro" como a iniciativa privada como a levada a cabo pola 
librería Trama na organización de sesións de contacontos e cursos. Refírese tamén a páxina 
www.kiriko.com <http://www.kiriko.com> no seu compromiso coa difusión da literatura 
infantil e xuvenil. Remata cunha referncia ás posibilidades de rede para a lectura. Inclúe 
ventaniña onde fala do proxecto "Bookcrossing", intercambio de libros na rede, e destaca as 
participacións de Lugo e Ourense nesta empresa. 
 
 
 
X.C., 'Lugrís Freire, un galeguista pioneiro para o Día das Letras Galegas', A Nosa Terra, 
nº 1.183, 'Cultura', 7 xullo 2005, p. 24. 
 
Faise eco da dedicación do día das letras galegas  2006 en Sada a Lugrís Freire, destacando 
a súa faceta de dramaturgo, fundador de A nosa Terra e presidente da Academia Galega. 



Fai un percorrido pola súa biografía, centrándose no período do exilio e o regreso a Galicia. 
A continuación, o foco de atención é a súa produción artística, facendo fincapé na súa 
gramática, publicacións monolingües nas que foi pioneiro, e a súa presenza en todos os 
organismos sociais e políticos relacionados co nacionalismo, a súa poesía definida como de 
tendencia oratoria e a súa dramaturxia. Inclúe ventaíña onde se fai referencia á celebración 
do centenario da Real Academia Galega. 
 
 
 
X.C., 'Antón Patiño, o poeta dos mil amares', A Nosa Terra, nº 1.190, 'Poesía', 22 setembro 
2005, p. 27. 
 
Recóllese a publicación de A viaxe do tempo (Monforte dos ensoños) (Concello de 
Monforte, Librouro) despois do pasamento do seu autor Antón Patiño Regueira ao que 
pertencen os versos recollidos. Enténdese que a faceta de poeta é das menos coñecidas 
fronte ás de libreiro, cociñeiro, gastrónomo, difusor das bondades das herbas medicinais, 
pintor, organizador ou especialista en cogomelos. Coméntase que a súa poesía é un canto 
aos amigos presentes e a aqueles que se foron, pero sobre todo á vida que remata, pero que 
disfrutou até o seu alento final. 
 
 
 
X.F., 'O ruído que arrepía', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 133, 'Letras en galego', 29 
outubro 2005, p. 11. 
 
Brevísimo descritor da obra de Miguel Anxo Murado Ruído, relatos de guerra, de 1995, 
con motivo da reedición que fai agora a Editorial Galaxia e na que se conta a guerra da ex 
Iugoslavia de 1991. 
 
 
 
X.G.G., 'Epigramas e sátira de Fernando Rodríguez', A Nosa Terra, nº 1.162, 'Poesía', 3 
febreiro 2005, p. 27. 
 
Examina o tratamento do epigrama do autor Fernando Rodríguez na obra Miradas 
Ausencias, premio de poesía Prados Ledesma 2004. Comeza recollendo as verbas de Antón 
Fortes no limiar da obra que manifestan a ausencia da poesía epigramática nos últimos 
creadores para, a continuación, criticar a falta de sátira punzante, ironía e a excesiva 
brevedade no que intenta ser unha obra epigramática, considerando que nunca acada ese 
cometido. Remata manifestando a decepción e tristeza que producen os epigramas 
analizados. 
 
 
 
X.G.G., 'A importancia dos poetas menores', A Nosa Terra, nº 1.165, 'Poesía', 24 febreiro 
2005, p. 27. 
 



Aproximación ao libro Queixas de Áurea Lorenzo Abeijón, poeta emigrada a Bos Aires en 
edición e introdución de Aurora Marco. Nun primeiro momento refírese ao contido do 
libro, presentación bio-bibliográfica, con reprodución de cartas da autora e dos poemas e 
fotos de Porto do Son do século XX para logo comentar sobre a importancia dos escritores 
menores como cronistas  dunha época literaria. Remata cualificando os versos de inxenuos 
e recuperando os que considera que se podan salvar. 
 
 
 
X.G.G., 'García Teixeiro, entre o épico e o narrativo', A Nosa Terra, nº 1.166, 'Poesía', 4 
marzo 2005, p. 27. 
 
Examina a obra de García Teijeiro Polo camiño do incerto, un só poema dividido en catro 
partes (seis, sete doce e catro poemas respectivamente) e un epitafio. Manifesta que o 
poema evoca a errancia do vello camiñante e subliña a primacía do verso longo, de ton 
narrativo intentando transcender o discurso a un plano universal. Recolle algúns dos versos 
para que o lectorado xulgue se merece a pena ou non ler o libro. 
 
 
 
X.G.G., 'Parcos e emotivos versos de Rafa Villar', A Nosa Terra, nº 1.168, 'Exposicións', 
17 marzo 2005, p. 27. 
 
Informa da recuperación nunha escolma baixo o título No ventre da balea de Rafa Villar de 
todos os libros do poeta agás o primeiro ademais de poemas inéditos e outros publicados en 
volumes colectivos no número 5 da colección Poeta en Compostela. Logo de aludir aos 
dous prólogos realizados por Eduardo Estevez e Teresa Seara fala da coherencia da 
antoloxía e analiza o seu verso, incluíndo algúns deles para amosar a musicalidade que o 
caracteriza. 
 
 
 
X.G.G., 'Amor controlado de Xoán Xosé García', A Nosa Terra, nº 1.179, 'Poesía', 9 xuño 
2005, p. 27. 
 
Examina o libro Maio de mel ou lapa de Xoán Xosé García, gañador do II Edición do 
Premio de Poesía Afonso Eanes de Cotón, concedido pola asociación homónima de 
Negreira. Comeza lembrando a división da obra en catro partes "Preludio da Danza" 
Penúltima Vertixe, A selva e As fendas de auga. A continuación fai un percorrido polo 
argumento e temática amorosa deste, sen grandes alegrías nin penas. Manifesta que a 
maioría dos poemas tal vez configuren un único poema de ritmo desconxugado por unha 
composición telegráficas dos versos. Recupera algúns deles. 
 
 
 
Xestoso, Manuel, 'Existe o teatro clásico en galego?', A Nosa Terra, nº 1.162, 'Cultura', 3 
febreiro 2005, p. 28. 



 
Critica a falta de criterios idiomáticos que decidan a adscrición ou non dunha obra de teatro 
á categoría de clásico. Toma como referencia o Festival de Teatro Clásico celebrado en 
Lugo (VI edición) para analizar as obras representadas e a ausencia de compañías galegas 
por non encadrar na nomenclatura de "Teatro Clásico" e si na de "Teatro galego". 
 
 
 
Xestoso, Manuel, 'A viaxe que vai da memoria á literatura', A Nosa Terra, nº 1.165, 
'Narrativa', 24 febreiro 2005, p. 28. 
 
Achégase ás dúas primeiras entregas da triloxía do poeta Ramiro Fonte Os meus ollos e os 
Ollos da Fonte. Analiza os textos de Vidas de Infancia, título xenérico da triloxía, e afirma 
que o poeta se interna nos espacios da memoria coma quen inventa a arte de narrar. Fala da 
reconstrución da infancia do autor para distinguir entre o Ramiro Fonte neno e narrador 
para logo afirmar que a obra se transforma e pasa dunha memoria individual a unha 
colectiva, a dos habitantes de Pontedeume da posguerra. Remata manifestando a gran 
calidade do discurso, ao tecido narrativo magnificamente trazado, que fan do texto un 
referente na reconstrución do sentido da existencia e da historia. 
 
 
 
Xestoso, Manuel, 'Diario gastronómico literario de Baixeras', A Nosa Terra, nº 1.168, 
'Narrativa', 17 marzo 2005, p. 28. 
 
Fala da obra Diario de comidas de Xavier Rodríguez Baixeras, un libro que fala da comida 
como arte e cultura. Manifesta que o libro é unha boa amalgama entre vida cultura e arte da 
cartografía da nosa identidade máis ca un libro de cociña ao uso. Comenta o seu estilo e 
temática mencionando  lugares como Turquía ou Portugal e receitas de antepasados,  xa 
que constitúen un bo exemplo da variedade culinaria da obra. 
 
 
 
Xestoso, Manuel, 'Orixinal crónica do terror franquista', A Nosa Terra, nº 1.184, 'Ensaio', 
14 xullo 2005, p. 28. 
 
Achegamento á obra de Antón Patiño Regueiro Memoria de Ferro. Comeza constatando 
que en Galicia aínda non posuímos estudos globais que dén conta da magnitude da 
represión franquista como o fai esta obra e, na súa mirada aos escuros sucesos da represión 
do 36, cataloga ao libro como unha historia exemplar. Logo de analizar o estilo prosaico 
lembra o prólogo de Manuel Rivas para matizar o terror que o autor nos fai sentir dende a 
observación minuciosa da vida diaria. Finalmente invita ao lectorado á lectura deste para 
coñecerse mellor e non repetir erros pasados. 
 
 
 



Xestoso, Manuel, 'A ameaza que Pinter nos anuncia', A Nosa Terra, nº 1.196, 'Teatro', 3 
novembro 2005, p. 27. 
 
Despois de describir e de debater sobre a obra do Nobel de Literatura Harold Pinter 
fálasenos do contido de dúas das obras que vén de publicar a Editorial Xerais e o Centro 
Dramático Galego nun volume titulado Vellos tempos/A festa do aniversario. 
 
 
 
 
V.6. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE OPINIÓN 
OU COLABORACIÓNS FIXAS 
 
Abeleira, Xoán, 'Música plena (Luísa)', La Opinión, 'Asieu', 7 marzo 2005, p. 14. 
 
Texto de homenaxe á falecida poeta Luísa Villlalta, destacando as súas virtudes e facendo 
referencia aos dous libros propios que non chegaría a ver publicados en vida. 
 
 
 
 
Abeleira, Xoán, 'Honra e vergoña', La Opinión, 'Asieu', 29 maio 2005, p. 18. 
 
 
 
 
Abuín de Tembra, Avelino, 'Sonata para Valle-Inclán', Galicia Hoxe, 'Ventos ábregos', 16 
xaneiro 2005, p. 5. 
 
O artigo de opinión firmado por Avelino Abuín de Tembra iníciase cunha breve referencia 
á Fundación Valle-Inclán, da que salienta que o seu labor comeza paseniñamente a sentirse 
no eido da vida cultural galega. A partir desta mención inicial, o autor dedicará uns 
parágrafos a glosar o que para el foi un agravio histórico do país galego á figura de Valle-
Inclán, incidindo en aspectos nos que considera que se concretou o devandito agravio. 
Incardina aquí, entre outras consideracións, a visión de Valle como escritor maldito, 
afastado do nacionalismo e "desleal" co seu país por non poñer o seu xenio creador ao 
servizo da lingua galega. Fronte a esta situación, o que o escritor merece é, en palabras de 
Abuín de Tembra, "unha sucesiva reparación". E sería no desenvolvemento deste labor de 
"desagravio" onde voltaría figurar no discurso do autor do artigo a Fundación Valle-Inclán. 
A propósito desta institución, fornécense algúns datos coma a data de constitución, 1997, o 
nome do seu promotor, Alexandre Allegue, ou o do seu primeiro presidente, Benito Varela 
Jácome. Pero, sobre todo, no que incide o autor é na presenza, entre os promotores da 
Fundación, de Raimundo García Domínguez, "Borobó". Abuín de Tembra achega 
información sobre a existencia dun libro froito dunha idea concibida por Allegue, que 
reuniría os anacos de escritos de Borobó referidos a Valle. Este volume, por diversas 
circunstancias alleas ao plan inicial, acabaría sendo editado por Xoán Guitián. Os últimos 



parágrafos do artigo dedícanse a esta obra. Por unha parte, lexitímase o relevo do volume, 
aducindo o coñecemento que de Valle tiña Borobó, salientando a participación deste último 
en moitos dos episodios do último período vital do grande escritor e destacando as súas 
calidades memorística e evocadora. Por outra parte, e xa como peche do artigo, dedícanse 
unhas palabras ao comentario do acto de presentación do volume repetidamente aludido. A 
propósito deste acto, Abuín de Tembra manexa cualificativos que teñen a ver coa 
emotividade e co seu carácter "conmovedor". Dálle especial relevo ás palabras 
pronunciadas polo fillo de Borobó, que reproduce en parte textualmente. 
 
 
Abuín de Tembra, Avelino, 'Academia de Rianxo', Galicia Hoxe, 'Ventos ábregos', 21 
febreiro 2005, p. 5. 
 
O artigo redúcese a unha gabanza constante da vila de Rianxo e do seu alcalde. A maior 
referencia á literatura aparece nas distintas iniciativas que se están a levar a cabo para 
recuperar a presenza de Rafael Dieste, Castelao e Manuel Antonio na vila, se ben tamén 
como escusa para gabar de novo ao rexedor municipal. 
 
 
 
Abuín de Tembra, Avelino, 'Bradomín', Galicia Hoxe, 'Ventos ábregos', 27 febreiro 2005, 
p. 5. 
 
Celébrase a recuperación da memoria de Valle-Inclán en Galicia tras décadas de críticas ao 
autor por non empregar o galego na súa escrita literaria. Entre as iniciativas que están 
posibilitando esa recuperación, concédese unha especial importancia á revista nada 
recentemente Bradomín, da que se citan profusamente os seus contidos. 
 
 
 
 
Abuín de Tembra, Avelino, 'Oda a Padrón (inédita)', Galicia Hoxe, 'Ventos ábregos', 11 
abril 2005, p. 5. 
 
O artigo céntrase no poema do mesmo título do autor do século XIX Luís Aguirre del Río. 
Con motivo da posta en coñecemento de Abuín de Tebra desa composición, recóllense 
varios versos da mesma, que presenta como unha mostra clara do cariño que Aguirre del 
Río manifestaba cara a esta localidade. 
 
 
 
Abuín de Tembra, Avelino, 'Discursos en Rianxo', Galicia Hoxe, 'Ventos ábregos', 30 
maio 2005, p. 5. 
 
Gábanse as iniciativas que se desenvolveron para dinamizar económica e culturalmente esta 
vila, subliñando especialmente aquelas que atenden á recuperación de tres figuras nadas en 
Rianxo e vitais para a cultura galega: Castelao, Rafael Dieste e Manuel Antonio. Neste 



sentido, préstase atención tanto á recuperación das casas natais dos tres como 
especialmente ao proxecto de crear unha Academia Literaria que permita que as súas 
mensaxes non se perdan. 
 
 
 
Abuín de Tembra, Avelino, 'Aspirantes DLG 2007', Galicia Hoxe, 'Ventos ábregos', 4 
xuño 2005, p. 5. 
 
 
 
 
Abuín de Tembra, Avelino, 'Un DLG para Ánxel Casal', Galicia Hoxe, 'Ventos ábregos', 6 
xuño 2005, p. 5. 
 
Comeza cunha defensa do papel dos exiliados na literatura galega e coa constatación da 
imposibilidade de que a literatura galega poida dedicar cada ano o Día das Letras a un 
personaxe coñecido, polas propias características desa literatura. Analízanse despois os 
diferentes grupos ideolóxicos que compoñen a RAG para pasar logo a sinalar o nome de 
Ánxel Casal como un dos posibéis homenaxeados no Día das Letras Galegas do 2006. Dáse 
conta da iniciativa da asociación que co seu nome traballa en Arzúa para lograr dito 
obxectivo. Finalmente, o autor sinala o labor de Casal en prol da cultura galega, para 
rematar cun enérxico apoio á proposta arriba sinalada. 
 
 
Abuín de Tembra, Avelino, 'Protagonista, a RAG', Galicia Hoxe, 'Ventos ábregos', 26 
xuño 2005, p. 5. 
 
Sinala a crecente presenza da RAG na sociedade galega, fai un pequeno percorrido polas 
súas orixes, defende o labor levado a cabo por esta institución nos últimos tempos e, 
especialmente, defende a idea de que o Día das Letras Galegas do ano 2006 a RAG decida 
ser, con motivo do seu centenario, a propia protagonista desa data. 
 
 
 
 
Abuín de Tembra, Avelino, 'Noticia de Lugrís', Galicia Hoxe, 'Ventos ábregos', 10 xullo 
2005, p. 5. 
 
Despois de criticar o feito de que a Real Academia Galega non conmemore de xeito 
específico o seu centenario polo Día das Letras Galegas do ano 2006, resáltase a 
importancia que esta institución foi adquirindo na vida galega durante as últimas décadas. 
A continuación, e posto que o 17 de maio do vindeiro ano se homenaxeará a figura de 
Manuel Lugrís Freire, ofrécese un minucioso percorrido pola produción deste autor, 
resaltando especialmente o seu labor por Galicia, por exemplo participando en todos os 
movementos galeguistas anteriores ao 36 ou sendo un pioneiro no emprego oral da lingua 



galega en rexistros cultos. Finalmente, remátase recollendo uns versos do poemario 
Ardencias do citado Lugrís Freire. 
 
 
 
Abuín de Tembra, Avelino, 'Poesía do mar (I) ', Galicia Hoxe, 'Ventos Ábregos', 17 xullo 
2005, p. 5. 
 
Dáse a coñecer a conmemoración das festas da patroa do mar de Galiza, Nosa Señora do 
Carme, dende a súa vinculación do mar arrincando cunha lenda haxiográfica até a 
proclamación do papa San Pío V en 1571 como a protectora do Mar. Fálase, a seguir, das 
pegadas que esta deixou na literatura galega, citando a Mendiño, Martín Codax, Nuno 
Fernández Torneol, Gonzalo Eanes do Viñal, Paio Gómez Chariño, dentro da lírica 
medieval; ou Xoán Manuel Pintos con A Gaita Gallega, Eduardo Pondal ou Lugrís Freire 
en O alalá do mar, no Rexurdimento; ou Cabanillas co poema "Mar", López Abente, 
Victoriano Taibo co poema "Abrente", Manuel Antonio con "Sós", Amado Carballo, Bouza 
Brey, Paz Andrade ou Cunqueiro, no século XX. 
 
 
Abuín de Tembra, Avelino, 'Poesía do mar (II)', Galicia Hoxe, 'Ventos Ábregos', 18 xullo 
2005, p. 5. 
 
Comentario que tenta dar conta de autores de poesía galega que escribiron algún poema que 
tivese como temática principal o mar. Inicialmente, destácase a Ramón Cabanillas como un 
gran poeta que plasmou nos seus versos a consagración ao mar, citándose a obra Vento 
Mareiro (1915), onde este será o símbolo da fecundidade e da abundancia. A seguir, 
ofrécense algúns autores, coas súas obras correspondentes, que nalgún momento da súa 
vida tocaron o mar como tema principal das súas obras. Así, cítase a Amado Carballo, en 
"Canción de temporal", Fermín Bouza Brey en Nao senlleira, ou en "Tríadas no mar e na 
noite", Paz Andrade na impresionante elexía "Os mortos no mar", e tamén Anxel Sevillano 
co poema "Proa os mares intactos". Alúdese a Álvaro Cunqueiro como un dos grandes 
autores que trataron este tema como se pode ver na obra Mar ao Norde ou Jacobusland do 
ano 1932. Outros autores que teñen o mar por protagonista aparecen citados a seguir; son 
Díaz Jácome en "Lembranza a Castelao", Pérez Creus en "O Cachemare", Emilio Álvarez 
Blázquez con "Tríadas de Sant-Iago", Celso Emilio co seu poema "As illas", Xohana Torres 
con "Vento Mariñeiro", Bernardino Graña fai unha "Oda os mariñeiros de Cangas" e tamén 
un poemario completo titulado Profecía do mar do ano 1966. Finalmente noméanse máis 
autores como Ramón Lorenzo, Fabeiro Gómez e Méndez Ferrín, este último coñecido pola 
súa elexía sobre o dramático final de patriotas e demócratas galegos no mar de Vigo. 
 
 
Abuín de Tembra, Avelino, 'Contra Rosalía', Galicia Hoxe, 'Ventos ábregos', 25 xullo 
2005, p. 5. 
 
A partir da celebración do 120 aniversario do pasamento de Rosalía de Castro, destácase a 
escasa importancia que a prensa lle dá á mesma. A continuación, recolle a proposta do 
futuro presidente da Xunta de Galiza, Emilio Pérez Touriño, sobre a creación do Instituto 



Rosalía de Castro, co propósito de fomentar a lingua e cultura galegas en todo o mundo. 
Menciona que os galegos xa teñen coñecemento de que a Fundación Rosalía de Castro é a 
máis antiga e a máis representativa do país, aínda que recibe axudas oficiais insuficientes. 
Critícanse as opinións vertidas nun xornal coruñés por un autor que escribe en castelán 
titulado "Sobre el Instituto Rosalía", onde se califican as ideas que se expoñen de 
"retrogradas  e reaccionarias". O artigo faise eco da proposta por parte do director do 
Instituto Cervantes, César Antonio Molina, de apoiar o Instituto Rosalía, apoio que evitaría 
a súa politización. Mostra, tamén, a súa indignaciçon cando o columnista mantén a tese de 
considerar escritores galegos a aqueles nados en Galiza mais que non teñen por que escribir 
en galego. A culminación do desacordo chega cando o xornalista clasifica de inaceptável a 
teoría de Risco sobre o nacionalismo. Finalmente, recolle o veredicto do comentarista sobre 
Rosalía, vítima do sectarismo fanático do Rexionalismo e da manipulación que con fins 
políticos quería facerse da súa obra. Remata o artigo, preguntándose como se poden escribir 
eses desatinos que están en contra de Rosalía, en contra da lingua galega e en contra da 
patria galega. 
 
 
Abuín de Tembra, Avelino, 'Anaco para Borobó', Diario de Arousa, 'Lembrando a 
Borobó', 28 agosto 2005, p. 21. 
 
Faise unha biografía do falecido xornalista Borobó. O autor descríbeo como unha persoa 
que acudiu a todos os actos culturais e de homenaxe que existiron mentres estivo vivo. Di 
que non tiña inimigos, que era o guía dunha xeración de galeg@s e que era un socialista 
vello e sagaz que estendeu a imaxe da bondade polo país. Segue facendo referencia á non 
aceptación por parte del das falsedades. Defíneo como enérxico e salienta "a asunción da 
lingua galega como parte da súa propia redención", xa que nos inicios, era bastante reacio a 
utilizar esta lingua. Finalmente, aparecen de modo elexíaco, uns versos dedicados ao autor. 
 
 
Abuín de Tembra, Avelino, 'Partituras para Rosalía', Galicia Hoxe, 'Ventos ábregos', 19 
setembro 2005, p. 5. 
 
Fálase da vontade de crear a maior biblioteca rosaliana en todas as linguas para a Casa 
Museo da Matanza, labor do que se vai encargar o Centro de Estudos Rosalianos, ademais 
da súa constante actualización a través da petición de informes e o fomento de 
investigacións a través de bolsas nas universidades galegas e de fóra. Sinala que entre toda 
esta información tamén teñen cabida as partituras musicais sobre poemas rosalianos ou 
inspirados por ela, unha proposta de Mosquera González, que xa atopou máis de trescentas 
composicións musicadas. Destaca entre os compositores a Jorge Alves Barbosa, Maruxa 
Villanueva, Xosé Baldomir, etc. e entre os máis asiduos no emprego de poemas de Rosalía 
a Paredes Romero, Emilio Soto Fernández, Ángel Barja, etc. Fai mención dos poemas 
dedicados a Rosalía como o de García Lorca e mostra interese polas versións feitas de 
"Negra sombra", moitas delas case descoñecidas. Finalmente, destaca os máis de cen 
intérpretes da discografía rosaliana e felicita o labor e esforzo feito por Mosquera González. 
 
 



Abuín de Tembra, Avelino, 'Galicia e Valle-Inclán', Galicia Hoxe, 'Ventos ábregos', 31 
outubro 2005, p. 5. 
 
Co gallo do 139 aniversario do nacemento de Ramón María del Valle-Inclán, comézase a 
falar da morte deste, o 5 de xaneiro de 1936, que se supón foi por fusilamento como 
aconteceu con Lorca ou Alexandre Bóveda. A seguir, refírese a Pío Baroja, co seu 
pensamento filofascista, recolléndose palabras del referidas á ledicia que lle supuxo a 
chegada da dereita e das mortes que o réxime franquista executou dando a posibilidade de 
que o odio dos fascistas cara a Valle estea xustificado pola xenreira de Baroja, tempo antes 
deste facerse inimigo do franquismo. Para rematar, fálase do amor de Valle por Galiza  e da 
admiración que Castelao lle tivo, citando a conferencia "Galicia y Valle-Inclán" onde o 
autor de Rianxo fai unha gabanza ao escritor arousán xa non só como escritor senón tamén 
como persoa, dándolle importancia ao contexto galego que formaron o xenio e pensamento, 
a súa condición de arousán e galego. 
 
 
Abuín de Tembra, Avelino, 'Na costa verdecente', Galicia Hoxe, 'Ventos ábregos', 13 
novembro 2005, p. 5. 
 
Inicialmente faise unha chamada urxente ao redescubrimento de Eduardo Pondal, do que se 
di que no epitafio que deixou escrito en Queixumes dos pinos transmite a vontade de 
permanecer para a eternidade no litoral nativo bergantiñán; a continuación, maniféstase que 
de vivir agora, o seu desexo sería moi diferente debido á contaminación desta comarca 
coruñesa, á vez que se afirma a idea da necesidade de recuperación da costa atlántica 
galega, ameazada por incontábeis construcións. De seguido, tamén se menciona o abandono 
da Xunta de Galiza e das Consellarías competentes así como a complicidade que lle 
profesan as corporacións municipais. Fálase das setenta transferencias que se van esixir ao 
Estado Español como a xestión do dominio público marítimo e terrestre, entre outros, á vez 
que se salientan as angurias de veciños debido ás paisaxes ennegrecidas ou ás vivendas 
unifamiliares erguidas sobre terreos desconcertantes. Finalmente, resáltase o deber de 
salvagardar o medio atlántico e o da restrición de certas actividades, así como unha 
chamada aos galegos para que se involucren nisto.  
 
 
Alcalá, Xavier, 'Merlín, Guerra e Cunqueiro', La Voz de Galicia, 'Caderno da vida', 9 
xaneiro 2005, p. 7. 
 
A partir dunha anécdota pola que Álvaro Cunqueiro non quixo publicar en castelán a súa 
novela Merlín e familia pese aos consellos daqueles que lle dicían que sería unha obra 
impactante no país se así o facía, afirma que "a Literatura sempre estivo por cima dos 
idiomas". 
 
 
 
Alcalá, Xavier, 'Os soños da república', La Voz de Galicia, 'Caderno da vida', 1 maio 2005, 
p. 8. 
 



Tras unha reflexión sobre a visión que os iberoamericanos tentan construír de si mesmos, 
recóllese o soño da escritora Nélida Piñón de crear unha república federal integrada por 
todas as nacións españolas, unindo Galicia con Portugal. Esta idea sérvelle a Alcalá para 
defender a idea do ensino do portugués nas escolas galegas como idioma que "abre mundos 
en África, América e Asia". 
 
 
 
Alonso Montero, Xesús, 'Fistor, fistores, fistoras...: poetas das silveiras', La 
Región/Atlántico Diario, 'Culturas', nº 94, 'Beatus qui legit', 22 xaneiro 2005, p. 19. 
 
Texto sobre os "fistores", nome que se lle daba "na Galicia rural do sur da provincia de 
Ourense" aos homes e mulleres non letrados que sen embargo eran quen de compoñer 
versos dunha certa calidade poética. 
 
 
 
Alonso Montero, Xesús, 'Terra de Trasalba para Castelao', La Voz de Galicia, 'Culturas', 
nº 95, 'Beatus qui legit', 29 xaneiro 2005, p. 19. 
 
O texto pode dividirse en dúas partes ben diferenciadas: na primeira recóllese a anécdota de 
que sobre o cadaleito de Castelao, amigos seus deitaron terra traída ex profeso dende 
Galicia; na segunda faise referencia á obtención por parte de Ramón Otero Pedrayo, gran 
amigo e admirador do Castelao xa por entón emigrado, da cátedra de Xeografía da 
Universidade de Santiago de Compostela, e do xantar- non se sabe se finalmente celebrado 
ou non- na súa honra. 
 
 
 
Alonso Montero, Xesús, 'Viaxes a Rusia (1962, 2005)', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
113, 'Beatus qui legit', 11 xuño 2005, p. 15. 
 
O autor fai referencia ás dúas veces que visitou Rusia, unha nos anos sesenta e a outra que 
se iniciará uns días despois da escrita deste artigo. Informa de que nesta segunda visita 
ofrecerá en Moscova unha conferencia sobre o papel dos escritores galegos no país e 
estudiará a repercusión dunha exposición que Castelao fixo na capital soviética a finais dos 
anos trinta. 
 
 
 
Alonso Montero, Xesús, 'Castelao e mais eu en Rusia', La Voz de Galicia, 'Culturas', 
'Viaxe Literaria', 16 xullo 2005, p. 14. 
 
Nárrase a viaxe feita polo autor a Moscova, evocando a que anos antes, en 1938, fixo 
Castelao ao mesmo lugar. Fai referencia á súa chegada e benvida pola representante do 
Instituto Cervantes. A continuación, menciona a conferencia proferida o día seguinte, 
titulada "Escritores galegos en Rusia: de Rosalía de Castro a Castelao". Nela salienta obras 



galegas traducidas ao ruso. Tamén menciona de Castelao a exposición que fixo na URSS 
sobre as estampas da guerra no Museo da Revolución, o que suscita un especial interese. 
Salienta o papel de Tatiana Ivánovna, como grande erudita. Menciona tamén, as fotografías 
sacadas en Rusia. Finalmente, fai referencia ás verbas de Castelao no seu regreso de Rusia,  
deixando en dúbida o que o escritor de Rianxo pensaría sobre a Rusia postsoviética. 
 
 
Alonso Montero, Xesús, 'Aparición de 'Letras da Academia', La Voz de Galicia, 'Culturas', 
nº 135, 'Beatus qui legit', 5 novembro 2005, p. 11. 
 
Neste comentario sobre unha colección editada pola Real Academia Galega, o autor trata 
temas diversos. Por unha banda fala da colección en sí, que é unha compilación de textos 
inéditos propiedade da Academia, e mais concretamente do primeiro volume editado, 
"Poesías" de Antonio de la Iglesia, un dos construtores do Rexurdimento.Tamén fai un 
extenso comentario sobre a editora da obra, Mª Rosa Saurin de la Iglesia, descendente do 
poeta, da que alaba tanto a súa labor coma escritora coma de investigadora. Finalmente, 
fala da historia de cómo eses escritos chegaron aos arquivos da Academia, e da súa 
importancia non tanto literaria coma histórica, é dicir, para comprender mellor a figura de 
De la Iglesia e o seu papel no Rexurdimento. 
 
 
Alonso Montero, Xesús, 'Unha rosaliófila na guerrilla antifranquista', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 135, 'Letras en galego', 12 novembro 2005, p. 14. 
 
Neste artigo evócase a figura de Enriqueta Otero Blanco, quen fora responsábel de 
Organización e finanzas no comité provincial de Lugo do Partido Comunista. A rápida 
síntese dun episodio destacado da súa traxectoria incorpora datos sobre o seu apresamento 
no Agro do Rolo pola policía e Garda Civil en 1946, resultando ferida de gravidade neste 
lance e sendo posteriormente torturada física e emocionalmente. Apunta Alonso Montero 
que toda esta información aparece cumpridamente recollida na biografía desta muller, 
elaborada polo profesor Ángel Rodríguez Carballo e publicada pola fundación 10 de marzo: 
As vidas de Enriqueta Otero Blanco. O autor do artigo dedica unhas liñas á loa da figura 
heroica e reivindicativa da comunista, lembrando os seus dezaseis anos en prisións, ben 
mazmorras franquistas. Dá noticia tamén da existencia dun poema que coñece distintas 
versións, creado por Enriqueta Otero nunha desas prisións. No poema invócase a Rosalía e 
para ilustrar este aspecto, Alonso Montero reproduce os versos da composición. O artigo 
péchase cunha alusión á rigurosidade e calidade da biografía preparada por Rodríguez 
Gallardo, quen se achegou á figura da comunista non por comunión ideolóxica, segundo o 
autor, mais pola fascinación que nel causaron a peripecia vital e a enerxía moral da 
protagonista. 
 
 
Alonso Montero, Xesús, 'Cita en Rianxo con Manuel Rodríguez Castelao', La Voz de 
Galicia, 'Culturas', nº 140, 'Beatus qui legit', 17 decembro 2005, p. 7. 
 
A partir da homenaxe que o 17 de decembro se lle vai render en Rianxo a Manuel 
Rodríguez Castelao, curmán de Afonso Daniel Castelao, que xunto ao seu curmán, José 



Losada Castelao, e outros seis activistas, Luís Álvarez González, Camilo Campos Méndez, 
Manuel Martínez Moroño, Carmen Miguel Agra, Ángel Nogueira Nogueira, esposo da 
anterior, Fernando Rodríguez Lorenzo e José Rodríguez Lorenzo, oito persoas, socialistas 
uns, comunistas outros, e dous galeguistas, obrigados a matárense no bou Eva, no 23 de 
Abril de 1937, e que a prensa franquista ocultou e terxiversou, malia o exército republicano 
levar a noticia e ser publicada por Rafael Dieste co título de "Unha morte lanzal". Montero 
láiase de que o acontecido non fora nunca recollido nin por escrito nin no audiovisual na 
actualidade. 
 
 
 
Alonso, Fran, 'A terraza dos libros', La Voz de Galicia, 'A liña oblicua', 24 abril 2005, p. 7. 
 
O artigo consiste nunha apaixonada defensa dos libros e da lectura, poñendo de manifesto 
as súas virtudes, achegando datos preocupantes sobre os índices de lectura en España e en 
Galicia e subliñando a obriga dos poderes públicos de loitar porque todos os seus cidadáns 
poidan experimentar o pracer dunha boa obra.  
 
 
Alonso, Julio, 'Adiós al Camba', Atlántico Diario, 'El observatorio', 24 febreiro 2005, p. 3. 
 
O autor critica as declaracións de Alfredo Conde Cid, membro do xurado dos premios 
xornalísticos Julio Camba e Francisco Fernández del Riego, nas que Conde, un dos 
membros do xurado, "cualifica a calidade media das obras presentadas de "aceptabél". 
 
 
 
 
Álvarez Pousa, Luís, 'Debates en Mariñán', Diario de Arousa, 'O galo no tellado', 22 
novembro 2005, p. 24. 
 
A partir do debate que se celebrou en Mariñán intitulado "Literatura e Xornalismo", e baixo 
a coordinación de Luciano Rodríguez, o autor afirma a conexión que se dá entre a escrita 
literaria e a xornalística, afirmando a necesidade de que o poder político lle ceda á palabra 
cultivada pola literatura e os medio de comunicación como forma de alentar o compromiso 
e a alianza cívica que se puxo enriba da mesa nos debates de Mariñán. 
 
 
 
Amenedo, Cristina, 'Xulio Valcárcel', El Correo Gallego, 'Lorelei', 29 abril 2005, p. 4. 
 
O artigo redúcese a unha gabanza da obra e a persoa de Xulio Valcárcel, do que se recolle e 
comenta unha das súas composicións, "O sol entre os dedos". 
 
 
 



Aneiros, Rosa, 'Disparo', Diario de Pontevedra/El Progreso/Diario de Ferrol/Diario de 
Arousa/Galicia Hoxe, 'Opinión/Nove ondas', 15 febreiro 2005, p. 29/ 25/ 58/ 58/ 6. 
 
Tras sinalar que a destrución dos intelectuais é unha das máximas do réxime totalitario, 
faise referencia ao período 1916-1936, unha etapa dourada da cultura galega da que se citan 
os nomes dalgúns dos seus máis sobranceiros protagonistas e producións. Finalmente, 
Aneiros remata cunha reflexión na que considera que ningún revólver poderá silenciar "a 
voz creadora". 
 
 
 
Aneiros, Rosa, 'A palabra libre', Diario de Pontevedra/El Progreso/ El Ideal 
Gallego/Diario de Ferrol/Diario de Arousa, 'Nove ondas', 26 abril 2005, p. 31, 27, 60, 30, 
60. 
 
A partir dunha carta na que unha muller ilustrada do século XIX confesaba a un dramaturgo 
a situación de repudio á que tiñan que enfrontarse as mulleres que desexaban adquirir unha 
certa formación, Rosa Aneiros reflexiona sobre o papel aínda subordinado que as mulleres 
ocupan na maior parte dos casos dentro do xornalismo actual. Tamén pon de manifesto o 
feito de que socialmente as mulleres escritoras, e máis se é en galego, aínda non sigan 
sendo ben vistas. Finalmente, anima ás mulleres a escribir como denuncia contra o 
analfabetismo de millóns das do seu sexo en todo o mundo. 
 
 
 
Aneiros, Rosa, 'Cogito ergo sum', Diario de Pontevedra/El Ideal Gallego/Diario de 
Ferrol/Diario de Arousa, 'Nove ondas/Opinión', 7 xuño 2005, p. 39/72/30/56. 
 
Recóllense frases e versos de distintos autores da literatura universal para relacionalos 
cunha enquisa na que se afirma que Galicia se sitúa por riba da media estatal de lectura. 
Aneiros conecta esas frases e versos coa enquisa afirmando que grazas a eses hábitos 
lectores, "coñecemos a posibilidade de soñar, de crer, de nos informar, de discutir e de nos 
conciliar". 
 
 
 
Aneiros, Rosa, 'Melodía usada', Galicia Hoxe/Diario de Pontevedra/El ideal 
Gallego/Diario de Ferrol/Diario de Arousa/, 'nove ondas', 9 agosto 2005. 
 
Fálase das vacacións de verán. Das longas tardes que pasan sen facermos nada. Invítanos a 
ser poetas no berce aberto dos libros que nos acompañan no tempo de lecer. Preséntasenos 
unha serie de nomes de libros e autores interesantes para a lectura, e de cada un dise o que 
vai ofrecer. Tamén insiste en que gastemos os días coa palabra e que nos liberemos do 
cotián e nos envolvamos coa literatura, para que as vacacións non sexan un simple respiro 
ou pausa xa que coa literatura e cos libros seremos máis universais. 
 
 



Aneiros, Rosa, 'Ánxel Casal', Galicia Hoxe/Diario de Pontevedra, 'Calidoscopio/Nove 
ondas', 9 novembro 2005, p. 6/36. 
 
Recóllense palabras de Castelao e Ramón Otero Pedrayo sobre Ánxel Casal, alcalde e 
responsábel da Editorial Nós dos anos trinta: "Fixo por Galiza máis que todos nós" e "un 
senlleiro home de Galiza debruzado nun ermo que ao acollelo no seu grande peito de terra 
se inzou de flores á lembranza", para despois anunciar a mostra no Auditorio de Galiza en 
Compostela sobre a produción artística dos anos trinta da man de Enrique Acuña. 
Finalmente, fálase dos rapaces das Mocedades como Avelino Pousa Antelo ou Francisco 
Fernández del Riego, que deron sentido ás manifestacións dos artistas. 
 
 
Aneiros, Rosa, 'Ánxel Casal', El Progreso, 'Nove ondas', 10 novembro 2005, p. 27. 
 
Comeza este artigo con dúas citas, de Castelao e Otero Pedrayo, respectivamente, referidas 
a Ánxel Casal, responsable da editorial Nós nos anos trinta, e protagonista da exposición Os 
artistas de Ánxel Casal do Auditorio de Galicia, na que se amosan obras froito da 
efervescencia artística e creativa da época. A continuación inclúese unha breve nómina de 
obras e autores recollidos na exposición. Rosa Aneiros quere lembrar explicitamente a 
aqueles mozos que culminaban o traballo das editorais, levando os exemplares ás feiras 
para vendelos e promover, deste xeito, a difusión da mensaxe dos artistas. Nomea entre 
estes participantes a Avelino Pousa Antelo e a Francisco Fernández del Riego. Remata a 
autora cunha reflexión na que plantexa o interese de continuar afondando nesa práctica pola 
que a literatura buscaría á xente, presentándoa como unha das posibles claves do futuro e 
postulando a necesidade de explorar os mecanismos actuais que poderían vehiculala.   
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Padam, Padam', Diario de Ferrol, 'Miudiño', 8 xaneiro 2005, p. 64. 
 
Recóllese a polémica entre o ex-crítico de El País Ignacio Echeverría e o diario madrileño, 
despois de que Echeverría non deixara demasiado ben parada a novela de Bernardo Atxaga 
El hijo del Acordeonista, publicada por Alfaguara, editorial que pertence ao mesmo grupo 
de comunicación que El País. 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Vai de 'orvallo' na voz de Miro Casabella', El Correo Gallego, 'Correo 
das Culturas', 'Música e poesía', 6 febreiro 2005, p. 3. 
 
Noticia sobre a recente saída ao mercado do disco Orvallo, de Miro Casabella, no que se  
versionan musicalmente poemas de Rosalía de Castro, Celso Emilio Ferreiro, Uxío 
Novoneyra ou Salvador García-Bodaño. 
 
 
 
 



Araguas, Vicente, 'Instantáneas', Diario de Ferrol, 'Miudiño', 22 febreiro 2005, p. 58. 
 
Gábase o labor como fotógrafo de Eduardo Blanco Amor, plasmado no libro A ollada do 
desexo (2004), que recompila a súa obra fotográfica entre 1933 e 1973 
 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Lúa vella', Diario de Ferrol, 'Muidiño', 17 marzo 2005, p. 72. 
 
O título do artigo é tamén o dunha obra do poeta Javier Prado que Vicente Araguas gaba ao 
mesmo tempo que destaca tamén as virtudes do seu autor. 
 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Recuperación', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Poesía galega', 1 
maio 2005, p. 13. 
 
Partindo da recente reedición de Indo para máis perto/A señardade no puño (2004), 
reivindícase con esa obra a recuperación da figura do poeta Xosé Alexandre Cribeiro, 
finado no ano 1995 e a quen Vicente Araguas gaba ao longo de boa parte do seu texto. 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Académico', Diario de Ferrol, 'Miudiño', 7 maio 2005, p. 72. 
 
Gábase a actual composición da RAG fronte á que mantivo durante os anos cincuenta e 
sesenta, cando a institución estaba formada por persoas con pouca relación na súa maioría 
coa cultura galega. Dentro da nova etapa da Real Academia Galega, sublíñase e gábase a 
última incorporación desta: a do escritor Darío Xohán Cabana. 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Voces e versos', Diario de Ferrol, 'Miudiño', 14 maio 2005, p. 72. 
 
Columna sobre a palabra, na que se resaltan os valores desta e a eficacia que pode chegar a 
ter asociada a unha boa voz ou, nun terreo xa máis cómico, como substituta dun físico non 
demasiado agraciado.  
 
 
 
Araguas, Vicente, 'AELG', Diario de Ferrol, 'Miudiño', 17 xuño 2005, p. 60. 
 
A Asociación de Escritores en Lingua Galega centra a atención do artigo. Vicente Araguas 
fai referencia aos dous congresos que celebrou este organismo, ás preocupacións de cada un 



deles. Remata cun desexo de que siga mantendo a traxectoria firme que até a actualidade 
mantivo.  
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Poetastros', Diario de Ferrol, 'Miudiño', 1 xullo 2005, p. 64. 
 
Crítica aos "poetastros" que segundo o autor do artigo proliferan nos últimos tempos ao 
amparo de facilidades editoras e subsidios oficiais. 
 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Muiñeira', Diario de Ferrol, 'Miudiño', 20 agosto 2005. 
 
Fálase sobre o autor polifacético Xosé Lois García, que cumpría sesenta anos rodeado de 
amigos e admiradores. Utiliza a metáfora das campás con ritmo de muiñeira de Chantada, 
para referir o seu traballo constante, advertindo que nunca as escoitara soar debido ao seu 
traballo constante, e por fin, no seu sesenta aniversario, logrouno facer.  
 
 
Araguas, Vicente, 'Barriga verde', Diario de Ferrol, 'Miudiño', 20 setembro 2005, p. 56. 
 
Vicente Araguas comenta que el chegou a ver o guiñol de Barriga Verde en Neda, nos anos 
cincuenta. A continuación, explica que este espectáculo, que se representaba en galego, era 
de José Silvent e que anos máis tarde Manuel María o utilizaría nunha peza de teatro. O 
articulista remata dicindo que hai pouco, un descendente de José Silvent, lle puxo o nome 
de Barriga Verde a unha cervexería que abriu en Neda. 
 
 
Araguas, Vicente, 'Pioneiro', Diario de Ferrol, 'Miudiño', 21 novembro 2005, p. 13. 
 
Fálase de Plácido Castro, dende o seu papel na preguerra como pioneiro da defensa do 
nacionalismo galego até a súa vila natal, Corcubión, como resistencia aos novos 
acontecementos. 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'HOOT, HOOT', Diario de Ferrol, 'Opinión', 14 decembro 2005, p. 23. 
 
Refírese ao escritor Manuel Rivas, autor de El lápiz del carpintero e Cuentos de un 
inverno, nas súas presentacións de libros na Casa de América, onde se incide nas 
dedicatorias literaria que sempre lle fai ao conxunto dos seus lectores. 
 
 
 



Arias Argüelles-Meres, Luís, 'Asociación de lectores', La Opinión, 'Opinión', 4 xaneiro 
2005, p. 20. 
 
Fronte ao que o autor denomina "censura comercial", é dicir, o dirixismo de certos medios 
e críticos cara obras que se gaban non pola súa calidade intrínseca senón por escuros 
intereses económicos, proponse a creación dunha "asociación de lectores" que vele porque 
os libros que se ofrecen ao publico como bos teñan verdadeiramente esa calidade por si 
mesmos independentemente de editoriais ou criterios esóxenos á pura literatura. 
 
 
 
Arias, Valentín, 'Andar e saber', El Progreso, 'Eido rural', 9 marzo 2005, p. 27. 
 
A parte referente á literatura redúcese neste artigo a unha referencia á novela de Xoán 
Bernárdez Un home de Vilameán (1976). Tamén defende que no caso do saber (e aí inclúe 
os libros) é moito máis interesante coñecer poucas cousas minuciosamente e reflexionando 
sobre elas que saber de moitas superficialmente. 
 
 
 
Arias, Valentín, 'O Quixote en galego', El Progreso, 'Eido rural', 23 marzo 2005, p. 31. 
 
Partindo do feito de que o autor do artigo se está dedicando a corrixir probas de imprenta da 
tradución ao galego da obra de Cervantes, sinálanse as virtudes desta e  os beneficios que 
para a literatura galega reportará unha vez traducida. 
 
 
 
Axeitos, Xosé Luís, 'Peregrinación por un mundo propio', La Voz de Galicia, 'Cultura', 10 
xaneiro 2005, p. 56. 
 
Este é o título dunha das obras menos coñecidas de Rafael Dieste e, por esta razón, tamén o 
tema do artigo. Ofrécesenos un percorrido por varios dos nove relatos que compoñen a 
obra, destacando especialmente o titulado "El quinqué color guinda".  
 
 
 
Bande Rodríguez, Enrique, 'En Galicia imprímense poucos libros para o pobo', La Región, 
'Opinión', 7 xaneiro 2005, p. 21. 
 
O autor critica a tendencia, nada cos homes da Xeración Nós a publicar obras dirixidas 
exclusivamente á poboación máis culta e bota en falta na Galicia actual periódicos e 
literatura acorde cos coñecementos e intereses da meirande parte da poboación, que se sinte 
pouco próxima ao modelo de lingua e ás temáticas que hoxe en día se lles ofrecen en 
galego. Finalmente, chama ás editoriais e medios de comunicación a harmonizar ambos os 
campos, o culto e o popular, dentro das producións en galego. 
 



 
 
 
Bande Rodríguez, Enrique, 'Ha muerto el máximo bibliófilo gallego', La Región, 
'Ourense', 2 abril 2005, p. 10. 
 
O artigo gaba a figura de Julio Francisco Ogando Vázquez, do que se rememora a súa 
traxectoria académica e profesional (incidindo especialmente no seu bo facer como 
profesor de instituto) e se destacan os seus valores humanos. 
 
 
 
Barcón, Carlos, 'Talía en Ferrol', Diario de Ferrol, 'Entre nosotros', 19 febreiro 2005, p. 
20. 
 
Refírense varias iniciativas postas en marcha en Ferrol en relación co mundo do teatro, 
prestando unha especial atención á reapertura do Teatro Jofre.  
 
 
 
Barcón, Carlos, 'Museo do Poeta', Diario de Ferrol, 'Ferrol', 18 abril 2005, p. 10. 
 
Na primeira parte do artigo alúdese á inauguración do museo "Poeta Javier de La Rosa" e 
ao libro deste autor Galdós enamdorado; na segunda recóllense unha serie de eventos 
relacionados tamén coa poesía que terán lugar na zona de Ferrol ou preto desta. 
 
 
 
 
Barcón, Carlos, 'Aberto' a la cultura', Diario de Ferrol, 'Entre nosotros', 11 maio 2005, p. 
20. 
 
Recóllense e descríbense un gran número de actividades relacionadas coa cultura galega 
que se levarán a cabo en Ferrol. 
 
 
 
Barcón, Carlos, 'La fiesta de la poesía', Diario de Ferrol, 'Entre nosotros', 19 maio 2005, p. 
20. 
 
Inicialmente ofrécese un percorrido sintético pola poesía galega, dende o seu nacemento 
nos séculos XIII e XIV até a actualidade. Boa parte do artigo dedícase a realizar unha mera 
enumeración de nomes de poetas, para rematar sinalando algunhas das iniciativas 
relacionadas con este xénero literario que se levaron ou se levarán a cabo na cidade de 
Ferrol. 
 
 



 
Barcón, Carlos, 'A vueltas con los libros', Diario de Ferrol, 'Entre nosotros', 31 maio 2005, 
p. 20. 
 
Tras manifestar o seu interese por distintos tipos de libros e citar o nome de varias librarías 
que prefire especialmente, o autor lamenta que no ano 2005 non se celebre a tradicional 
Feira do Libro en Ferrol, achegando a continuación unha serie de propostas que segundo o 
seu punto de vista poderían terse en conta para reavivar esa actividade. 
 
 
 
Barcón, Carlos, 'Ferrol poético', Diario de Ferrol, 'Entre nosotros', 12 outubro 2005, p. 21. 
 
Comézase facendo unha reflexión sobre a poesía, como resposta ás preguntas sobre o 
sentido da existencia, a entidade do eu, e a ética que as persoas de calidade necesitan ter. 
Despois di que a realidade ferrolá está envolta en poesía, e que por iso proliferan alí os 
poetas. Entre outros, nomea a Tomás Barros, Ricardo Carvalho Calero, Dictinio del 
Castillo, Ramón Goy de Silva, Ernesto Guerra de Cal, Elvira Lacací e José Luís Prado 
Nogueira, dos que lle adxuntou detalle o seu amigo e poeta Isidro Conde. A seguir, pasa a 
falar do proxecto da edición de Poesía Galicia- Ferrol, na que aparecerán case a totalidade 
dos poetas ferroláns. Despois fala de que só hai dous premios e aínda que teñen diferentes 
respaldos e apoios, se confunden. Tamén recorda a revista poética Aturuxo, dos anos 50, 
cos directores Tomás Barros (pintor) e Miguel C. Vidal (poeta) e deixa un final aberto para 
a opinión do lectorado, advertindo que non se saben os motivos da desaparición da revista. 
 
 
Beiras, Xosé Manuel, 'Manoel-Antonio: de Nunca Máis a 'Máis alá'', Galicia Hoxe, 'Hoxe 
Galicia', 11 decembro 2005, p. 3. 
 
Faise referencia ao manifesto Máis alá!, do poeta Manuel Antonio, como inaugurador das 
vangardas en Galicia, e como formador do propio autor, Refírese tamén, a impresión en 
primeiro lugar pola editorial Galaxia do manifesto, e posteriormente, por Xesús González 
Gómez, na obra Manifestos das vangardas europeas, editada por Laiovento. Reivindícase a 
figura do rianxeiro como tentativa de lle dar vixencia ao seu texto máis emblemático debido 
á consciencia que nel se pode poupar como loita identitaria que pode pórse en relación co 
movemento Nunca Máis. 
 
 
 
Blanco, Luisa, 'No cincuentenario de Merlín e familia', Diario de Pontevedra, 
'Opinión&Análisis', 20 setembro 2005, p. 27. 
 
Con motivo do cincuentenario da publicación da obra de Cunqueiro Merlín e familia, 
presenta algúns aspectos do seu contido e estrutura. En primeiro lugar, incide na idea de 
que a obra foi traducida ao castelán polo propio Cunqueiro en 1957, como tamén coñecería 
traducións "a moitas linguas, prácticamente a todas as que se consideran linguas cultas do 
mundo". Afirma Blanco que estamos ante unha das obras que máis nos universaliza, ao 



galeguizar un mito clásico. A continuación, dedícanse unhas liñas a comentar o que en 
palabras da autora sería a "estrutura moi peculiar" da obra.  A respecto do punto de vista e 
do tipo de narrador, Blanco fala de que a novela se presenta como unha especie de 
"memorias do marabilloso", ao ser Felipe, xa de vello, quen conta a maior parte das 
historias. Polo mesmo, dise que o predominio é o dun narrador autodiexético. Puntualiza a 
existencia de metaliteratura ao figurar no texto unha referencia ao propio Cunqueiro. No 
que atinxe ao tema, incide nas estratexias de galeguización da materia de Bretaña, que 
pasarían pola caracterización dos espazos e dos personases. Neste punto, a autora introduce 
algunhas citas textuais da novela para ilustrar os seus comentarios. Afirma tamén que a 
galeguización dos personaxes a través de estratexias humanizadoras sería ensaiada 
Cunqueiro noutras obras súas. No referido á lingua, coméntase que na versión castelá 
algúns galeguismos léxicos e sintácticos dan testemuño da galeguidade do autor. Pecha o 
artigo desexándolle ao Merlín 'primaveras máis'. 
 
 
 
Borobó, 'A compra da casa de Rosalía', A Nosa Terra, nº 1.187, 'Cultura', 4 agosto 2005, p. 
24. 
 
Cóntase como Xosé Mosquera Pérez explicou, hai cincuenta e un anos, aos peregrinos da 
Nosa Señora da Saudade como mercara a casa de Rosalía de Castro axudado polo seu 
amigo Villar Granjel, que achegara tamén ao Padroado de Rosalía a metade do Santuario da 
Nosa Señora da Saudade. Di que se enterou por un xornalista da venda en Padrón da Horta 
de Paz, como era chamada a finca da Matanza onde morrera Rosalía, e non podía perder 
oportunidade de comprala, polo que pediu axuda para mercala ao seu amigo Villar, que non 
era tan apaixoado rosalián, e ao Centro Galego de Bos Aires, que puxo tamén cartos para a 
compra da outra metade do santuario da Nosa Señora. Mosquera afirma que se fai cargo 
desta nova institución nacente, e escribe innumerábeis cartas aos centros galegos de 
América pregando axuda para os fins do Padroado: editar os escritos inéditos de Rosalía, 
organizar cada ano a misa devandita ou a xira polas súas moradas. 
 
 
Bragado, Manuel, 'Casa das Palabras', Faro de Vigo, 'Campo de Granada', 13 marzo 2005, 
p. 29. 
 
Artigo sobre o fracaso do museo vigués "Verbum", que dous anos despois da súa 
inauguración case non recibe visitantes e navega sen rumbo claro. O autor achega unha 
serie de posibéis medidas de solución, apunta as causas do fracaso e propón pechar 
temporalmente esa "Casa das Palabras" para volver empezar de novo. 
 
 
 
Bragado, Manuel, 'A cultura, un sector estratéxico', La Voz de Galicia, 'A fondo', 11 xuño 
2005, p. 12. 
 
O director de Edicións Xerais de Galicia gaba o dinamismo do sector cultural galego pero 
considera que esas iniciativas deben ser apoiadas dende as institucións oficiais para que 



deixen de ser algo illado e se convertan nun "sector económico estratéxico" que permita 
exportar a cultura propia dun xeito efectivo. 
 
 
 
Bragado, Manuel, 'Rúa do libro', Faro de Vigo, 'Campo de Granada', 3 xullo 2005, p. 29. 
 
Tras unha gabanza da Feira do Libro de Vigo, ofrécese un percorrido pola historia xeral de 
ditas feiras en Galicia dende o seu nacemento a finais da Ditadura até a súa crise actual, 
crise que se conecta co tamén decaemento das librarías independentes. O mantemento en bo 
estado de saúde dunhas e doutras, feiras e librarías independentes, reclámase na última 
parte do texto. 
 
 
 
 
 
Bragado, Manuel, 'Bibliotecas e lectura pública', Faro de Vigo, 'Opinión', 10 xullo 2005, p. 
25. 
 
Sublíñase a deplorabél situación das bibliotecas públicas e a un pouco máis esperanzadora, 
pero tamén preocupante, das escolares. Para corroborar eses datos, achéganse numerosos 
datos estatísticos que permiten contrastar a situación española coa doutros países da Unión 
Europea. Ofrécense algunhas posibéis medidas que habería que tomar para mellorar a 
situación e afírmase que as bibliotecas deberían funcionar como "motor de activismo 
cultural". 
 
 
 
 
Bragado, Manuel, 'Un teatro municipal', Faro de Vigo, 'Campo de Granada', 18 setembro 
2005, p. 22. 
 
A partir da alusión a un monográfico da revista de teatro Casahamlet, dedicado á relación 
das cidades co teatro, o autor reflexiona sobre o papel dinamizador dos teatros nos 
contextos urbanos e repasa a historia, nome e ubicación dalgúns destes edificios, espallados 
por cidades e vilas galegas diversas. Finaliza cunha suxerencia de enclave para a 
construción dun novo teatro en Vigo. 
 
 
 
Bragado, Manuel, 'Fabricantes de soños', Faro de Vigo, 'Campo de Granada', 16 outubro 
2005, p. 24. 
 
Recórdanse as figuras de Álvaro Cunqueiro e mais de Chano Piñeiro con motivo do 
cincuenta aniversario da edición de Merlín e familia, en relación ao primeiro, e polo décimo 
aniversario do pasamento do cineasta, Chano Piñeiro, autor de longametraxes como Sempre 



Xonxa. Dise que no acto de celebración deste último, se presentou a curtametraxe de 
Ignacio Vilar, Sempre Xonxa en Petín, na que se dá conta da experiencia das xentes deste 
pobo ourensán durante a filmación do filme considerado como fundador do cinema galego. 
A partir de aquí,afírmase que os dous homenaxeados están caracterizados por posuíren un 
espírito humanista alén de, e finalmente, centrarse na figura de Chano Piñeiro coa tentativa 
de achegar unha biografía así como dos diferentes proxectos nos que colaborou. 
 
 
 
Braxe, Lino, 'Berros europeos por un Arthur Miller galego', La Opinión, 'Opinión', 14 
febreiro 2005, p. 14. 
 
A referencia á literatura redúcese aquí a unha evocación do falecido autor norteamericano 
Arthur Miller.  
 
 
 
Cabana, Darío Xohán, 'Día das Letras Chairegas', El Progreso, 'Tribuna chairega', 22 
marzo 2005, p. 24. 
 
Fálase da iniciativa do Día das Letras Chairegas de mans dalgúns profesores da Terra Chá, 
di que se levou a cabo durante varios anos e que se converteu nunha celebración moi 
vigorosa, viva e útil pero tamén di que uns anos despois se deixou de facer por falta de 
axuda e que agora queren retomar esta celebración os concellos gobernados polo PP, 
deixando fóra aos concellos que non están gobernados por ese partido. Cabana dálles un 
consello, dilles que o deixen porque esa debe ser unha festa de letras e non iniciada por 
unha ideoloxía política concreta. 
 
 
Campo, Marica, 'Manuel María, pioneiro', A Nosa Terra, nº 1.174, 'Fin de semana', 5 maio 
2005, p. 32. 
 
Remítese ao artigo de Alonso Montero, no número 2 do Caderno de Estudios Chairegos, 
onde este lembra unha anécdota protagonizada por el mesmo. Marica Campo, pola amizade 
que tivo con Manuel María, dille a Montero que a idea orixinal non era súa senón de 
Manuel María. 
 
 
Campo, Marica, 'Hai sitio para todos', A Nosa Terra, nº 1.186, 'Fin de semana', 27 xullo 
2005, p. 32. 
 
Comenta a aparición dun manifesto literario baixo a sinatura de catro poetas nados no ano 
1984, publicado no número 573 da 'Revista das Letras' do xornal Galicia Hoxe e titulado 
'De rerum natura'. Di a autora que moitos manifestos teñen vocación de apisoadoras e aínda 
que estes mozos afirman o contrario, rematan facendo o mesmo. Destaca que descualifican 
a asociación de escritores, aínda que ao mesmo tempo celebra a súa aparición como forma 
de debate e de autocrítica. Por outra banda, non concorda coa afirmación inicial do 



manifesto "o profesorado de secundaria é o único lector do sistema literario galego". A 
autora opina que hai mestres que nin len en castelán nin en galego. Para rematar afirma que 
realmente hai sitio para todos. 
 
 
Caneiro, Xosé Carlos, 'O fracaso do home', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 106, 
'Personajes literarios', 23 abril 2005, p. 12. 
 
Dise que Leopold Bloom inventou o existencialismo anos despois de que fora creado por 
Dostoievski, opina que resulta fascinante por inxenuo, por perdedor, por perseguido, pero 
sobre todo por humano. Di que a literatura actual banaliza o talento e máis aos personaxes 
paradigmáticos. Remata afirmando que o fracaso de Bloom é o fracaso do home. 
 
 
Caneiro, Xosé Carlos, 'Merlín', La Voz de Galicia, 'De sol a sol', 15 setembro 2005, p. 64. 
 
Fálase da exposición organizada por Galaxia sobre o Merlín de Álvaro Cunqueiro. 
Deseguido, coméntase a actuación da Conselleira de Cultura, fotografándose coa selección 
galega de fútbol, ao igual que comenta a actuación impasíbel da Administración "Pepé". 
Finalmente, afírmase que o silencio que provocou ao longo deste tempo a exposición sobre 
Merlín é un síntoma de sermos un país en progresión regresiva e lenta.  
 
 
Caneiro, Xosé Carlos, 'Libros: para ser libres, tolerantes e pensantes', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 130, 'Club Dandi', 8 outubro 2005, p. 10. 
 
En primeiro lugar, faise unha loanza ao labor de Luís Bará e Ánxela Bugallo respecto das 
súas iniciativas en favor do fomento da lectura. Deseguido, dá a súa opinión persoal sobre o 
fracaso de gran parte das campañas de lectura, xa que explica que estas deberían estar 
dirixidas aos adultos e ás persoas que teñen unha misión de igual importancia, e incluso 
maior, que as propias campañas. Lóase dos últimos dous premios Xerais, Teresa Moure con 
Herba Moura (2005) e Manuel Veiga c'O exiliado e a primavera (2004). Tamén se fai 
referencia á iniciativa de impulso dos escritores galegos tanto no cinema como na música, 
así como da estrea da nova directora do Centro Dramático Galego, Ánxeles Cuña. 
 
 
Caneiro, Xosé Carlos, 'De tigres, espellos e poesía', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 131, 
'Club Dandi', 15 outubro 2005, p. 14. 
 
Comenta o que para el son textos imborrábeis, nos que alude a Borges que soñaba e 
fantaseaba con tigres e espellos, dos que logo escribía. Considera Caneiro que para el un 
dos libros máis importantes é Con pólvora e magnolias (1976) de Xosé Luís Méndez 
Ferrín, autor que considera o máis grande da literatura galega. Tamén critica que o pobo 
galego non estea vinculado coa súa cultura e a súa literatura, aspecto polo que cuestiona a 
construción da Cidade da Cultura. 
 
 



Caneiro, Xosé Carlos, 'Televisión e mercado en Blanco Amor', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 132, 'Club Dandi', 22 outubro 2005, p. 4. 
 
Esta é unha reflexión e crítica á situación do mercado do libro en Galicia, da falta de 
premios, como o Planeta, como canonizadores literarios, e da escasa publicidade na 
televisión, das publicacións de literatura galega. O autor láiase, desta situación  apelando a 
Ánxela Bugallo máis promoción do libro galego. 
 
 
 
Caneiro, Xosé Carlos, 'Cine e literatura', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 135, 'Club 
Dandi', 12 novembro 2005, p. 13. 
 
Desde esta columna de opinión, o autor dirixe unha crítica ao estado do cinema galego, 
exemplificando esa situación carencial coas alusións á longametraxe O lapis do carpinteiro  
e á obra fílmica de Xabier Villaverde. Aínda defendendo aos dous creadores, Caneiro 
declárase incapaz de loar unhas obras que, na súa opinión, non son merecedoras de afagos. 
Afirma que o cinema galego non acaba de arrancar pola carencia de vías, método e 
formación. Deseguido alude no seu discurso ao CGAI (Centro Galego de Arte e Imaxe), 
cuestionando a súa funcionalidade, pois para o autor unha programación excelente non 
resolve o papel que este Centro podería estar chamado a desenvolver. Apunta Caneiro os 
nomes dunha serie de profesionais aos que considera preparados e moi válidos para asumir 
diferentes labores no eido do cinema galego, afirmando que tamén a Admisnistración 
parece amosar unha actitude de predisposición ás melloras. Con todo isto a favor, o autor 
remata solicitando que se amplíen os horizontes do CGAI, que se consideren as obras 
fílmicas de autores galegos en base ás súas cualidades e non á forza mediática do creador e 
que se potencie a presenza dos libros galegos no noso cinema. 
 
 
 
Caneiro, Xosé Carlos, 'En Liliput', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 10, 26 novembro 
2005, p. 10. 
 
Pártese da ledicia que houbo entre o mundo literario pola presidencia de Cesáreo Sánchez 
Iglesias á Asociación de Escritores, coa de Francisco del Riego, na Academia e coa 
renovación vinda da man de Barreiro. Porén, faise unha crítica aos poucos avances que a 
Real Academia Galega está a facer a respecto das cuestións idiomáticas como tamén á 
Asociación de Escritores en lingua Galega que non se pronuncia ante as diferentes 
carencias que afectan os autores galegos como é a non remuneración por parte dos editores 
polo dereitos de autor. 
 
 
 
Casal González, César, 'Nuevas poesías', La Voz de Galicia, 'O de sol a sol', 1 xullo 2005, 
p. 72. 
 



César Casal reflexiona sobre a poesía na actualidade, fala da obra de Daniel Salgado e de 
María do Cebreiro en galego, mentres que en lingua castelá, fala do libro Manual para 
enamorar princesas de Chema Paz Gago, que conta coa anécdota de que llo firmou á 
princesa Letizia para Felipe. Dise que o poemario de Gago é unha revolución na que o 
amor e o desamor atopan o seu lugar. 
 
 
Casanova, Carlos, 'El soneto 128', El Progreso, 'XII Premio Puro Cora', 19 febreiro 2005, 
p. 48. 
 
Fálase do artigo premiado polo XII Premio Puro Cora, trátase de El Soneto 128, do 
desaparecido Carlos Casanova. Dise que este artigo versa sobre a maneira de escapar da 
realidade que ten a xente, e o propio Casanova cando as cousas son non gratas para os 
sentidos. Sinala que el sempre recorre ao soneto 128 de Shakespeare, que é o poema de 
amor máis fermoso que coñece. Deléitanos con algúns versos deste poema e danos a súa 
persoal visión sobre a obra. 
 
 
Castaño, Iolanda, 'E o premio é para...', Galicia Hoxe, 'Días (Des)contados', 13 marzo 
2005, p. 38. 
 
Fala sobre un certame poético no que ela era parte do xurado e despois de ler varios 
poemarios atópase coa sorpresa de que un deles é case coma seu, xa que o escritor/a fixera 
uso da intertextualidade. A continuación fai un comentario sobre o ensaio para a Gala dos 
Premios Mestre Mateo, na cal vai entregar algún que outro premio e na que a sorpresa 
chega cando cambian as fórmulas para a entrega de premios, agora xa non se pode dicir: o 
gañador é... xa que se estaría considerando aos demais como perdedores, así que ten que 
dicir: o premio é para... 
 
 
Castaño, Yolanda, 'Vivir de traballar', Diario de Ferrol/El Ideal Gallego/Diario de 
Arousa, 'Opinión', 18 marzo 2005, p. 37, 52, 52. 
 
Yolanda Castaño critica a pouca información que coñece a xente sobre a súa profesión e 
sobre o seu gremio en xeral, os poetas. Reclama cobrar o que se merece, nin máis nin 
menos, pero si o estipulado legalmente, xa que ao igual que a maioría dos escritores, moitas 
veces non chega a cobrar iso. Informa de que por lei, ao escritor correspóndelle un 10% do 
prezo do libro, e o resto vai para a cadea editorial. Como ela di, "qué sería da profesión dos 
médicos se tiveran que sandar aos demais a cambio de nada?", ou "qué sería de calquera 
outro profesional?". Considera que a pesar de ter unha profesión un tanto especial, as 
circunstancias coas que se encontra na vida non son nada especiais, polo hai que traballar 
para vivir. Este artigo foi publicado baixo o mesmo título no xornal El Progreso o 19 de 
marzo, p. 33. 
 
 
Castaño, Yolanda, 'Vivir de traballar', El Progreso, 'Opinión', 19 marzo 2005, p. 33. 
 



Yolanda Castaño critica a pouca información que coñece a xente sobre a súa profesión e 
sobre o seu gremio en xeral, os poetas. Reclama cobrar o que se merece, nin máis nin 
menos, pero si o estipulado legalmente, xa que ao igual que a maioría dos escritores, moitas 
veces non chega a cobrar iso. Informa de que por lei, ao escritor correspóndelle un 10% do 
prezo do libro, e o resto vai para a cadea editorial. Como ela di, "qué sería da profesión dos 
médicos se tiveran que sandar aos demais a cambio de nada?", ou "qué sería de calquera 
outro profesional?". Considera que a pesar de ter unha profesión un tanto especial, as 
circunstancias coas que se encontra na vida non son nada especiais, polo hai que traballar 
para vivir. Este artigo foi publicado baixo o mesmo título nos xornais Diario de Ferrol,  El 
Ideal Gallego e Diario de Arousa o 18 de marzo. 
 
 
 
Castaño, Yolanda, 'Siga buscando', Galicia Hoxe, 'Días (des)contados', 20 marzo 2005, p. 
56. 
 
Trátase o fallo do xurado do certame poético no que foi galardoada unha obra de Enma 
Pedreira. A autora augúralle moito traballo literario pero di que vai ser difícil superar a 
calidade da obra gañadora. 
 
 
Castaño, Yolanda, '¿Pluralidade? depende de cal', Diario de Ferrol/El Ideal 
Gallego/Diario de Arousa, 'Columna invertebrada/Opinión', 29 abril 2005, p. 39/72/56. 
 
Yolanda Castaño sinala que vén de participar en Córdoba en Cosmopoética, onde se dá 
acollida a todas as culturas literarias, entre as que están Hispanoamérica, Cuba ou España. 
Indica que entre todas estas linguas existe a maior diferenza intercultural, non obstante, 
Castaño fai unha crítica a esa multiculturalidade, na que están presentes outras culturas, 
pero na que non está presente a diversidade de linguas de España, especialmente o galego. 
Para rematar fala do desinterese polas distintas literaturas que se atopan no marco ibérico. 
 
 
Castaño, Yolanda, 'Contos de película', Diario de Pontevedra/El Ideal Gallego/Diario de 
Arousa, 'Columna invertebrada/Opinión', 27 maio 2005, p. 33/76/56. 
 
Trátase o tema da adaptación de obras literarias galegas ao medio audiovisual e coméntase 
que desta maneira chegará a moito máis público xa que a realidade audiovisual se está a 
consolidar coma un sector con identidade propia. Remátase dicindo que a literatura galega é 
unha fonte de primeira liña para o fornecemento dunha ficción propia. 
 
 
Castaño, Yolanda, 'Tempus Fugit', Galicia Hoxe, 'Días (des)contados', 5 xuño 2005, p. 44. 
 
Yolanda Castaño fala de como escapa o tempo, os días pasan sen ter en conta á xente. A 
autora comeza falando dos últimos ensaios do Desfile das Forzas Armadas na Coruña e 
segue comentando que continúa formando parte do xurado dos "Premios da Crítica 



Galicia", que se outorga a un persoeiro que contribuíra co  seu labor ao desenvolvemento 
da cultura galega. Sinala que este ano o premio foi para a desaparecida Luísa Villalta. 
 
 
Castaño, Yolanda, 'Achegarse ao lector', Diario de Pontevedra/El Ideal Gallego/Diario de 
Arousa/Galicia Hoxe, 10 xuño 2005, p. 41/60/60/6. 
 
Fai referencia ao XXV aniversario da fundación do Congreso da Asociación de Escritores 
en Lingua Galega, onde se fixo referencia á fenda existente entre os escritores e máis a 
sociedade. Sinálase que por un lado se atopan os escritores, que se queixan das poucas 
vendas, ademais do pouco interese que suscitan a pesar da calidade da súa obra, mentres 
que por outro lado están algúns deses escritores que consideran que en lugar de lamentarse, 
deberían de tratar de aprender a manexar os distintos medios que hai ao seu alcance. Ao 
final dise que realmente o que é importante é a autenticidade, humanidade, profundidade, 
ocorrencia,... da obra, por enriba de vender libros. 
 
 
Castaño, Yolanda, 'Rodando... acción', Galicia Hoxe, 'Días (des)contados', 12 xuño 2005, 
p. 48. 
 
Faise unha viaxe a través destes días descontados na vida da articulista. Comeza dicindo 
que cambia o tempo, que os rapaces van ás praias cargados de apuntamentos. Logo fala do 
Congreso da Asociación de Escritores en Lingua Galega, que se celebrou en Poio, onde 
pouco máis se fixo que revivir o pasado sen mirar para o futuro. Comenta tamén como vai a 
rodaxe da película na que está inmersa.   
 
 
Castaño, Yolanda, 'Teoría dos xéneros', Galicia Hoxe, 'Días (des)contados', 11 setembro 
2005, p. 38. 
 
No seo da sección 'Días (des)contados', configurada ao xeito dun diario persoal, a poeta 
Yolanda Castaño inclúe, no apartado correspondente ao sábado 03, un brevísimo 
comentario no que dá conta do seu traballo de preparación dun prólogo. A este respecto, 
aproveita para loar a obra prologada, desenvolvendo unha serie de símiles nos que 
parangona o libro co que un goza con diferentes realidades sentidas como próximas: un 
vello amigo que acompaña, un amante, etc. 
 
 
Castaño, Yolanda, 'Obradoiro literario', Galicia Hoxe, 'Días (Des)contados', 2 outubro 
2005, p. 48. 
 
Entre outras cuestións, fálase de dous obradoiros de poesía, un en Santiago e outro en 
Ourense, proferidos por Yolanda Castaño, alén de facer referencia á obra de teatro, Paso de 
cebra, dirixido por Gustavo Pernas, cos actores Elina Luaces e Vicente de Souza. 
 
 
 



Castaño, Yolanda, 'Día Mundial', Galicia Hoxe, 'A contra', 4 decembro 2005, p. 44. 
 
Entre outros asuntos que non teñen que ver coa literatura, faise mención do proxecto que 
está levando a cabo Rafa Xaneiro, organizador de "Translitera. Xornadas de Novas 
Linguaxes Poéticas", como demostración da relación entre a poesía e outras formas de 
expresión, que se presentará en diferentes salas galegas entre as que se atopan a Granell, de 
Compostela, a Luís Seoane, da Coruña, a W. Flórez en Cecebre, a Laxeiro, en Vigo, e en 
Trasalba, a de Otero Pedrayo. Alén disto, refírese tamén ao 50 cabodano da obra de 
Cunqueiro, Merlín e familia, coa conseguinte celebración no Museo do Pobo Galego. 
 
 
 
Castro Ratón, Xosé, 'A palabra de Manuel María vive entre nós', Diario de Arousa, 
'Arousa, un mar de cultura', 'Colaboración', 9 outubro 2005, p. 20. 
 
O texto de Xosé Castro ten como eixe vertebrador a homenaxe dedicada a Manuel María á 
volta do seu primeiro cabodano e coincidindo coa data de nacemento do escritor. Infórmase 
de que esta homenaxe, iniciada o día 8 de outubro de 2005 en Compostela, prolongarase 
durante seis meses e acollerá un amplo e diverso conxunto de actos e publicacións (edicións 
de libros, representacións teatrais, discos e filmes, etc.) entre os que o autor nos sinala 
sucintamente algunhas. Dise que este conxunto de actividades oriéntase á divulgación da 
obra e da personalidade do, en opinión de Castro Ratón, xustamente homenaxeado autor. A 
continuación, o autor cita as palabras de Felipe Senén nas que este último loa a coherencia 
da vida e a obra de Manuel María, da súa ética e da súa estética, incidindo nos seus méritos 
como escritor e como persoa. Deseguido, Xosé Castro lembra as tres celebracións 
sobranceiras para o poeta galego (primeiro de ano, primeiro domingo de xullo e vintecinco 
de xullo), incluíndo algunhas notas sobre os costumes cotiáns asociados a eses días. Nos 
últimos parágrafos do artigo, o autor inclúe algunhas palabras de Méndez Ferrín, 
pertencentes ao seu discurso de recepción de Manuel María como membro da Real 
Academia Galega e que deixan unha imaxe intemporal do poeta.  
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Castelao artista: un trazo universal para a patria', Galicia Hoxe, 
'Estraños, raros e esquecidos', 2 xaneiro 2005, p. 2. 
 
Fálase do libro de Luís Seoane, que viu a luz no ano 1969 na editorial bonaerense 
Alborada. Dise que agora un escritor e pintor ofrece a dimensión artística doutro escritor e 
tamén pintor. Trátase dun percorrido pola historia persoal e creativa de Castelao. Seoane 
inclúe un capítulo monográfico dedicado aos "cegos de Castelao". Remátase dicindo que 
Castelao incorporaba ao periodismo unha forma de literatura popular galega, non recollida 
até o de agora. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Exposición Rexional en Santiago de Compostela', Galicia 
Hoxe, 'Estraños, raros e esquecidos', 15 maio 2005, p. 2. 
 



Lémbrase a Exposición Rexional que se desenvolveu en Compostela no ano 1909. Dise que 
a dita exposición aparece recollida na publicación Galicia, na que se atopan outros traballos 
interensantes, entre os que destaca un artigo de Manuel Portela Valladares, "Forzas de 
Galicia", sobre os valores éticos e sociais do país. Finalmente, cita autores que colaboraron 
na revista. 
 
 
 
Castro, Víctor, 'Xavier Alcalá estuvo con los niños de Abegondo', El Ideal Gallego, 
'Atalaya mariñana', 13 maio 2005, p. 22. 
 
Informa de que o CEIP San Marcos de Abegondo solicitou a través do programa da Xunta: 
'Os Nosos Escritores', a presenza de Xavier Alcalá no centro. Dise que tanto o propio 
escritor coma os alumnos pasaron moi bos momentos escoitando vivencias do autor e 
preguntándolle cousas. Para rematar fálase do curso de Dietética e Nutrición , que está 
enmarcado dentro do programa de Educación para a Saúde da Consellería de Sanidade, e 
que vai dirixida para as amas de casa de Abegondo. 
 
 
Castro, Xavier, 'Cunqueiro e a culinaria da caza (II)', Galicia Hoxe, 'Da nosa acordanza', 7 
xaneiro 2005, p. 5. 
 
Fálase do gusto de Álvaro Cunqueiro tanto pola literatura coma pola gastronomía e das 
viaxes que fixo na compaña do seu amigo Castroviejo polos montes e chimeneas de 
Galicia. Dise que tales andanzas dábanlle logo para escribir os seus libros e que incluso 
quixo escribir acerca da historia das tabernas galegas. Conta tamén que a Cunqueiro lle 
gustaba a caza de pluma pero non se recoñecía partidario do "faisandage", na preparación 
da perdiz. 
 
 
Castro, Xavier, 'Cunqueiro e o licor de Ribadeo (IV)', Galicia Hoxe, 'Da nosa acordanza', 
28 xaneiro 2005, p. 5. 
 
Continúa facendo repaso do gusto culinario de Cunqueiro. Conta anécdotas como cando 
colleron aquel pombo e cómo quería preparalo don Álvaro, coa súa ceboliña e pataquiñas 
fritidas... Dise que a vista desempeña un gran papel na concepción culinaria do ilustre 
persoeiro. Fala tamén do licor de Ribadeo e contrasta con fontes do século XIX, que xa por 
aquela, dito licor era apreciado e ben coñecido coma un exótico kummel. 
 
 
Castro, Xavier, 'Cunqueiro e a cata', Galicia Hoxe, 'Da nosa acordanza', 6 maio 2005, p. 5. 
 
Pregúntase se acaso existen saberes inútiles e respóndese que probabelmente non. Tamén 
clarifica que saber acerca das cousas acrecenta o pracer de gozalas. Así, comeza a describir 
a paixón que sente Álvaro Cunqueiro polo viño en xeral e pola cata de viños en particular. 
Comenta as características dos mellores viños gustosos ao padal e di que dispoñer dun viño 
xeitoso para beber equivalía a aumentar a calidade de vida.  



 
 
Castro, Xavier, 'Cunqueiro, tradición e viño', Galicia Hoxe, 'Da nosa acordanza', 13 maio 
2005, p. 5. 
 
Fálase das tradicións que acompañaban á vendima en Galicia, aínda que nun principio 
Álvaro Cunqueiro consideraba que non existían. Fálase da tradición do Rosal onde as vellas 
en procesión lle contaban contos e chistes verdes aos acios para excitar a virilidade do viño 
que tería que nacer. Outra vez se dá conta do gusto de Cunqueiro pola boa mesa e mais 
polos bos viños. 
 
 
Castro, Xavier, 'Desde o esquecemento', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Artigos', 3 
xullo 2005, p. 23. 
 
Opina que Ernesto Vázquez Souza ofrece un corpus homoxéneo de estudos e ensaios na 
obra Desta beira do Leteu (2004). Lémbrase que o Leteu é o lendario río do esquecemento, 
polo que o autor achega a interesantes artigos culturais que parecen estar no esquecemento, 
incluso dos estudosos. Sinálase que esta obra está dividida en tres grandes bloques 
temáticos:  no primeiro, aparecen autores como Manuel Murguía ou Fernández Flórez; no 
segundo bloque, Víctor Casas ou Antón Vilar Ponte; e no último, Suárez Pícallo, María 
Miramontes ou Castelao, entre outros. 
 
 
Castro, Xavier, 'Viño e slow life', Galicia Hoxe, 'Da nosa acordanza', 8 xullo 2005, p. 5. 
 
Despois de comparar o viño coa maneira de ver a vida, fálase dalgunhas poesías dedicadas 
a esta bebida, tanto en galego como en castelán. O viño é neste artigo obxecto de loa. 
 
 
Castro, Xavier, 'Máis Cunqueiro, menos Prozac', Galicia Hoxe, 'A nosa acordanza', 15 
xullo 2005, p. 5. 
 
A partir da referencia dun libro de Luís Cernuda, Donde habite el olvido, que depois 
recolleu Sabina nunha das súas cancións, fálase da necesidade de que a alta literatura habite 
na memoria e non no olvido, o que lle fai relembrar a celebración dos cincuenta anos da 
publicación da novela de Cunqueiro, Merlín e familia, da que se fala do seu protagonista, 
da raíña Xenebra e da cociñeira Marcelina, entre outros, sempre facendo referencia ao 
mundo fantástico de Cunqueiro. 
 
 
 
Castro, Xavier, 'Cunqueiro e Merlín', Galicia Hoxe, 'Da nosa acordanza', 22 xullo 2005, p. 
5. 
 
Neste artigo faise un resumo dun capítulo do Merlín e familia de Cunqueiro que conta 
como os enviados do bispo de París van xunto Merlín para que reparase tres  "quitasoles" 



chamados "Sal e sol", "Mirabilia" e "Luceiro", onde tamén fan parte da narración, Xosé de 
Cairo, mordomo do mago e a cociñeira Marcelina.  
 
 
 
Castro, Xavier, 'Recordo de Manuel Luís Acuña', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 
'Debate', 24 xullo 2005, p. 23. 
 
Coméntase o caso de Manuel Luís Acuña que, coma outros autores galegos que 
desenvolveron parte da súa actividade literaria no século XX, permanecen aínda hoxe nun 
segundo plano, cando non no esquecemento. Dise do autor que é unha voz fundamental na 
poesía galega de preguerra e que é o creador do poemario Fírgoas. Fálase do ano 1933, moi 
frutífero no eido da lírica galega, onde hai importantes diferenzas de popularidade entre os 
diversos títulos publicados. Así, cítanse obras deste ano como Corazón ao vento, de 
Aquilino Iglesia Alvariño, Poemas do si e do non e Cantiga nova que se chama riveira, de 
Álvaro Cunqueiro, Nao senlleira ,de Fermín Bouza-Brey, Codeseira, de Xosé Crecente 
Vega ou O muíño albeiro, de Ánxel Sevillano. Dise que dende hai poucos anos Manuel 
Luís Acuña é reivindicado desde diversas entidades e a través da reedición da súa obra. 
Dáse noticia do II Congreso dedicado ao poeta, celebrado na Pobra de Trives en 2003. 
Indícase que o foro acolleu numerosas conferencias e mesas de debate formadas por 
especialistas da literatura. 
 
 
Castro, Xavier, 'Cunqueiro e a cata', Galicia Hoxe, 'Opinión', 14 outubro 2005, p. 5. 
 
Reflexión sobre a falta dunha boa consideración dos viños galegos dende sempre na 
sociedade galega. Lembra que autores como Ramón Otero Pedrayo ou Álvaro Cunqueiro 
tentaban fomentar a cultura vinícola. Considera que Álvaro Cunqueiro era un bo catador e 
gastrónomo, que referenciou nas súas obras literarias o viño. Sinala que o autor 
mindoniense se definía como un "probador", aínda que non era un profesional dos viños nin 
etnólogo.  
 
 
Castro, Xavier, 'Roteiros gastroliterarios: Mondoñedo', Galicia Hoxe, 'Da nosa acordanza', 
18 novembro 2005, p. 5. 
 
Tómanse as festas culinarias celebradas en Mondoñedo como unha oportunidade de 
achegarse ao mundo do escritor Álvaro Cunqueiro, coas posíbeis visitas á escultura sedente 
do autor lugués, ao lado da catedral, e á da súa casa natal. Porén, o autor láiase da non 
existencia dun roteiro turístico, literario e gastronómico do escritor na súa propia vila. 
 
 
 
Castro, Xavier, 'Cunqueiro e a xente', Galicia Hoxe, 'Da nosa acordanza', 25 novembro 
2005, p. 5. 
 



Fálase da figura de Cunqueiro como unha persoa moi cordial no trato que dende sempre 
tivo unha relación moi unida á das súas irmás, alén de o seu estado de ánimo camiñar entre 
a ledicia e unha certa melancolía. Todo isto é explicado de forma moi literaria facendo uso 
de determinados exemplos coñecidos polo autor. 
 
 
 
Chao, Ramón, '¿El Nobel para Ferrín?', La Voz de Galicia, 'Desde mi otero', 17 xuño 2005, 
p. 20. 
 
Fala dunha chamada que recibiu para obter a súa firma en apoio a Méndez Ferrín e di que a 
deu sen dubidalo,  sen preguntarse sequera para que era, pensando nun principio que tiña 
relación  co premio Nobel, mais caéndo logo na conta de que para que isto ocurrise 
necesitaríase unha Galicia desencravada do pasado, especialmente do pasado franquista. 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 23 febreiro 2005, p. 5. 
 
Faise alusión ás referencias que "Macías o Namorado" ten dentro da literatura portuguesa 
como na galega, admitindo que na primeira aparece citado a miúdo no Cancioneiro Geral 
de Garcia de Resende, alén de en Camões facer referencia a ela. Porén, na literatura galega, 
atópanse algunhas alusións en El álbum de la caridad, no monólogo Macías, de Eugenio 
Carré Alvarellos, e o poema escénico Macías, de Cabanillas e A. De Lorenzo. Finalízase 
afirmando que a este autor lle foron atribuídas unha vintena de composicións en galego, en 
castelán ou na mestura destas dúas malia só ser posíbel considerar cinco como propias deste 
autor. 
 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 6 abril 2005, p. 5. 
 
Fálase sobre Evaristo Martelo Paumán, que foi xunto con Pondal e mais Florencio 
Vaamonde un dos contertulios da Cova Céltica. Dise que comparte moitas das súas 
ideoloxías con Pondal, xa que a súa poesía se desenvolve no mundo dos bardos e está 
ateigada de torres, castelos, armaduras e batallas. Considera o galego como unha fala de 
reis, un idioma histórico. Para rematar, dise que toda a súa lírica está recollida case 
integramente en Líricas gallegas, publicado no 1894. 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 8 abril 2005, p. 5. 
 
Céntrase nos poemas patrióticos de Evaristo Martelo Paumán e destaca en concreto 
"Andeiro" (1922) no que se fai unha defensa do conde de Andeiro, valido da raíña Leonor 
de Portugal. Enténdese que nesta composición manifesta a súa ideoloxía iberista xa que 
ataca aos heroes portugueses que conseguiron a definitiva separación de España e Portugal. 
 
 



 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 9 abril 2005, p. 5. 
 
Refírese á obra de tipo patriótica do escritor Evaristo Martelo Paumán, poñendo o exemplo 
do poema "Andeiro", do ano 1922, no que defende o conde Andeiro, valido da raíña Leonor 
de Portugal e morto polo Mestre de Avís, máis tarde rei de Portugal. Afírmase que expresa 
aquí a súa ideoloxía iberista, criticando as actitudes dos portugueses por quereren a división 
dos dous reinos, así como se advirte que o ton coloquial que emprega nalgúns momentos, 
desmerece o ton patriótico no que se insire o poema. 
 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 20 abril 2005, p. 5. 
 
Trátase o labor literario de Evaristo Correa Calderón; dise que nas primeiras publicacións 
predominan as obras en galego, aínda que tamén as hai en castelán e cítanse algunhas desas 
obras. A seguir, dise que a partir de 1936 principia os seus estudos de crítica co ensaio 
Intuición del Romanticismo, e noméanse algúns dos traballos que fixo tras os ditos estudos 
de crítica. Para rematar, dise que no 1959 sae á luz o libro Teoría de la Atlántida y otras 
historias fabulosas, que vén ampliar un traballo anterior. 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 19 maio 2005, p. 5. 
 
Fálase do contorno de Urbano Lugrís González e das características da súa obra. Apúntase 
que Urbano era fillo do membro da RAG Manuel Lugrís Freire e mais dunha pianista, polo 
que a música e a literatura sempre estiveron presentes na súa vida dende cativo. Dise que a 
fantasía e mais a imaxinación están ligadas á súa obra e que na súa obra poética e pictórica 
percíbese a insistente lectura de narracións mariñas decimonónicas e suxestivas, xunto á 
súa infantil e vivenciada infantil visión do mar da Coruña. 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 1 xuño 2005, p. 5. 
 
Fálase da extraordinaria capacidade de traballo de Urbano Lugrís, como pintor e escritor. 
Dise que tiña unha sección fixa: 'Ventana al pasado'  e que, a pesar do seu carácter, nunca 
foi un incomprendido, pero foron varios os falsos amigos que se aproveitaron del nos seus 
momentos de debilidade. 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 26 xullo 2005, p. 5. 
 
Expóñense os datos biográficos de Eugenio Carré Aldao, nado na Coruña en 1859 e 
descendente de cataláns residentes en Galiza. Como datos significativos, dise que comezou 
a súa carreira no sector do comercio coa firma Sastre y Carré e na actualidade adquiriu a 
libraría de Andrés Martínez Salázar e a imprenta e papelaría de Domingo Puga. 
 



 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 29 xullo 2005, p. 5. 
 
Lémbrase a figura de Eugenio Carré Aldao como editor, xornalista e impresor. Da súa 
empresa saíron a Revista Gallega ou o Boletín Bibliográfico da Librería Regional que 
deron conta das novas sobre a literatura que se publicaba en Galicia, así como as novidades 
estranxeiras e todas aquelas noticias que estiveran en relación co renacer do país.  
 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 30 xullo 2005, p. 5. 
 
Faise referencia á Librería Regional de Eugenio Carré Aldao, como punto aglutinador de 
todos aqueles interesados polas ciencias, literatura e a arte galegas, e que se lle coñeceu 
como a "Cova Céltica". A seguir, noméanse os diferentes persoeiros que acudiron a estes 
faladoiros, como Manuel Murguía, Martelo Paumán, Lugrís Freire, Salinas, Tettamancy, 
Rodríguez González, Florencio Vaamonde, Martínez Salazar, Salvador Golpe, Oviedo Arce 
e Pérez Ballesteros, entre outros, como asiduos a estas reunións, malia tamén ter que ter en 
conta a outros que a visitaban cando ían á Coruña, dos que se citan, Curros Enríquez, 
Chané, García Ferreiro, Marcelo Macías, Fernández Alonso, Amor Meilán ou López Soler. 
 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 9 agosto 2005, p. 5. 
 
Fálase de Eugenio Carré Aldao, no momento en que pecha a súa libraría no ano 1908 e que 
lle permite dedicarse de forma máis intensa á actividade literaria e xornalística. A seguir, 
alúdese ao seu labor como académico, fundador e secretario da Real Academia Galega no 
ano 1918, correspondente da "Historia de Madrid" e da sección galega da española, 
"Buenas Letras de Barcelona, Declamación, Músicas y Buenas Letras de Málaga" e do Real 
Instituto de Lisboa", así como vicepresidente da "Comisión Provincial de Monumentos da 
Coruña", cronista oficial da cidade herculina e algunha que outra vez, directivo da 
"Asociación de Prensa" da provincia coruñesa. 
 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 10 agosto 2005, p. 5. 
 
Neste artigo recóllese unha breve biografía do académico fundador e secretario da RAG até 
1918, Eugenio Carré Aldao, axuntando con posterioridade algunhas das súas publicacións, 
como Brétemas e Rayolas, no xénero poético, alén de La literatura gallega en el siglo XIX, 
Influencias de la literatura gallega en la castellana, Literatura gallega, Influencia de los 
catalanes en el progreso de la industria pesquera en Galicia, De la geografía general del 
reino de Galicia, así como Rosalía de Castro, su vida y su obra, dentro do Boletín da RAG, 
ou Refranero gallego, dentro da revista A Nosa Terra. 
 
 



 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 12 agosto 2005, p. 5. 
 
Faise no inicio unha breve referencia biográfica de Eugenio Carré Alvarelos, fillo de Carré 
Aldao, nado na Coruña o 5 de setembro do 1885 e morto na mesma cidade o 18 de 
setembro do 1967, e nomeado académico adxunto da Real Academia Galega no 1906. A 
seguir, fálase da colección literaria "¡Terra a nosa!", publicada polo xornal coruñés El 
Noroeste, que deu a luz o 20 de abril do 1919 o conxunto de poemas Da raza deste autor, 
Tentación, ensaio dramático, e un monólogo titulado Macías o Namorado. Tamén comenta 
que nos anos 50 en Bos Aires se publicou Escolma de poesías e no 1964 foi premiada a 
colección de poesía "Arelas". 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 13 agosto 2005, p. 5. 
 
Fálase de Eugenio Carré Aldao, que publicaría no ano 1919 na colección literario "¡Terra a 
Nosa!", publicada polo xornal coruñés El Noroeste, o conxunto de poesías intituladas Da 
raza. Alén disto, cítanse outras publicacións neste xornal do autor, como Tentación, no 
1921, ensaio dramático e Macías o Namorado, monólogo en verso, no mesmo ano, así 
como tamén a Escolma de poesías, nos anos 50 en Bos Aires, a premiada colección de 
poesías Arelas, no ano 1964, a biografía Ur. Benemérito de Galicia, don Galo Salinas 
Rodríguez, e as novelas inéditas O milagre, Volverá e Un episodio de la retaguardia. 
 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes',  
, Galicia Hoxe, 'Opinión', 23 agosto 2005, p. 5. 
 
Indícase a data de nacemento e morte de Eugenio Carré Alvarellos, na Coruña o 5 de 
setembro de 1885 e 18 de setembro do 1967, respectivamente. A seguir, apúntase que 
exerceu como profesor na Escola Superior de Comercio e foi axudante de Cátedra de 
Carlos Barés Lizón, aínda que rexeitou o cargo. En 1908 nomeárono académico adxunto da 
Real Academia Galega, e en 1921 foi socio da sección poética da Academia de 
Declaración, Música e Boas Letras de Málaga. Dentro da colección literaria do autor, 
destácanse obras como Da raza (1919), conxunto de poesías que viron a luz grazas á 
colección literaria "Terra Nosa", publicada no xornal coruñés El Noroeste. No 1921 
publicou o ensaio dramático Tentación e Macías o Namorado, un monólogo en verso. 
Apúntase ademais que nos anos 50, no exilio, apareceu o libro Escolma de poesía. 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 24 agosto 2005, p. 5. 
 
Refírese ás distintas publicacións que acolleu a colección literaria "¡Terra Nosa!", do xornal 
coruñés El Noroeste, dende o momento da súa apertura  en 1914 até 1964. Inclúe tamén 
referencias a obras inéditas como O milagre ou unha serie de diálogos co título común de 
Críticas e pasatempos, xunto a numerosas poesías en castelán e galego. 
 



 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 24 agosto 2005, p. 5. 
 
Fálase da biografía feita por Eugenio Carré Aldao, Un benemérito de Galicia, don Galo 
Salinas Rodríguez, escrita en colaboración co seu irmán e que foi premiada nun certame 
promovido polo Centro Galego de Madrid no 1953. Indícase, ademais, que deixou inéditas 
as novelas O milagre, Volverá, Un episodio de la retaguardia, así como numerosas poesías 
en castelán e en galego. 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 22 setembro 2005, p. 5. 
 
Refírese ao galego Eugenio Montes Domínguez do que se ofrece unha pequena reseña ao 
seu labor profesional como redactor en xornais americanos, como no Arriba e La Nación, 
de Bos Aires, El Comercial, de Lima ou El Diario Ilustrado, de Santiago de Chile. Así 
mesmo, apúntase o discurso intitulado El romanticismo de los clásicos, co que entrou na 
Real Academia Española de la Lengua, alén de destacar o seu gran papel como orador. 
 
 
 
Conde, Alfredo, 'Avoltas augas literarias', El Correo Gallego, 'Os outros días', 7 xaneiro 
2005, p. 4. 
 
Alfredo Conde dá unha visión metafórica sobre a literatura na actualidade, comparándoa 
coa auga. Di que as augas da literatura galega están calmas, mentres que as avoltas augas 
literarias castelás non se sabe moi ben se están turbias ou sereas, xa que se enturbaron 
debido a unha crítica de Echevarría. A conclusión é que todo volve á normalidade e tanto 
unhas coma outras augas quedan serenadas no seu estanque dourado. 
 
 
Conde, Alfredo, 'Que me deixen escribir', El Correo Gallego, 'Os outros días', 8 xaneiro 
2005, p. 4. 
 
Mantén referencia co artigo do día anterior, afirmando que as críticas teñen ferido varias 
veces o seu corazón. Di que, a pesar disto, o que realmente queda de todo é que, tras vinte 
anos, aquelas noveliñas que viñeron sendo criticadas, aínda se seguen a publicar, polo que  
pide que o deixen escribir. 
 
 
Conde, Alfredo, 'Panteón de Galegos Ilustres', El Correo Gallego, 'Os outros días', 14 
xaneiro 2005, p. 4. 
 
Pide respecto para os mortos. Lembra que cando o corpo de Agustín Sixto Seco foi velado 
no panteón de galegos ilustres, a irritación chegou a todos os asistentes, os comentarios 
eran os mesmos, hai que respectar aos mortos. O motivo desta crítica é que non se tivo en 
consideración que se lle estivera a dar velo a un defunto, senón que aquilo parecía un 



desfile de modelos. Sinala que había unha exposición ao mesmo tempo que o doio e os 
curiosos entremezclábanse cos asistentes ao acompañamento. 
 
 
Conde, Alfredo, 'Sistema editorial invisible', El Correo Gallego, 'Os outros días', 23 
febreiro 2005, p. 4. 
 
O motivo do artigo é o discurso de Fernando Fernán Gómez no que falou da resignación 
coa que se enfronta á acollida que ten este persoeiro de lindes para dentro, xa que é 
recoñecido no territorio español e pouco máis. Conde pregúntase que é de todos aqueles 
autores que non teñen cabida nin tan sequera no territorio nacional; todos falan de 
globalización, a iso é ao que lle votan a culpa, pero ese termo vén de vello e nunca 
funcionou, polo que, segundo Conde, debemos de rebelarnos, non contra a globalización 
senón contra nós mesmos. 
 
 
Conde, Alfredo, 'Unha flor e unha cervexa', El Correo Gallego, 'Os outros días', 14 marzo 
2005, p. 4. 
 
Ofrécese unha flor e unha cervexa para o primeiro antólogo que inclúa a Álvarez Torneiro 
na súa compilación. Este pedimento vén dunha conversa de Conde con Xavier Castro na 
que falaban das aventuras de escribir poemas e na que saíron á luz nomes como o de Avilés 
ou outros non tan coñecidos coma Álvarez Torneiro. 
 
 
Conde, Alfredo, 'O Día das Letras Galegas', El Correo Gallego, 'Os outros días', 26 abril 
2005, p. 4. 
 
Fai unha crítica do Día das Letras Galegas. Di que se perdeu case todo: antes era un día 
para celebrar en colectividade pero agora emprégase para vaguear un pouco. En canto aos 
escritores homenaxeados, sinala que se busca máis a ideoloxía política ca a propia obra do 
autor. Conde está en contra do que se converteu este día tan importante para Galicia e di 
que os escritores que queren publicar a súa obra teñen o mesmo tipo de dificultades cós de 
outros sitios. 
 
 
Conde, Alfredo, 'Encandilar os lectores', El Correo Gallego, 'Os outros días', 28 abril 2005, 
p. 4. 
 
Alfredo Conde responde ao comentario dun amigo sobre a súa firme postura, manifestada 
no día 26 de abril, de crítica ao Día das Letras Galegas. Mantén que a literatura galega 
deberíase equiparar á castelá e que o homenaxeado debería ser unha persoa cuxa obra sexa 
capaz de encandilar non só ao público galego, senón que unha vez traducido a outras 
linguas teña o mesmo efecto neses lectores. 
 
 



Conde, Alfredo, 'E así con tantos outros', El Correo Gallego, 'Os outros días', 29 abril 
2005, p. 4. 
 
Nesta sección fixa aparece reflectida outra vez a opinión de Alfredo Conde sobre o Día das 
Letras Galegas; desta vez, todo xurde a raíz de cando o agasallaron cun libro de Xesús 
Rodríguez López en Madrid, empeza a preguntarse qué pasaría se lle concedesen o premio 
a este home, que de seguro era un bo home, pero a calidade da súa obra era discutíbel. O 
autor di que non se merece todo o protocolo que esixe ser galardoado coa distinción de ser 
o escritor ao que se lle dedica o devandito día. 
 
 
Conde, Alfredo, 'Un Día do Libro de real festa', El Correo Gallego, 'Os outros días', 4 maio 
2005, p. 4. 
 
Fala sobre o Día do Libro en Barcelona e como se celebra. Sinala que todos compran rosas 
cos libros e que é un día realmente de festa, non é un día máis no calendario, a xente sabe 
aprecialo. Opina que rosa é moi expresiva e refírese á mitoloxía para explicar o significado. 
 
 
Conde, Alfredo, 'A voltas coa estatística', El Correo Gallego, 'Os outros días', 7 maio 2005, 
p. 4. 
 
Alfredo Conde quéixase de que os escritores ademais de declararlle á Facenda ao cabo do 
ano, tamén deben declararlle á Estatística sobre canto venden, canto publican... Indica que, 
polo dito, tras un traballo ao mellor de tres anos de investigación, ao estar o libro publicado 
teñen que pagar polo que até entón non lles deu nada. O autor considera que se chega a 
saber todo isto en vez de dedicarse a escribir máis lle valería meterse a traballar na 
estatística. 
 
 
Conde, Alfredo, 'Xantares literarios', El Correo Gallego, 'Os outros días', 13 maio 2005, p. 
4. 
 
Fala do xantar literario ao que foi en Allariz. Di que estaba organizado polo PEN de Galicia 
e que esta vez era por motivo de dúas figuras ourensás, como Otero Pedrayo e Xaquín 
Lorenzo. Sinala que os escritores invitados eran de lugares moi diferentes e de distintas 
formas de pensar, pero aínda así, falaron e escoitáronse uns aos outros. Remata dicindo que 
estes Xantares Literarios son un exercicio de convivencia necesario e recoméndallos a 
outros colectivos. 
 
 
Conde, Alfredo, 'Festa das Letras en Sotelo Blanco', El Correo Gallego, 'Os outros días', 
17 maio 2005, p. 4. 
 
Faise referencia aos vinte e cinco anos que cumpriu a editorial Sotelo Blanco, menciónanse 
algúns dos invitados ao convite, como Isaac Díaz Pardo, e faise especial fincapé na figura 
de Xesús Couceiro, ao que acuña coma o "libreiro galego" por excelencia. Logo conta a 



trama do malentendido de Manolo Lourenzo cando dixo que quería morrer fusilado coma 
Díaz Pardo e o xornalista que lle fixera a pregunta puxo de titular "ML di que quere morrer 
fusilado con Díaz Pardo". 
 
 
Conde, Alfredo, 'Avifauna autoral e variopinta', El Correo Gallego, 'Os outros días', 10 
xuño 2005, p. 4. 
 
Escapando da realidade, o autor somérxese por completo na literatura. Tras isto analiza os 
distintos tipos de autores que a fan posíbel; a eles refírese como avifauna autoral e 
variopinta, xa que todos son diferentes á par que representativos. Quéixase do pouco caso 
que lle fan os antólogos aos poetas. 
 
 
Conde, Alfredo, 'Antólogos que están pitoños', El Correo Gallego, 'Os outros días', 11 
xuño 2005, p. 4. 
 
Refírese ao comentario do día anterior. Nun primeiro momento explica a qué viña o dito; di 
que soe ler os prólogos dos libros ao final para non ir cunha idea preconcibida do texto e a 
medida que lía a Antoloxía Poética Leliadoura íase indignando máis e máis, xa que moitos 
dos grandes poetas da literatura galega non estaban incluídos nesa antoloxía. Remata 
dicindo que unha antoloxía non debera cinguirse a criterios xeográficos ou cronolóxicos, 
senón simplemente a criterios literarios. 
 
 
Conde, Alfredo, 'Ler ós nosos clásicos, e que cunda', El Correo Gallego, 'Os outros días', 
12 xuño 2005, p. 4. 
 
Pregúntase onde andarán os lectores de hai vinte anos e baralla dúas hipóteses: ou ben que 
están na inopia, xa que non hai datos deles de ningún tipo, ou ben que xa non os hai. A 
continuación critica a lectura dos clásicos galegos, porque habelos hainos. Considera que a 
literatura clásica enriquece moito máis que a denominada literatura infantil e xuvenil e 
afirma que os lectores desta última están infantilizados e remata dicindo que non hai tempo 
para ler nunca salvo que sexa por obriga e, se é o caso nunca, se vai aproveitar o bo do 
clásico. 
 
 
Conde, Alfredo, 'Ignorados e célebres mediocres', El Correo Gallego, 'Os outros días', 22 
xuño 2005, p. 4. 
 
Proponse facer unha historia da literatura, ao criterio de esquerdas e dereitas, que sinale aos 
monárquicos e aos republicáns, aos agnósticos e aos católicos, en definitiva, a todos. A 
todos agás aos mediocres, independentemente do lugar no que estean situados. 
 
 
Conde, Alfredo, 'Mente requentada pola calor', El Correo Gallego, 'Os outros días', 23 
xullo 2005, p. 4. 



 
Divagando sobre os efectos que a calor fai nas mentes das persoas, o autor descúlpase da 
súa incapacidade estacional de inventar algo co que entreter ao lector. A través desta 
disertación, ábrese ao verán e ao seu prodixio luminoso como espertar das ansias durmidas 
durante o inverno. Mentres, aproveita para reivindicar un recital dos poemas de Ramón 
Cabanillas, construtor de esperanzas ás que se nutren os seus corresponsais, creadores de 
sentimentos e sensacións, que coma o verán, entran coma raxeiras de sol no seu escuro 
faiado e nas que el sempre responde, eufórico en ocasións e expectante.  
 
 
Conde, Alfredo, 'Cunqueiro, un autor singular', El Correo Gallego, 'Os outros días', 26 
setembro 2005, p. 4. 
 
Alfredo Conde, partindo dunha biografía de Álvaro Cunqueiro, fai unha crítica clara aos 
valores sociais actuais de consumismo e idolatración de personalidades baleiras e 
"descerebrantes", poñendo o fenómeno consumista en comparación coa vida de Cunqueiro 
e expresando así a súa admiración cara a el: "Por este autor dunha excepcionalidade tal que 
andariamos en debota peregrinaxe a Mondoñedo…" Finalmente enxalza de novo unhas 
actuacións feitas por Cunqueiro coas que exemplifica o que admira do escritor. 
 
 
Conde, Alfredo, 'Conteñedores culturais', El Correo Gallego, 'Os outros días', 28 setembro 
2005, p. 4. 
 
 O texto comeza enxalzando a importancia da linguaxe escrita (e a súa lectura) para a vida 
dunha lingua "unha cultura sempre se sostén en palabras" pero tamén criticando aqueles 
que din que a cultura galega está nun gran momento. Acto seguido fala de que varias 
culturas ou xeitos de ver a vida poden ser transmitidos por unha soa lingua, poñendo en 
contraposición o imaxinario Lisboeta e o imaxinario galego que representan nunha mesma 
lingua dous xeitos diferentes de ver a vida.  Seguidamente, estabelece unha crítica a aqueles 
que pensan que porque fan museos de toda índole e edificios grandiosos, supostamente 
dedicados á cultura, están a fomentar a cultura. 
 
 
Conde, Alfredo, 'Alguén que poña as cousas no sitio', El Correo Gallego, 'Os outros días', 
4 outubro 2005, p. 4. 
 

A propósito dunhas palabras do profesor Calaza nas que se refería á necesidade de que en 
Galicia e en España houbese un Harold Bloom que evidenciase a "cursilería" dos estudos 
culturais de "minorías étnicas", Alfredo Conde expresa o seu desacordo con esa opinión e 
aproveita para cuestionar tamén o peche férreo das fronteiras do sistema literario galego, 
onde os críticos que operan verquen os seus xuízos sen desligarse da rede de amiguismos e 
grupos ideolóxicos ou políticos en que se enmarcan. 
 
 
 



Conde, Alfredo, 'A mazá esa da discordia', El Correo Gallego, 'Os outros días', 14 outubro 
2005, p. 4. 
 
Comeza confesando que, debido ao seu hábito lector, non se decata moi ben do que escribe 
até que le o artigo publicado. Despois desta reflexión, aclara que escribe con tanta 
antelación porque lle causa tensión o ter que preparar artigo tras artigo para unha data 
determinada, contando así cunha marxe de respiro. A partir daquí, o autor admite que 
escribiu unha resposta a un columnista a través do artigo publicado o día anterior no canto 
de facelo por email, disculpándose ante o resto dos lectores xa que estes non lle teñen por 
que atopar sentido ao artigo. Remata explicando o título desta columna xornalística, dicindo 
que os escritos publicados poden ser unha arma de dobre fío, considerados tanto unha mazá 
da discordia como mazás de ouro, dependendo das situacións. 
 
 
Conde, Alfredo, 'Botellóns literarios', El Correo Gallego, 'Os outros días', 15 outubro 
2005, p. 4. 
 
O autor aproveita a presentación da última novela de Luísa Castro para reflectir a súa 
opinión sobre o panorama literario. Seguidamente, informa sobre a presentación da novela 
de Javier Ozores, na Praza do Libro da Coruña, onde se ofrece queixo de Castela e viño da 
Rioxa. O autor fai unha similitude de ambos os dous feitos mediante a seguinte afirmación 
con dobre sentido: "Os galegos que escriben en español están dispostos a comer o mundo". 
A continuación, fai unha relación do panorama literario da Coruña, de Madrid e Barcelona, 
tomando esta última como capital mundial da edición en español, e tamén di que a 
competencia é a mellor forma de facer literatura. Para rematar, deixa que reflexionemos 
sobre a posibilidade de aceptar aos autores que escriben en castelán como "xente de nós", 
incluindo a Luísa Castro como unha delas.  
 
 
Conde, Alfredo, 'Á marxe de movementos e dogmas', El Correo Gallego, 'Opinión', 19 
outubro 2005, p. 4. 
 
Fálase do finado dramaturgo Roberto Vidal Bolaño, protagonista neste mometo pola 
celebración dunha tertulia arredor da súa figura, na que o seu fillo Roi guiou o acto. 
Recóllese un comentario feito por Manuel Lourenzo que admite que non se pode impór 
unha literatura fantástica, a non ser que se  trate dun Álvaro Cunqueiro. Afírmase, despois, 
a frase  de Lourenzo opinándose que non se pode impór un movemento literario porque o 
que sempre sobrevive é o espírito libre. Alúdese, para finalizar, a que Cunqueiro non se 
pode encadrar en ningún xénero, xa que el mesmo é un xénero. 
 
 
Conde, Alfredo, 'Mestre da dirección', El Correo Gallego, 'Os outros días', 8 novembro 
2005, p. 4. 
 
Alfredo Conde segue tirándolle do fío a un tema que abordara xa no seu anterior artigo, e 
que ten a ver coa triloxía de Pirandello encol do 'teatro no teatro', integrada polas obras Seis 
personaxes á procura de autor, Cadaquén ó seu xeito e Esta noite represéntase 



improvisando. Concretamente, o discurso de Conde centrarase na posta en escena da 
primeira obra mentada, a cargo de Xulio Lago. En primeiro lugar, compáranse a 
escenografía preparada por Antonio Simón e a que no seu momento fixera Baldessari, 
contrastando o xogo de espazos e volumes creado por este último, coa sinxeleza en favor da 
palabra que deseña o primeiro. Nas liñas seguintes, o autor valora as actuacións de Miguel 
Pernas, no papel do Pai, e de Gustavo Pernas, no papel de Director, considerando soberbia 
a primeira delas e boa, aínda que algo grandilocuente, a segunda. Pregúntase a continuación 
se esa grandilocuencia e esa ampulosidade declamatoria estaban xa no texto orixinal de 
Pirandello, e acaba concluíndo, a partir da lembranza da súa lonxana lectura do autor, que 
en efecto iso é así. Con todo, declara que a representación adquire unha lentitude 
inxustificada por momentos, equiparábel á cámara lenta cinematográfica. O balance final 
resulta positivo e Conde manifesta que se trata posibelmente do mellor traballo de dirección 
que lle viu a Xulio Lago, de quen, por outra parte, recoñece ter contemplado moitos 
traballos. 
 
 
 
Conde, Alfredo, 'De poética e melancolía', El Correo Gallego, 'Os outros días', 10 
novembro 2005, p. 4. 
 
O autor primeiramente di que a realidade ademais do que se pensa é o que se percibe, polo 
tanto, a través da escrita somos transmisores de realidade. Cando esta transmisión se fai 
coas palabras con significantes axeitados provócase emoción e transpórtanos. Conde di que 
aínda que pareza algo enrevesado á hora de explicalo, o certo é que cando iso sucede di que 
estamos a falar de poesía. En canto á pregunta se é posíbel transmitir realidades con imaxes 
da mesma forma que como se fai coas palabras, o autor resposta que si, segundo el é 
posíbel sempre que haxa poesía e intensificación dos significantes; isto mesmo é aplicábel á 
pintura e á fotografía e pon como exemplo un Vermeer ou un Tunner. Na opinión de 
Alfredo Conde, tamén podemos ver isto nas fotografías de Fernando Páez que están 
expostas na Igrexa da Universidade de Santiago de Compostela, ademais anima aos lectores 
que vaian visitar estas fotografías que nos introducen no mundo da melancolía e que el 
considera extraordinarias. 
 
 
Conde, Alfredo, 'A pedra dos nosos orixes', El Correo Gallego, 'Opinión', 14 decembro 
2005, p. 4. 
 
Co gallo de cumprirse vinte e catro anos da constitución da primeira lexislatura do 
Parlamento de Galicia, o autor lembra a presentación que nese momento estaba a preparar 
pola súa novela Breixo, tamén traducida ao castelán e editada en Xerais por Luís Mariño. 
Despois de ter discorridos eses anos, o autor encóntrase preparando a edición de outra 
novela, coa posibilidade de estar acompañado polo seu editor o mesmo que no caso 
anterior. A seguir, e por medio dunha digresión literaria e mitolóxica, chégase a falar sobre 
a pedra do granito, citando a Lynn Margulis, quen afirmou ser esta a pedra primixenia 
galega, na Semana de Ciencia e Cultura. 
 
 



 
Cora, José de, 'Carlos Casanova', Galicia en el mundo, 'Opinión', 4 febreiro 2005, p. 6. 
 
Lémbrase que Carlos Casanova foi un poeta exquisito que finou ás poucas horas de coñecer 
que o xurado do XII Premio Xornalístico Puro Cora, premiara a súa colaboración: El 
Soneto 128. Dise que a este autor non lle gustaban as grandes cousas senón que aspiraba a 
captar a beleza dun intre, era unha persoa moi delicada e sosegada que asombrou a todos 
coa súa súbita morte cando conseguira o recoñecemento dos seus lectores. 
 
 
Cores, Baldomero, 'El Celta', baixo a autoridade de Murguía', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'De 
libros e de historia', 1 maio 2005, p. 9. 
 
Coméntase que El Celta é a conciencia común, era o punto de convivencia dos pobos que 
vivían á beira do partido xudicial de Corcubión, de aí o nome de El Celta para o semanario 
publicado por primeira vez en 1901. Dise que o recoñecemento de Murguía era moi 
relevante e autorizado para os redactores deste semanario. 
 
 
Cores, Baldomero, 'Antón Vilar Ponte, entre navíos e raqueiros', Galicia Hoxe, 'Lecer', 31 
decembro 2005. 
 
Esta é unha crítica ao topónimo de Costa da Morte, defendendo que xa o propio Antón 
Vilar Ponte, afirmara que este non era xusto nin para os fisterráns nin para a xente de 
Corcubión, pois non obedece a causas telúricas ou fatalistas e si ao intenso tráfico marítimo 
que se dá nesta costa galega. 
 
 
 
Costa Clavell, Xavier, 'A gaita galega', Galicia Hoxe, 'No faiado', 25 marzo 2005, p. 5. 
 
Parte de que este artigo o fai máis dende o sentimento que dende o coñecemento. Di que o 
son da gaita galega evócalle as festas tanto de aldeas coma de cidades. Afirma que se sente 
prisioneiro dun estado de ánimo que se lle mete no corazón e que se apodera do seu ser. 
Fala tamén do poema "A Gaita Galega" de Xan Manuel Pintos, do cal reescribe uns cantos 
versos, e a continuación pregúntase se se poderían tocar as Roldas de Compostela con 
música de gaita galega. 
 
 
Costa Clavell, Xavier, 'Semana da cultura galega en Barcelona', Galicia Hoxe, 'No faiado', 
4 maio 2005, p. 5. 
 
Fálase da semana da cultura galega en Barcelona e dáse conta dos diferentes actos que 
houbo: o 18 foi a presentación da revista Grial, que durou até o día 22, data na que Antón 
Mascato falou do Dicionario Cumio da Lingua, que el mesmo dirixe. Dise que día 20 
dedicóuselle a Sotelo Blanco co gallo de cumprirse os seus vinte e cinco anos de editor. 
Costa fai un alto para dar a coñecer a súa futura publicación: A cociña galega en España, e 



di onde vai a ser presentado este libro. Sinálase tamén que o día 22 presentáronse dous 
libros dedicados a Lorenzo Varela e fálasenos un pouco da xente presente no dito acto. 
 
 
Costa Clavell, Xavier, 'Méndez Ferrín', Galicia Hoxe, 'No faiado', 20 xullo 2005, p. 5. 
 
Fálase da biografía e da obra do escritor ourensán, Xosé Luís Méndez Ferrín, do que se 
recollen as novelas, Voce na néboa, de 1957, Percival e outras historias, de 1958, Retorno 
a Tagen Ata, de 1971, Bretaña esmeraldina, de 1987, Arrianos, de 1991 e No ventre do 
silencio, de 1999. Dentro do xénero poético, refírese a Con pólvora e magnolias, do ano 
1976, importante pola renovación que fixo da poesía e gañadora do Premio da Crítica de 
Galicia. A seguir, recóllense algunhas palabras do autor nunha entrevista que se lle fixo no 
suplemento semanal "Babelia" do xornal El País, para finalizar admitindo o peso do 
escritor dentro da rede literaria galega. 
 
 
 
Costa Clavell, Xavier, 'As ferramentas do escritor', Galicia Hoxe, 'No faiado', 12 setembro 
2005, p. 5. 
 
O autor comeza resaltando a importancia do idioma como principal ferramenta do escritor e 
explica que a causa da súa escasa produción en galego (vinte e cinco libros dun total de 
douscentos cincuenta) é unha profunda interiorización do castelán por razóns sociais e 
familiares. A continuación, declara a súa admiración pola lingua galega, admiración que 
tamén profesa, aínda que de forma máis fébel, cara ao francés e o catalán. Costa Clavell ten 
tamén unhas palabras para o 'galaico/portugués' vehiculador das cantigas medievais, 
declarando sentirse atraído por el dende moi novo. En síntese, un breve percorrido por 
algunhas linguas que persoalmente lle resultan interesantes a este escritor para verbalizar o 
seu discurso de autor. Decide interromper o texto apelando á prudencia e para non caer na 
pedantería, a pesar de recoñecer as múltiples posibilidades do tema que trata, do que se 
considera namorado. 
 
 
Cuba, Xoán R. / Miranda, X. / Reigosa, A., 'O cubano que debuxou en galego', Galicia 
Hoxe, 'Opinión', 17 decembro 2005, p. 9. 
 
Amósase a tristura pola perda do ilustrador Lázaro Enríquez (A Habana, 1950) que soubo 
coma ninguén retratar o mundo galego en obras como o Diccionario dos seres míticos 
galegos, Contos colorados ou un volume da colección Cabalo Buligán. Destácase a súa 
elegancia á hora de interpretar aos escritores, a súa vitalidade, a súa alegría e a súa 
coherencia ideolóxica. Queda a calidade de todas as súas creacións para a posteridade 
momento no que será valorado como un mestre. 
 
 
 
Díaz Dopico, José, 'Habemus Jofre', Diario de Ferrol, 'El Observatorio', 24 setembro 2005, 
p. 30. 



 
Anúnciase a próxima apertura do Teatro Jofre en Ferrol, o día 1 de decembro, coa 
consecuente emoción por parte dos cidadáns polos múltiples recordos que esta sala lles 
ofrece, alén de facer referencia aos problemas que no seu momento afectaron á apertura 
deste Teatro polos problemas co Ministerio da Vivenda e da propia empresa construtora. 
 
 
 
Díaz Pardo, Isaac, 'O Día do Libro en Catalunya', La Voz de Galicia, 'Crónicas 
inconformistas', 2 maio 2005, p. 5. 
 
Fálase sobre as diversas actividades celebradas en Cataluña por mor do Día do Libro. Dise 
que unha libraría galega serviu de marco para celebrar e coordinar o día dos nosos libros 
tamén que esta data coincidiu coa festa do FAD (Fomento das Artes Decorativas). Faise 
referencia á diversidade de obras que compuñan a exposición e dáse conta das obras que a 
Isaac Díaz Pardo máis lle gustaron. 
 
 
Díaz Pardo, Isaac, 'Agustín Sixto Seco', La Voz de Galicia, 'Crónicas inconformistas', 9 
maio 2005, p. 7. 
 
Díaz Pardo fai un extenso percorrido pola memoria para dar conta de anécdotas ou 
comentarios sobre Sixto Seco. Dise que o próximo día 12 vaise a presentar na libraría da 
Rúa Nova de Santiago, o Escalpelo Literario de Agustín Sixto Seco, editado por Ir Indo e 
cun epílogo de Bieito Ledo. Dise de Sixto que compaxinou á perfeción tanto a súa labor 
traumatolóxica coma  tentar manter a vixencia da cultura galega en tempos moi difíciles da 
dictadura pasada. 
 
 
Díaz Pardo, Isaac, 'Os libros: 'Non ei barqueiro nen remador', La Voz de Galicia, 'Crónicas 
inconformistas', 22 xuño 2005, p. 9. 
 
Saliéntase a festa organizada por Edicións Xerais de Galicia con motivo do seu vinte e 
cinco aniversario, a cal tivo lugar na illa de San Simón. Infórmase da apertura do acto de 
entrega de premios cun discurso maxistral de Xosé María Álvarez Cáccamo e coa peza A 
novela de San Simón, que relata as tres épocas polas que pasou a illa. Tamén se di que días 
antes desta festa de Xerais se presentou na Coruña a segunda parte do Diccionario 
Histórico das Ciencias e das Técnicas, Autores II,  publicado polo Seminario de Estudos 
Galegos. 
 
 
Díaz Pardo, Isaac, 'A Cidade da Cultura e Ánxel Casal', La Voz de Galicia, 'Crónicas 
inconformistas', 22 agosto 2005, p. 7. 
 
En primeiro lugar, di que dos dous temas que vai opinar estivo falando Ánxela Bugallo, o 
venres anterior, con moita claridade. De seguido, comenta que o día anterior estivo nas 
obras do monte Gaiás, acompañado por Doron Klinghofer, un economista e arquitecto 



urbanista en Israel, e a súa dona, que fai pezas de porcelana, ao mesmo tempo que se 
celebra o XXXIV Encontro Estival de Sargadelos. Explica que a información que ten 
Doron é excepcional, tamén de Galiza, mais que lle faltaba coñecer a Cidade da Cultura, 
coa que quedou abraiado. A seguir, comenta que Ánxel Currás, xerente da Fundación, foi o 
que lles facilitou a entrada, e indica qué persoas estiveron presentes. Despois fala dos 
diferentes significados que se lle dá á palabra "cultura", e engade que as palabras teñen que 
ter un significado preciso, e pon como exemplo "Centro Monte Gaiás".  Explica que é máis 
universal e que abarca todo o que alí se proxectou. Finalmente, engade as mudanzas que foi 
facendo o arquitecto dende o proxecto inicial. Para rematar, céntrase brevemente no 
recordatorio a Federico García Lorca que fixeron dous oradores. 
 
 
Díaz Pardo, Isaac, 'Querido e admirado Ferrín', La Voz de Galicia, 'Crónicas 
inconformistas', 5 setembro 2005, p. 8. 
 
O artigo vai dirixido a Xosé Luís Méndez Ferrín como resposta a un comentario anterior 
feito polo ourensán. Díaz Pardo conta unha anécdota sobre Manuel Fraga Iribarne que data 
do ano 1977. Nesa época Sebastián Martínez Risco, Ramón Piñeiro e Marino Dónega foron 
a Madrid a pedirlle axuda a Fraga para facer unha obra na Academia Galega e este 
axudounos pedindo préstamos a uns bancos. Parece ser que Sebastián Martínez Risco fora 
profesor de Fraga no instituto e aínda seguía a chamalo Manolito de forma cariñosa. Díaz 
Pardo cita máis obras importantes levadas a cabo grazas a Fraga e fai a reflexión de que 
non foi un mal para Galiza, nin un enemigo, senón que existen outros moitos peores no 
mundo galego nos que a xente, e neste caso Ferrín, non se fixan tanto.  
 
 
Diéguez, Lois, 'Cemiterio de escritores', A Nosa Terra, nº 1.178, 'Subliñado', 2 xuño 2005, 
p. 12. 
 
Fálase das imaxes dalgúns dos máis salientábeis persoeiros da literatura galega que foron 
colocadas na praza Maior de Lugo; o autor refírese a elas coma lápidas e di que o anaco de 
texto que acompaña a cada personaxe non recolle para nada o mellor da súa obra. Para 
rematar pide que se lle devolva á praza o seu estado orixinal, para o ben de todos, incluídos 
os homenaxeados. 
 
 
Dobarro, Sara, 'Gestión cultural', Diario de Ferrol, 'Ferrol', 13 xaneiro 2005, p. 18. 
 
Dise que a xestión cultural non debe ser feita para tapar buracos senón para intentar 
solucionalos. Considérase que a crise que sofre hoxe en día o sector das editoriais galegas é 
complicada pero o que non se debe é subvencionalas senón dotar de materiais en galego a 
centros culturais, clubes deportivos... Opínase que unha boa xestión cultural achega unha 
gran riqueza. 
 
 
Dobarro, Xosé María, 'Xosé Lois García', Diario de Ferrol, 'Outravolta', 14 agosto 2005, 
p. 21. 



 
Iníciase cunha referencia espacial do autor ao lugar dende o que escribe ("o cerne mesmo 
da Galicia xeográfica, concretamente [...] Chantada"), aducindo os motivos de tal 
localización: a asistencia a unhas xornadas de homenaxe a un vello amigo seu, "un 
traballador e loitador infatigable a prol da cultura", Xosé Lois García. Nomeadamente, 
explicítase a entrega deste autor aos eidos culturais galego e catalán, descendendo a niveis 
de concreción maiores dentro destes dous grupos. A viaxe por autoestrada sérvelle a Xosé 
María Dobarro para desenvolver un breve excurso no que atopan cabida temas diversos, na 
súa maioría vencellados á actualidade política e económica: a suba dos prezos do 
combustible, a guerra de Iraq, etc. Un subapartado do artigo, "Homenaxes en vida", 
céntrase xa na figura de Xosé Lois García, achegando algunhas pinceladas biográficas e 
datos relacionados co seu labor. Neste sentido, destácase a súa expulsión da fábrica de 
automóbiles SEAT na que traballaba por mor do seu activismo nas loitas de reivindicacións 
laborais. Asimesmo, menciónase que estudou Historia na Universidade de Barcelona e que 
exerce como arquiveiro no concello de Sant Andreu. Como apunte final, Dobarro 
exprésalle a ese amigo os seus parabéns por unha homenaxe que, persoalmente, agradece 
que se celebrase en vida do destinatario.   
 
 
Dourado Deira, Manuel, 'O doutor Sixto Seco: un nobre executivo da cultura galega', El 
Correo Gallego, 'Fin de semana', 'Arousanía', 9 xaneiro 2005, p. 2. 
 
Fálase do doutor Sixto Seco, que finou o derradeiro día do ano 2004. Manuel Dourado 
achégase á parte máis arraigada a Galicia do doutor, o seu amor pola literatura e cultura 
galegas. Dise que o "Primeiro regreso de Castelao" non tería lugar de non ser polo 
incesante traballo do doutor, que tivo que pórse diante dos franquistas ou ir a 
manifestacións para que non lle botaran abaixo o evento que tanto traballo custara 
organizar. Trátase dunha pequena homenaxe que lle fai este amigo ao doutor, Sixto Seco. 
 
 
Dourado Deira, Manuel, 'Academia Literaria de Rianxo', Galicia Hoxe, 'Ardentía', 28 
maio 2005, p. 4. 
 
Fálase da visita da vicepresidenta do goberno central a Rianxo, por mor da creación dunha 
Academia Literaria neste lugar. Dise que, a pesar de ter nado varios galegos ilustres nesta 
vila, son moi poucas as manifestacións que deles hai, salvo unhas cantas placas e bustos. 
Destácase que coa creación desta Academia, pretenderíase o estudo destes nobres 
persoeiros. Sinálase que o alcalde de Rianxo se queixa ante a vicepresidenta e pídelle no 
nome de todos obras, obras con amor. 
 
 
 
Dourado Deira, Manuel, 'A crise editorial e o libro galego', Galicia Hoxe, 'Ardentía', 17 
setembro 2005, p. 4. 
 
En primeiro lugar, introdúcese o tema da crise, cada vez máis aguda, do libro galego e en 
galego. A seguir, ofrécense datos sobre a Asociación Galega de Editores, onde fala do 



toque de alarma ante a agudización da crise, para despois salientar a intención da 
Asociación Galega de Editores de solicitar unha entrevista coa Conselleira de Cultura co fin 
de deseñar unha estratexia en relación co novo Goberno. Vinculado a este tema, expresa o 
autor a crise da cultura galega. Afirma que a crise da nosa cultura significa a crise da nosa 
identidade como país cunha lingua propia. Seguidamente, comenta a "cuadriculación" do 
Estado Español en provincias, como un instrumento creado ao servizo do dominio 
centralista sobre a periferia. Fálanos do problema diglosia e bilingüismo harmónico na 
educación e no ensino público, debido aos dezaseis anos perseguidores do idioma e 
potenciadores do castelán. Finalmente, comenta a tendencia da dereita a denominar ao 
castelán, español. 
 
 
F.M.B., '¿Armas de destrución masiva contra 'O fillo do acordeonista'?', El Correo 
Gallego, 'Correo das Culturas', 'Olladas', 2 xaneiro 2005, p. 2. 
 
Comézase afirmando que non se está perante unha recensión sobre O fillo do acordeonista, 
senón que este artigo só pretende "saudar o atrevemento" de Edicións Xerais de Galicia ao 
nos ofrecer certos produtos doutras literaturas. Despois pasa a detallar o "caso Echevarría" 
no que Ignacio Echeverría fixo unha "crítica demoledora" a esta novela de Bernardo 
Atxaga. Remátase subliñando as dificultades para facer unha crítica independente en certos 
medios que consideran que o libro é un simple produto cultural. 
 
 
 
F.M.B., 'Alais Editores: un alentador proxecto para recuperar a nosa memoria', El Correo 
Gallego, 'Correo das Culturas', 'Olladas', 6 febreiro 2005, p. 2. 
 
Aplaude o xurdimento dun novo proxecto editorial, da man de Fabiola Sotelo, chamado 
Alais Editores e detense no volume Emigración e arquitectura. Os Brasileiros, de Teresa 
Táboas, publicado por esta nova editorial. Afírmase que estamos ante un libro que ten como 
propósito o de recuperar a nosa memoria histórica "e non directamente a través da 
narrativa, ao menos nos seus comezos". 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'A lectura en Galicia', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 3 
febreiro 2005, p. 3. 
 
Detense a analizar os resultados dos hábitos de lectura e compra de libros en España no ano 
2004. Afirma que un 45% dos españois "non é lectora de libros", destaca que cada vez son 
máis os máis mozos que non len e que a novela segue a ser o que máis se le. Tamén se 
detén nos escasos datos referidos a Galiza deste estudo e indica que un 59,4% da sociedade 
le libros en galego e ante este dato Fernán Vello sentenza: "oxalá fose certo, meus reis". 
 
 
 



Fernán Vello, Miguel Anxo, 'As vantaxes do lector', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 4 
febreiro 2005, p. 3. 
 
Apoiándose en palabras de Umberto Eco, António Lobo Antunes, Nabokov e mais 
Adelaida Nieto, reflexiona sobre a lectura como unha das actividades máis pracenteiras e 
formativas que pode realizar o ser humano. 
 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'O necesario Instituto Rosalía de Castro', Galicia Hoxe, 
'Caderno aberto', 8 febreiro 2005, p. 3. 
 
Subliña a necesidade de contar cunha institución que represente internacionalmente a 
lingua e a cultura galega, como o Instituto Raimon Llull para o catalán. Para isto indica que 
o seu nome podería ser o de Rosalía de Castro e tería como finalidade a proxección do 
patrimonio literario e artístico de Galicia fóra do país. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Libros en Casablanca', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 17 
febreiro 2005, p. 3. 
 
Fala do remate en Casablanca do XI Salón Internacional da Edición do Libro, no que 
España era un dos convidados e dise que contou coa presenza da lingua galega na figura de 
Luís G. Tosar. Remata salientando a necesidade de contar cunha tradución ao árabe de Se o 
vello Simbad volvese ás illas. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Mesa polo Libro e a Lectura', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 
28 febreiro 2005, p. 3. 
 
Refírese á constitución, o 9 de xuño de 2004, da Mesa polo Libro e a Lectura que conta coa 
presenza de todo o espectro activo do mundo do libro en Galiza. Afírmase que o seu 
mandato é claro: traballar para estabelecer os borradores dunha Lei do Libro e da Lectura e 
mais dunha nova Lei de Bibliotecas de Galiza. A seguir informa de que o 25 de febreiro de 
2005 tivo lugar unha nova reunión na que se aprobaron por unanimidade os borradores 
destas leis. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Euloxio R. Ruibal, a elegancia cultivada desde a raíz de ser', 
El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Retratos literarios', 20 marzo 2005, p. 16. 
 



Refírese ao ingreso de Euloxio Ruibal na RAG e a seguir fala das súas orixes. Cualifícase a  
Ruibal como "home de teatro e de letras" e tamén se destaca a súa faceta de narrador, 
dramaturgo, ensaísta e guionista. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'O fenómeno dos 'blogs', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 30 
marzo 2005, p. 3. 
 
Ofrece unha serie de comentarios sobre o novo fenómeno dos "blogs" que son cualificados 
por Miguel Anxo Fernán Vello como unha especie de diario de autor ou rexistro vital que 
ten lugar no ciberespazo. Como exemplo, recomenda visitar o de Santiago Jaureguizar, 
"Facendo amigos" ou o de Fran Alonso, "Cabrafanada". 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Sobre os críticos literarios', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 7 
abril 2005, p. 3. 
 
Apoiándose nas reflexións que Jordi Llavina e Giancarlo Stagnaro fan sobre a crítica 
literaria, refírese á crítica literaria en Galicia, con nomes como Xosé Luís Méndez Ferrín, 
Dolores Vilavedra ou Helena González, afirmando que esta é unha crítica que posúe "unha 
recoñecida e contrastada calidade" cunha conciencia lúcida de universalidade. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Recoñecemento a un xornalista novo', Galicia Hoxe, 
'Caderno aberto', 20 abril 2005, p. 3. 
 
Dá conta da entrega do premio de xornalismo Xohán Carballeira a Óscar Curros Moure. 
Fala do seu traballo premiado e da sú traxectoria para rematar cunha referencia á súa 
personalidade xornalística. 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Barcelona, capital internacional do libro', Galicia Hoxe, 
'Caderno aberto', 22 abril 2005, p. 3. 
 
Comenta a importancia da cidade de Barcelona na celebración do Día do Libro. Explica 
que nesta cidade xurdiu en 1553 o primeiro gremio de Libreiros ou que a Biblioteca de 
Catalunya data de 1907. Tamén se detén en indicar que en 1926 Vicent Calvel Andrés 
propón celebrar o Día do Libro, que en 1930 pasará a coincidir co Día de Sant Jordi -23 de 
abril- e que dende 1995 esta data foi escollida pola UNESCO para celebrar o Día Mundial 
do Libro. 
 
 
 



Fernán Vello, Miguel Anxo, '25 anos de Sotelo Blanco Edicións', Galicia Hoxe, 'Caderno 
aberto', 25 abril 2005, p. 3. 
 
Aplaude o labor feita por Sotelo Blanco Edicións desde a súa fundación en Barcelona no 
ano 1980 até os nosos días. Salienta que ten publicados máis de mil títulos e máis de vinte  
coleccións literarias e que tamén publica A Trabe de Ouro. Conclúe destacando que soubo 
apostar por un bo produto e dálle os parabéns por todo este traballo feito. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Escritores galegos en Barcelona', Galicia Hoxe, 'Caderno 
aberto', 26 abril 2005, p. 3. 
 
Alude á importancia de Barcelona e do seu Centro Galego -fundado en 1923- para a 
literatura en galego en Cataluña. Destaca que escritores como Manuel Casado Nieto, 
Alfonso Pexegueiro ou Margarita Ledo Andión viviron en Barcelona e que actualmente 
viven outros como Basilio Losada, Costa Clavell, Manuel Mandianes, Camilo Valdeorras, 
Sotelo Blanco ou Helena González. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Manuel María', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Retratos 
literarios', 1 maio 2005, p. 13. 
 
Considera que en Manuel María a terra ten un valor material e simbólico e ao mesmo 
tempo unha enerxía que fornece de combustíbel ao "motor lírico que domina o poeta". 
Afirma tamén que a Terra Chá é sempre o centro da súa terra e que esta terra e as súas 
paisaxes son un todo de fondura e emoción. No remate afirma que Manuel María está vivo 
na terra e entre nós. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Lección de poesía', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 2 maio 
2005, p. 3. 
 
Aplaude a lección de poesía que deu Francisco Brines no Museo de Arte Contemporánea de 
Fenosa, na Coruña, no ciclo "A arte da conversa" da que salienta que reflexionou sobre o 
fenómeno poético e mesmo chegou a teorizar sobre el. Entre outras afirmacións de Brines 
destácase que para el un poema é a "conciencia dramática do vivir" e mais que a poesía é 
un "desvelamento, unha crónica da intensidade". 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Sobre as Feiras do Libro', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 4 
maio 2005, p. 3. 
 



Reflexiona sobre a importancia das Feiras do Libro e salienta que os concellos de Ferrol e 
de Vigo non apoiaron que se celebrase esta Feira en 2005 e de aí que non se celebre. Fronte 
a este "silencio oficial" a prol do libro contrapón o labor do Concello de Barcelona. 
Finalmente apunta que estas Feiras precisan outro modelo de casetas para que cheguen a ser 
"salóns urbanos do libro". 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Sobre as Feiras do Libro (segunda parte)', Galicia Hoxe, 
'Caderno aberto', 5 maio 2005, p. 3. 
 
Segue a súa reflexión sobre as Feiras do Libro comezada onte e centrándose agora na 
importancia da colaboración dos medios de comunicación e dos editores. Sostén que o libro 
galego no século XXI precisa de novos foros públicos de exhibición e comercialización e 
remata afirmando que as Feiras do Libro deben ser "auténticos foros culturais e 
comerciais". 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Unha muller para a Fundación Rosalía de Castro', Galicia 
Hoxe, 'Caderno Aberto', 9 maio 2005, p. 3. 
 
Gaba o labor docente e literaria de Helena Villar Janeiro e a seguir alude á posibilidade de 
que sexa a próxima presidenta da Fundación Rosalía de Castro, o que considera unha boa 
noticia para a cultura galega e un paso adiante fundamental para a Fundación. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'O milagre da poesía en Barcelona', Galicia Hoxe, 'Caderno 
aberto', 10 maio 2005, p. 3. 
 
Dá conta da celebración, do 3 ao 11 de maio, da Semana da Poesía en Barcelona dentro dos 
CXLVIII "Jocs Florals" e detalla que no referente á lingua galega estiveron Iolanda 
Castaño, Modesto Fraga, Ana Romaní, Xavier Castro, Luís G. Tosar, Manuel Rivas e o 
porpio Fernán Vello. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'De Pura Salceda a Jorge Souza', Galicia Hoxe, 'Caderno 
aberto', 12 maio 2005, p. 3. 
 
Informa do labor literario de dous literatos de estirpe galega: a poeta Pura Salceda e mais o 
poeta Jorge Souza. Da primeira sinala que vén de publicar a súa primeira achega en lingua 
galega titulada Versos de perra negra mentres que de Souza comenta que ten nas súas mans 
o volume En las manos la niebla. Remata coa ilusión de que algún día non afastado estes 
poetas estean entre nós. 
 



 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Xantares Literarios 2005', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 13 
maio 2005, p. 3. 
 
Indica que veñen de rematar en Oleiros o ciclo de "Xantares Literarios" organizados polo 
Pen Clube de Galicia. Afirma que neste xantares se uniron a cociña de autor co discurso 
literario e que neles foron homenaxeados Álvaro Cunqueiro, Xosé María Castroviejo, 
Rosalía de Castro, Ramón Otero Pedrayo, Xaquín Lorenzo, Antonio Odriozola, Ramón 
Cabanillas, Julio Camba, Manuel Curros Enríquez, Emilia Pardo Bazán e mais "Picadillo". 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Homenaxe a Francisco Pillado Maior', Galicia Hoxe, 
'Caderno aberto', 19 maio 2005, p. 3. 
 
Fala da homenaxe que se lle tributou a Francisco Pillado no Teatro Principal da Estrada. 
Asemade coméntase que no acto tamén houbo unha cea-homenaxe e a presentación de once 
libros de teatro da colección "A Pinguela". Remátase salientando que isto serviu para 
honrar, recoñecer e homenaxear a Pancho Pillado. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Analfabetismo funcional', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 26 
maio 2005, p. 3. 
 
Alude ao analfabetismo funcional dos universitarios de hoxe en día destacando os serios 
problemas de capacidade lectora. Para isto relata dúas experiencias con estudantes de 
Filoloxía: un preguntoulle polo teléfono de Ricardo Carvalho Calero para unha entrevista e 
outro afirmaba que Avilés de Taramancos nacera en Colombia e de aí o volume Cantos 
caucanos (1985). 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'O neno, o libro e o canón', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 30 
maio 2005, p. 3. 
 
Contrapón a imaxe negativa dun neno sentado sobre un canón dun carro de combate fronte 
á imaxe dun neno cun libro que se converte nunha "sensación intensa de beleza ética" 
dentro dunha imaxe de civilización e de felicidade. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Fotografía e poesía: a pegada dos sentidos', Galicia Hoxe, 
'Caderno aberto', 3 xuño 2005, p. 3. 
 



Refírese á exposición "O papagaio: a pegada dos sentidos" que se vén de inaugurar na 
Coruña e que consta de fotografías de Maribel Longueira sobre a demolición do barrio 
chinés da Coruña, chamado "O Papagaio" en 2001. Destácase que ademais conta con textos 
poéticos inéditos de Luísa Villalta. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, '25 anos da Asociación de Escritores', Galicia Hoxe, 'Caderno 
aberto', 6 xuño 2005, p. 3. 
 
Comenta que hai vinte e cinco anos (en maio de 1981) se celebrou en Poio o I Encontro da 
Asociación de Escritores en Lingua Galega,  no que estiveron presentes Ricardo Carvalho 
Calero ou Rafael Dieste. Alédase do traballo feito pola AELG dende aquela, 
nomeadamente da época na que Uxío Novoneyra era o seu presidente. Remata sinalando 
que no XXV aniversario da AELG o seu presidente é Cesáreo Sánchez e que "o futuro está 
nas nosas mans". 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Sobre o futuro dos escritores galegos', Galicia Hoxe, 
'Caderno aberto', 7 xuño 2005, p. 3. 
 
Opina que escritores como Rosalía de Castro, Camões ou Cervantes marcan o camiño das 
súas literaturas dende as súas obras e destaca que a literatura galega de hoxe en día é un 
forte seguro de supervivencia creativa da lingua galega. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Libro galego, vasco e catalán', Galicia Hoxe, 'Caderno 
aberto', 10 xuño 2005, p. 3. 
 
Co gallo da reunión de máis de trinta editores de Galeusca en Donostia baixo o lema da 
política do libro nas nacións plurilingües, Miguel Anxo Fernán Vello reflexiona sobre esta 
edición de Galeusca, que é cualificada de eminentemente práctica, e destaca o apoio que 
está a ter o libro en catalán dende a Generalitat de Catalunya.  
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Xerais: 25 anos de edición en lingua galega', Galicia Hoxe, 
'Caderno aberto', 15 xuño 2005, p. 3. 
 
Detense en subliñar a importancia da editorial Edicións Xerais de Galicia dentro do sistema 
literario galego desde a súa creación en 1979. Para isto indica que leva publicados dous mil 
cen títulos e fala da importancia da súa participación dentro do mercado editorial educativo 
e dentro da edición narrativa en galego, así como dos premios Xerais de Novela e o Merlín 
de literatura infantil. 
 



 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Penélope no escenario', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 23 
xuño 2005, p. 3. 
 
Miguel Anxo Fernán Vello concorda neste artigo coa opinión de Xohana Torres, segundo a 
que Penélope, Ulises e Ítaca proxectan aínda hoxe en día unha alongada sombra na 
literatura galega. Para exemplificalo, escolle o poema "Penélope" de Xosé María Díaz 
Castro, así como outros de Marta Dacosta. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'A cultura ausente', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 24 xuño 
2005, p. 3. 
 
Apoiándose nun artigo de Marcos Valcárcel -aparecido o 23 de xuño neste mesmo xornal- 
sobre a ausencia de propostas centradas na cultura dentro da campaña electoral galega, o 
articulista reflexiona sobre este mesmo tema e subliña que a política cultural é pouco 
atractiva "á hora de obter dos cidadáns unha resposta participante positiva". 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Fóisenos Antón Patiño, libreiro', Galicia Hoxe, 'Caderno 
aberto', 8 xullo 2005, p. 3. 
 
Fala da morte do libreiro Antón Patiño Regueira como dunha gran perda para o libro galego 
xa que dende a súa libraría olívica Librodouro era "quen mellor coñeceu durante moitos 
anos o funcionamento do barómetro do libro galego". Destaca asemade que un dos seus 
meirandes agasallos foi o seu libro Memoria de ferro (2005) como froito da súa prodixiosa 
memoria episódica e mais do seu talento literario. 
 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Escritores novos', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 15 xullo 
2005, p. 3. 
 
Neste artigo faise referencia ao carácter maldicente dalgúns poetas, escritores ou artistas 
noveis, que arremeten contra colegas de "maior idade e condición xeracional" para darse a 
valer. O autor cita, e declara compartir, un consello dun dos grandes escritores galegos a 
estes novos autores, recomendándolles que medrasen e se formasen, antes ca ningunha 
outra cousa. Afirma que algúns recolleron o espírito do consello, pero unha maioría 
continuou na vía do improperio. Fernán Vello critica o que para el sería unha equivocada 
visión do panorama artístico como competición constante na que para gañar un oco é 
necesario desbancar a outro. Defende que no territorio da creación hai sitio para todos, 
sempre que se conquira a base de talento, traballo, capacidade e resistencia. Os asasinatos 



literarios (idea que introduce a raíz dunha anécdota relacionada coa proposta, por parte 
duns autores novos, de "matar" literariamente a Manolo Rivas) non son afirmacións do 
novo autor, senón que agachan outros problemas. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Feira do Libro da Coruña', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 8 
agosto 2005, p. 3. 
 
A celebración da Feira do Libro da Coruña na súa trixésimo cuarta edición, cunha ampla 
oferta e a presenza de máis de setenta escritores, é o punto de partida para que o autor 
diserte sobre as calidades dos libros e o seu papel como favorecedores da imaxinación, da 
intelixencia, da memoria, do pensamento, do coñecemento e da liberdade individual. Ao fío 
desta idea, vai inserindo referencias a diferentes discursos vertebrados en torno ao libro e á 
súa importancia. Alude así ao argumento da novela Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, onde 
unha ditadura mundial ordena a destrución dos libros por ser causa de infelicidade humana; 
os "resistentes" lectores salvarán algunhas obras reténdoas na memoria. Outro dos discursos 
mentados é o da Unesco, que recoñece ao libro como "o medio máis poderoso para 
distribuír e preservar o coñecemento". O libro colócase tamén como soporte das mellores 
palabras, o que unha vez máis o ratifica como obxecto valioso, se se ten en conta que a 
intelixencia humana é, en palabras do filósofo José Antonio Marina, unha intelixencia 
lingüística que, por tanto, ten que desenvolverse coa lectura, incorporando léxico. Todo o 
excurso dedicado ao libro serve para valorizar a oferta constituída pola Feira da Coruña, de 
tal xeito que os Xardíns de Méndez Núñez onde esta se celebra constituirían unha especie 
de "xardín das delicias".  
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Poesía automática ou cousas polo estilo', Galicia Hoxe, 
'Caderno aberto', 16 agosto 2005, p. 3. 
 
Este artigo xira en torno ás formas de escrita poética vangardistas e postmodernas, que 
buscan subtraerse dalgún xeito á consciencia e vontade definida de creación por parte do 
autor. A propósito disto, lémbranse unhas palabras de Pablo Neruda que constituían a 
resposta á pregunta formulada por un xornalista sobre a función do poeta nunha época e 
nunha sociedade cada vez máis mecanizadas, onde se inventaban computadoras capaces de 
crear versos.  O poeta chileno incluía na súa resposta unha alusión ao movemento Dada e á 
escrita automática que facía un canto ás máquinas e ao progreso e defendía o ser humano e 
a súa voz como fondo profundo da sociedade. Xunto ás palabras de Neruda, o autor do 
artigo incorpora a síntese do que para André Breton significaba a escrita automática: aquela 
que brotaba do pensamento sen control por parte da razón ou da moral. É na metade do 
texto cando Fernán Vello achega o motivo que o leva a abordar un tema coma este e, en 
consecuencia, o motivo que explica tamén a alusión aos poetas Neruda e Breton. A razón 
do seu discurso está na aparición do "xerador de poemas" que Berto Yáñez acaba de poñer 
na rede a disposición dos usuarios. A propósito disto, o autor fai un breve repaso da 
aparición da "poesía por ordenador", engadindo  a isto algún outro caso de escrita poética 
innovadora pola forma de creación. Conclúe Fernán Vello, partindo do anterior, que non só 



hai máquinas capaces de xerar poemas, senón tamén poetas "que carecen de tremor 
humano, alento musical, iluminacións metafísicas e sentido político da existencia". 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Sobre a importancia da creación cultural', Galicia Hoxe, 
'Caderno aberto', 30 agosto 2005, p. 3. 
 
O texto comeza cunha proposta do autor da tentativa de producir unha creación cultural 
propia e a continuación defende esa postura demostrando que dita actuación produciría 
beneficios, tanto a nivel económico como social. Fálase de institucións catalás coa tentativa 
de exemplificar unha serie de principios que axudan a crear unha conciencia-identidade e, 
neste caso, universalización do galego.  
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Manuel María, o amigo', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 8 
setembro 2005, p. 3. 
 
O autor fai no artigo unha sentida lembranza de Manuel María, considerando neste caso ao 
amigo, non ao escritor. Ao cumprirse un ano do seu pasamento, declara ter intacta na 
memoria a súa voz, o seu falar, os seus paseos á beira do Miño e a maneira peculiar de ser 
que o chairego tiña coa xente. Refírese á súa casa como "o centro existencial e sentimental 
do poeta", onde Manuel María tiña os recordos da nai e da infancia, subliñados por un 
sentimento de profunda pertenza á terra. Fernán Vello fai despois un debuxo literario da súa 
personalidade: elegancia natural no trato coa xente, sentido do humor non exento da 
retranca galega, diálogo cordial e un sentido da fraternidade alonxado de calquera 
sectarismo. En definitiva, un mestre humanista para todos, segundo o autor. 
 
 
 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Os malos da película', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 9 
setembro 2005, p. 3. 
 
Amósase aquí unha crítica á xente que desvirtúa a actuación daqueles que queren diálogo, 
debate e crítica construtiva. Despois dá unha serie de opinións sobre o comportamento 
contraposto das persoas que actúan segundo él con frivolidade, dicindo finalmente que ao 
seu parecer, aquelas persoas que actúan sempre con coherencia serán entendidas nun futuro, 
sendo así aliados do progreso. 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Xesús Couceiro, libreiro maior', Galicia Hoxe, 'Caderno 
aberto', 14 setembro 2005, p. 3. 
 



Saliéntase a importancia da figura dos libreiros como difusores culturais, axentes do 
fomento da lectura e do seu compromiso, en moitos casos, coa afirmación da identidade 
nacional. Exemplifícase este concepto na persoa de Xesús Couceiro, empresario 
especializado no libro galego e portugués con estabelecementos en Santiago e A Coruña. 
Dáse conta da evolución histórica da súa empresa e do seu proxecto de apertura, na 
santiaguesa Praza de Cervantes, dunha nova e moderna libraría chamada a ser "un centro de 
encontro cultural de primeira orde", polo que se solicita das instancias administrativas as 
facilidades oportunas para favorecer tal proxecto. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'O futuro do libro e dos xornais', Galicia Hoxe, 'Caderno 
Aberto', 12 outubro 2005, p. 3. 
 
Primeiramente destácase, seguindo ao profesor Aguirre Romero, que a lectura ademais de 
ser un acto intelectual ten unha compoñente sensual ao que se habitúa o corpo e que non se 
pode manifestar diante dunha pantalla. A seguir, preséntase a dúbida da posíbel 
coexistencia do soporte tradicional e do electrónico e ofrécese así un exemplo dun libro xa 
existente en formato electrónico (DVD). Coméntase a continuación que os expertos 
auguran para o soporte tradicional un futuro duns trinta anos aínda que non está 
comprobada a durabilidade dos soportes dixitais fronte aos lonxevos libros de papel. 
Finalmente, segundo Tom Wilson, fálase das vantaxes do papel sobre o soporte electrónico 
xa que no soporte tradicional non existe o perigo de que a batería vaia fallar ou que se vaia 
romper ao caer ao chan. 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Letras na Raia galego-portuguesa', Galicia Hoxe, 'Caderno 
aberto', 19 outubro 2005, p. 3. 
 
Ofrécese a noticia de que a Asociación de Escritores en Lingua Galega organizou o I 
Simposio Internacional "Letras na Raia" e elixiu unha frase de Castelao para simbolizar a 
vontade dun encontro literario: "As palabras voan por riba das fronteiras". Recóllese a 
opinión de Marica Campo, que considera que se fala da "bilateralidade" privilexiada que 
une Galiza e Portugal, porque somos consanguíneos e é deber dos bos parentes restabelecer 
relacións cando foron rotas por terceiros. Indícase que foi Vila Nova da Cerveira e Goián os 
que se uniron para falaren da literatura galega e portuguesa e recóllese a idea de que nunha 
boa parte do mundo cultural galego existe un "malestar" coa realidade que afecta ás 
relacións culturais, lingüísticas e políticas entre Galiza e Portugal e nesta tensión 
preséntanse dúas forzas: a entidade simbólica do "paraíso perdido" e o mito da "terra 
prometida". Como conclusión di que a literatura galega é unha literatura nacional, 
conformada no tempo e dona de seu. 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Literatura galega e portuguesa', Galicia Hoxe, 'Caderno 
aberto', 24 outubro 2005, p. 3. 
 



Dáse noticia do encontro convocado polo Instituto Camões, a través da súa delegación en 
Vigo, xuntando a escritores galegos e portugueses na Casa de Arines, despois de terse 
celebrado o I Simposio Internacional "Letras na Raia", organizado pola Asociación de 
Escritores en Lingua Galega. Alúdese ás tentativas de encontro entre o mundo galego e 
portugués, coa coincidencia, tamén, da presentación da candidatura do Patrimonio 
Inmaterial Galego-Portugués á Unesco, coa intenciòn de que sexa recoñecida e proclamada 
como Obra Mestra do Patrimonio Oral e Inmaterial da Humanidade. Para finalizar, alúdese 
a escritores de aquén e alén Miño que tiveron tamén a mesma intención deste encontro, 
entre eles Teixeira de Pascoães, Almeida Garret, Ramón Piñeiro ou Antón Avilés de 
Taramancos. 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Manuel María e a amizade', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 
11 novembro 2005, p. 3. 
 
Tras citar o congreso na Coruña arredor da figura de Manuel María, Fernán Vello fai 
fincapé nun dos temas máis tratados no encontro, a "Amizade". Refírese ao poeta chairego 
como cultivador dunha "amizade tinxida de humanismo" que "fai reais e perfectas as 
mellores definicións que existen da amizade", comentario que persoalmente lle dirixiu no 
congreso onde tivo a oportunidade de coñecelo. Considérase, polo tanto, pertencente a esta 
tribo sentimental de dentro e fóra de Galiza que se ven favorecidos pola "estrela da 
amizade" do poeta.  
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Tradutores en Rianxo', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 16 
novembro 2005, p. 3. 
 
Dáse noticia da celebración do VI Seminario Internacional de Tradución e Poética, 
organizado en Rianxo pola Asociación de Amigos da Universidade Libre Iberoamericana 
en Galicia (AULIGA), que ten a súa sede na Biblioteca América da Universidade de 
Santiago. Dise que o obxectivo deste encontro de tres días, no que participaron máis de 
vinte tradutores e especialistas en literatura, foi o de intercambiar experiencias literarias e 
lingüísticas entre escritores e poetas galegos, españois e portugueses, abarcando así por 
completo o espazo de creación literaria iberoamericana, aínda que tampouco se quixo 
renunciar a contemplar outras linguas e literaturas, como as europeas. Con todo, afírmase 
que esta diversidade pasa por ter un único eixe catalizador e neurálxico, que será sempre 
Galicia. Por outra parte, faise fincapé na presenza, nesta sexta convocatoria do Seminario, 
dun dos poetas europeos máis recoñecidos e firme candidato ao Premio Nobel de 
Literatura, o francés Bernard Nöel. Finalmente, cualifícase o Seminario como milagre 
caladiño e vangardista, aberto ao mundo, que paseniñamente vai asentándose. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Debates en Mariñán', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 21 
novembro 2005, p. 3. 
 



Anúnciase do peche do III Encontro de Escritores Galegos, coordinado por Luciano 
Rodríguez e patrocinado pola Deputación da Coruña, consistente en xuntar a vinte 
escritores para o debate e reflexión poética. A partir de aquí, o autor incide e fai unha 
autorreflexión sobre a importancia que ten o debate dende o punto de vista xeral. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Lembrando a Ánxel Casal', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 
28 novembro 2005, p. 3. 
 
Fálase aquí da figura de Ánxel Casal resaltando o seu papel como editor e político. A 
seguir, e de modo esquemático, faise unha pequena biografía do autor. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'A lectura como alimento necesario', Galicia Hoxe, 'Hoxe 
Galicia', 5 decembro 2005, p. 3. 
 
Refírese ao papel que cumpre a lectura no decorrer da nosa vida, xa non só como unha 
"sorte de alimento que amplía a nosa imaxinación", senón tamén como unha necesidade 
para a comprensión profunda do mundo, xa que sen ela non poderíamos entender ningún 
eido científico, sen ter empregado a lectura como medio para o coñecemento. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'A Noite da Edición en Santiago', Galicia Hoxe, 'Hoxe 
Galicia', 19 decembro 2005, p. 3. 
 
Lémbrase a figura de Ánxel Casal, editor galego que tiña en mente un proxecto cultural e 
editor que non puido levar a cabo por motivo da súa temperá morte no ano 1936 sendo 
fusilado polo bando fascista. É por isto que se anuncia a celebración da I Noite da Edición, 
como tentativa de festexar o mundo do libro galego e recordar a Casal como o grande editor 
galego con empresas como Lar e Nós. Así mesmo, refírese á ampliación do abano de 
editoriais nos anos noventa do século XX. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Dúas narradoras de hoxe: Rosa Aneiros e Teresa Moure', 
Galicia Hoxe, 'Hoxe Galicia', 30 decembro 2005, p. 3. 
 
Fernán Vello salienta a aparición de novos escritores que se dan a coñecer cos xa 
consagrados da literatura galega, entre eles, comenta a traxectoria literaria de Rosa Aneiros 
e Teresa Moure. 
 
 
Fernández del Riego, Francisco, 'Na morada de Aquilino Ribeiro', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 105, 'De cotío', 16 abril 2005, p. 19. 



 
Dende a súa experiencia e os seu recordos, Francisco Fernández del Riego fai un repaso por 
unha viaxe, acompañado polo guía Rodrigues Lapa, entre as localidades portuguesas de 
Lamego e Vila Nova de Paiva para coñecer a moradía do novelista Aquilino Ribeiro. Faise 
unha demorada descrición destes lugares e vencéllanse con algunhas das obras de Ribeiro 
como Terras do demo, Portugueses das sete partidas, etc. 
 
 
 
 
Fernández del Riego, Francisco, 'Co poeta na terra de Nemancos', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 119, 'A outra mirada', 23 xullo 2005, p. 15. 
 
Coméntase sobre un poeta case esquecido chamado López Abente. Lémbrase que na súa 
obra aparece continuamente descrita a vila de Muxía e as súas diferentes paisaxes. Di, que 
recibindo os versos do autor de Nemancos se decata de que á parte da temática tradicional, 
hai unha mestura de modernismo e novecentismo a partes moi desiguais. Comenta tamén, o 
seu vencello coa forma de escribir de Eduardo Pondal e a súa temática. Por outra banda, 
sinálase que a poética de López Abente non chegou ao nivel da de Antón Noriega ou de 
Ramón Cabanillas, pero significou moito na época que viviron os tres. Destaca, para 
rematar, o pracer de percorrer a terra de Nemancos da man do seu poeta. 
 
 
Fernández del Riego, Francisco, '50 anos de Merlín en Galicia', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 128, 'De cotío', 17 setembro 2005, p. 15. 
 
Lémbrase do ano 1955 cando o escritor Álvaro Cunqueiro foi a Vigo dende Mondoñedo 
para entregar o inicio do que sería despois Merlín e familia a quen isto escribe, Francisco 
Fernández del Riego, que a seguir e de modo moi literario presenta o mundo que Cunqueiro 
describiu caracterizado pola orixinalidade e imaxinación, acompañado de diversos 
personaxes, como Felipe de Amancia e Merlín, ou outros que protagonizan lendas que se 
van ensarillando a medida que avanza o relato. 
 
 
 
Fernández del Riego, Francisco, 'Unha historia de familia', La Voz de Galicia, 'Culturas', 
nº 128, 'De cotío', 24 setembro 2005, p. 15. 
 
Dáse conta dunha conversa sobre a figura de Camilo Castelo Branco na Biblioteca Penzol. 
Coméntase que este autor romántico que desenvolveu o seu labor na lingua popular e culta 
é moi querido en Portugal á vez que asusta ao seus lectores polas súas intuicións sempre 
acertadas. A seguir fálase da súa novela máis coñecida Amor de perdição, escrita en quince 
días na cadea e que responde a unha desmesurada paixón, dando lugar a unha obra 
exemplar onde non agroman trazos incertos nin ideas imprecisas e onde aparecen 
personaxes latexantes envoltos no drama polos seus propios sentimentos. Coméntase 
tamén, a opinión que o ourensán Ramón Otero Pedrayo tiña sobre Amor de perdição. 



Finalmente, valórase na obra de Castelo Branco a forza da vida interior nas figuras da 
novela, que amosaban a fidelidade e natureza da que os portugueses estaban feitos. 
 
 
Fernández del Riego, Francisco, 'Soños dun poeta emigrado', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 130, 'De cotío', 8 outubro 2005, p. 15. 
 
Rememórase neste artigo ao poeta galego Emilio Pita, residente na cidade arxentina de 
Rosario de Santa Fe e finado na emigración. Faise referencia ao seu libro Cantigas de 
nenos (1944), dedicado ao seu fillo. Nun discurso que ten moito de lírico e intertextual, 
descríbese a poesía de Pita como sinxela, intimista e de fasquía popular. Ao fío do 
comentario, vanse poñendo de relevo algúns poemas dos que se citan os títulos. A nivel 
temático, a poesía obxecto de descrición é presentada como un canto en verso á terra 
lonxana e á paisaxe evocada na lembranza. 
 
 
 
Fernández del Riego, Francisco, 'O pequeno río na memoria', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 133, 'De cotío', 29 outubro 2005, p. 15. 
 
Faise unha digresión literaria en relación á existencia dos ríos como imaxe interna das 
persoas. Alúdese a un río familiar, chamado Baos, que é metáfora do transcorrer da vida do 
autor, con historia e lendas. Descríbeo como pobre no seu nacemento mais que irá collendo 
doutros regueiros a medida que fai viaxe. Un río que noutro tempo daba moitos froitos mais 
que co seu avanzar, foi minguando nalgunhas ocasións. Cítase, tamén, unha ponte, e 
despois a unión do río co Masma. Remata incidindo na paisaxe que fica retida na memoria 
co protagonismo das correntes fluviais. 
 
 
Fernández del Riego, Francisco, 'Vivencias dun neno na vella cidade', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 135, 'Letras en galego', 12 novembro 2005, p. 14. 
 
Faise unha lembranza da reveladora visión de Galiza que Eduardo Blanco Amor transmite 
nas súas obras; unha Galiza dende a lonxanía da cidade, da súa infancia e mocidade, que 
por mor da distancia e dos anos, contempla deformada baixo o nome de Aurea. Dise que o 
neno vén sendo o protagonista da maior parte da obra de Blanco Amor, como se reflicte na 
súa primeira obra La Catedral y el niño, onde o neno, o desenvolvemento da vella Aurea e 
a catedral como eixo da vida espitirual, son os elementos primordiais na narración. O autor 
fai tamén referencia á calidade de Blanco Amor como observador, coñecedor de xentes e 
axeitado pintor de costumes que tamén plasma na súa obra.  
 
 
Fernández del Riego, Francisco, 'Memoria de Antón Vilar Ponte', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 137, 'Letras en galego', 26 novembro 2005, p. 11. 
 



Co gallo da celebración do 125 anos do cabodano do xornalista Antón Villar Ponte, 
amósasenos aquí unha biografía do lugués, incidindo nas colaboracións xornalísticas así 
como tamén no seu papel de divulgador da cultura autóctona. 
 
 
 
Fernández Fernández, Ruth, 'Cando a escritura e a lectura se converten en necesidade', 
Galicia Hoxe, 'Noticias cotiás', 26 abril 2005, p. 4. 
 
Artigo centrado en relatar a traxectoria vital de José Luís Sampedro, co gallo da súa 
participación nun curso da Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. 
Destácase que Sampedro non concibe un día sen apuntar algo, tomar ideas ou facer algo ou 
que para el a escritura xorde da paixón e non da intelixencia. 
 
 
 
Fernández Fernández, Ruth, 'Un achado perfecto', Galicia Hoxe, 'Noticias cotiás', 19 
xullo 2005, p. 4. 
 
A autora glosa nestas liñas a súa iniciación no mundo da lectura. Faino a través dun 
discurso no que fala dun amigo, de identidade deliberadamente silenciada até a metade do 
texto. Ese amigo, ao que coñece unha tarde de treboada de xullo, de man de seu avó, e tras 
superar as iniciais reticencias que lle produce, resulta ser un libro, o primeiro libro, que 
acabará perfilándose para ela como a gran descoberta. A partir de aí, e da man dese 
universo libresco, declara ter viaxado, coñecido e imaxinado, medrando con cada páxina.  
 
 
 
Fernández Otero, José Carlos, 'Ogando: referente de una época', La Región, 'Ourense', 2 
abril 2005, p. 10. 
 
Faise unha loanza en español da figura de Ogando Vázquez após o seu falecemento. 
Destaca que foi herdeiro natural de Ramón Otero Pedrayo, que deixa un dos mellores 
arquivos bibliográficos galegos e unha manchea de amigos. 
 
 
 
Fernández, Ruth, 'Isaac, mecenas da cultura galega', Galicia Hoxe, 'Noticias cotiás', 31 
maio 2005, p. 4. 
 
Este texto está dedicado a Isaac Díaz Pardo aproveitando que se lle puxo o seu nome ao 
salón de actos da Escola Politécnica de Santiago de Compostela e asemade a recensionista 
lémbrase das veces que coincidiu con Díaz Pardo. Neste artigo tamén se fai un percorrido 
polas súas publicacións, pola súa traxectoria vital e céntrase na súa faceta como mecenas da 
cultura galega. 
 
 



 
Fernández, Ruth, 'Suculento banquete', Galicia Hoxe, 'Calidoscopio', 6 xuño 2005, p. 6. 
 
Compara o pracer de ler co pracer dunha boa comida mais destaca a importancia do libro 
como "pasaporte que permite pasar as aduanas da cultura". Destaca a súa satisfacción ao 
chegar ao remate da lectura de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón e enfatiza que 
cada libro regala ao seu lector un goce "do que alí se di". 
 
 
 
Fonte, Ramiro, 'O heroe romántico', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 106, 'Personajes 
literarios', 23 abril 2005, p. 11. 
 
Artigo que se centra na descrición e na reflexión sobre o protagonista d'O vermello e o 
negro de Stendhal. Sinálase que Julien Sorel exemplifica unha síntese de guerreiro e 
sacerdote e asemade sublíñase que ninguén mellor que Stendhal relata "as paixóns humanas 
nun estilo menos grandilocuente". 
 
 
 
Fonte, Ramiro, 'O parnaso de Teófilo Braga', A Nosa Terra, nº 1.183, 'Cultura', 7 xullo 
2005, p. 25. 
 
Apoiándose nas palabras finais do limiar de Parnado Portugués moderno (1877), obra de 
Teófilo Braga, Ramiro Fonte subliña que este volume "é a primeira saída ó mundo da nosa 
literatura". Recomenda asemade a lectura desta antoloxía poética galega e tamén destaca o 
paralelismo existente entre as biografías intelectuais de Manuel Murguía e Teófilo Braga. 
 
 
 
Fonte, Ramiro, 'Encontros na terceira fase', A Nosa Terra, nº 1.195, 'Cultura', 27 outubro 
2005, p. 25. 
 
Dáse noticia dunha lectura de poemas que ten lugar na Residencia de Estudantes xunto a 
outros poetas como Vicente Valero, Mohammed Bennis, Eugenio Montejo e Henrik 
Nordbrandt. Expresa os seus sentimentos nese momento e di que nunca os cambiaría polas 
grandes vendas dos narradores de éxito. Fala do momento en que comeza a súa lectura e o 
seu remate incidindo na ovación que lle rendeu o escritor mexicano José Emilio Pacheco, 
ao que alude como un dos maiores poetas da lingua castelá hoxe. Para rematar, indica que 
pasa toda a fin de semana lendo a obra deste autor, Tarde o temprano, na que se refiren 
acontecementos que se veñen contando dende a Biblia e a Odisea e expresa que lle 
agradaría pertencer á familia poética deste autor. 
 
 
Fraga, Xesús, 'O nacionalista anglófilo', La Voz de Galicia, 'Perfil', 31 outubro 2005, p. 61. 
 



Ofrécense uns apuntes biográficos sobre a figura de Plácido Castro e algúns datos sobre a 
súa actividade, abundando sobre todo nas súas facetas de político, xornalista, ensaísta e 
tradutor. Con respecto á súa biografía, destácanse a infancia e xuventude en Glasgow, onde 
estuda Filoloxía Inglesa, e o contacto co mundo cultural londinense. Será nesta etapa cando 
comece a colaborar en xornais e a facer as primeiras traducións (traduce ao inglés a peza de 
Linares Rivas, Almas brujas). Dise que o seu labor como político dísenos que se 
desenvolve sobre todo nos anos trinta, participando na conformación do Partido Galeguista 
e asumindo a sonada representación do mesmo no Congreso das Nacionalidades Europeas 
en Berna, en 1933, onde falará en galego. Sinálase que a Guerra Civil provoca o seu 
regreso a Londres, aínda que finalmente retornará a Galicia até a súa morte. Canto ao seu 
labor de tradutor, destácase que o foi de Christina Rossetti, de Yeats e da obra de Omar 
Khayyám, As Rubbáiyát. Tamén  se informa de que cultivou o ensaio, eido no que aparece 
como pioneiro da literatura comparada ao estabelecer conexións entre a poeta inglesa á que 
traducía, C. Rosetti, e Rosalía de Castro. Como xornalista,  valórase que o seu coñecemento 
da política internacional lle permitiu escribir sobre temas diversos con novos puntos de 
vista. En definitiva, unha figura senlleira, declara Xesús Fraga, na que nacionalismo e 
universalismo lograron amalgamarse. 
 
 
 
Franco Grande, X. L., 'Epístola moral a X.M. Beiras', La Voz de Galicia, 'A palabra 
estrelada', 7 febreiro 2005, p. 5. 
 
Gábase da saída do prelo d'A estrela na palabra, de Xosé Manuel Beiras, pero como amigo 
de vello do seu autor, fai unha crítica sobre o que se di de Fermín Bouza Brey. O 
recensionista detalla de Bouza Brey non foi un "proscrito" en Compostela pola súa 
condición sexual, senón que sempre se contou coa súa presenza en Grial, en Galaxia, nas 
tertulias do Café Español, etc.  
 
 
 
Franco Grande, X. L., '¡Xa está ben!', A Nosa Terra, nº 1.174, 'Latexos', 5 maio 2005, p. 
7. 
 
Láiase do recuar do noso nivel cultural ao facer críticas como as realizadas a Ramón 
Piñeiro. Ademais, critica a escolla do homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2005 por 
parte da RAG e remata salientando que parece que estamos "recuando na escala zoolóxica, 
volvendo ao mono". 
 
 
 
 
Franco Grande, X. L., 'Unha boa novela', A Nosa Terra, nº 1191, 'Galiza', 29 setembro 
2005, p. 7. 
 
Esta columna está enteiramente dedicada ao comentario, de signo marcadamente positivo e 
afagador, da novela de Marina Mayoral Ao pé do magnolio (2004). A aparición desta obra é 



celebrada polo autor dende a súa consideración de que no eido da narrativa galega, a pesar 
do elevado censo de escritores, o que se produce "acostuma ser dunha inmensa tristura". 
Neste pesimista panorama que el debuxa, a novela de Mayoral eríxese coma unha obra de 
creación merecente dese nome, segundo el mesmo apunta. Unha vez presentada dun modo 
xeral a novela, Franco Grande enfócaa dende o punto de vista crítico, considerando 
aspectos relacionados coas técnicas e co argumento. O que particularmente poñerá de 
relevo é a consecución, por parte da autora, do trazado de espazos de ambigüidade no seo 
da obra, que son, segundo el, os que lle confiren ao libro a súa extraordinaria forza creativa 
e o seu dramatismo. Esta cualidade na técnica vencellaría o relato coa boa lírica, baixo a 
óptica de Franco Grande, xa que neste último eido tamén se lle ofrece ao receptor unha 
"lectura aberta a varias posibilidades". Ao lado disto, ponse de relevo a profundidade 
conquerida pola novela no relativo ao debuxo da interioridade dos personaxes. Finalmente, 
o autor pecha a columna facendo explícito o benestar persoal tirado da lectura de Ao pé do 
magnolio. 
 
 
Franco Grande, X. L., 'Merlín cumpre 50 anos', A Nosa Terra, nº 1.196, 'Latexos', 3 
novembro 2005, p. 7. 
 
Con motivo da conmemoración dos cincuenta anos da publicación Merlín e familia de 
Álvaro Cunqueiro por parte de Galaxia, fálase da problemática de levar adiante proxectos 
literarios durante a dictadura de Franco e incídese na obra de Cunqueiro e na de Ánxel Fole 
como primeiros que coa súa obra anovaron a prosa galega despois da Guerra Civil. Alúdese 
ademais á pouca consideración da obra literaria de Cunqueiro no seu momento por algúns, 
entre os que cita a Celestino Fernández de la Vega, nunhas declaracións que fixo para El 
Progreso, coa excepción de Francisco del Riego, Ramón Piñeiro ou Domingos García-
Sabell. Para finalizar, incídese na mudanza de código lingüístico na obra literaria por 
Cunqueiro o que lle produciu o aumento de lectores, así como a nova dimensión, universal, 
que lle deu á literatura galega, sendo estudada en moitas universidades de todo o mundo. 
 
 
Franco, Camilo, 'Unha celebración aberta', La Voz de Galicia, 'Cultura', 3 xullo 2005, p. 
52. 
 
Sinala que dende o punto de vista da Real Academia Galega  a elección de Manuel Lugrís 
Freire para o Día das Letras Galegas de 2006 é "perfecta" mais afirma que, como a elección 
doutros anos, non se escoitaron opinións externas á RAG e recomenda que no seu 
centenario cómpre "estudiar o modelo do Día das Letras Galegas". 
 
 
 
Freixanes, Víctor, 'Memoria dos que se van', La Voz de Galicia, 'Vento nas velas', 8 
xaneiro 2005, p. 6. 
 
Destaca que coa morte de Agustín Sixto Seco se foi un dos meirandes defensores da cultura 
e da lingua galegas. Sinala que era o máis novo dunha xeración e que a el se lle debe  a 
recuperación da nosa memoria histórica. 



 
 
 
Freixanes, Víctor, 'Cincuenta anos con Merlín', La Voz de Galicia, 'Opinión', 27 febreiro 
2005, p. 6. 
 
Freixanes reflexiona sobre a importancia de Merlín e familia dentro da literatura galega e 
pono á altura d'A Esmorga e mais das historias de Ánxel Fole, como os claros exemplos "da 
resurrección da narrativa de posguerra" e como exemplos de tres liñas distintas e 
complementarias. O recensionista tamén sinala que no seu libro Unha ducia de galegos 
(1976) non escolleu a Álvaro Cunqueiro "por prexuízos políticos". 
 
 
 
Freixanes, Víctor, 'Nélida de Cotobade', La Voz de Galicia, 'Vento nas velas', 2 abril 2005, 
p. 10. 
 
Describe os lugares da infancia de Nélida Piñón, que coinciden cos do recensionista, na 
aldea de Borela do concello de Cotobade. Sinala que este territorio e Galiza en xeral ficou 
fondamente marcado na escrita de Nélida Piñón quen é definida como "exemplo de 
escritora galega" que proxecta a Galiza no mundo a través dos seus libros. 
 
 
 
Freixanes, Víctor, 'A festa do libro', La Voz de Galicia, 'Vento nas velas', 23 abril 2005, p. 
6. 
 
Fala da madureza obxectiva do sistema editorial galego con datos como que en 2003 se 
solicitaron mil catrocentos oitenta e catro ISBN para publicar en galego. Tamén se detén en 
aplaudir as vodas de prata das editoriais Xerais e Sotelo Blanco e sublíñase que hoxe en día 
a primeira conta cun catálogo de dous mil títulos e a segunda de case un milleiro de 
referencias. 
 
 
 
Freixanes, Víctor, 'Por unha política do libro', La Voz de Galicia, 'Vento nas velas', 25 
setembro 2005, p. 8. 
 
Fálase da nova que a Administración galega acaba de pór a debate, a da gratuidade dos 
textos escolares, tema ao que o columnista afirma non ser discutíbel xa que defende que 
isto debera ser así, mas deixa unha porta aberta ao reflexionar sobre a situación en que se 
encontrarían as editoras e librarías galegas se isto sucedese tendo en conta que a maior 
parte das vendas nestes estabelecementos, sen ter en conta as grandes librarías, é 
precisamente deste tipo de libros, o que fai con que Freixanes pida unha política social con 
criterios progresistas que decorran sen ningún tipo de demagoxia como tentativa de abrir o 
debate e de solucionar a situación na que as infraestruturas galgas do libro ficarían sen 
ningunha medida ou coñecemento da realidade editorial e libreira. 



 
 
 
Freixanes, Víctor F., 'Traduccións ao galego', La Voz de Galicia, 'Vento nas velas', 30 abril 
2005, p. 7. 
 
Reflexiona sobre a necesidade de ter traducido O Quixote ao galego cando se pode ler en 
castelán. Tamén se detén na tradución dende o portugués d'A república dos soños de Nélida 
Piñón. Con respecto a isto, e apoiándose no estudo sobre as traducións de Gonzalo Constela 
Bergueiro, afirma que o 70% das traducións ao galego se fan dende o español e que a moita 
distancia están o inglés e o catalán. Finalmente apunta que o campo das traducións ao 
galego é inmenso e os recursos escasos. 
 
 
 
Freixanes, Víctor F., 'Ramiro Isla Couto', La Voz de Galicia, 'Vento nas velas', 24 xullo 
2005, p. 9. 
 
Fálase da recente presentación, pola Universidade de Vigo, da Cátedra Ramiro Isla Couto 
galeguista, que con quince anos tivo que emigrar a Bos Aires. A primeira parte do artigo fai 
lembranza do seu traballo na emigración. A continuación, explícase o sentido da creación 
desta cátedra de estudos, que nace coa intención de promover a investigación e o 
espallamento da cultura galega no mundo, en canto á economía, á sociedade, ás relacións 
internacionais, á creación estética, etc. Aproveita o columnista para lembrar anteriores 
artigos dedicados a emigrantes galegos que foron acollidos e son ben lembrados en Bos 
Aires, como Luís Seoane, Arturo Cuadrado ou Eduardo Pondal, entre outros. Finalmente, o 
artigo loa a Galiza no mundo que é memoria e mesmo presente, e que cómpre saber pular e 
encarreirar, así como a dedicatoria dunhas palabras a Xaime Isla Couto, irmán de Ramiro. 
 
 
Freixanes, Víctor F., 'Ánxel Casal', La Voz de Galicia, 'Vento nas velas', 5 novembro 2005, 
p. 7. 
 
Coméntase o documental sobre Ánxel Casal, A luz impresa, de Xan Leira, a raíz dunha 
reunión de editores, impresores, investigadores, autores, xornalistas e libreiros, coa 
intención de debater os desafíos entre o libro galego e as novas tecnoloxías. A seguir, 
incídese na figura de Xan Leira, debido ao traballo de fixación documental dalgúns 
capítulos significativos da historia contemporánea galega e, en especial, da galeguista, da 
da emigración e da do exilio. Remátase falando das xornadas de estudo, organizadas pola 
Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela para o día 
16 de novembro sobre a figura de Ánxel Casal coincidindo co ano en que se cumpre o 110 
aniversario do seu nacemento. A seguir, exponse un breve percurso biográfico do alcalde 
compostelán asasinado no ano 36.  
 
 
Freixanes, Víctor F., 'Unha política nova para o libro galego', La Voz de Galicia, 'Opinión', 
3 decembro 2005, p. 5. 



 
A partir da tramitación que o parlamento está levando a cabo en relación ao proxecto de Lei 
do Libro e da Lectura de Galicia, e que reuniu a todos os representantes do sectores 
implicados na industria do libro, alúdese aos problemas consensuais das partes participantes 
malia ter todos o mesmo obxectivo: a necesidade de difundir a lectura e o libro como bens 
estratéxicos, tanto culturais, como económicos. Incídese, por isto, na importancia que ten o 
libro así como tamén da próxima elaboración do Plan Xeral da Lectura, coñecendo así as 
partidas orzamentarias para a súa dotación económica. 
 
 
 
Freixanes, Víctor F., 'Libros e ordenadores', Galicia Hoxe, 'Opinión', 17 decembro 2005, p. 
5. 
 
 
 
 
Gala, Susana de la, '55 anos despois da morte de Castelao', Galicia Hoxe, 'Corazón de 
león', 8 xaneiro 2005, p. 4. 
 
Análise dos cambios sociais e económicos de Galicia dende a morte de Castelao hai 
cincuenta e cinco anos. De entre todos os cambios sinalados fai especial fincapé no que se 
refire ao amor na vellez e que en moitos casos hoxe chega da man da televisión. 
 
 
 
García Bodaño, Salvador, 'Un xardín de libros', El Correo Gallego, 'No pasar dos días', 1 
maio 2005, p. 3. 
 
O ambiente das feiras do libro, en especial a de Compostela, é presentado como un paseo 
por un xardín, coa súa atmósfera, sentimentos... Este xogo leva á análise da importancia do 
libro e deste tipo de feiras para rematar coa recreación da crise editorial que Salvador 
García Bodaño di se está a vivir. Fai algunha anotación e dá algúns datos sobre a situación. 
 
 
 
García Bodaño, Salvador, 'Alexandre Bóveda', El Correo Gallego, 'No pasar dos días', 14 
agosto 2005, p. 3. 
 
Salvador García Bodaño recorda que seu pai contaba  historias aos seus fillos na posguerra 
a respecto de amigos e xente querida que perdera a vida no ano 1936.  Sinala que estas 
historias e nomes como os de Camilo Díaz, Quintanilla, os curmáns de Castelao ou 
Alexandre Bóveda permanecen na súa memoria. A respecto deste último autor, destaca 
especialmente a significación histórica e humana dentro do nacionalismo galego, un mártir 
por mor do seu amor por Galicia. Indica que o seu interesse pola figura de Bóveda 
incrementouse cando leu un libro de Xerardo Álvarez Gallego, Vida, paixom e morte de 
Alexandre Bóveda, obra que define como unha espléndida bibliografía. Manifesta o seu 



interese pola proposta do concelleiro pontevedrés Guillermo Vázquez para retomar a 
iniciativa de rehabilitar a figura de Alexandre Bóveda, esixindo a revisión do seu proceso e 
a sua rehabilitación xudicial. Informa de que estará presente o día do aniversario da morte 
de Bóveda en Caeira e despois no cemiterio de San Mauro, situado na Praza de Curros 
Enriquez. 
 
 
García Bodaño, Salvador, 'Unhas horas no pretérito', El Correo Gallego, 'No pasar dos 
días', 4 setembro 2005, p. 3. 
 
Refírese á súa visita á hemeroteca do Grupo Correo Gallego, na que se poden atopar 
coleccións como El Eco (1897-l1938) ou ElCompostelano (1920-1946). Tamén sinala 
cómo se accede ás instalacións e comenta o mal estado dalgúns exemplares (recortados, 
pintados, sen orde cronolóxica, etc.), para despois engadir a necesidade de informatizar o 
arquivo. Sobre o motivo da visita, sinala que foi a busca do artigo "Carl Schnitt juzga a 
Hitler", unha entrevista  publicada no ano 1962, na que se reproducen as palabras dun 
xurista vinculado ao III Reich e na que critica a Adolf Hitler. Sinala que para atopalo 
revisou periódicos dos anos 1964, 1963 e 1962 nos que se converteu nunca especie de 
máquina do tempo que lle fixo recordar sucesos políticos, acontecementos de xuventude, 
etc. co que alcanzou unhas horas do pretérito. 
 
 
García Bodaño, Salvador, 'Lembranza de Manuel María', El Correo Gallego, 'No pasar 
dos días', 11 setembro 2005, p. 3. 
 
Co gallo do cabodano do pasamento de Manuel María, faise unha lembranza persoal da 
relación de amizade que uniu a este con Salvador García Bodaño quen lembra diferentes 
ocasións nas que coincidiron en recitais, xuntanzas culturais, premios ou actos literarios.  
 
 
García Iglesias, José Manuel, 'Galicia emigrante', El Correo Gallego, 'Notas de 
actualidade', 24 novembro 2005, p. 2. 
 
Alúdese ás publicacións polo Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 
de edicións facsimilares de diferentes achegas e estudos da prensa emigrante, das que se 
citan a revista decenal ilustrada Airiños d'a miña terra, editada na Habana en 1909, o 
número 151 de Galicia. Revista do Centro Galego, editada en Montevideo en 1929, 
publicada como motivo da conmemoración do cincuentenario do centro latinoamericano, e 
de Eufonía, dous números dunha revista de Bos Aires que viron a luz en 1958 e 1959. 
 
 
 
García Paz, Raimundo, 'As ganas de vivir de Borobó', Diario de Arousa, 'Lembrando a 
Borobó', 28 agosto 2005, p. 22. 
 
Este artigo de opinión, escrito por Raimundo García Paz, englóbase dentro dunha sección 
temporal, en memoria de Borobó. Despois dunha breve introdución relátase o costume do 



xornalista arousán de bañarse nas augas dunha solitaria praia da aldea de Ferreiros, onde o 
escritor adoitaba acudir, para despois secarse coa calma dun hixienista para abandonar a 
fermosa praia rianxeira, co macuto en bandoleira. 
 
 
García, Xosé L., 'A feira do libro da Habana', Galicia Hoxe, 'Ecos da Berenguela', 22 
febreiro 2005, p. 4. 
 
Crónica sobre a recente  XIV Feria Internacional del Libro, Cuba 2005, que se celebrou en 
La Habana do 3 ao 13 de febreiro e que tivo como convidado especial a Brasil. O boceto 
que se fai da feira contrapón o ambiente revolucionario cheo de actividades ao aire libre 
fronte ao mundo da globalización e do comercio. Denúnciase que o grande ausente da feira 
fora Galicia. 
 
 
 
 
 
García, Xosé Lois, 'Manuel María, un ano despois', Galicia Hoxe, 'Ecos da Berenguela', 6 
setembro 2005, p. 4. 
 
Con motivo do aniversario do pasamento de Manuel María, faise unha lembranza da vida 
deste home e dos diferentes momentos nos que coincidiron ao longo desta. 
 
 
García-Bodaño, Salvador, 'Celebración de Merlín', Galicia Hoxe, 'No pasar dos días', 25 
setembro 2005, p. 3. 
 
En primeiro lugar, fálase do Museo do Pobo Galego e faise referencia ao material que alí se 
pode observar. Céntrase, despois, nunha exposición que conmemora o cincuenta 
aniversario da publicación do Merlín e familia de Álvaro Cunqueiro, organizada pola 
editorial Galaxia. A seguir, explícase como é a exposición en si, que está concebida en tres 
partes: "A Terra de Miranda", unha realización escenográfica que percorre dende Esmelle 
até o interior do casal de Miranda no que se contempla o laboratorio do mago Merlín; un 
mural sobre a vida e obra do escritor mindoniense; e unha terceira parte onde se explican as 
orixes e espallamento do libro en cuestión en Europa e en Galicia. Opínase que se bota en 
falta diversos poetas como Ramón Cabanillas, Risco, etc... e finaliza cun breve texto 
informativo no que se anuncia que terán lugar tres conferencias e tres mesas redondas, 
falando dos cincuenta anos de Merlín e familia con novas voces e escritores. 
 
 
Gómez Rufo, Antonio, 'Festa do libro', Galicia Hoxe, 'Opinión', 25 abril 2005, p. 6. 
 
Neste artigo de opinión Antonio Gómez fai un percorrido polas diferentes celebracións que 
hai na península en torno ao día do libro. Expón tamén o lugar de España con respecto a 
Europa en porcentaxe de lectura e remata anotando que este ano se celebrará o cuarto 
centenario da publicación de El Quijote. 



 
 
 
Gómez, Joel, 'Seis Poemas', La Voz de Galicia, 'Sin intención', 31 decembro 2005, p. 11. 
 
Refírese ás homenaxes que no ano 2005 recibiu o editor e es alcalde compostelán, Ánxel 
Casal, destacando a do 27 de decembro, momento en que se cumpriu o setenta aniversario 
da publicación dos Seis Poemas Galegos de García Lorca, editados na imprenta que Casal 
rexentou na rúa do Vilar, en Compostela, admitindo os investigadores que esta obra foi o 
poemario galego máis reeditado e traducido do século XX, para a demostración de que os 
proxectos pequenos poden obter moito máis éxito ca outros. 
 
 
 
Gómez, Lupe, 'Soñar é un labirinto', 'Hoxe Venres', 'Miradas', 2005, p. 5. 
 
Expresa a súa satisfacción por contar con obras como "O labirinto dos soños" que conxuga 
audiovisual e teatro en galego para que os nenos poidan acudir ás salas a divertirse. 
Considérase que a comuñón de música en directo, debuxos, vídeo e recitación non só gusta 
aos máis pequenos, senón aos maiores que atopan atractivo o teatro e a lectura.  
 
 
 
Gómez, Lupe, 'O teatro, o lugar da vida, da emoción e das ilusións', El Correo Gallego, 
'Correo das Culturas', 'Teatro', 9 xaneiro 2005, p. 5. 
 
Coa sentenza "O teatro é o lugar das aprendizaxes das emocións" Lupe Gómez empeza este 
artigo no que se reclama unha longa e mellor vida para o teatro galego, en especial o dos 
nenos, xa que é importante educalos imaxinativamente. Destaca a programación de nadal 
das compostelás Sala Yago e Salón Teatro. 
 
 
 
Gómez, Lupe, 'Soñar con Merlín', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 'Ao sol', 30 setembro 2005, 
p. 5. 
 
Este artigo de opinión xorde a respecto da celebración do cincuenta aniversario de Merlín e 
familia, obra mítica de Álvaro Cunqueiro que conta cunha exposición no Museo do Pobo 
Galego organizada pola editorial Galaxia. Dise que nesta exposición se poden atopar 
testemuñas, entrevistas, documentos e imaxes onde a convivencia entre a maxia e a 
realidade fai que resulte didáctica e intelixente. A autora afirma que é agradábel pasear por 
esta exposición e que ilusiona a quen a visita. 
 
 
Gómez, Lupe, 'A chousa de baixo', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'De Fisteus a Compostela', 13 
novembro 2005, p. 9. 
 



Neste breve texto de impronta claramente biográfica, Lupe Gómez evoca unha chousa na 
que transcorrían as tardes da súa infancia ao cargo do gando. A partir desta lembranza, vai 
enfiando na súa escrita sensacións daquel tempo, sentimentos cara aos pais, ... ao tempo 
que debuxa vencellos entre a paisaxe proxectada como vivencia e o agromar do mundo e 
experiencias interiores. A forma do texto non escapa ao lirismo, individualizador da pluma 
da autora. Tamén adquire relevo a verbalización de moitas realidades rurais cotiás.  
 
 
Gómez, Lupe, 'A respiración da poesía', Galicia Hoxe, 'Miradas', 25 novembro 2005, p. 5. 
 
Fálase das xornadas de indagación poética celebradas no Pazo de Bendaña, en Santiago de 
Compostela, coordinadas polo poeta e músico Rafa Xaneiro, e onde participaron Nela Que, 
Roi Fernández, Ig, María Lado, Lucía Aldao e Ana Cibeira. Anúnciase, alén disto, a 
celebración que estas van seguir tendo por toda Galicia. 
 
 
 
Gómez, Lupe, 'A facultade de Xornalismo', Galicia Hoxe, 'Lecer', nº 583, 'Literatura', 18 
decembro 2005, p. 9. 
 
Fálase da etapa universitaria da autora na facultade de Xornalismo, citando algunha 
anécdota académica e nomeando a diferentes profesores, entre os que se encontraba o poeta 
Uxío Novoneyra, así como tamén se cita presentación do seu poemario, Pornografía. 
 
 
 
González López, Manuel, 'El libro, necesidad primaria del espíritu', La Región, 'Opinión', 7 
xuño 2005, p. 19. 
 
Análise do lugar que ocupa o libro e a súa situación na sociedade actual. Contrasta os 
medios de comunicación de masas co mundo editorial e dálle ao libro unha especial 
situación como alimento do espíritu ao que non pode chegar nin a televisión nin a radio. 
Analiza a situación e formas da produción editorial e anota que sería conveniente que a 
industria editorial fixera un exame sobre a situación e adecuación á nova realidade. 
 
 
 
González Pérez, Clodio, 'Otero Pedrayo: pranto por Castelao', Galicia Hoxe, 'Rodicio do 
tempo', 8 xaneiro 2005, p. 5. 
 
Artigo en conmemoración do cincuenta e cinco aniversario do pasamento de Castelao no 
que se reproduce a nota necrolóxica de Ramón Otero Pedrayo que se publicou no tomo 
XXV do Boletín de la Real Academia Gallega. Nela faise un repaso pola vida e grandeza 
de Castelao comparando a súa perda coa de Rosalía. 
 
 
 



González Pérez, Clodio, 'Don Merlín, Cunqueiro... e o tostado', Galicia Hoxe, 'Rodicio do 
tempo', 24 setembro 2005, p. 5. 
 
A mostra dos cincuenta anos da existencia de Merlín e Familia, situada no Museo do Pobo 
Galego até o 30 de novembro, fai que o autor deste artigo volva a ler o libro.  
Comenta que o exemplar da obra que posúe, unha segunda edición, adquiriuno na editorial 
Monterrei de Vigo, da que era dono o pai dos Álvarez Cáccamo. Sinala que coñeceu a 
Álvaro Cunqueiro cando era director do Faro de Vigo e que coincidiron varias veces mais 
que non se trataron. Afirma que co paso do tempo gusta máis da obra de Cunqueiro, 
ateigada de imaxinación e personaxes mitolóxicos e máxicos. Recorda que o mago vive en 
Mondoñedo, que é tamé onde naceu Cunqueiro, e que pasa o tempo facendo favores a quen 
chega á súa porta. Finalmente comenta que Cunqueiro fala na súa obra de viño e de 
xantares, porque era un bo coñecedor de ambas as dúas cousas.  
 
 
González Suárez, Fernando, 'No pasamento de Ogando Vázquez', La Región, 'Ourense', 2 
abril 2005, p. 10. 
 
Artigo en recordo de don Xulio Francisco Ogando por causa do seu pasamento. Faise un 
percorrido pola súa vida no que se destaca a súa galeguidade, a dirección do Instituto Otero 
Pedrayo, o ingreso na Real Academia Galega ou a súa actividade como avogado. 
 
 
 
 
 
 
González Tosar, Luís, 'Movida cultural', El Correo Gallego, 'Extramuros', 8 febreiro 2005, 
p. 2. 
 
Recórdase neste artigo o ambiente cultural de finais do franquismo e da transición, en 
especial o acto do XXV aniversario do pasamento de Castelao, con intervención de Ramón 
Otero Pedrayo, ou o Festival da Canción Popular Galega. A continuación, dáse paso á 
presentación do Anuario da Literatura Galega e ao acto en memoria de Eduardo Blanco-
Amor o 1 de decembro en Ourense, dos que di "houbo bo ambiente". 
 
 
 
González Tosar, Luís, 'Non son de alá nin de acá', El Correo Gallego, 'Extramuros', 15 
febreiro 2005, p. 2. 
 
Reflexión sobre algúns nomes da cultura asentados entre Galicia e América. Destaca a Luís 
Seoane, Lorenzo Varela, Rafael Dieste ou Nélida Piñón, e remata por apuntar que está a ler 
un libro do arxentino César Aira: La abeja. 
 
 
 



González Tosar, Luís, 'Casa Branca', El Correo Gallego, 'Extramuros', 22 febreiro 2005, p. 
2. 
 
Luís González Tosar fai memoria da súa visita xunto con Miguel Anxo Fernán-Vello ao XI 
Salón da Edición e do Libro en Casablanca. Fai un pequeno xogo co nome da urbe para 
recordar que foron os portugueses os que a bautizaron como Casa Branca en 1575 antes da 
chegada dos españois. Indícase que o obxectivo desta visita foi dar a coñecer a España 
plurilingüe e multicultural. 
 
 
 
González Tosar, Luís, 'Toxos', El Correo Gallego, 'Extramuros', 12 abril 2005, p. 2. 
 
Un paseo por diferentes árbores que fixeron historia: a faia de Alexader Pope, o carballo de 
Cracovia, o de guernika, a ceiba de La Habana, a figueira de Rosalía, a araucaria de 
Pedrayo... lévanos ao toxo que é usado en  Nova Celandia para cercar xardíns e isto a unha 
anécdota sobre un viciño do autor que emigrara á Arxentina. 
 
 
 
González Tosar, Luís, 'Poesía en Santa Comba', El Correo Gallego, 'Extramuros', 28 xuño 
2005, p. 2. 
 
Memoria da proposta cultural poetic@rte na noite de san Xoán do Xallas. Dise que nesta 
mestura de noite de san Xoán e recital poético participaron Estíbaliz Espinosa, Enma 
Couceiro, Yolanda López, Román Raña, Modesto Fraga e González Tosar. Destaca este 
acto como unha experiencia distinta que pretende levar a poesía máis actual aos escenarios. 
 
 
 
González Tosar, Luís, 'Buenos Aires', El Correo Gallego, 'Extramuros', 13 xullo 2005, p. 
2. 
 
Neste artigo de opinión Luís González Tosar enxalza a actividade cultural de Buenos Aires 
da man da colonia galega, con motivo do Foro Bilateral Galicia-Arxentina organizado polo 
IGADI e patrocinado pola consellería de Emigración. Tamén fai unha relación dos oradores 
(Xosé Díaz, Marcelino Fernández, Darío Villanueva, Victor F. Freixanes, Camino Noia, 
Yolanda Castaño, Gonzalo Navaza e González Tosar) e dos activos culturais da cidade 
arxentina. 
 
 
 
González Tosar, Luís, 'Galicia en Buenos Aires', El Progreso/El Ideal Gallego/Diario de 
Arousa, 'Opinión', 17 xullo 2005, p. 24/26/25/42. 
 
O autor comenta a súa participación na cidade de Bos Aires no Foro bilateral Galicia-
Arxentina, un encontro no que se trataron aspectos de carácter social, económico e cultural, 



organizado polo IGADI e patrocinado pola Concellaría de Emigración. Sinala que aos 
participantes lles quedou claro que a cultura galega debe contar no século XXI co potencial 
de Bos Aires, por atoparse alí unha gran parte do patrimonio galego (fondo documental 
bibliográfico, murais de Luís Seoane, cátedras de lingua e literatura galegas en diversas 
universidades, etc.). Finalmente, salienta que ademais do patrimonio galego tamén hai 
moitos homes e mulleres nesta cidade orgullosos das súas raíces galegas e que son 
herdeiros dunha cultura que é tanto nosa coma deles. 
 
 
González Tosar, Luís, 'Curros, masón', El Correo Gallego, 'Extramuros', 4 outubro 2005, 
p. 2. 
 
Anúnciase a posesión, grazas a Antonio Piñeiro, dunha carta dirixida a Antonio Romero 
Ortiz polo escritor Curros Enríquez datada en Ourense en 1881. Faise a seguir un resumo 
desta epístola, na que Curros lembra o momento en que se coñeceron na celebración dos 
Xogos Florais de 1880 e se desculpa por non lle ter dado antes un exemplar da obra Aires 
da miña terra, enviándolle un libro da segunda edición. Despois, faise unha aclaración 
sobre quen era Antonio Romero Ortiz e a posición de traballo que tivo durante a súa vida. 
Descobre que Curros e mais Romero eran irmáns masóns, á parte das coincidencias 
ideolóxicas entre eles, e alude ás investigacións feitas por Marifé Santiago Bolaños, que 
escribiu diversos libros sobre masóns, aclarando a necesidade de seguir investigando sobre 
o escritor celanovés. 
 
 
González Tosar, Luís, 'Xantar', El Correo Gallego, 'Extramuros', 11 outubro 2005, p. 2. 
 
Comenta unha anécdota que lle aconteceu no verán. Di que para loitar contra o tempo de 
secura, o autor decidiu xantar con Víctor Freixanes, Manolo Bragado, Xesús Couceiro e 
Xosé María Dobarro despois dunha xuntanza de traballo. O artigo céntrase no trato recibido 
polo camareiro e dono do restaurante onde asistiron a xantar, no que foron discriminados 
tanto lingüistica como persoalmente, ademais de escoitar unha frase que ningún dos 
asistentes entendeu: "sardiñas como carallos de home".  Este mesmo artigo foi publicado no 
xornal El Progreso o 16 de outubro, p. 31. 
 
 
González Tosar, Luís, 'Xantar', El Progreso, 'Ao raiar o sol', 16 outubro 2005, p. 31. 
 
Comenta unha anécdota que lle aconteceu no verán. Di que para loitar contra o tempo de 
secura, o autor decidiu xantar con Víctor Freixanes, Manolo Bragado, Xesús Couceiro e 
Xosé María Dobarro despois dunha xuntanza de traballo. O artigo céntrase no trato recibido 
polo camareiro e dono do restaurante onde asistiron a xantar, no que foron discriminados 
tanto lingüistica como persoalmente, ademais de escoitar unha frase que ningún dos 
asistentes entendeu: "sardiñas como carallos de home".  Este mesmo artigo foi publicado no 
xornal El Correo Gallego o 11 de outubro, p. 2. 
 
 
 



 
González Tosar, Luís, 'De poetas e mecenas', El Progreso, 'Opinión', 17 decembro 2005, 
p. 27. 
 
Refírese á palabra "mecenas" que hoxe en día ten relación con beneficios fiscais, 
participación social ou protección e conservación do patrimonio cultural, para explicar a 
proveniencia dela, sendo Mecenas un cidadán romano amante da música e das letras, cousa 
que o director de "Caixanova", Julio Fernández Gayoso, e organizador do Premio 
Caixanova, tiña máis parecido con este personaxe romano polo interese que amosou cara os 
escritores e poetas e non só por quere levar este premio literario como un simple trámite 
rápido. Esta mesma noticia aparece o 19 de decembro de 2005 no xornal El Ideal Gallego. 
 
 
 
Jabois, Manuel, 'Neira Vilas', Diario de Pontevedra, 'A contraportada', 6 febreiro 2005, p. 
96. 
 
Panexírico de Xosé Neira Vilas un día despois da homenaxe que lle foi feita no Pazo da 
Cultura. A Galicia do século XX é presentada como inseparábel dos seus personaxes e o 
autor como comprometido coa súa terra. 
 
 
 
Jaureguizar, 'Dentadura postiza', El Progreso, 'Cultura', 2 xaneiro 2005, p. 65. 
 
Jaureguizar di ao lectorado que estivo na procura dunha vella historia de Hemingway en 
Galicia e así achéganos á obra Unha viaxe en Ford T (2004), de Agra Foxo, descrita nun á 
parte, e á historia do home de Piltdown que resultou ser unha "falcatruada" atribuída a sir 
Arthur Conan Doyle. 
 
 
 
Jaureguizar, 'Integrar o Bierzo', El Progreso, 'Auto dos danados', 23 xaneiro 2005, p. 81. 
 
Jaureguizar gaba a escolla de Héctor Silveiro como membro da Real Academia Galega e 
analiza o traballo e situación lingüística no Bierzo, así como o esforzo de Fala Ceibe. 
Considera a situación das normas usadas e remata por considerar en deixar de lado a 
normativa de Agal coa finalidade de que os falantes teñan máis facilidades para acceder ao 
idioma. 
 
 
 
Jaureguizar, 'Bondage e eslamío', El Progreso, 'Auto dos danados', 30 xaneiro 2005, p. 81. 
 
Jaureguizar dá conta da creación de catro páxinas web doutros tantos escritores galegos e 
comenta o seu contido. Apunta as páxinas de Yolanda Castaño, de Xabier González Sotelo, 
de Alfredo Conde e de Miguel Anxo Murado. Por último, en columna á parte, salienta o 



abundante traballo literario de Agustín Fernández Paz, como un dos escritores que máis 
exemplares vendeu na historia de Edicións Xerais de Galicia. 
 
 
Jaureguizar, 'Linguas reversibles', El Progreso, 'Auto dos danados', 20 febreiro 2005, p. 
81. 
 
Jaureguizar presente ao lectorado a editorial valenciana Bromera, que dende os seus inicios 
se esforzou en traducir textos galegos entre os que se encontran os de autores como o 
vilalbés Agustín Fernández Paz, Fina Casalderrey ou Suso de Toro. Para Jaureguizar isto 
dota ao galego de propiedade de ser reversíbel, xa que o galego tamén vale de anfitrión. 
Así, presenta traducións como as de Honoré de Balzac ou o clásico de Frank Baum, O 
mago de Oz. En aparte preséntase o final da triloxía de Xabier Alcalá con Unha falsa luz. 
 
 
 
Jaureguizar, 'Adición á heroína', El Progreso, 'Auto dos danados', 27 febreiro 2005, p. 87. 
 
Jaureguizar dá conta de cáles son as heroínas galegas de ficción e salienta tres 
protagonistas: a muller persa da novela de Nélida Piñón Vozes no deserto, o modelo 
contrario representado por Alba, protagonista da novela de Rosa Aneiros, Veu visitarme o 
mar (2004) e a nai solteira que loita na vida de Xeira das árbores (2004) de Teresa Moure. 
 
 
Jaureguizar, 'Escritor desaparecido', El Progreso, 'Auto dos danados', 6 marzo 2005, p. 81. 
 
Comenta o libro de Ramón Caride Ogando Dedre (2004). Indica que está dividido en seis 
contos distribuídos en dúas partes tituladas "Da razón pura" e "Da razón impura", para 
centrarse no comentario dos tres contos que conforman a segunda parte, dos que pon en 
dúbida a súa calidade e dos que refire o seu argumento. Estes contos son "Obradoiro 
literario", "A culpa foi de Max Weber" e "Espazos de resistencia". 
 
 
Jaureguizar, 'O Ronsel de 'Ronseltz', El Progreso, 'Auto dos danados', 13 marzo 2005, p. 
81. 
 
Recolle as lembranzas de Xabier Cordal sobre o colectivo Ronseltz, formado por estudantes 
do Colexio Universitario da Coruña no ano 1985. Comenta que xunto a Cordal estaban 
Miki Montes, Xoán C. Rodríguez, Serxio Iglesias e Manuel Cortés e indica que o colectivo 
publicou tres revistas. Finalmente, dá conta doutras revistas daqueles tempos como La 
Naval, Tintimán, Atlántico Express e Movida Viguesa. 
 
 
Jaureguizar, 'O canon triste', El Progreso, 'Auto dos danados', 20 marzo 2005, p. 81. 
 
Fai referencia ás ganancias que os escritores, en xeral, obteñen polos seus libros e 
compáraos con outros artistas como músicos, pintores, etc. En columna á parte, salienta a 



iniciativa tomada por Pérez Touriño de crear o Instituto Rosalía para divulgar a cultura 
galega polo mundo e propón tamén a creación do Instituto Cunqueiro. 
 
 
Jaureguizar, 'Casares nun hotel', El Progreso, 'Auto dos danados', 3 abril 2005, p. 79. 
 
Jaureguizar achega as lembranzas de Miguel Anxo Fernán-Vello sobre a actriz María 
Casares, nada na Coruña e emigrada a París onde realizou a súa carreira artística. Comenta 
que Casares non quixo volver a Galicia debido aos enfrontamentos co franquismo, pero que 
ela nunca esqueceu a súa terra. 
 
 
Jaureguizar, 'Fálalle, Suso', El Progreso, 'Auto dos danados', 1 maio 2005, p. 87. 
 
Co gallo de Xosé Ramón Barreiro e Andrés Urrutia, presidentes das academias galega e 
vasca respectivamente, pediren máis cartos para as súas actividades, Jaureguizar pide máis 
apoios para as outras linguas do estado, apelando ao "talante Zapatero" e ás conversas de 
Suso de Toro co presidente do Estado. Apunta tamén a necesidade de contar con 
institucións para a defensa das nosas linguas e a súa proxección no exterior. 
 
 
 
Jaureguizar, 'A avoa de 'Gabo'', El Progreso, 'Auto dos danados', 22 maio 2005, p. 81. 
 
Noticia da publicación na colección "Grandes Personajes a fondo", de Editrama e Gran Vía 
Musical, dunha entrevista a Álvaro Cunqueiro a cargo de Joaquín Soler Serrano. 
Jaureguizar fai unha achega á obra de Cunqueiro, en especial do Merlín e do realismo 
máxico. Anota tamén que Gabriel García Márquez era lector de Cunqueiro. 
 
 
 
Jaureguizar, 'Un día perfecto', El Progreso, 'Auto dos danados', 5 xuño 2005, p. 89. 
 
Jaureguizar opina sobre o Día das Letras Galegas e comenta que ese día si debe ser festivo 
e que, ademais, o homenaxeado debería ser unha persoa viva que puidese agradecer tal 
homenaxe. Indica que quizais para o ano 2006 o homenaxeado sexa o poeta Lois Pereiro, 
de obra curta pero densa. Ademais, comenta que outro dos autores que debería ser 
homenaxeado é Antonio Fernández Morales. 
 
 
Jaureguizar, 'Lieiras, premios', El Progreso, 'Auto dos danados', 19 xuño 2005, p. 80. 
 
Jaureguizar salienta que a concesión dos premios literarios en Galicia debería mudar porque 
as editoriais, moitas veces, cando convocan un premio xa saben de antemán a quen llo van 
conceder. Indica que cada membro dun xurado ten os seus propios gustos e que a decisión é 
moi subxectiva; ademais, sinala que hai que ter en conta as tendencias e gustos dos lectores 
do momento. 



 
 
Jaureguizar, 'A feira das vanidades', El Progreso, 'Auto dos danados', 10 xullo 2005, p. 
65. 
 
Jaureguizar presenta a Feira do Libro de Vigo e a vindeira da Coruña. Na súa reflexión 
sobre estas feiras conclúe coa necesidade dun gran salón do libro promovido pola 
Asociación Galega de Editores e a necesidade da presentación de volumes descatalogados 
para facer máis interesante a oferta. Analiza en aparte a Feira de Frankfurt. 
 
 
 
Laxe Freire, M.A., 'Galicia nos seus autores', Galicia Hoxe, 'Follas soltas', 13 marzo 2005, 
p. 4. 
 
Laxe Freire empeza este artigo presentando os clásicos como unha boa forma de achegarse 
ás culturas. A partir de aquí analiza a vocación lectora da xente nova e a súa relación cos 
clásicos. Estabelece a contraposición entre "clásicos" e os "mediáticos" dos que presenta 
como exemplo a Manuel Rivas e a Suso de Toro, fai algunha consideración sobre a súa 
temática e personaxes. 
 
 
 
Laxe Freire, M.A., 'Días de flores e letras', Galicia Hoxe, 'Follas soltas', 15 maio 2005, p. 
4. 
 
A próxima chegada da época das flores leva a Laxe Freire a comparar a importancia da 
relación entre sociedade e naturaleza para transmitir a importancia da publicación de 
Cantares gallegos. Compara a situación de aquel entón con hoxe en día para denunciar que 
na actualidade se le menos. Para exemplificar o dito usa citas de Göethe nas que compara 
literatura cun "traballo laborioso" ou as intencións de Jorge Luis Borges de "ler para vivir". 
 
 
 
Laxe Freire, M.A., 'Eloxio do bo lector', Galicia Hoxe, 'Follas soltas', 23 outubro 2005, p. 
4. 
 
Reflexiónase sobre o marketing que envolve as obras literarias que se venden nas librarías 
coa tentativa de subir as vendas, así como tamén da lectura que os lectores fan de libros 
onde a realidade non está nunca presente, poñendo como exemplo similar as interpretacións 
que escritores tiñan dalgunhas obras dos séculos XVI e XVII italianas en momentos da 
Inquisición e polo que eran xulgados. 
 
 
 
Liñares Giraut, Amancio, 'Albeites', La Voz de Galicia, 'Santiago', 13 febreiro 2005, p. 15. 
 



Presentación do volume Tratado de albeitaría (2004) publicado polo Centro Ramón 
Piñeiro para a Investigación en Humanidades da man de Xosé Luís Pensado Tomé (1924-
2000). O volume é presentado como exemplo do esforzo continuado e vital do profesor no 
estudo do idioma. 
 
 
 
Liñares Giraut, X. Amancio, 'Devesa', La Región/Atlántico Diario, 'O fiadeiro', 10 abril 
2005, p. L15. 
 
Noticia sobre a obra de Domingo Campio Devesa, emigrante a Cuba que compaxinou o seu 
oficio de xastre coa escrita de poesía. Indícase que a súa obra foi publicada en Edicións do 
Castro baixo o título Cadernos poéticos dun emigrante galego en Cuba (2004). Conta a 
anécdota de cómo chegou o volume ás súas mans e descríbeo. 
 
 
 
Liñares Giraut, X. Amancio, 'Guerra', La Voz de Galicia, 'O fiadeiro', 17 abril 2005, p. 15. 
 
Artigo de reflexión sobre a guerra e as guerras, en especial sobre a Guerra do 36, motivada 
pola relectura do artigo "A guerra contra a cultura, 1936" publicado no número cento 
sesenta e tres da revista Grial. 
 
 
 
Liñares Giraut, X. Amancio, 'Couceiro', La Voz de Galicia, 'O fiadeiro', 22 maio 2005, p. 
L15. 
 
O autor laméntase por non poder asistir ao Simposio Couceiro Freijomil organizado polo 
Consello da Cultura Galega. Fai unha pequena achega ao polígrafo de Pontedeume e 
destaca o seu Diccionario bio-bibliográfico. 
 
 
 
Liñares Giraut, X. Amancio, 'Abanos', La Voz de Galicia, 'O Fiadeiro', 24 xullo 2005, p. 
L11. 
 
Dáse noticia da publicación dun libro de poemas titulado O libro dos abanos, publicado 
pola editorial compostelá Follas Novas no ano 2002, na súa colección "Libros da Frouma" 
en colaboración coa Galería Noroeste. Dise que a idea tivera un precedente nunha 
exposición realizada en Vigo no ano 2002. O autor considera que é un deses libros que 
visten de gala unha literatura universal, como a galega. Sinálase que o libro consta de trinta 
e cinco poemas compostos por grandes poetas da lírica galega e é considerado de grande 
interese para o público. 
 
 



Llorca Freire, Guillermo, 'Oficios: editores', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Ferrol: 
memoria da vida cotiá', 30 outubro 2005, p. 5. 
 
Recóllense aquí as opinións vertidas por dous editores de Ferrol, Miguel Salas Bruquetas e 
Carlos de Pulgar, membros da Editorial e Libraría Del Campus e Nova Galicia Edicións, 
respectivamente. No inicio, o autor fai un breve repaso sobre a importancia dos editores 
galegos, especialmente dos ferroláns, que acadaron un labor destacado dende mediados do 
século XVIII, como responsábeis de moitas cabeceiras de prensa ou como propietarios da 
mesma imprenta. Así, cítanse Edicións Embora; a Colección "Esquío" de Poesía, dirixida 
por Fernando Bores e Julia Uceda; a Colección "Los Libros del Caracol", a Editorial Follas 
Novas, dirixida polo ferrolán Luís Alonso Girgado e Mercedes Castro, escritora e membro 
da Editorial Espasa. Miguel Salas conta como foi a súa vida dentro do mundo do libro, 
dende que comezou a estudar até a actualidade onde ten a súa propia imprenta e preside a 
Agrupación de Libreiros de Ferrolterra. Carlos del Pulgar di que conta con interesantes 
proxectos na súa editorial e tamén dende a Asociación Galega de Editores, da que é 
membro directivo. 
 
 
López, Aurora / Pociña, Andrés, 'Como sempre, Xeliña fala galego', El Progreso, 'Cultura', 
7 marzo 2005, p. 72. 
 
Comentario sobre a vida e traxectoria profesional de Xela Arias. Comeza cunha serie de 
notas biográficas da poeta e a continuación, descríbese a súa vida profesional dentro do 
panorama literario galego dende que comezou, moi nova, con tan só dez anos, até a súa 
morte no ano 2003, por mor dun infarto. A seguir, alúdese á homenaxe que lle fixeron 
recentemente á escritora nun libro titulado Xela Arias, quedas en nós (2004), co fin de que 
poidan coñecela aqueles que non tiveron esa oportunidade. Ademais sinálanse outros dous 
capítulos para a homenaxe: darlle o seu nome a unha rúa ou praza da súa Sarría natal e a 
edición da poesía completa desta gran poeta. 
 
 
López, Siro, 'Mil artigos de Don Paco', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 133, 'Lembranzas', 
29 outubro 2005, p. 15. 
 
Trátase dunha homenaxe a Francisco Fernández del Riego, que cumpre mil artigos escritos 
para La Voz de Galicia. Non só se fala del e do seu labor no xornal, senón que tamén se cita 
a súa actividade ao longo dos seus noventa e tres anos. Saliéntanse os azos que lle deu a 
Álvaro Cunqueiro para escribir Merlín e familia, a súa participación para que Ricardo 
Carballo Calero e Domingo García-Sabell entraran na Real Academia e a súa iniciativa por 
crear o Día das Letras Galegas. 
 
 
Máiz Togores, Xosé María, 'A poesía', Galicia Hoxe, 'O chioleiro', 31 maio 2005, p. 5. 
 
Xosé María Máiz Togores analiza cales foron os seus primeiros contactos co mundo do 
verso. Explica que no verso galego a primeira obra foi unha antoloxía de Benito Varela 
Jácome e en castelán traballos de Rubén Darío. Finaliza dándolle a palabra a Mario Vargas 



Llosa cando afirma que "na poesía está o pecado, a trasgresión, os baixos fondos da vida 
mesma". 
 
 
Máiz Togores, Xosé María, 'Rosalía', Galicia Hoxe, 'O Chioleiro', 19 xullo 2005, p. 5. 
 
Comézase por apuntar a etimoloxía do nome Rosalía para apuntar como da escritora galega 
máis coñecida que leva ese nome se recibiu durante moitos anos unha imaxe distorsionada 
e manipulada. Da súa obra destácase a temática da procura angustiosa do sentido da 
existencia humana. 
 
 
Mallo, Albino, 'Sixto Seco, o amigo que se foi, pero permanece', Galicia Hoxe, 'Visións', 5 
xaneiro 2005, p. 4. 
 
Relata como se enterouda morte de Agustín Sixto Seco e das lembranzas que lle viñeron á 
mente nese intre. Gaba a súa figura e dá conta dos seus principais logros profesionais. 
Tamén destaca que, no eido da cultura, pertenceu e ocupou cargos directivos en múltiples 
entidades como a Casa-Museo de Rosalía, o Consello da Cultura Galega, a Fundación 
Otero Pedrayo, etc. A seguir, describe como foi o momento no que lle realizou unha 
entrevista e remata loando a súa figura.  
 
 
Mallo, Albino, 'Hoxe falarei de min', Galicia Hoxe, 'Opinión', 12 xaneiro 2005, p. 4. 
 
Reflexión emocionada sobre o paso do tempo co gallo do ano novo. Amosa o seu pesar 
polos compañeiros que xa non están, lémbrase de Sixto Seco, Manuel María, Borobó ou 
Paco Rabal, entre outros. A continuación, manifesta as súas ilusións acerca do que depara o 
ano que entra. Confesa as lecturas que prefire e o cambio de xéneros que realizou (agora 
aposta máis polas obras históricas, as biografías e os libros de consulta de xornalismo, 
literatura, etc.). Destaca, entre outros traballos, a biografía de Paco Rabal, aquí un amigo, e 
explica como o coñeceu. 
 
 
Mallo, Albino, 'A sombra presente de Rosalía', Galicia Hoxe, 'Visións', 26 xaneiro 2005. 
 
Faise eco do recital poético montado por Lino Braxe titulado Sobre la sombra que siempre 
me asombra onde participaron María José Goyanes, Asunción Balaguer, José Aguilar e o 
propio Braxe. Lamenta que só tivera dúas exhibicións en puntos moi achegados 
xeograficamente e apela ás diferentes administracións para que fagan posíbel que circule 
por toda a xeografía galega. A seguir analiza os diferentes aspectos técnicos da 
representación, entre eles, o da selección de textos das obras de Rosalía de Castro Follas 
Novas e En las orillas del Sar, que tivo como responsábel a Lino Braxe. Afirma que Braxe 
fuxiu dos tópicos rosalianos para amosar versos menos coñecidos pero tamén 
representativos. Finaliza cun breve comentario da obra no que destaca o monólogo escrito 
por Miguel Anxo Fernán-Vello titulado A estrela perdida do teatro.  
 



 
Mallo, Albino, 'Cervantes e Cunqueiro', Galicia Hoxe, 'Visións', 27 abril 2005, p. 4. 
 
Comenta que este ano se celebra o catrocentos aniversario da publicación de Don Quijote 
de la Mancha, de Miguel de Cervantes e tamén o cincuenta aniversario da publicación de 
Merlín e familia, de Álvaro Cunqueiro. Afirma que o mindoniense empregou coa mesma 
calidade galego e castelán. Analiza o argumento da obra que, segundo indica, significou 
unha renovación da narrativa galega, e a seguir fala da obra de Cervantes.  
 
 
Mallo, Albino, 'Nélida Piñón, unha galega de Río de Xaneiro', Galicia Hoxe, 'Visións', 22 
xuño 2005, p. 4. 
 
Faise eco da concesión do Premio Príncipe de Asturias das Letras á escritora brasileira 
Nélida Piñón, filla de galegos que pasou dous anos da súa xuventude na aldea familiar de 
Cotobade. Achega uns datos biográficos e destaca dúas das súas obras, Voces do deserto e 
A república dos soños, como as que mellor reflicten a súas raíces galegas.  
 
 
Mallo, Albino, 'Manuel María, un ano despois', Galicia Hoxe, 'Visións', 14 setembro 2005, 
p. 4. 
 
Con motivo do primeiro ano do pasamento de Manuel María, lémbrase o seu labor como 
escritor destacando o seu papel ao servizo da descoberta da Galicia esborrallada.  
 
 
Mallo, Albino, 'Comeza a tempada musical e teatral', Galicia Hoxe, 'Visións', 28 setembro 
2005, p. 4. 
 
Coa chegada do outono anúnciase a nova tempada musical e teatral. Dáse conta do teatro e 
música de dentro e fóra da Galiza, dende Les Luthiers ou La Fura dels Baus, até a orquestra 
sinfónica da Galiza ou a programación do Centro Dramático Galego. 
 
 
Mallo, Albino, 'Don Álvaro, o fabulador', Galicia Hoxe, 'Visións', 2 novembro 2005, p. 4. 
 
Faise unha lembranza persoal de Álvaro Cunqueiro con motivo da conmemoración do 
cincuenta aniversario da publicación da súa obra Merlín e familia. Lémbranse distintos 
momentos nos que coincidiron e os lugares de habituais encontros. 
 
 
Martín, Paco, 'Libros de ler', Diario de Pontevedra/El Progreso, 'Opinión', 16 xaneiro 
2005, p. 28. 
 
Reflexión sobre os libros que se mercan e cales teñen máis éxito. Paco Martín destaca que o 
Quixote foi o que máis éxito tivo, debido, en gran parte, á campaña publicitaria que se está 
a levar a cabo co gallo do cuarto centenario da publicación da súa primeira parte. Achega 



unha idea, que viu escrita nun anuncio dunha librería escandinava, para quen guste da 
lectura: "merque agora o libro que pensa regalar polo Nadal. Así terá tempo para lelo 
vostede".  
 
 
Martín, Paco, 'Así es la rosa', El Progreso/Diario de Pontevedra, 'Auga lizgaira', 6 febreiro 
2005, p. 25/30. 
 
Faise eco da noticia aparecida en El Progreso, o tres de febreiro, onde se informa da 
concesión do XII Premio Puro Cora de xornalismo a Carlos Casanova. Tamén sinala que na 
páxina vintesete do mesmo exemplar recóllese o Solo de Flauta, que publicaba tres veces 
por semana, e na seguinte, unha fotografía del. A continuación relata que foi amigo do 
galardoado. 
 
 
Martínez Couselo, Xosé, 'Biblioteca de Poio y Martínez López', El Correo Gallego, 'Con 
acento gallego', 26 abril 2005, p. 2. 
 
Sinala que, co gallo do Día do Libro, falouse de bibliotecas en Galicia pero non se 
mencionou a biblioteca do Mosteiro de Poio, que atesoura cen mil volumes, algúns de 
grande importancia. Tamén loa a doazón de Ramón Martínez López, que cedeu os seus 
libros en galego ou relacionados con Galicia e recortes de prensa á Fundación Penzol. 
 
 
Martínez Sevilla, J.A., 'Velada poética', El Ideal Gallego, 'La Columna', 19 xaneiro 2005, 
p. 28. 
 
Dá conta da posta en escena de La sombra que siempre asombra baixo a dirección de Lino 
Braxe, quen tamén escolmou os textos de En las orillas del Sar e Follas Novas. Nela 
participaron como intérpretes María José Goyanes, Asunción Balaguer, José Aguilar e o 
propio Braxe. Comenta diferentes detalles técnicos e, a seguir, aporta unhas notas sobre 
Rosalía.  
 
 
Martínez Sevilla, J.A., 'Arenga teatral', El Ideal Gallego, 'La columna', 2 febreiro 2005, p. 
28. 
 
Faise eco do estreo de Ensaio escrita, dirixida e co deseño de iluminación de Eduardo 
Alonso, pola compañía Teatro do Noroeste no Teatro Rosalía de Madrid, no marco do ciclo 
"Sen Numerar". Comenta brevemente o argumento e loa a interpretación de Luna Gómez 
así como tamén o traballo realizado polo director de escena, Manuel Areoso.  
 
 
Martínez Sevilla, J.A., 'Papeles de teatro', El Ideal Gallego, 'La Columna', 18 febreiro 
2005, p. 28. 
 



Faise eco da publicación de Cántiga para J. A. de Jean-Pierre Sarrazas e Christina Mirjol, 
Os cárceres do esquenzo de Inma António e Hai que confiar na esperanza de Siro López, 
todos eles editados polo Centro Dramático Galego (Edición Xerais e a Consellería de 
Cultura, Comunicación Social e Turismo). Tamén informa da saída de Os estudios 
superiores de Arte Dramático, escrito por Manuel E. Vieites, Técnicas de expresión oral, 
de Cristina Domínguez Dapena e Escenografía de Pamela Howard nunha versión realizada 
por Manuel E. Vieites. Estes tres últimos exemplares pertencen a serie Biblioteca de teatro 
ditados entre o Instituto Galego de Artes escénicas e musicais e a editorial Galaxia.  
 
 
Masdías Quintela, Antonio, 'Mi querido amigo Agustín', El Correo Gallego, 'Fin de 
semana', 9 xaneiro 2005, p. 2. 
 
Loanza pola morte de Agustín Sixto Seco. Logo de realizar un emotivo repaso pola súa 
biografía e polos seus logros profesionais no eido da medicina, salienta que foi presidente 
do Patronato Rosalía de Castro e da Fundación Otero Pedrayo e tamén o primeiro secretario 
do Consello da Cultura galega. Así mesmo, foi membro do consello de Galaxia, da 
Fundación Penzol, do Patronato do Museo do Pobo Galego e da Fundación Camilo José 
Cela. Antonio Masdías afirma que un dos principais obxectivos de Sixto Seco foi o de 
establecer pontes coa Galicia da diáspora. Finaliza dándolle o seu pésame á familia.  
 
 
Mayán, Francisco, 'La niñez de Álvaro Cunqueiro', El Progreso, 'Opinión', 4 maio 2005, p. 
29. 
 
Francisco Mayán, cronista oficial de Mondoñedo, sinala que, na  maior parte dos casos, a 
parte vital máis complicada de coñecer dun escritor e a da súa nenez, inda que é unha das 
máis importantes para comprendelo mellor. A seguir relata dúas anécdotas sobre a nenez de 
Álvaro Cunqueiro que lle contou Dolores Álvarez Zapico, unha amiga da infancia.  
 
 
Mayoral, Marina, 'Escribo, logo existo', La Voz de Galicia, 'Páxinas soltas', 19 xuño 2005, 
p. 13. 
 
Manifesta a satisfacción que sentiu nun primeiro momento porque na portada do 
suplemento Babelia se falase da "Literatura en Galicia". Pero que moi pronto, este 
sentimento mudou cando comprobou que o seu nome, xunto co de algúns artistas máis, non 
aparecía citado, nin tampouco o das súas obras. Afirma que para un artista aparecer nos 
medios é como un recoñecemento a súa obra e conclúe cunhas palabras de Unamuno nas 
que afirma que os lectores sempre serán un consolo.   
 
 
Mayoral, Marina, 'Bibliotecas e profesores', La Voz de Galicia, 'Páxinas soltas', 17 xullo 
2005, p. 8. 
 
Fálase aquí dun estudo xurdido a raíz dun encontro sobre edición en Santander, sobre 
bibliotecas escolares onde alén disto, se destacaba nun titular dun xornal a baixa porcentaxe 



do profesorado pola lectura. A autora centra o artigo nesta cuestión, defendendo a situación 
destes no ensino primario e secundario, e non tanto no universitario, así como advertindo 
da inversión do Estado Español en relación ás bibliotecas públicas, de onde só un 6,22 
euros por habitante, moi por baixo do resto da media europea, se destina a este fin. Alude, 
ademais, a que a animación á lectura ten que vir principalmente da educación familiar e non 
tanto da responsabilidade que se lle esixe ao profesorado.  
 
 
Mayoral, Marina, 'Clásicos en galego', La Voz de Galicia, 'Páxinas soltas', 4 setembro 
2005, p. 10. 
 
Considérase un acerto a iniciativa de La voz de Galicia que vai distribuír corenta clásicos 
universais traducidos ao galego. Iniciativa importante xa que permite aos lectores/as 
galegos/as ler na súa propia lingua sen ter que recorrer ao castelán. 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'Antón Patiño Regueira', Faro de Vigo, 'Opinión', 18 2005, p. 11. 
 
Lémbrase a Antón Patiño Regueira na altura de 1966, a súa ligazón coa libraría Librouro de 
Vigo, a súa relación cos espazos da política e da cultura. Tamén lembra o libro Memoria de 
Ferro que visualiza figuras do pasado republicano e escenas crueis da represión franquista 
na Coruña e Monforte e que permite ter un coñecemento histórico dese momento. 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'Unha lección de Diglosia', Faro de Vigo, 'Os camiños da vida', 7 
xaneiro 2005, p. 16. 
 
Comeza explicando o concepto de diglosia, que, segundo afirma, en moitas ocasións 
aparece enmascarado baixo o de bilingüismo, e logo recolle dous exemplos. En primeiro 
lugar menciona as cintas de panxoliñas de Nadal que se escoitan polos altofalantes nas rúas 
de Vigo, que están integramente en castelán, e a seguir analiza o discurso de benvida aos 
Reis Magos, que estaba todo en galego agás as partes extraídas literalmente da Biblia, que 
estaban en castelán. Segundo Méndez Ferrín é un claro exemplo de desprezo do galego xa 
que se empregou o castelán para recitar a "palabra de Deus". 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'Memoria dos poetas defuntos', Faro de Vigo, 'Segunda feira', 21 
febreiro 2005, p. 14. 
 
Comeza sinalando que os anos 2003 e 2004 foron "anos de loito" para as letras galegas xa 
que finaron Xela Arias, Luísa Villalta, Manuel María e Antón Tovar. Apunta que todos 
remataron a súa vida literaria como autores exclusivos en galego e que foron moi 
significativos para a literatura. Afirma que tivo relación cos catro tanto persoal como 
literariamente. Realiza unha loanza deles e conclúe anunciando unha homenaxe que 
realizará a Fundación Rosalía de Castro na Casa da Matanza de Padrón. 
 
 



Méndez Ferrín, X.L., 'Lethes' contra o esquecemento', Faro de Vigo, 'Os camiños da vida', 
11 marzo 2005, p. 28. 
 
Loa a aparición do novo número da revista multidisciplinar Lethes do Centro de Cultura 
Popular do Limia, dirixido por Xosé Badás Fernández, e destaca o artigo dedicado ao poeta 
Antón Tovar Bobillo con motivo do seu pasamento. Fala da figura de Tovar e tamén 
menciona algúns artigos da publicación.   
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'Informe que non informa', Faro de Vigo, 'Os camiños da vida', 18 
marzo 2005, p. 22. 
 
Laiase e critica duramente o informe que publicou o Consello da Cultura Galega sobre A 
Comunicación en Galicia (2004), coordinado por Xosé López, onde non se fala das revistas 
trimestrais A Trabe de Ouro e Grial, nin tampouco da revista comarcal A Peneria, pero, 
pola contra, si se fala da televisión local. Pero tampouco entra na consideración a gran 
variedade de revistas dedicadas aos estudos locais. Méndez Ferrín continua sinalando que 
se fala de fotoxornalismo pero non de debuxantes ou humoristas. Tampouco se menciona o 
semanario A Nosa Terra nin o mensual Tempos Novos. Continua afirmando que no estudo 
non se escribe nin unha liña sobre o único suplemento cultural en galego coñecido, "Faro 
da Cultura", do Faro de Vigo, pero si da "publicidade mercantil e da comunicación 
corporativa". A seguir apunta as posibles causas da ausencia de calquera referencia a cerca 
destas publicacións, que teñen en común ser de expresión monolingüe ou de tendencia 
monolingüe galega.  
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'O regreso de Dona Pega', Faro de Vigo, 'Opinión', 29 abril 2005, p. 
32. 
 
Comeza falando das pegas, que diminuirán hai uns anos pero que na actualidade 
aumentaron e recolle uns versos de Rodrigo Varela onde se emprega o "pega" como 
metáfora das vellas enloitadas. A seguir comenta a acepción que ten nalgún dicionario luso 
e tamén na cultura popular, onde equivale a "ladra". Finaliza mencionando que Anxo 
Angueira está preparando unha edición crítica de Bocarribeira, que é un libro de poemas de 
Otero Pedrayo, quen nunha das súas composicións trata ao paxaro con moito respecto. 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'Sartre na memoria', Faro de Vigo, 'Segunda feira', 11 xullo 2005, p. 
15. 
 
Méndez Ferrín declárase como seguidor de J. P. Sartre, ao que xa admiraba na súa 
xuventude tanto literaria como filosófica, política ou moralmente. Explica que, na súa etapa 
de xuventude, os intelectuais galeguistas da época, Ramón Piñeiro e García Sabell, entre 
outros, animaban a deixarse guiar polas doutrinas de Martin Heidegger, ou de Albert 
Camus, pero nunca as de Sartre. Recolle como anécdota que nunha tertulia Ramón Otero 
Pedrayo lle deixou un libro do escritor francés. Finaliza recomendando a lectura do relato A 
infancia do Xefe. 



 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'Álvaro Álvarez Blázquez', Faro de Vigo, 15 xullo 2005, p. 37. 
 
Faise unha lembranza da vida de Álvaro Álvarez Blázquez morto neses días, salientando a 
importancia que tivo no mundo do deseño e das belas artes na Galiza. 
 
 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'Academia Galega', Faro de Vigo, 'Segunda feira', 29 agosto 2005, p. 
13. 
 
Coméntase a nova etapa que se abre no tocante á lingua coa mudanza de goberno. 
Considérase que tras un período gobernado polo Partido Popular, no que a lingua estaba 
lonxe de ser cuestión prioritaria, preséntase unha nova etapa na que a posibilidade de salvar 
esa 'lingua ferida de morte' recuperas de novo. 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'Xosé Fernández Ferreiro', Faro de Vigo/La Opinión, 'Os camiños da 
vida', 25 novembro 2005, p. 28/27. 
 
Lóase a calidade da escrita de Fernández Ferreiro, clasificándoo como un dos novelistas 
galegos máis ambiciosos e de temática universal, caracterizado polas imaxes 
cinematográficas, a anécdota e a do coñecemento da literatura de moitas outras linguas e 
culturas. Cítanse as súas obras Minotauro, Agosto do 36, Corrupción e morte de B., Morte 
de Frank González e da última novela do ano 2004, intitulada Os últimos fuxidos, de onde o 
cronista di que segue a amosar a súa calidade produtiva e literaria. 
 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'Mañá na Coruña', La Opinión, 'Opinión', 16 decembro 2005, p. 31. 
 
O autor diserta sobre a cidade da Coruña referíndose por unha parte ao seu cariz oficialista 
actual e a moitos persoeiros conservadores que a habitan e habitaron e, por outra parte, a 
esa fasquía de cidade obreira e esquerdista, lembrando a outros tantos personaxes de 
esquerdas relacionados con ela, así coma a movementos ou faladoiros culturales e literarios 
que a tiveron como escenario. Neste sentido, destaca a elección de Lugrís (autor que se 
enmarca nesta segunda visión da cidade) pola RAG como homenaxeado no Día das Letras 
Galegas. Por último, aproveita para lembrar que os académicos celebrarán un xantar de 
homenaxe a Luz Pozo, e enxalza a figura desta autora. 
 
 
 
Mera, Manuel, 'Bóveda, un ourensán egrexio', La Región, 'Opinión', 17 agosto 2005, p. 23. 
 



Lémbrase a figura de Alexandre Bóveda, fusilado polos fascistas un 17 de agosto, data que 
ficou como Día da Galiza Mártir, para render homenaxe a aquelas persoas que sufriron a 
represión por loitar por unha Galiza ceibe. Aprovéitase para lembrar a vida e 
transcendencia desta figura a nivel político, social e cultural.  
 
 
Miragaia Doldán, Manuel, 'Política cultural', Galicia Hoxe, 'Vento fresco', 3 febreiro 
2005, p. 4. 
 
Afirma, en primeiro lugar, que calquera pais debe estar dotado dunha axeitada política 
cultural e, a continuación, sinala que Galicia nunca contou cunha apropiada ás súas 
circunstancias. Cita como exemplos que hai un escaso número de persoas con estudos 
secundarios e universitarios e que existe un baixísimo índice de lectura de xornais e libros. 
Critica negativamente o desaproveitamento da televisión e radio públicas xa que poderían 
xogar un gran papel para mellorar a cultura da poboación. Continua apuntando que é 
preciso que tódolos cidadáns posúan unha boa base cultural e uns fundamentos analíticos e 
críticos da realidade e non só coñecementos técnicos enfocados para unha maior eficacia 
produtiva. Logo opina que os limitados presupostos públicos galegos destinados á cultura 
precisan un uso máis correcto e conclúe afirmando que o desenvolvemento cultural galego 
na actualidade demostrase tamén na pouca participación e preocupación pola política.  
 
 
Miranda, Xosé, 'Merlín e Cunqueiro', A Nosa Terra, nº 1.179, 'Fin de semana', 9 xuño 
2005, p. 32. 
 
Comeza afirmando que Cunqueiro é un caso moi complexo xa que participa de moitos 
xéneros e tipos de literatura e non se pode enmarcar dentro dun concreto xa que non é 
literatura fantástica, nin realista, nin humorista, nin escribe novelas. Sinala os seus libros 
foron de lentísima xestación e que foi un escritor comprometido coas súas ideas. Clasifica a 
súa escrita dentro do marabilloso cotián onde se pode apreciar a melancolía e a nostalxia 
polo Paraíso Perdido, a memoria, o soño e a imaxinación.  
 
 
Miranda, Xosé, 'Cunqueiro e familia', A Nosa Terra, nº 1.181, 'Enxeños e criaturas', 23 
xuño 2005, p. 32. 
 
Logo dun breve resumo do artigo anterior, Xosé Miranda tenta explicar que Cunqueiro non 
practicou a literatura fantástica. Para iso recorre, entre outros, a Todorov, que sinala que a 
literatura fantástica está a medio camiño entre a literatura do marabilloso e a literatura do 
estraño. Despois de explicar pormenorizadamente as dúas hipotetiza se pode adscribirse a 
súa literatura No do realismo máxico. Finaliza afirmando que non, pero que participa dos 
dous.  
 
 
Miranda, Xosé, 'A familia de Merlín', A Nosa Terra, nº 1.183, 'Enxeños e criaturas', 7 
xullo 2005, p. 32. 
 



Comenta, en primeiro lugar, o difícil que é adscribir a Cunqueiro a algunha escola e, logo, 
afirma que nas súas obras apréciase unha mestura entre a poesía e fantasía, entre o verso e a 
narración onde se mostra o marabilloso cotián. Conclúe sinalando que Cunqueiro doulle a 
volta aos conceptos de literatura fantástica e do marabilloso e defíneo como un escritor 
barroco e metafísico que nas súas obras inclúe tódolos xéneros. Define a súa literatura 
como "marabilloso inverso" e ao seu xénero como "novela léxico".  
 
 
Mozo Cajaraville, Alberto, 'O pracer de ler e comprender o lido', Galicia Hoxe, 'Lecer', 
'De libros e de historia', 10 abril 2005, p. 9. 
 
Alberto Mozo reflexiona sobre cando é o momento adecuado para ensinar a ler. Segundo o 
xornalista a idade infantil é o mellor período para fomentar a lectura xa que o proceso lector 
ten unha grande importancia no proceso de madurez do neno. Sinala que hai que ter moi en 
conta que todo o material debe estar perfectamente axustado á idade cronolóxica do neno, 
aos seus intereses, as súas vivencias, etc. Ademais debe contar cunha impresión litográfica 
atractiva e estimulante para espertar a atención dos nenos.  
 
 
Muhiño, Felipe do, 'La música y el teatro', Diario de Ferrol, 'El observatorio', 4 marzo 
2005, p. 28. 
 
Loa, en primeiro lugar a labor levada a cabo pola Filharmónica Ferrolana, que se mantivo 
grazas a un grupo de entusiastas. Sinala a seguir que é un exemplo de xestión e imaxinación 
e conclúe manifestando a súa esperanza en que os novos responsables do Teatro Jofre, que 
está a punto de volver a inaugurarse, desenrolen unha axeitada planificación cultural. 
 
 
Naseiro, Paulo, 'Xaneiro cultural', El Progreso, 'Terra chá', 11 xaneiro 2005, p. 20. 
 
Informa que van centrar a actividade cultural de Vilalba en xaneiro Moncho Paz, María 
Xosé Lamas e Xosé Luís García Mato. Moncho Paz presentará o segundo número da 
revista Comunica, da Asociación de Periodistas de Galicia, que será un monográfico onde 
se analizarán os vintecinco últimos anos de prensa en Galicia. María Xosé Lamas 
presentará o libro de poemas Datando lembranzas, editado pola Fundación Manuel María. 
Segundo Paulo Naseiro, nese libro unha boa parte dos poemas son a expresión de 
sentimentos puros, ademais tamén se aprecia nalgúns casos a pegada dunha tradición 
poética enraizada na paisaxe. A seguir indica que o 21 de xaneiro cúmprese o vintecinco 
cabodano da morte de Xosé Luís García Mato e, logo de aportar unhas notas biográficas 
sobre el, sinala que o Instituto de Estudios Chairegos vai publicar unha segunda edición da 
antoloxía poética de García Mato, Dando novas túas.  
 
 
Neira Cruz, Xosé A., 'Herdenza bibliográfica', El Correo Gallego, 'Xentes e camiños', 27 
febreiro 2005, p. 2. 
 



Neira Vilas lembra a súa infancia cos libros e cómo co paso do tempo toda a súa vida estivo 
vencellada a eles. Comenta que foi fundador de certas institucións como Follas Novas, a 
Sección Galega do Instituto de Literatura e Lingüística da Habana, ou o Centro Cultural de 
Gres, que poñen ao servizo de todos o mundo dos libros. 
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'Réquiem por Sixto Seco', El Correo Gallego, 'Opinión', 5 xaneiro 
2005, p. 3. 
 
Faise eco da morte de Agustín Sixto Seco. Loa o gran compromiso que sempre tivo con 
Galicia e explica como se coñeceron. Cita os seus artigos en El Correo Gallego e defíneos 
como "modélicos" e sinala que era membro de quince asociacións nacionais e 
internacionais relacionadas coas súa especialidade de traumatoloxía. Destaca tamén o seu 
gran traballo na cultura galega e sinala que foi o primeiro presidente das fundacións Rosalía 
de Castro e Otero Pedrayo e tamén fundador do Museo do Pobo Galego. Ademais foi 
membro do consello da Editorial Galaxia, do Instituto Galego de Información e das 
fundacións Castelao, Alfredo Brañas e Fermín Penzol. Neira Vilas afirma que coincidían 
como membros da Comisión de Cultura Galega no Exterior, pertencente ao Consello da 
Cultura. Continua destacando o grande interese que demostrou polos galegos de fora e 
remata falando das súas virtudes como amigo.  
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'Un bibliófilo lucense', El Correo Gallego, 'Xentes e camiños', 30 
xaneiro 2005, p. 2. 
 
Fala da figura de Anxo Rodríguez Argibay (Lugo, 1960), funcionario da Deputación 
Provincial afeccionado a bibliofilia. Conta como comezou a súa paixón por esta área do 
colecciónesmo cando Anxel Fole lle firmou un par de obras. Destaca os principais 
exemplares que posúe e anímao a continuar.  
 
 
Neira Vilas, Xosé, '25 anos sen Celso', El Correo Gallego, 'Xentes e camiños', 6 febreiro 
2005, p. 2. 
 
Faise eco do vintecinco aniversario do pasamento de Celso Emilio Ferreiro. Remarca a 
actualidade da súa obra e explica como mantiveron unha relación de amizade durante 
moitos anos entre Bos Aires, A Habana, Vigo, Caracas e Madrid, onde coincidiron nun bo 
número de ocasión.  
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'Fundación Xeito Novo', El Correo Gallego, 'Xentes e camiños', 20 
marzo 2005, p. 2. 
 
Loa o traballo realizado pola fundación Xeito Novo de Bos Aires ao longo dos seus vinte 
anos de existencia. Realiza un repaso polas diferentes actividades que leva a cabo, entre 
elas, destaca a creación de dous grupos artísticos: o grupo folk celta Xeito Novo e o Grupo 



de Bailes Tradicionais de Galicia. Conclúe describindo aos integrantes do primeiro dos 
grupos, que foi o pioneiro en latinoamérica de música céltica.  
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'Amorosa Virxinia', El Correo Gallego, 'Xentes e camiños', 8 maio 
2005, p. 2. 
 
Artigo dedicado a Virxinia Pereira, esposa e fiel compañeira de Castelao, con quen casou 
en 1912 e a quen acompañou durante toda a vida.  
 
 
Neira Vilas, Xosé, '60 anos da nosa Biblia', El Correo Gallego, 'Xentes e camiños', 10 
xullo 2005, p. 2. 
 
Faise eco do sesenta aniversario da primeira publicación do Sempre en Galiza de Castealo 
en Bos Aires por Edicións As Burgas, en 1944. Sinala que Rodolfo Prada foi quen a definiu 
como "a biblia do galeguismo" e destaca a gran importancia que ten.   
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'Galicia e Portugal', El Correo Gallego, 'Xente e camiños', 31 xullo 
2005, p. 2. 
 
Destácanse as ligazóns económicas, culturais e lingüísticas que vencellan a Portugal e a 
Galiza, vínculos que considera que deberían ser máis sólidos. Entre as iniciativas 
compartidas está a revista portuguesa Céltica que naceu como adianto dun 'Círculo de 
Estudios Galaico-portugueses que non chegou a crearse'. 
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'Betanzos na Arxentina', El Correo Gallego, 'Arredor do mundo', 18 
setembro 2005, p. 2. 
 
Anúnciase que a corporación municipal da cidade de Buenos Aires declarou sitio de 
interese cultural ao Centro Betanzos daquela cidade. Aproveita para achegarnos a 
actividades do dito centro, referencia das esquerdas desde sempre. 
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'Libros rexeitados', El Correo Gallego, 'Arredor do mundo', 6 novembro 
2005, p. 2. 
 
O autor deste artigo fálanos do rexeitamento de certos traballos que algúns escritores 
fixeron con algunhas das súas obras. Así, fala de Rosalía que mandou queimar os seus 
últimos poemas ou que Blanco Amor non quería oír mencionar o libro Romances Galegos, 
entre outros. Tamén fai referencia a outros autores estranxeiros como Kafka, que mandou 
queimar os seus manuscritos cando morrese, cousa que non se levou a cabo. 
 
 



Neira Vilas, Xosé, 'Lembranza de Carré', El Correo Gallego, 'Opinión', 4 decembro 2005, 
p. 2. 
 
Alúdese á figura de Leandro Carré Alvarellos, do que se espera que a Real Academia 
Galega lle dedique o Día das Letras Galegas proximamente, e do que se fala da súa vida, 
incidindo na relación que mantivo co autor desta columna, do seu Diccionario Galego-
Castelán, das revistas portuguesas na que colaborou chamadas "Céltiga" e "Quatro ventos", 
e da tentativa de facer chegar a cultura galega alén Miño. A partir de aquí, cítase a tese de 
doutoramento de Xosé Manuel Maceira Fernández, intitulada Leandro Carré Alvarellos na 
literatura galega, loándoa e facendo tamén unha pequena biografía deste filólogo alén citar 
a súa tesiña de licenciatura intitulada A literatura galega no exilio. 
 
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'Dous poetas e un bandoneón', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 20 decembro 
2005, p. 45. 
 
Pártese da referencia ao pintor brasileiro, Cándido Portinari (1904- 1962), que foi 
comentado na prensa sobre arte polo poeta Lorenzo Varela, para achegarse a un congreso 
de poetas hispanoamericanos organizado a mediados da década de corenta en Bos Aires 
onde se reuniran Rafael Alberti, Pablo Neruda, León Felipe e Nicolás Guillén, este último 
moi admirado por Varela, que nunha desas veladas recitou a modo de improvisación o 
poema "Un son para Portonari", dedicado ao pintor e amigo brasileiro, que máis tarde 
incluiría no poemario La paloma de vuelo popular.  
 
 
 
Neira, Manuel X., 'Unha visión de Galiza', Galicia Hoxe, 'Opinión', 29 decembro 2005, p. 
5. 
 
 
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'Nada: pretensas leccións literarias', Galicia Hoxe, 'A píntega e as 
bolboretas', 24 xaneiro 2005, p. 5. 
 
Manuel Xosé Neira amósanos en primeiro lugar unhas reflexións sobre os premios 
literarios comezando por falar da galardoada co Premio Nadal, Nada de Carmen Laforet. A 
seguir fala da figura de Ramón Castromil, que publicou Os contos do Castromil e onde 
aparece unha "estética e ética". Logo refírese a Claudio Rodríguez e a Paco del Riego. 
Finalmente anuncia que saíu un novo número da revista de creación poética Xistral.  
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'Loanza do artigo', Galicia Hoxe, 'Búcaro de violetas', 7 febreiro 
2005, p. 5. 
 



Informa que se está a debater quen ocupa a cátedra de cronista oficial de Lugo: Felipe Arias 
Vila, Adolfo de Abel Vilela ou Xulio Xiz Ramil. Manuel Xosé Neira decántase polo 
primeiro de quen destaca que é un gran articulista. A continuación reflexiona sobre este 
tipo de composición e cita personaxes que destacaron no seu cultivo. Este artigo publicouse 
novamente o 14 de febreiro.  
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'Loubanza do artigo', Galicia Hoxe, 'Búcaro de violetas', 14 febreiro 
2005, p. 5. 
 
Informa que se está a debater quen ocupa a cátedra de cronista oficial de Lugo: Felipe Arias 
Vila, Adolfo de Abel Vilela ou Xulio Xiz Ramil. Manuel Xosé Neira decántase polo 
primeiro de quen destaca que é un gran articulista. A continuación reflexiona sobre este 
tipo de composición e cita personaxes que destacaron no seu cultivo. Este artigo xa se 
publicou o 7 de febreiro.  
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'Fole e Cunqueiro, mundos encerellados', Galicia Hoxe, 'Búcaro de 
violetas', 21 febreiro 2005, p. 5. 
 
Compara a Ánxel Fole e Álvaro Cunqueiro, aporta algunhas anécdotas culinarias deles e 
afirma que non lle agrada o libro no que Álvaro de la Vega recolle As 101 anécdotas. 
Finaliza indicando que os dous escritores teñen aspectos moi similares. 
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'Disección foleana', Galicia Hoxe, 'As cereixas e os cabalos', 28 
febreiro 2005, p. 5. 
 
Comeza sinalando que Fole cae moitas veces no costumismo, no ámbito decimonónico e 
logo divide en tres etapas a súa carreira artística e comenta varias das súas obras como A 
lus do candil, Terra Brava ou Contos da néboa. A seguir reflexiona sobre como facer de 
Fole un autor do século XXI.  
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'Otero, de novo', Galicia Hoxe, 'As píntegas e as bolboretas', 3 marzo 
2005, p. 5. 
 
Reflexiona sobre as elites dun pais ou dunha nación e tamén sobre o ideal de fidalguía que 
tiña Ramón Otero Pedrayo. Segundo Manuel Xosé Neira, Otero representa á nobreza 
correctora dos desaxustes históricos que provocou esa institución en Galicia e tamén 
cumpre unha función de modernidade burguesa. Continua afirmando que o escritor era 
profundamente consecuente coa historia e co momento histórico que lle tocou vivir e que 
tentou sentar as mellores bases dun gran número de cousas en Galicia.  
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'Máxima creatividade', Galicia Hoxe, 'As cereixas e os cabalos', 7 
marzo 2005, p. 5. 



 
Chama a atención sobre os artigos xornalísticos de Xosé Luís Méndez Ferrín e apunta a 
necesidade de que se recompilen e aparezan todos reunidos nun libro. Define o galego 
empregado polo escritor como "combativo e exemplarizante" e afirma que sempre busca a 
"máxima creatividade" pero que na actualidade a súa prosa está "secuestrada pola preguiza 
ou polo descoido". 
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'Álvaro Cunqueiro: un precursor', Galicia Hoxe, 'As cereixas e os 
cabalos', 21 marzo 2005, p. 5. 
 
Comeza salientado que ningún pobo que non fose o galego lle tería perdoado a Álvaro 
Cunqueiro pertencer á falanxe. Logo afirma que se Camilo José Cela se tivera interesado 
minimamente pola cultura e as letras galegas tería feito cousas de "moito proveito". 
Finaliza afirmando que parece que Galicia está a perder "certas esencias", culturais e 
mesmo culinarias.  
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'O Lugo literario: a fundación', Galicia Hoxe, 'As cereixas e os 
cabalos', 28 marzo 2005, p. 5. 
 
Realizase un repaso polos escritores e ensaístas lucenses máis destacados comezando por 
Uxío Novoneyra, Xosé María Díaz Castro e Manuel Amor Meilán, entre outros. Destaca 
sobre todos a Ánxel Fole. Logo tamén analiza a figura de Evaristo Correa Calderón e 
Celestino Fernández de la Vega e afirma que sería útil reunir todo o que elaborou e defíneo 
como "a mente brillante da 'Xeración Galaxia'", tamén se laia de que non apareza a obra 
completa de Vicente Risco.  
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'Risco: o que puido sere', Galicia Hoxe, 'As cereixas e os cabalos', 11 
abril 2005, p. 5. 
 
Manuel Xosé Neira comeza preguntándose que importantísimo papel houbese xogado 
Vicente Risco se xa na época de La centuria se dedicara plenamente ao galeguismo e logo 
da Guerra Civil, á praxe galeguista. Destaca os importantes papeis que xogaron Losada 
Diéguez e Álvarez Blázquez, entre outros.  
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'Xa non nos queda poesía', Galicia Hoxe, 'Licor de Guindas', 2 maio 
2005, p. 5. 
 
Para explicar que non hai poesía real analiza as diferentes correntes poéticas da literatura 
galega no século XX destacando aos seus principais protagonistas. Aproveitando, laiase de 
que non haxa unha biografía exhaustiva de Ramón Cabanillas e de que este atan mal 
estudado Uxío Novoneyra.  
 
 



Neira, Manuel Xosé, '¡Fole!', Galicia Hoxe, 'A píntega e as bolboretas', 9 maio 2005, p. 5. 
 
Destácase que a Fole lle gustaba que lle dixesen que os seus contos eran moi 
cinematográficos, xa que era un grande afeccionado ao cine. Tamén se loa o galego que 
empregaba este escritor, comparando co de Vicente Risco ou o de Otero Pedraio, que lle 
parece "a carballeira frouxa, chea de árbores sen barileza". 
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'O estilo', Galicia Hoxe, 'Licor de herbas', 11 xullo 2005, p. 5. 
 
Ampla divagación sobre o estilo onde se mencionan versións cinematográficas de grandes 
clásicos da literatura universal como a de Lolita de Nabokov ou El festín de Badette e 
tamén se fai mención de diversos escritores e estudosos como Luís Pimentel, Castelao, 
Ramón Piñeiro, Ánxel Fole, Alberto Vázquez Figueroa, etc. Conclúe afirmando que "o 
estilo proporciona liberdade" e recomendando a lectura de Noches del buen retiro. 
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'Trobador fun...', Galicia Hoxe, 'Búcaro de violetas', 18 xullo 2005, p. 
5. 
 
Comézase comentando o tempo que vivimos de opresión cultural e económica en que 'o 
útil' marca a liña de dirección social para aludir á necesidade de coñecer a obra de autores 
como Xosé Lois García, contrario en parte a esa liña dominante. 
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'Liberación', Galicia Hoxe, 'Búcaro de violetas', 21 xullo 2005, p. 5. 
 
Fai un repaso polas diferentes opinións que distintos escritores/as ou críticos/as literarios/as 
teñen, por exemplo, sobre Xesús Val y Gay para acabar reflexionando sobre a necesidade 
de "pasar pola peneira da modernidade" a Castelao e salientando a importancia deste a nivel 
político e humano. 
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'Chantada e Xosé Lois García', Galicia Hoxe, 'Búcaro de violetas', 29 
agosto 2005, p. 5. 
 
Con motivo dun encontro arredor de Xosé Lois García, cualificado de exitoso, aprovéitase 
para lembrar algunhas anécdotas da vida deste home e da súa vila natal, Chantada. 
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'A poesía de Luís Pimentel', Galicia Hoxe, 'Búcaro de violetas', 19 
setembro 2005, p. 5. 
 
Aproxímanos aos achados da poesía de Luís Pimentel a quen considera o máis grande poeta 
galego, condenado a un segundo plano pola transcendencia concedida a Rosalía de Castro e 
a Castelao; dise que a poesía deste autor está próxima ás vangardas e a poesía dos escritores 
do 27. 



 
 
Neira, Manuel Xosé, 'Escribir ten moito de perigoso', Galicia Hoxe, 'Búcaro de violetas', 
17 outubro 2005, p. 5. 
 
Fai un percorrido por algúns dos/as autores/as galegos/as dos XIX-XX para valorizar a súa 
produción, os xéneros nos que destacaron e estabelecer comparacións entre as cualidades 
duns e doutros. 
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'O modernismo galego', Galicia Hoxe, 'Búcaro de violetas', 7 
novembro 2005, p. 5. 
 
Neste artigo, o autor comeza dicindo que na literatura galega existe unha clara disposición 
cara ao Modernismo. Critica que se digan cousas como que o modernismo nace coa 
creación das Irmandades da Fala, e non antes, como afirma o autor. Defende ao autor 
esquecido, segundo el, Johán Vicente Viqueira, do que opina que foi o primeiro autor 
neotrobadoresco. En resumo, fai unha crítica persoal sobre o concepto de modernismo na 
literatura galega. 
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'A Torres de Doiras e os Pampillos', Galicia Hoxe, 'Licor de herbas', 
17 novembro 2005, p. 5. 
 
Fálase da forma de escrita de Álvaro Cunqueiro, caracterizada por ser moi lírica. Alén 
disto, dise o mesmo da poética de Pura Vázquez, Celso Emilio Ferreiro, Luís Seoane, 
Valentín Paz Andrade, Tomás Barros, Franco Grande, Moterias Graña, Novoneyra, 
Carvalho Calero, Isidro Conde, Gracés, Luz Pozo e Méndez Ferrín.  A partir de aquí a 
columna toma outros roteiros temáticos que pouco teñen que ver coa literatura. 
 
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'Libros', Galicia Hoxe, 'Opinión', 5 decembro 2005, p. 5. 
 
Refírese aquí aos escritores Méndez Ferrín, Uxío Montale, Octavio Paz e Hansum; deste 
último cítase a tradución En el país de los cuentos, e faise unha chamada para a lectura dos 
seus libros, mentres que isto non acontece no caso de Ferrín, mais si no de Octavio Paz, 
malia atacar a súa posición política. 
 
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'Canción Saint John Perse', Galicia Hoxe, 'Opinión', 8 decembro 
2005, p. 5. 
 
De forma moi literaria, fálase de Ramón Piñeiro, do que se destaca a súa sinxeleza e 
misterio, recollendo ademais palabras del. 
 



 
 
 
Neira, Manuel Xosé, 'A poesía de Ángel González', Galicia Hoxe, 'Opinión', 26 decembro 
2005, p. 5. 
 
Reflexiona sobre a poesía de Rosalía e a súa contribución máis alá da obra estética. Entende 
que se pode ver a Rosalía de Castro como a mellor pintora da nación galega, se Risco é o 
deseñador do concepto nación e Castelao o guieiro político que buscaba a consecución 
deste ideal, Rosalía é a retratista da nación. Enténdese que nos seus poemas se respira o ser 
colectivo galego, os sufrimentos, as angustias dun pobo doente e pobre. Baséase o 
nacionalismo na raza céltica que sofre polo descoñecemento do propio país como pola 
opresión sufrida pola cultura allea e estes trazos que se entenden como fundamentais están 
en toda a poesía da autora de Padrón. 
 
 
 
Novo, Paulino, 'Autor e produción: escritores precoces', El Correo Gallego, 'Correo das 
Culturas', 'Borboriño biográfico', 2 xaneiro 2005, p. 5. 
 
Paulino Novo efectúa un repaso dos escritores precoces comezando por Jean Paul, que 
publicou Procesos groenlandeses aos vinte anos. Tamén cita a Amelia, Ann Blandford 
Edwars, que realizou o seu primeiro libro de poemas aos sete anos, Pier Paolo Pasolini, que 
tamén escribía poemas aos sete anos e aos vinte e tres fundou a Academia da Lingua 
Friulana. Finaliza falando do galego Francisco Vega Ceide, que escribiu os seus primeiros 
versos cando era estudante e, cando fina, aos vinte e catro anos, tiña xa publicados en 
castelán tres libros de poemas e un bo número de relatos e prosa ensaísta que darían para 
outro libro, e tamén un grupo de poemas en galego. 
 
 
Novo, Paulino, 'O presentimento da morte nos escritores', El Correo Gallego, 'Correo das 
Culturas', 'Borboriño biográfico', 9 xaneiro 2005, p. 5. 
 
Comeza afirmando que algúns escritores parece que tiveran coñecemento de que ían ter 
unha vida curta, xa que comezaron cedo a súa produción literaria. Cita os exemplos de 
Pushkin, que viviu trinta e oito anos e comezou a escribir aos catorce, Lovecraft, viviu 
corenta e sete e aos doce escribiu o seu primeiro poema, Francis Scott Fitzgerald viviu 
corenta e catro e aos vinte e catro publica a súa primeira novela; Stephen Crane viviu vinte 
e nove anos e aos vinte dous publica Maggie, a primeira das catorce obras que realizou. No 
eido da literatura galega comenta o caso de Roberto Blanco Torres, quen aos dezaoito anos 
xa publicaba en diferentes revistas cubanas, baixo o seudónimo de Fray Roblando, 
diferentes artigos e aos vinte xa fundara e dirixía o semanario La alborada.  
 
 
Novo, Paulino, 'Autor e produción: dos títulos cambiados', El Correo Gallego, 'Correo das 
Culturas', 'Borboriño biográfico', 30 xaneiro 2005, p. 5. 
 



Analiza os diferentes factores que levan ao cambio de título nunha obra literaria. Destaca 
en primeiro lugar que pode producirse no paso do manuscrito ao texto editado. Cita como 
exemplo a Lewis Carrol que, cando lle entregou a súa obra a Alicia Liddell estaba titulado 
As aventuras de Alicia no sochán e cando se edita é Alicia no país das marabillas. A seguir 
analiza o exemplo de Oscar Wilde, que presentou unha obra cun título que ofrecía dúas 
posibilidades debido a un xogo de letras. E tamén pode acontecer que haxa variacións que 
requiran novos títulos e fala do caso de Valle-Inclán. 
 
 
Novo, Paulino, 'Autor e produción: os cambios na tradución', El Correo Gallego, 'Correo 
das Culturas', 'Borboriño Biográfico', 6 febreiro 2005, p. 5. 
 
Refírese á tradución de obras a outras linguas e cita os casos de Orwell, Hemingway ou por 
exemplo as obras do escritor galego Alfredo Conde. Opina que os títulos na tradución non 
gardan o significado orixinal. 
 
 
Novo, Paulino, 'Dos nosmes da arte', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Borboriño', 1 maio 
2005, p. 23. 
 
Realiza unhas matizacións semánticas de nomes de movementos artísticos que o uso foi 
desvirtuando, derivando ou adaptando. Como exemplo disto último comenta "saudosismo" 
e recomenda a quen desexe saber cales son as diferenzas semánticas entre ese concepto  
morriña, angustia, señardade ou soidade, ler os escritos de Ramón Piñeiro, Fernández de la 
Vega ou Aquilino Iglesia Alvariño. Tamén analiza os conceptos "clasicismo", "ecleticismo" 
e "esteticismo". 
 
 
Novo, Paulino, 'Arte', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Borboriño', 3 xullo 2005, p. 23. 
 
Fala dos fillos artistas de Manuel Murguía e Manuel Lugrís Freire: Ovidio Murguía e 
Urbano Lugrís González. Achega unhas notas biográficas e menciona outros casos de fóra 
de Galicia grandes intelectuais que tiveron descendentes que cultivaron diferentes artes.  
 
 
Pastoriza, Sechu, 'La herencia de Ogando', La Región, 'De paso', 2 abril 2005, p. 13. 
 
Evocación de Ogando Vázquez, cuxa morte deixa na cultura galega un gran baleiro e un 
tesouro imposíbel de cuantificar, recollido nos cen mil volumes e dez millóns de fichas que 
integran a colección de fondos bibliográficos privados máis valiosa de Galicia. Lémbrase o 
desexo do académico de que a súa obra sobrevivise nunha fundación tutelada pola 
Deputación e considera unha grave irresponsabilidade que oportunistas e saqueadores da 
cultura estraguen este legado.  
 
 
 
Paz, José, 'O estado das cousas', La Región, 'Banda deseñada', 13 outubro 2005, p. 83. 



 
Achégasenos á linguaxe da banda deseñada que ás veces conecta realidade e ficción con 
sutileza e con ironía. Aproxímase tamén a obra en particular de Javier Olivares, Lorenzo 
Gómez, Sonia Pulido, David Rubín e anuncia a celebración neses días das XVII xornadas 
de banda deseñada de Ourense.  
 
 
Pernas, Gustavo, 'Indiferentes', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Enfiando', 19 xuño 2005, p. 
24. 
 
Reflexión acerca da sociedade actual, caracterizada como unha masa de individuos 
conformistas, autómatas, insensíbeis e, sobre todo, indiferentes e temerosos pois o medo é o 
gran protagonista da nosa sociedade. 
 
 
 
Pino, Concha, 'Ler para soñar', La Voz de Galicia, 'Punta do mogarón', 13 maio 2005, p. 
L15. 
 
Reflexión sobre a situación actual da lectura. A autora considera que, aínda que se publican 
máis títulos ca nunca,  hai escritores de calidade e que o libro é un produto accesible, a 
realidade é que o  ensino non está a gañar lectores. Entre as causas que explican este feito 
cita a imposición de lecturas concretas na escola e a presenza da televisión nos fogares. Sen 
embargo, afirma, nunca se leu tanto como agora. Remata recollendo unha teoría do escritor 
Agustín Fernández Paz sobre a circunstancia de que "a escola é unha peneira que retén 
pedras e deixa escapar o ouro, esas areas da vida que son a maxinación e a fantasía." 
 
 
 
Piñeiro, Antonio, 'Tovar e o silencio de Occitania', La Región, 'Ourensalia', 2 agosto 2005, 
p. 21. 
 
Apláudese a iniciativa xurdida da homenaxe celebrada na honra de Xosé Manuel del Caño, 
o poeta 'revoltado', de crear a casa museo de Tovar. 
 
 
Piñeiro, Antonio, 'A campaña da Virxe do Cristal', La Región, 'Opinión', 13 setembro 
2005, p. 21. 
 
Lémbrase a Manuela Curros Ortega, Manolita, neta do cantor da virxe do cristal, hoxe antes 
de que esa memoria familiar se perda na historia tras a súa morte. 
 
 
Piñeiro, Antonio, 'Un museo para Castelao', La Región, 'Ourensalia', 8 novembro 2005, p. 
20. 
 



Saliéntase a importancia que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao tivo e ten na historia da 
cultura galega como ensaísta, escritor, pintor, debuxante ou pensador, o que o fai 
merecedor dun espazo propio na Cidade da Cultura, xa que aínda non conta como moitos 
outros escritores/as galegos/as con un museo propio. 
 
 
Piñeiro, Antonio, 'Recoñecemento debido', La Región, 'Opinión', 29 novembro 2005, p. 23. 
 
Anúncianse as diferentes iniciativas que está levando a cabo o Pen Clube de escritores 
galegos na provincia de Ourense, como a homenaxe a Blanco Amor ou a declaración de 
"ourensanía" celebrada na Casa dos Poetas, da man do seu presidente Luís González Tosar, 
do que di o autor que lle pedirá ao alcalde do Concello de Irixo, que o declare fillo 
adoptivo, despois de loar o seu traballo. 
 
 
 
Piñeiro, Antonio, 'Ilusións que poden ser certas', 'Opinión', 27 decembro 2005, p. 22. 
 
Refírese á recolla de sinaturas para conseguir o galardón do Premio Nobel de Literatura 
para o escritor ourensán Méndez Ferrín, despois de facer referencia á Nélida Piñón na súa 
estancia en Galicia, na que despois de recibir o Premio Príncipe de Asturias o columnista 
deste artigo mais Luís González Tosar a acompañaron á aldea da Graña, lugar natal da 
escritora brasileira e da que se di que despois de deixala naquel lugar, Tosar propuxo 
escribir algo nesa mesma noite para cando lle concederan o Premio Nobel. É a raíz disto, 
cando se explica a posibilidade de outorgar este galardón a Méndez Ferrín. 
 
 
 
Pisón, Xesús, 'Medea contra o mundo, nós contra todo', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 2 agosto 
2005, p. 43. 
 
Faise unha reflexión sobre a eterna tensión natureza-cultura e sobre como o equilibrio entre 
eles se rompe cando o home impón a visión científica do mundo a outras formas de 
coñecemento. Considérase que a monstrosidade consiste en escoller, separar. Para 
reflexionar sobre todo iso emprégase o mito de Médea, muller que mata aos fillos para se 
vingar do abandono do marido e que tivo diferentes interpretacións ao longo da historia. 
 
 
Quintáns, M., 'A teatralidade en Cunqueiro', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Escena', 10 
abril 2005, p. 23. 
 
Tras unha inicial crítica á excesiva vocación do teatro galego polas adaptacións, 
actualizacións e recreacións de obras e autores non dramáticos, recoñécese que o caso de 
Álvaro Cunqueiro é unha excepción, pois, como sinalou o crítico César Morán Fraga, toda 
a obra do mindoniense está marcada por unha concepción teatral.  
Recoñécense o mérito e a calidade da posta en escena da novela O ano do cometa e 
saliéntase a extrema sensibilidade e o profundo coñecemento da obra de Cunqueiro por 



parte do Quico Cadaval, autor da versión teatral e director do espectáculo, quen non só non 
traizoou os valores dramáticos e estéticos do texto, senón que puxo de relevo outros que 
aparecen disimulados na obra. 
 
 
 
Quintáns, Manuel, 'Ionesco e Rabelais en galego', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 
'Traducións', 3 xullo 2005, p. 23. 
 
Logo dunha reflexión  acerca do pouco interese que prestan normalmente os lectores aos 
autores das traducións, sinálase a alta calidade da versión ao galego de Rinoceronte de 
Eugène Ionesco e de Cuarto libro de François Rabelais, ambas as traducións realizadas por 
Enrique Harguindey Banet, e publicadas pola editorial Laiovento. Considérase Rinoceronte 
un profundo alegato contra o totalitarismo e, por iso, unha das obras de Ionesco nas que o 
teatro do absurdo amosa unha actitude comprometida. De Cuarto libro de Rabelais, que 
aparece por primeira vez traducido a un idioma da Península Ibérica, indícase que é unha 
obra na que o lector pode gozar a madurez do seu autor. 
 
 
Quintáns, Manuel, 'Xulián Magariños', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Da memoria', 30 
outubro 2005, p. 23. 
 
Anúncianse algunhas das iniciativas que con motivo do centenario do nacemento de Xulián 
Magariños se están a desenvolver; entre elas, destácase un estudo sobre esta persoa na 
colección 'A nosa memoria', onde se salienta o papel de Magariños no Seminario de 
Estudos galegos. 
 
 
Requeixo, Armando, 'Os romances', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Xacobeo', 8 maio 
2005, p. 23. 
 
Saúdase a recuperación do Cancioneiro compostelán de Avelino Gómez Ledo (1893-1977).  
A  reedición é obra da profesora e investigadora arousá Teresa Araújo, autora tamén do 
estudo introdutorio no que, ademais da biografía do autor, realiza unha aproximación á súa 
produción bibliográfica, centrándose no Romanceiro compostelán, que presenta  depurado 
das erratas da edición orixinal e revisado ortograficamente, pero conservando o léxico 
dialectal e a expresividade do autor. 
 
 
 
Rielo, Pedro, 'Raimundo Patiño, o artista total', Galicia Hoxe, 'Tempus fugit', 8 xullo 2005, 
p. 4. 
 
Evocación da figura de Raimundo Patiño, onde se sinala que vinte anos despois da súa 
morte a súa memoria segue vixente. Lémbrase a súa relación coa Liga Nórdica, con Xohán 
Casal,  con Brais Pinto, coa Gadaña, con Atlántica e outros proxectos que evidenciaron a 
súa personalidade creadora. A biografía publicada por Antón Patiño n'A Nosa Terra 



recupera os anos de enfermidade, a descuberta dos libros e a pintura. Faise un repaso da súa 
obra, repartida en todo tipo de formatos, desde o cómic até o gran cadro,  que permite 
descubrir un artista incansábel, un artista total. 
 
 
 
Rielo, Pedro, 'Unhas horas con Merlín e Cunqueiro', Galicia Hoxe, 'Tempus fugit', 30 
setembro 2005, p. 4. 
 
Despois de acudir á exposición no Museo do Pobo Galego sobre o Merlín e familia de 
Álvaro Cunqueiro co motivo do cincuenta aniversario da súa publicación, o autor admite a 
necesidade de mergullarse neste libro debido ao ben que está a montaxe desta exposición 
advertindo do exemplar que é este proxecto para achegar a lectura aos espectadores e 
futuros lectores. A partir de aí, fala da narrativa de Cunqueiro, e do valor que tivo 
demostrar a capacidade que ten a nosa lingua para falar e narrar sobre calquera tipo de 
historia, onde o autor de Mondoñedo nos invita a entrar nun mundo do máxico e da lenda. 
Finalízase falando precisamente sobre a necesidade da imaxinación ofrecendo resumos 
breves dalgunha parte do libro. 
 
 
Rielo, Pedro, 'Sobre a estratexia do libro', Galicia Hoxe, 'Tempus fugit', 21 outubro 2005, 
p. 4. 
 
Informa da clausura de "Teatro e Cidadanía", encontro que supuxo a primeira toma de 
contacto co sector do novo xerente do IGAEM, que pediu cincuenta días de proba a partir 
de que se incorpore ao seu novo cargo. O encontro pechouse con dúas mesas redondas. A 
primeira mesa dedicouse ás estratexias de captación e fidelización de público, na que 
participaron Marcos Lorenzo, Artur Trillo e Manuel Rúa, moderados pola actriz Mabel 
Rivera. A segunda mesa centrouse na vertebración territorial e nela participaron  o Director 
Xeral de Creación e Difusión Cultural, Luís Bará, o representante da Deputación da 
Coruña, Celestino Poza, e o Concelleiro de Cultura de Ames, Xosé Manuel Fernández. 
 
 
 
Rielo, Pedro, 'Maruxa Mallo, os días de penumbra', Galicia Hoxe, 'Tempus fugit', 3 
novembro 2005, p. 5. 
 
Lémbrase a Maruxa Mallo, pintora que evoca desde a saudade toda unha vida que foi 
esmorecendo coa idade, muller adiantada ao seu tempo e orgullosa da súa condición de 
muller. 
 
 
Ríos, Xulio, 'Recordando a Tobío', A Nosa Terra, nº 1.168, 'Aquí fóra', 17 marzo 2005, p. 
21. 
 
O autor do artigo lamenta que, dous anos despois da morte de Lois Tobío, non recibise 
aínda o recoñecemento merecido, materializado en forma de homenaxe nacional, congreso, 



ou premio para preservar a súa memoria. Lembra o labor, moitas veces silencioso, deste 
persoeiro que destacou, especialmente, como ser cívico, coherente, comprometido e 
intelectualmente sólido. Reivindica a memoria dunha das figuras sobranceiras e denuncia 
os esquecementos deliberados e os que non poden ser explicados. 
 
 
 
Rivas Troitiño, Xosé M., 'Autores galegos', Galicia Hoxe, 'Porta de palla', 17 xuño 2005, 
p. 5. 
 
O autor do artigo felicítase por dúas boas novas: o galego poderá usarse nas institucións 
europeas e a existencia dunha páxina web dedicada a autores galegos que escribiron ata a 
segunda metade do século XIX. A fala do galego en Europa é considerado un paradoxo 
posto que  se houbera que resumir o que foi Europa, iso sería Galicia, en canto marco da 
peregrinaxe a Compostela. Sobre o web, explícase que é froito do traballo de Ricardo 
Martínez, e recolle unha pequena biografía de cada autor, textos, fontes e, nalgúns casos, 
sons procedentes do Arquivo histórico. 
 
 
 
Rodríguez Maneiro, 'Dos premios de coruñeses', El Ideal Gallego, 'Pluma del día', 6 
febreiro 2005, p. 25. 
 
Comunícase o fallo dos premios da Sociedade Artística Ferrolana. O Premio "Julio 
Fernández Argüelles" de Crítica de Arte foi gañado por Rafael Estrada. O Premio "Álvaro 
Paradela" de Narracións Curtas foi para Ángel Ruíz de Velasco por El sueño de Julia. 
Infórmase tamén da composición do xurado. Tamén informa de que o gañador do XXIII 
Concurso Nacional de Poesía "Fernán Esquío" foi Javier Vergara polo seu poema 
"Acógeme". 
 
 
 
Ron, Xosé Francisco, 'Carta aberta a Manuel María', La Opinión, 'A Coruña', 12 maio 
2005, p. 13. 
 
Xosé Francisco Ron dirixe unha emotiva carta ao amigo falecido, na que declara o seu 
propósito de falar non do home senón do mozo. Trátase dunha evocación nostálxica e 
emocionada de Manuel María,  compañeiro de estudos no colexio dos Maristas de Lugo. 
Nesta lembranza dos anos de mocidade compartida lémbrase o primeiro encontro, a común 
pertenza ao grupo dos camándulas vixiado por falar galego e falar de rapazas, as conversas 
no patio, e sobre todo, o apelativo de "Manuel o poeta", fornecedor de rimas románticas 
para as noivas dos amigos. Versos de mocidade que o amigo aínda conserva na memoria, 
xunto con moitos libros con dedicatorias cheas de frescura e páxinas murchas polo tempo 
que recollen os poemas dos primeiros anos da década dos 50. 
 
 
 



Rubia, Xoán, 'O doutor Sixto', Diario de Ferrol, 'Opinión', 9 xaneiro 2005, p. 25. 
 
Xoán Rubia evoca o seu derradeiro encontro con Sixto Seco con motivo dunha conferencia 
pronunciada por este na vila de Mugardos. A seguir, lembra anteriores encontros e 
conversas compartidas. Constata a grave perda que para Galicia supón a desaparición de 
Sixto Seco e reclama do concello de Mugardos un recoñecemento expreso na súa honra, 
por exemplo dar o seu nome ao Centro de Saúde da Vila. 
 
 
 
Ruíz Correa, Inés, 'Os libros son para o verán', Galicia Hoxe, 'Sinatura convidada', 28 
xullo 2005, p. 6. 
 
Reflexiónase sobre a constatación da perda de lectores tanto en galego como no resto de 
linguas. Dise que na época do verán, os semanarios ofrecen páxinas aconsellando posíbeis 
lecturas mais a autora considera que a poboación debe afacerse a ler todo o ano, sinala as 
vantaxes da lectura que permite facer voar a imaxinación de nenos/as e grandes e aconsella 
unha longa lista para uns e outros tanto de literatura universal como de literatura galega. 
 
 
Saavedra, Mario, 'O carballo de Luxís', El Progreso, 'Terra Chá/Meira', 13 decembro 2005, 
p. 26. 
 
Fálase do poemario escrito polo autor de Castro de Rei, José Ramón Crecente Vega, 
Codeseira, como canto á natureza e onde mestura o mundo do campo e da cidade, alén de 
deixar constancia dos seus poemas coa presentación dalgún dos seus versos. 
 
 
 
Salgueiro, Roberto, 'Que futuro queremos para o teatro?', A Nosa Terra, nº 1189, 'Cultura', 
15 setembro 2005, p. 28. 
 
O artigo parte desta pregunta 'cal é o futuro do teatro galego?' para analizar a situación 
actual do teatro a nivel económico e organizativo. A realidade é que o número de 
compañías crece, non obstante, é prioritario actuar sobre algunhas cuestións: a política de 
axudas á produción, a distribución teatral, a concepción do teatro do CDG que carece dunha 
liña estética definida; tamén se reclama a necesidade de deixar falar aos dramaturgos do 
noso país e 'abrir as portas a unha xeración emerxente que apenas pode abrir a boca'. 
 
 
Sánchez Agustino, José Luís, '¡Quería ver el mar antes de morir!', Diario de Arousa, 
'Anaquel dos libros', 'Colaboración', 13 novembro 2005, p. 28. 
 
Faise unha lembranza, unha análise e louvanza dos sentimentos e imaxes, o mar, as 
despedidas, a paisaxe... que dominan a obra de Rosalía de Castro, muller dunha 
sensibilidade exacerbada e 'protagonista reivindicadora de sensacións vitais que levaban 
aparelladas a dor e a esperanza'. 



 
 
Sar, Máximo, 'Los periplos de Borobó', Diario de Arousa, 'Lembrando a Borobó', 28 
agosto 2005, p. 22. 
 
Descríbense os diferentes lugares costeiros da Galiza polos que Borobó organizaba as súas 
actividades de ocio ou cultura: Marín, a Ría de Arousa, Boiro... diferentes lugares e con 
distintos amigos cos que compartía actividades e tempo de lecer. 
 
 
Senén, Felipe, 'Lembranza de Luís Seoane en tempos de cambios', La Opinión, 'O labirinto 
do alquimista', 21 agosto 2005, p. 28. 
 
Pártese da reflexión da 'rutina do drama', de como a dor se converteu en normalidade a 
causa dun mundo deshumanizado e dunha mala xestión política, aquí, en Galicia e no 
mundo en xeral, situación ante a que moitos se teñen erguido para protestar e loitar con 
feitos ou palabras como é o caso de Luís Seoane, quen fixo canto puido na praxe e na ética 
evitando 'anestesiar a memoria'. 
 
 
Senén, Felipe, 'No cabodano de Manuel María', La Opinión, 'O labirinto do alquimista', 11 
setembro 2005, p. 31. 
 
Coincidindo co cabodano do pasamento de Manuel María, faise unha reivindicación 
saudosa da importancia e do valor humano que este home transmitiu na súa obra. Destácase 
a súa tarefa de reivindicación do idioma, tradicións e o esforzo de 'espallar e normalizar 
unha cultura pisada', como era a galega. 
 
 
Sotelino, B., 'Artista, libreiro e gran señor', La Voz de Galicia, 'Obituario', 7 xullo 2005, p. 
8. 
 
Obituario de Antón Patiño Regueira (A Coruña, 1919-Vigo, 2005), caracterizado como 
escritor, ávido lector e libreiro. Lémbrase que en 1967 fundou, coa súa compañeira, a 
libraría Librouro na que se atreveron a despachar obras prohibidas polo réxime procedentes 
de Bos Aires e París. Menciónase tamén o seu labor de activista cultural e de editor que 
publicou libros de homenaxes a Castelao ou Cabanillas. Evócase a súa amizade con algúns 
dos máis importantes intelectuais do país, sobre todo con Urbano Lugrís. Tamén se 
recordan os seus vínculos coas artes, que resultaron ser de carácter xenético tendo en conta 
o labor do seu sobriño Reimundo Patiño e o seu fillo Antón Patiño. Sinálase por último a 
súa condición de promotor da micoloxía,  a súa afección pola filatelia, e a súa condición de 
trobador e especialista en escribir prantos para os amigos mortos.  Lémbrase que Memoria 
de ferro  foi o seu derradeiro testemuño sobre a represión militar do 36 na Coruña e en 
Monforte de Lemos. 
 
 
 



 
Soto, José Ramón, 'Lecturas bajo una parra', Diario de Ferrol, 'A contracorriente', 17 xuño 
2005, p. 29. 
 
O autor recomenda, como lectura de verán, a obra de Cunqueiro, comezando polo libro  
Cunqueiro en la radio, editado en 1991 pola Fundación Barrié de la Maza e continuando 
coa tropa de personaxes, gregos, árabes, bretóns, galegos... Propón unha receita para a 
felicidade nnha tarde de verán: unha tumbona baixo unha parra,  un concerto para corda de 
Vivaldi, unha cervexa fría e un libro de Cunqueiro na man. 
 
 
 
 
Souto, Xurxo, 'Buscando a Merlín', La Opinión, 'El Domingo', nº 235, 17 abril 2005, p. 20. 
 
O autor do artigo, no cincuenta aniversario do Merlín e familia, explica a decisión de 
converter este ano de homenaxe a Cunqueiro no "ano Merlín", o grande mago con quen 
todos temos soñado. Reconstrúe o itinerario do mago, desde  a Historia Britonum  de 
Nennius no século IX, á Historia dos Reis de Bretaña de Geoffrey de  Monmouth no século 
XII, a obra de Robert de Boron no século XIII até a obra de Cunqueiro. 
 
 
 
Souto, Xurxo, 'Un bico na lingua!', La Opinión, 'El Domingo', nº 238, 8 maio 2005. 
 
O autor comenta a chegada do Correlingua 2005 á cidade da Coruña, que supón unha gran 
celebración cívica que acada o seu máximo esplendor na etapa da Coruña. Detalla os actos 
levados a cabo con este motivo, os rapaces participantes, os actores, reproduce o manifesto 
gañador e informa asemade do calendario e das asociacións convocantes.  Felicítase pola 
alta participación dos rapaces neste encontro reivindicativo e constata o paradoxo de que, 
sen embargo, os datos estatísticos sinalan que a lingua galega sofre un lento pero constante 
retroceso entre a xente nova. Na súa opinión, o verdadeiro problema para o futuro da lingua 
non está nos rapaces senón na ineficacia e na falta de interese dos adultos. Remata 
sinalando a gran ausencia de Manuel María nesta ocasión ao tempo que lembra o 
compromiso do poeta coa lingua. 
 
 
 
Suárez Abel, Miguel, 'Merlín no Museo do Pobo Galego', El Correo Gallego, 'Con mil 
amores', 24 setembro 2005, p. 3. 
 
Convídase a visitar a exposición "Merlín e familia" no Museo do Pobo Galego, que supón 
un complemento á lectura do libro de Cunqueiro. 
 
 
Suárez Quintáns, Manuel, 'Recuperar o pasado', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 
'Teatro', 8 maio 2005, p. 23. 



 
Anúnciase a publicación da obra teatral ¡Mal de ollo! de Cándido A. González pola 
editorial Lérez do Centro Pontevedrés de Bos Aires. Sinálase que se trata dun testemuño da 
loita que o teatro galego está aínda a manter, medio século despois, acerca de cal é o teatro 
que hai que potenciar en Galicia para que, sen renunciar a vangardas nin a camiños novos, 
o pobo se identifique con el. Conclúe dando conta do divorcio existente entre o teatro 
intelectual e o popular. 
 
 
 
Sumai, Anxos, 'Unha mancha que non é neve', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 106, 
'Personajes literarios', 23 abril 2005, p. 12. 
 
Logo da lectura de Mil grullas, a autora reflexiona sobre o personaxe de Chikako, experta 
oficiante da cerimonia do té que agocha baixo as teas que a visten unha mancha negra que 
lle cobre un peito e acaba nun recanto de pelo mesto e escuro. Desta mancha, monstruosa e 
á vez atraente ingrediente da beleza, nace o poder de Chikako. 
 
 
 
Toro, Suso de, 'O convidado de pedra', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 106, 'Personajes 
literarios', 23 abril 2005, p. 13. 
 
Comentario acerca do personaxe literario de Don Xoán Tenorio. Explícase que se trata dun 
apelido galego, pontevedrés máis concretamente, e profundízase no significado do 
personaxe, salientando o dobre carácter da súa figura. Explica que toda a obra de Tirso é 
unha porfía entre o demoníaco e o divino, carácter revelado na obertura do Don Giovanni 
de Mozart. Remata comparando a Don Xoán con Fausto, pero sen a prudencia deste último. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 5 xaneiro 2005, p. 67. 
 
A partir do estudo O sexo na poesía popular, de Xosé Ramón Mariño Ferro, preséntase un 
breve percorrido polas imaxes poéticas creadas polo pobo arredor do sexo feminino. Neste 
senso, sinala Valcárcel que algunhas delas coinciden coas dos poetas cultos, pero outras 
semellan estar moi vinculadas ás súas raíces galegas. Con todo, tamén subliña que "as 
connotacións semánticas destes elementos quizais sexan máis universais do que eu penso". 
Para amosalo, cita uns versos de Apollinaire que recollen unha idea moi semellante á da 
sabedoría popular galega.  
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 6 xaneiro 2005, p. 59. 
 
Artigo sobre o tratamento sexual da muller en diferentes autores da literatura univeresal: 
Góngora, Quievedo, Claudio Rodríguez, Mallarmé e Rubén Darío.  



 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 14 xaneiro 2005, p. 59. 
 
Faise referencia á crítica de Torrente Ballester á escasa contribución da ciencia española ao 
desenvolvemento do mundo no século XX, para a partir de aí sinalar que nos Encontros 
Literarios do Liceo, que se van abrir ese mesmo día cunha charla de Susana Fortes, se 
abordará xustamente a reivindicación da utilidade da fantasía e da imaxinación, que para 
Torrente caracterizaban tanto á ciencia como á escritura. Remata Valcárcel por sinalar que 
moitos dos grandes nomes da fantasía literaria da Península proceden das súas periferias. 
Entre eses nomes, cita o de Álvaro Cunqueiro ou o do propio Torrente Ballester.   
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Dos tempos das vangardas históricas/Pan por pan', Galicia Hoxe/La 
Región, 'Andoliña/Cultura', 27 xaneiro 2005, p. 52/67. 
 
Recóllense as incursións de autores galegos durante os anos 20 nos movementos de 
vangarda do momento e o coñecemento que dos ditos movementos posuían. Así, faise 
mención a Risco e Manuel Antonio, que compartían novas sobre os manifestos e as revistas 
vangardistas; lémbrase que o ourensán escribiu os primeiros poemas futuristas en galego; 
sublíñase que Luís Seoane imitou en Compostela os experimentos de Bretón e os 
surrealistas franceses... Con todo, Valcárcel puntualiza que os autores galegos tiveron 
certas prevencións fronte ás vangardas e que, por exemplo, pensaban que o seu 
cosmopolitismo non debía conducir en ningún caso ó esquecemento do compromiso co país 
e a cultura propias.  
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 8 febreiro 2005, p. 59. 
 
Recóllese a coincidencia do nacemento, no mesmo 1905, de catro persoeiros da cultura 
galega: Xesús Val e Gay, Juan Rof, Álvaro Xil Varela e Antón Fraguas.  
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 11 febreiro 2005, p. 67. 
 
O único aspecto literario deste breve artigo é unha referencia ao conto "O ladrón da Burga" 
de Otero Pedrayo, relato que Valcárcel conecta cun asunto da actualidade ourensá.  
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Umbral e as bolboretas de Rivas', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 24 febreiro 
2005, p. 56. 
 



O autor lembra as colaboracións, hai anos, de Francisco Umbral con varios xornais galegos, 
e as palabras de gabanza que o escritor madrileño adicaba a autores da nosa terra como 
Blanco Amor ou Cunqueiro. Tamén fai referencia a un artigo de Umbral recentemente 
publicado, no que este realizaba unha crítica moi positiva da película A lingua das 
bolboretas. A Valcárcel sorpréndelle que entre tantas palabras de felicitación non se 
mencione para nada a Manuel Rivas, autor do orixinal literario no que se basea a cinta.  
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 2 marzo 2005, p. 75. 
 
A partir da reedición da revista Eco de Galicia preparada polo Centro Ramón Piñeiro, 
Valcárcel sinala a necesidade de recuperar a figura de Mercedes Vieito Bouza, unha das 
poucas xornalistas mulleres na súa época, a comezos do XIX. A autora adoptou nos seus 
escritos a defensa do rexionalismo e denunciou o centralismo que caracterizaba á España 
daqueles momentos.  
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Rosalía de Castro e as sombras', Galicia en el mundo, 'Andoliña', 2 
marzo 2005, p. 56. 
 
Referencia ó espectáculo "Rosalía, sobre la sombra que siempre me asombra", dirixido por 
Lino Braxe. Valcárcel gaba a autenticidade dos actores que o representaron e subliña que a 
obra se centra sobre todo en mirar a Rosalía dende a súa propia interioridade.  
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Mercedes Vieito Bouza', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 3 marzo 2005, p. 
48. 
 
A partir da reedición da revista Eco de Galicia preparada polo Centro Ramón Piñeiro para a 
Investigación en Humanidades, Valcárcel sinala a necesidade de recuperar a figura de 
Mercedes Vieito Bouza, unha das poucas xornalistas mulleres na súa época, a comezos do 
XIX. A autora adoptou nos seus escritos a defensa do rexionalismo, enxalzou o papel das 
sociedades de instrución e denunciou o centralismo que caracterizaba á España daqueles 
momentos.  
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Rosalía e as sombras', La Región, 'A tribuna', 3 marzo 2005, p. 5. 
 
Referencia ao espectáculo "Rosalía, sobre la sombra que siempre me asombra", dirixido por 
Lino Braxe e que se ocupa da obra poética de Rosalía de Castro en Follas Novas e En las 
orillas del Sar.  
 
 
 



Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 3 marzo 2005, p. 75. 
 
Reflexión sobre a escasa presenza de mulleres na historia do xornalismo galego, sobre todo 
nas súas orixes. Por iso, sinala Valcárcel, hai que destacar o labor de Mercedes Vieito 
Bouza, reivindicadora do galeguismo e denunciadora dos males da patria en Eco de 
Galicia.  
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 19 marzo 2005, p. 59. 
 
Crítica pola escasa presenza nos selos postais editados por Correos de autores da literatura 
galega.  
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Casares rememora a súa infancia', Galicia Hoxe, 'Opinión', 20 marzo 
2005, p. 4. 
 
Recóllese íntegro un artigo de Carlos Casares publicado no xornal La Región en 1979 no 
que o escritor rememora os seus días de infancia en Xinzo.  
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 10 abril 2005, p. 83. 
 
Breve apunte sobre o dominio da palabra falada dunha serie de escritores: Fernando 
Delgado, Carlos Casares, Eduardo Haro Tecglen ou Manuel Vicent.  
 
 
Valcárcel, Marcos, 'A saga dos irmáns Quesada', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 20 abril 2005, 
p. 55. 
 
O autor lembra a homenaxe coa que o Clube Alexandre Bóveda honrou en 1999 aos irmáns 
Quesada, persoeiros da cultura galega. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 20 abril 2005, p. 83. 
 
Faise referencia ó "diálogo" que Curros, a través de Francisco Añón, mantivo a finais do 
XIX co Papa León XIII n'O divino sainete. Nesta obra, o autor galego fixo un duro alegato 
anticlerical, pedíndolle ó pontífice que renunciase ás súas riquezas. Esta mesma noticia 
publicouse co título "O Vaticano, Curros, León XIII" na sección 'Andoliña' do xornal 
Galicia Hoxe do día 21 de abril de  2005. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'O Vaticano, Curros, León XIII', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 21 abril 
2005, p. 52. 



 
Faise referencia ao "diálogo" que Curros, a través de Francisco Añón, mantivo a finais do 
XIX co Papa León XIII n'O divino sainete. Nesta obra, o autor galego fixo un duro alegato 
anticlerical, pedíndolle ó pontífice que renunciase ás súas riquezas. Esta mesma noticia 
publicouse o día 20 de abril de 2005 na sección "Pan por pan" de La Región. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 24 abril 2005, p. 83. 
 
Reflexiónase sobre os numerosos elementos da obra de Rosalía que eran de imposíbel  
asimilación por parte da ortodoxia eclesiástica do seu tempo, tales como os riscos pagáns, a 
existencia de poemas sobre o suicidio ou a súa concepción da muller, demasiado 
progresista para a época.  
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Rosalía e a ortodoxia católica', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 26 abril 2005, 
p. 60. 
 
Recóllense diferentes aspectos da obra de Rosalía de Castro incompatíbeis coas posturas 
oficiais da Igrexa do seu tempo: presenza de certos riscos pagáns, poemas sobre o suicidio, 
concepción demasiado progresista e heterodoxa da muller para a época que lle tocou vivir, 
críticas á intolerancia da relixión católica... 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'E o sol chegou enfeitado...', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 29 abril 2005, p. 
64. 
 
Con motivo do falecemento da dona do poeta Manuel Luís Acuña, Valcácel lembra a figura 
deste autor e recolle uns versos que lle dedicou xustamente á súa muller con motivo do 
casamento de ambos.  
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 4 maio 2005, p. 67. 
 
O autor recolle varios aspectos relacionados co mundo das publicacións e a prensa ourensá 
de 1918: o proxecto de crear unha Asociación da Prensa ourensá ou o nacemento, nas 
mesmas datas, do Boletín Oficial dos colexios médico e farmacéutico da cidade das Burgas.  
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Homenaxe pendente aos docentes', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 4 maio 
2005, p. 48. 
 
Aproveitando a homenaxe que a Universidade Complutense de Madrid está a organizar na 
honra dos seus profesores represaliados durante o franquismo, o autor critica que non se 



fixera nada semellante nos centros galegos e afirma que unha homenaxe oficial sería moi 
necesaria.  
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Unha revista e unha imaxe do pasado', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 5 
maio 2005, p. 56. 
 
Faise referencia á publicación, por parte do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación 
en Humanidades, dunha reedición facsimilar de Centro Gallego, revista editada en 
Montevideo dende 1917. Recóllese ademais unha das columnas que eran habituais nela, 
neste caso referente a un histórico mitin en Ourense no que participaron Francesc Cambó e 
Losada Diéguez.  
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Tony Blair, as mentiras, Cunqueiro', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 6 maio 
2005, p. 48. 
 
Dentro dun artigo que aborda nun primeiro momento a valoración dos ingleses con respecto 
dos seus candidatos nas eleccións, o autor confesa que nos últimos tempos adoita ler 
numerosos xornais antigos e libros vellos ou reeditados. Cita, de entre esas pezas, Viajes y 
yantares por Galicia, recolleita da obra xornalística de Cunqueiro en Vida Gallega nos 
anos cincuenta.  
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'E foise calada, en silencio', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 12 maio 2005, p. 
56. 
 
O autor lembra á súa avoa, recentemente falecida, ao conectar a dita figura coa do seu avó, 
marido da anterior, que recordara días atrás nun xantar de escritores do Pen Clube.  
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'De caste de Couceiro Freijomil', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 13 maio 
2005, p. 56. 
 
Reflexión sobre o inxente labor de Antonio Couceiro Freijomil no seu Diccionario Bio-
Bibliográfico de Escritores, no que recolleu máis de catro mil fichas de escritores. A 
actividade de Couceiro conéctaa Valcárcel coa de outros compiladores infatigábeis de 
verbas como Eladio Rodríguez González ou María Moliner, rematando por afirmar que 
"eran sabios, si, dunha caste de xentes heroicas, doutro tempo".  
 
 
 



Valcárcel, Marcos, 'Castelao soña a caída de Franco', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 14 maio 
2005, p. 56. 
 
O autor recolle a esperanza de Castelao, xa en 1945, da caída de Franco, unha esperanza 
compartida por todos os exiliados que, non obstante, axiña se viu que non se vería 
cumprida.  
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Os índices da serie', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Ourense, universo literario', 
15 maio 2005, p. 8. 
 
Ofrece un índice completo dos autores e artigos por orde cronolóxica de publicación que 
apareceran na serie "Ourense, universo literario" dende os publicados nos anos 2003 e 2004 
até os artigos do ano 2005. Recolle as cincuenta entradas da serie. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 27 maio 2005, p. 75. 
 
O autor fai referencia á novela O exiliado e a primavera, de Manuel Veiga, Premio Xerais 
2004 e que el está a ler neses momentos. Trátase da historia dun home que volve a Galicia, 
ao enterro da súa nai, tras corenta anos de permanencia forzosa en México.  
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Unha vella Ofrenda Lírica/Pan por pan', Galicia Hoxe/La Región, 
'Andoliña/Cultura', 2 xuño 2005, p. 56/83. 
 
Recóllese a anécdota do regalo co que Ben-Cho-Sey agasallou á súa filla con motivo da 
Primeira Comunión da rapaza: un poemario no que dez grandes poetas galegos celebraban  
(en galego en plena época franquista) aquela xornada.  
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 7 xuño 2005, p. 59. 
 
Reflexión acerca da liberdade como un dos eixos da produción poética de Celso Emilio 
Ferreiro. Recóllense varios dos versos do autor nos que queda patente a súa preocupación 
polo tema.  
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Celso Emilio, a liberdade, a esperanza', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 8 
xuño 2005, p. 8. 
 
Despois dunha reflexión sobre a presenza constante do tema da liberdade na literatura 
galega contemporánea, xa dende comezos do XIX, analízase o caso concreto de Celso 
Emilio Ferreiro e recóllense algúns dos versos nos que esa defensa se manifesta de maneira 
máis nidia 



 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 12 xuño 2005, p. 73. 
 
Refírese a esta semana como publicitadora de Galicia nos medios, debido, e poñendo o 
exemplo do semanal cultural "Babelia", de El País,  á recolla de artigos sobre as letras 
galegas, a música, as artes e a arquitectura galegas da man de Dolores Vilavedra, Víctor 
Freixanes, Suso de Toro, e Basilio Losada, amosando a especificidade galega cada un cos 
seus matices, así como tamén do "bilingüismo necesario" defendido por Rafael Conde, ou 
da entrevista feita por X. M. Pereiro a X. L. Méndez Ferrín. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 15 xuño 2005, p. 75. 
 
O autor lembra a Eugénio de Andrade, falecido dous días antes da publicación do artigo e, 
para honrar a súa memoria, recolle varios dos versos do poeta portugués.  
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Tambén Mozart morreu...', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 15 xuño 2005, p. 
56. 
 
Fálase do poeta portugués Eugénio de Andrade, do que le fai unha loubanza e se recollen 
algún dos seu versos. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 2 xullo 2005, p. 59. 
 
O autor pregúntase por que na narrativa galega, a diferenza de na poesía, a presenza do mar 
é tan escasa. Neste sentido, gaba o labor da revista Ardentía, que se marcou "a tarefa de 
rescatar a memoria oral dos mariñeiros".  
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Curros, Lamas, a Academia/Pan por pan', Galicia Hoxe/El Correo 
Gallego, 'Andoliña/Cultura', 7 xullo 2005, p. 56/59. 
 
Con motivo da celebración en Celanova do curso de verán `Galegos de Ourense. 
Intelectualidade e política´, faise referencia a unha das comunicacións da primeira xornada 
do encontro, centrada en Lamas Carvajal e Curros Enríquez, para pasar a sinalar os 
paralelismos biográficos e vitais de ambos os autores. Sublíñase, así, que ambos 
colaboraron en varias empresas culturais e realizaron un importante labor a prol da 
Creación da Academia Galega.  
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', Galicia Hoxe, 'Cultura', 8 xullo 2005, p. 83. 
 



Sinálase que tanto Valentín Lamas Carvajal como Curros Enríquez tiveron un destacado 
protagonismo nos labores previos á creación da Academia Galega, concluíndo que, por 
tanto, seguramente serán relembrados cando no 2006 se conmemore o centenario da dita 
institución.  
 
 
Valcárcel, Marcos, 'E Castelao copiou a Bruegel', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 22 xullo 2005, 
p. 56. 
 
Achéganos á obra de Castelao Diario 1921, publicado na revista Nós, escrita tras a viaxe 
que realizou por Francia, Bélxica e Alemaña, na que mostraba a súa admiración e interese 
polos primitivos flamengos nos que atopaba os elementos esenciais do que el consideraba 
unha arte nacional para Galiza: lirismo, humorismo ou un fondo sentimento da paisaxe; 
pola contra, tamén se recollen críticas de Castelao ás vangardas. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 22 xullo 2005, p. 83. 
 
Recóllense as opinións que Castelao deixou escritas a partir da súa viaxe por Francia, 
Bélxica e Alemaña no seu Diario 1921, nas que explícita con textos e debuxos o seu amor 
por autores como Bosco, Bruegel o Vello, Huys e Patinir. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Castelao, os primitivos, Picasso', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 26 xullo 
2005, p. 56. 
 
Reflexiona sobre a relectura que fixo do Diario 1921 de Castelao, quen, amante dos artistas 
populares, non entendeu as vangardas de seu tempo ou non compartiu as súas opcións 
estéticas. Tamén considera que debería facerse unha edición crítica deste volume.  
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 31 xullo 2005, p. 67. 
 
Reflexiona sobre que libros escollerá para ler en verán, escolla que considera difícil e da 
que non dá nomes, poren decídese por diferentes autores da literatura galega, castelá e 
universal. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 8 setembro 2005, p. 67. 
 
Analízanse os elementos positivos e negativos da medida anunciada polo presidente da 
Xunta para ampliar a gratuidade dos textos escolares na Educación Primaria. Un aspecto 
positivo sería o aforro que isto podería supor para as familias galegas; porén, un aspecto 
negativo sería a ameaza económica para o sector libreiro que vive en boa medida da venda 
de libros escolares. 
 
 



Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 13 setembro 2005, p. 75. 
 
Con motivo do inicio do curso escolar lembra como tanto en Cousas de Castelao como en 
moitas outras obras da literatura popular galega quedaron múltiples referencias á educación. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Para o que se aprende nun día', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 14 setembro 
2005, p. 48. 
 
Partindo dunha referencia ao 'Cousas da vida' de Castelao, reflicte sobre a situación da 
educación e o ensino na Galiza que foi tratada en moitos textos da nosa literatura popular. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 28 setembro 2005, p. 67. 
 
Expresa o entusiasmo de coñecer quen será a nova directora do Centro Dramático Galego, 
Ánxeles Cuña, a quen considera unha 'excelente profesional e persoa'. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Ánxeles Cuña e Sarabela', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 29 setembro 2005, 
p. 48. 
 
Informa do nomeamento de Ánxeles Cuña como directora do Centro Dramático Galego, 
nomeamento do que recoñece alegrarse ao considerala unha estupenda profesional e tamén 
excelente persoa, o que pode axudala a empatizar coas xentes e os artistas que 'soñan novos 
mundos sobre as táboas'. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Teatro na televisión galega?', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 19 outubro 
2005, p. 48. 
 
A propósito das potencialidades dramáticas presentes nos actores e actrices galegas, 
lémbrase como moitos deles se fixeron coñecidos por medio de comedias de situación. 
Reflexiona sobre como nos 70 a TVE emitía Estudio 1, no que se representaban obras de 
clásicos de maior calidade que as actuais teleseries e que rendibilizaría ese capital actoral. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Frida Kalho, Diego Rivera, Castelao (e II)', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 4 
novembro 2005, p. 48. 
 
Lembra as impresións de Frida Kalho, Diego Rivera e Castelao ante as desigualdades que 
observaba nos Estados Unidos, onde un grande número de persoas vivían na absoluta 
miseria mentres os ricos vivían na festa e na opulencia. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Afirmación libre da ourensanía', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 15 
novembro 2005, p. 55. 



 
Cítanse uns versos do poeta Luís González Tosar cos que se deu forma á vella idea de 
valorizar a longa tradición literaria e cultural de terras ourensás nunha 'afirmación libre da 
ourensanía'. Nese acto, este autor leu textos na casa de Curros Enríquez nun acto que 
congregou medio cento de artistas e escritores/as de Ourense. Este mesmo artigo foi 
publicado no xornal La Región o 16 de novembro, na sección ' A Tribuna'. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Afirmación libre da ourensanía', La Región, 'A Tribuna', 16 novembro 
2005, p. 7. 
 
Anúnciase a idea de pór en valor a longa tradición literaria e cultura das erras ourensás que 
ficou consolidada nun acto no que o poeta Luís González leu os seus textos ante diferentes 
escritores e artistas. Este mesmo artigo foi publicado no xornal Galicia Hoxe o 15 de 
novembro de 2005, na sección 'Andoliña'. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 22 novembro 2005, p. 59. 
 
Recórdanse os actos de homenaxe a Eduardo Blanco Amor polo PEN Clube Galego en 
Ourense onde Alonso Montero pedira unha edición popular das obras do escritor ourensán 
e como consecuencia disto José Luís Baltar prometera unha edición de cincuenta mil 
exemplares de A Esmorga. Anúnciase que aínda que este tipo de promesas nunca se 
cumpren desta vez si aínda que cunha tiraxe menor que a prometida. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Salvar os topónimos menores', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 25 novembro 
2005, p. 48. 
 
A partir da cea que tivo lugar en Compostela polo PEN Clube de Galicia xunto á 
Conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, onde se falou  sobre a necesidade de recuperar a 
toponimia e microtoponimia galega, da man de Méndez Ferrín, Gonzalo Navaza e Xavier 
Alcalá, refírese unha anécdota contada polo propio Navaza que versa sobre a tentativa dos 
científicos de mudar o nome 'Porto de Bois' para unha das rúas da Universidade de Vigo. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'A mirada esclarecida de Blanco Amor', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 1 
decembro 2005, p. 48. 
 
Anúnciase a homenaxe que se lle dedicará a Eduardo Blanco Amor polo PEN Clube de 
Galicia, laiándose da aldraxe que viviu o escritor en Ourense e en Galicia malia estar 
considerado como un dos mellores escritores galegos. 
 
 
 



Valcárcel, Marcos, 'Ferrín fala no camposanto de Auria', Galicia Hoxe, 'A contra', 3 
decembro 2005, p. 48. 
 
Alúdese á homenaxe feita a Eduardo Blanco Amor da man do PEN Clube en Ourense, 
indicando que un dos actos celebrado no cemiterio cun discurso de Xosé Luís Méndez 
Ferrín, foi o máis emotivo de todos. Alén disto, refírese ao faladoiro da tarde onde se 
expresa a preocupación de Valcárcel do estudo case que baleiro da produción literaria de 
Blanco Amor en castelán. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 13 decembro 2005, p. 59. 
 
Ofrécese unha nota biográfica de Ramón Santamarina Valcárcel, e da súa filla, Ángela 
Santamarina Alduncín, fundadora do Colexio Santo Ángel e inspiradora dun personaxe de 
Xente ao lonxe, de Blanco Amor. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 14 decembro 2005, p. 67. 
 
Fálase da xornalista Belén Porteiro, colaboradora nunha revista de turismo galego, 
"Turgalicia" e subtitulada "Revista para descubrir Galicia", na que o autor desta columna 
colaborou no número 3, que ademais conta cunha longa reportaxe sobre "Auria da man de 
Blanco Amor e A Esmorga". 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'As árbores na voz dos poetas', Galicia Hoxe, 'Lecer', nº 583, 'As uvas 
na solaina', 18 decembro 2005, p. 8. 
 
Percorrido por algúns dos poetas que cantaron ás árbores. Menciona a Eduardo Pondal, 
Alonso Montero, Airas Nunes, Manuel María ou Aquilino Iglesia Alvariño. Inclúe versos 
de Manuel Luís Acuña, Celso Emilio Ferreiro, Uxío Novoneyra, María Mariño e Florencio 
Delgado Gurriarán. Presenta unha ventíña onde se resume a presenza dos piñeiros na poesía 
galega e refírese a poetas como Luís Amado Carballo, Ramón Cabanillas, Eladio 
Rodríguez, Eduardo Pondal, Manuel Forcadela e Fiz Vergara Vilariño. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'As raíces da cultura occidental', Galicia Hoxe, 'A contra', 22 decembro 
2005, p. 48. 
 
Faise unha pequena referencia á obra de Freixanes, citando as publicacións: Unha ducia de 
galegos, O triángulo inscrito na circunferencia, O enxoval da noiva ou A cidade dos 
césares, para centrarse nunha conferencia que el proferiu en Ourense dentro do ciclo 
"Memoria e Literatura", organizado pola Fundación Casares, na que falou das raíces da 
cultura galega, centradas na Biblia, no universo grecolatino e no mundo artúrico alén da 



influencia do Camiño de Santiago. Esta mesma noticia, aínda que un pouco máis reducida 
saíu na sección "Pan por pan", do día 22 de decembro de 2005, no xornal La Región. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 22 decembro 2005, p. 67. 
 
Faise unha pequena referencia á obra de Freixanes, citando as publicacións: Unha ducia de 
galegos, O triángulo inscrito na circunferencia, O enxoval da noiva ou A cidade dos 
césares, para centrarse nunha conferencia que el proferiu en Ourense dentro do ciclo 
"Memoria e Literatura", organizado pola Fundación Casares, na que falou das raíces da 
cultura galega, centradas na Biblia, no universo grecolatino e no mundo artúrico alén da 
influencia do Camiño de Santiago. Esta noticia, malia ser máis reducida, correspóndese coa 
saída o 22 de decembro no xornal Galicia Hoxe, co título de "As raíces da cultura 
occidental". 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Lendas nun mundo escéptico', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 23 decembro 
2005, p. 46. 
 
Achégase ao tema das lendas urbanas para manifestar a similitude destas nas distintas 
culturas. Fai referencia ao libro de Xosé Miranda e Antonio Reigosa Arrepío e outros 
medos, publicado na editorial Xerais. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Van aló case dúas xeracións', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 28 decembro 
2005, p. 48. 
 
Reflexión sobre as condicións históricas e políticas de Galicia dende 1980 a través dunha 
comparación con Cataluña ou Euskadi. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', 'Cultura', 29 decembro 2005, p. 59. 
 
Celebra a iniciativa de Galaxia de recoller en dous volumes os artigos publicados por 
Carlos Casares na súa sección diaria "Á marxe" entre os anos 1992 e 1993. Opina que 
Casares recrea un mundo propio que foi transmitido en cada unha das súas publicacións e 
tamén nas contribucións diarias nos xornais polo que vai ser unha obra de gran proveito.   
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'A novela aberta de Casares', Galicia Hoxe, 'A Contra', 29 decembro 
2005, p. 44. 
 



Salienta a participación de Carlos Casares no mundo xornalístico e sobre todo as opinións 
que materializou na columna "Á marxe". A editorial Galaxia vai recoller estes artigos dos 
anos 1992 e 1993 nun volume titulado Á marxe. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Faladoiro de escritores gordos', Galicia Hoxe, 'A Contra', 30 decembro 
2005, p. 48. 
 
O autor diserta sobre un faladoiro en televisión suscitado pola aparición dunha novela, 
Gordos, de José Ruiz Montilla, quen reivindica a escrita dos autores gordos. Repásanse 
algúns destacados nomes do mundo literario que se caracterizaron tamén por responder a 
esas cualidades fisiolóxicas.  
 
 
 
Vázquez Gil, Lalo, 'Maximino Sanmartín, poeta proteico', Atlántico Diario, 'Opinión', 11 
xaneiro 2005, p. 3. 
 
Artigo de gabanza ó poeta Maximino Sanmartín, do que se destacan os seus libros Refluxo, 
Sombra de un árbol sin hojas e Antropoloxía Poética.  
 
 
 
Vázquez Gil, Lalo, 'Sempre D. Xosé Mª Álvarez Blázquez', Atlántico Diario, 'Tiempo de 
Vigo', 3 marzo 2005, p. 3. 
 
Lembranza da figura do polígrafo glaego Xosé María Álvarez Blázquez con moitvo da 
conmemoración, o día anterior, do vixésimo aniversario do seu falecemento. Vázquez Gil 
fai un repaso da súa intensa traxectoria profesional.   
 
 
 
Vázquez, Dora, 'En prosa', de Manuel María', La Región, 'Opinión', 26 xaneiro 2005, p. 21. 
 
Artigo sobre a vena poética de Manuel Murguía, quen sen embargo pasaría ós anais de 
Galicia pola súa contribución á historia da nosa terra. Sinala Dora Vázquez que a súa obra 
En prosa, aínda que non inclúa nin un só verso, pon de manifesto de xeito nidio esa 
vertente poética do home de Rosalía.  
 
 
 
Vázquez, Dora, 'Marzo, marzán...', La Región, 'Opinión', 16 marzo 2005, p. 22. 
 
Con motivo da chegada de marzo, a autora recolle neste artigo un poema da súa autoría 
publicado en 1969 e dedicado ao dito mes. Este artigo publicouse co título "Marzo, marzán, 
polas mañás cara de can" no xornal Galicia Hoxe, na sección 'Ronseis', o día 17 de marzo 
de 2005. 



 
 
Vázquez, Dora, 'Marzo, marzán, polas mañás cara de can', Galicia Hoxe, 'Ronseis', 17 
marzo 2005, p. 5. 
 
Con motivo da chegada de marzo, a autora recolle neste artigo un poema da súa autoría 
publicado en 1969 e dedicado ao dito mes. Este mesmo artigo publicouse co título "Marzo, 
marzán..." o día 16 de marzo de 2005 no xornal La Región. 
 
 
Vázquez, Dora, 'A poeta do mar', Galicia Hoxe, 'Ronseis', 28 abril 2005, p. 5. 
 
A autora destaca o amor polo mar da súa irmá, Pura Vázquez, que mesmo lle dedicou a este 
un poemario en setembro de 1993, Man que escribiu no mar. Este mesmo artigo apareceu 
co mesmo título na sección "Opinión" do xornal La Región do día 11 de maio de 2005. 
 
 
 
Vázquez, Dora, 'Traducindo do 'onte' para o 'hoxe', Galicia Hoxe, 'Ronseis', 8 maio 2005, 
p. 4. 
 
A partires dunha anécdota protagonizada por tres mozos que a autora viviu no pasado, 
reflexiona acerca da fugacidade da xuventude e da importancia desta como esperanza para 
o mañá.  
 
 
 
Vázquez, Dora, 'A poeta do mar', La Región, 'Opinión', 11 maio 2005, p. 21. 
 
A autora destaca o amor polo mar da súa irmá, Pura Vázquez, que mesmo lle dedicou a este 
un poemario en setembro de 1993, Man que escribiu no mar. Este mesmo artigo apareceu 
co mesmo título na sección "Ronseis" do xornal Galicia Hoxe do día 28 de abril de 2005. 
 
 
Vázquez, Dora, 'Sobre unha homenaxe para xuño', Galicia Hoxe, 'Ronseis', 15 maio 2005, 
p. 4. 
 
A autora dá as grazas a todos os medios de comunicación que se ocuparon da nova da 
próxima homenaxe a ela e á súa irmá, Pura Vázquez, por parte da Asociación de Escritores 
en Lingua Galega. Sinala que as dúas senten certa incredulidade cando se ocupan do seu 
labor e traxectoria a prol da literatura galega nas páxinas dos xornais.  
 
 
 
Vázquez, Dora, '¿Quén son as anduriñas?', La Región, 'Opinión', 25 maio 2005, p. 21. 
 



A partir do coñecido poema de Bécquer "Volverán las oscuras golondrinas", reflexiónase 
sobre a aparición destes paxaros en diferentes creacións poéticas, subliñando, 
concretamente, as andoriñas do poema de Curros Enríquez "Unha noite na eira do trigo".  
 
 
 
 
Vázquez, Dora, 'O 'cravo' dos poetas', La Región, 'Opinión', 20 xullo 2005, p. 22. 
 
Parte dunha imaxe recorrente na poesía lírica das letras galegas e castelá, 'o cravo' que 
expresa un sentimento de queixa, de dor na súa fondura, na alma de quen escribe: desde 
Espronceda ou Béquer a Machado e Rosalía. 
 
 
Vázquez, Dora, 'Vendima e poesía', La Región, 'Opinión', 24 agosto 2005, p. 23. 
 
O artigo supón un canto á laboura da vendima e as imaxes relacionadas con ela que poden 
ser cantadas polos poetas. 
 
 
Vázquez, Dora, 'Lembrando a Curros', La Región, 'Opinión', 14 setembro 2005, p. 24. 
 
Lembra aqueles tempos nos que a baralla era pasatempo cotiá. Lembra tamén como 
pintores/as e escritores/as como Curros 'fustigador dos nosos males sociais e louvador dos 
nosos costumes' recolleu nos seus poemas a imaxe das 'cartuxeiras', adiviñadoras do porvir. 
 
 
Vázquez, Dora, 'O estilo poético na poesía', La Región, 'Opinión', 21 setembro 2005, p. 21. 
 
Reflexiona sobre o facer de poetas, a arte poética e as escollas de cada quen, os/as que 
escriben seguindo a súa inspiración ou os/as que axustan a súa creación ás normas que 
eles/as mesmos/as fixan. Considera como unha poesía para nós é bela cando se axusta ao 
noso sentir estético. Admira a poesía como necesaria e como modo de atopar a beleza en 
cada cousa. 
 
 
Vázquez, Dora, 'Das miñas confesións', La Región, 'Opinión', 26 outubro 2005, p. 20. 
 
Reflexiona sobre o gusto persoal que experimenta ao escribir, ao expresar o amor á familia, 
aos amigos, á patria... amor nas súas diferentes formas, por medio de 'verbas alicatadas aos 
nosos recordos' que describen os nosos sentimentos e producen unha escrita linda en prosa 
e verso. 
 
 
Vázquez, Pura, '¿Como cheguei á poesía?', Galicia Hoxe, 'Opinión', 9 xaneiro 2005, p. 4. 
 



A autora explica cómo se internou no mundo da poesía e fai tamén referencias ó seu labor 
narrativo e como autora de artigos xornalísticos. Comenta que empregou tanto o castelán 
como "a miña querida lingua galega" e cita algúns dos escritores en ambos os idiomas que 
marcaron a súa propia obra e as súas lecturas. Finalmente, fai referencia á súa irmá Dora, 
coa que comparte paixón pola literatura.  
 
 
 
Vázquez, Pura, 'Os fulgores da mente', La Región, 'Opinión', 16 febreiro 2005, p. 21. 
 
Artigo sobre a obra literaria de Victorino Crémer, no que se citan varias das súas 
composicións e se reflexiona sobre as características e motivos xerais da súa produción 
poética.  
 
 
 
Vázquez, Pura, 'Testemuño poético', Galicia Hoxe, 'Verbas na edra do vento', 6 marzo 
2005, p. 4. 
 
Artigo que se limita a ofrecer, de xeito autobiográfico, un testemuño sobre diferentes 
aspectos da produción poética da súa autora. Este artigo tamén apareceu publicado co título 
"Testimonio poético" no xornal La Región do día 6 de abril de 2005.  
 
 
Vázquez, Pura, 'Testimonio poético', La Región, 'Opinión', 6 abril 2005, p. 22. 
 
Artigo que se limita a ofrecer, de xeito autobiográfico, un testemuño sobre diferentes 
aspectos da produción poética da súa autora. Este artigo apareceu publicado co título 
"Testemuño poético" na sección "Verbas na edra do vento", do xornal Galicia Hoxe, do día 
6 de marzo de 2005. 
 
 
Vázquez, Pura, 'Un sixiloso poeta', Galicia Hoxe, 'Opinión', 14 abril 2005, p. 5. 
 
Gabanza do libro de poemas A nai, de Ramón de Garciasol, que lle foi obsequiado á autora. 
O artigo redúcese a presentar as virtudes da obra e constrúese basicamente a través da 
intercalación de versos desta.  
 
 
 
Ventura, Joaquim, 'O meu 'Merlín e Familia'', Galicia Hoxe, 'O sal da terra', 24 outubro 
2005, p. 4. 
 
O artigo é un encomio afervoado da obra de Cunqueiro Merlín e familia. Ventura sitúa o 
libro nun lugar absolutamente destacado entre as súas preferencias e declara recomendalo 
como 'bandeirín de enganche de cara á literatura galega'. A continuación  dános noticia de 
como se achegou a Cunqueiro, facendo a gran descuberta da súa narrativa. Accedeu nun 



primeiro momento á obra do escritor en castelán, logo de obviar a censura dos que 
descalificaban a súa lectura por tratarse dun 'reaccionario'. Conta o autor que, pasando o 
tempo, e xa encamiñada a súa andaina vital polo vieiro das letras galegas e portuguesas, 
Cunqueiro había de se converter para el nun vello amigo. Como peche do artigo, Ventura 
declara posuír algunhas primeiras edicións de obras cunqueirianas, conferíndolles a estes 
volumes a entidade de 'pequenos tesouros'. 
 
 
 
Vidal Villaverde, M., 'Tempo para recordar', Galicia Hoxe, 'Fai fume', 14 setembro 2005, 
p. 4. 
 
A propósito da época outonal lembra distintas paisaxes, imaxes e lugares da Galiza e do 
mundo que foron percibidas e contadas por diferentes escritores na literatura galega, castelá 
ou universal tinxidas do lirismo e subxectividade. 
 
 
Vidal Villaverde, M., 'Luz de setembro', Galicia Hoxe, 'Fai fume', 21 setembro 2005, p. 4. 
 
Reflexiona sobre o costume que el ten de facer lecturas ideolóxicas de canto texto le: 
poesía, conto, ensaio... Afirma que non abonda a beleza das palabras senón tamén a 
actitude. Considera que moitos que escriben en clave burguesa e a burguesía responde 
nestes casos a unha conduta moral dunha perversa mediocridade. 
 
 
Vidal Villaverde, M., 'Paisaxes autumnais', Galicia Hoxe, 'Fai fume', 28 setembro 2005, p. 
4. 
 
Todo o artigo constrúese a partir da constatación inicial do valor simbólico que ten a 
paisaxe. A paisaxe pode ser suxestiva para quen observa e pode ser entendida a partir da 
intervención do home. Todo iso reflíctese na poesía e na literatura e é o principio creador 
deste artigo que expresa esas percepcións e emocións que un ten en diferentes momentos do 
día e en función das diferentes paisaxes. 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Remataron as visións', Atlántico Diario, 'Opinión', 16 febreiro 
2005, p. 3. 
 
Neste caso, a única referencia literaria da peza é o feito de que a historia que no artigo se 
narra tivo lugar cando Vidal Villaverde acudiu a facer unha comunicación sobre a lírica 
medieval galego-portuguesa no ano de Mendiño, Martín Códax e Johan de Cangas.  
 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Caderno de bitácora', Atlántico Diario, 'Opinión', 16 marzo 
2005, p. 3. 
 



Dentro dun artigo eminentemente retórico, as únicas referencias á literatura galega xorden a 
través da citación de dúas obras: Nau senlleira, de Fermín Bouza Brey e As crónicas do 
sochantre, de Cunqueiro.  
 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Abril, poesía, neve de primavera', Galicia Hoxe, 'Opinión', 13 
abril 2005, p. 4. 
 
Trátase dun artigo basicamente retórico, no que as referencias concretas á literatura galega 
se reducen a unha serie de libros: Territorio da desaparición, de Miguel Anxo Fernán-
Vello ou Con pólvora e magnolias, de Méndez Ferrín, están entre elas.  
 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Os vellos camiños: 'tempus fugit', Galicia Hoxe, 'Fai fume', 20 
xullo 2005, p. 4. 
 
Lembra pouco tempo despois da morte de Antón Patiño Regueira, a vida deste home, os 
lugares que habitou e as xentes coas que tratou, lémbrao como un antifascista, con quen 
compartiu conversas e versos a quen visitaba na 'rebotica' de Librouro en Vigo. 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Deixarse levar polo vento', Atlántico Diario, 'Opinión', 12 
outubro 2005, p. 3. 
 
Reflexiona sobre diferentes cuestións como a emigración e a indiferenza de estados 
burgueses ante estas cuestións que deixan ver a falta de humanidade. 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Retrospectiva sobre o tempo', Galicia Hoxe, 'Fai fume', 9 
novembro 2005, p. 4. 
 
Reflexiona sobre o valor da palabra 'reveladora dos enigmas do vivir' que é interpretada por 
cadaquén segundo a visión que cada lector/a teña respecto da vida, da historia, da 
intrahistoria, reflexiona tamén sobre a idea do 'tempo' tratado en diferentes autores galegos. 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, '2005: 'in limini mortis'', Galicia Hoxe, 'Opinión Hoxe', 28 
decembro 2005, p. 4. 
 
 
 
 
Vieites, Manuel F., 'No Día Mundial do Teatro', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 117, 
'Teatro', 24 marzo 2005, p. VIII. 
 



Con motivo da celebración o día 27 de marzo, do Día Mundial do Teatro, ofrécese un 
extenso artigo sobre o tema que aborda diferentes aspectos da situación actual e dos 
posíbeis camiños futuros para o mundo da escena. Vieites comeza por sinalar que, a pesar 
da crise permanente na que o teatro vive dende finais do XIX, hai tamén elementos 
alentadores que levan a pensar que se trata dun xénero que mantén un público de seu. 
Aínda así, critica que en Vigo sexan poucas os oportunidades de contemplar obras de xeito 
continuado, de ver propostas de grandes directores internacionais ou mesmo adaptacións 
dos grandes clásicos da literatura universal. Para o autor, un dos xeitos de conseguir os 
anteriores obxectivos sería crear unha compañía estábel que residira na propia cidade. 
Chega incluso a nomear as institucións que deberían colaborar co proxecto. Fai referencia 
así mesmo á próxima apertura da Escola Superior de Arte Dramática na cidade 
pontevedresa, que, considera, debería converterse "nun referente para a formación teatral 
inicial e permanente en todo o espazo do Eixo Atlántico e zonas limítrofes". Os últimos 
parágrafos dedícaos a insistir de novo na idea de converter a Lugo nunha cidade creadora 
dende o punto de vista escénico e a destacar a importancia que a creación e as artes 
desempeñan na vida cotiá das sociedades.  
O artigo complétase cun despece no que se ofrece un percorrido polos proxectos e éxitos 
norteamericanos no eido das artes escénicas como exemplo que, segundo o punto de vista 
de Vieites, se debería considerar en Galicia.  
 
 
 
Vieites, Manuel F., 'Galicia Teatro', Faro de Vigo, 'Teatro', 8 setembro 2005, p. VIII. 
 
Analízanse as necesidades que presenta o mundo escénico galego e as expectativas de 
renovación que suscitou a mudanza de dirección política na Xunta de Galicia. Entre elas, a 
posibilidade de participación e presentación de alternativas da sociedade civil nas 
iniciativas escénicas. Considérase tamén a necesidade de intervir nos niveis estatal, 
autonómico, provincial, comarcal e local. Entre as iniciativas está a necesidade de concretar 
un 'Plan Estratéxico para as Artes escénicas' que debería ser executado entre 2006-2010. 
 
 
Vila Pernas, Miguel, 'Cunqueiro e as lampreas', El Progreso, 'Lugo', 27 febreiro 2005, p. 
8. 
 
Coincidindo co vintecatro aniversario da morte de Álvaro Cunqueiro, o autor aproveita para 
recordar a vertente de escritor gastronómico do mindoniense e o seu interese e mestría no 
coñecemento dun manxar moi concreto: a lamprea. A partir de aí, fai un curioso percorrido 
polos escritores galegos que, xa dende o século XV, se referiron a este peixe.  
 
 
 
Vila Pernas, Miguel, 'Xantares literarios', El Progreso, 'Lugo', 13 abril 2005, p. 10. 
 
Artigo sobre os Xantares Literarios organizados polo Pen Clube de Galicia e consistentes 
nunha serie de sete xuntanzas de periodistas, escritores e poetas arredor das mesas dos 
restaurantes que compoñen o grupo Xantares. O obxectivo dos ditos encontros é falar sobre 



a extensa presenza da gastronomía na literatura e, de paso, homenaxear a algunha das 
figuras da literatura galega relacionada coa arte culinaria. Vila Pernas fai así un repaso 
polos homenaxeados nas dúas xornadas que ata ese intre se celebraron (Cunqueiro, Rosalía 
e Camilo José Cela) e adianta algúns dos persoeiros ós que se lles dedicarán os vindeiros 
días: Jorge Víctor Sueiro, Otero Pedraio, Julio Camba, Emilia Pardo Bazán... Finalmente, 
lamenta que ningún restaurante lucense estea no grupo Xantares, pois ese feito impide que 
se poida celebrar un Xantar Literario na provincia, onde, subliña, existen numerosos 
escritores gastronómicos.  
 
 
 
Villalaín, Damián, 'Xantares', A Nosa Terra, nº 1.177, 'Seguro azar', 26 maio 2005, p. 30. 
 
O autor menciona a súa participación nas comidas literarios que o PEN Clube organizou 
xunto con "Xantares", unha agrupación que reúne a algúns dos mellores restaurantes de 
Galicia.  
 
 
 
Villar Janeiro, Helena, 'Memoria musical para Agustín Sixto Seco', El Correo Gallego, 
'Notas de actualidade', 14 xaneiro 2005, p. 3. 
 
Con motivo dunha interpretación, na Casa da Matanza, dunha peza de Debussy, a autora 
recorda que comentou a interpretación co ilustre galeguista Sixto Seco e que lle  prometeu 
que lle enviaría un poema sobre esta. A enfermidade deste último impediu que o puidera 
chegar a facer, de aí que o artigo remate por converterse nunha gabanza e nunha lembranza 
agarimosa de Sixto Seco.  
 
 
 
Villar Janeiro, Helena, 'A matanza, casa da poesía', El Correo Gallego, 'Notas de 
actualidade', 4 marzo 2005, p. 3. 
 
Gabanza da obra de Rosalía de Castro e referencia á celebración, uns días antes, dunha 
homenaxe na Casa-Museo da poetisa en Padrón na honra de Xela Arias, Luísa Villalta, 
Antón Tovar e Manuel María. Helena Villar Janeiro subliña que con ese acto a Fundación 
Rosalía de Castro "iniciaba o seu quefacer no cento vintecinco aniversario de Follas 
Novas", un libro que, dende o seu punto de vista, "une (...) o sufrimento propio e alleo, o 
individual e o colectivo, o subxectivo e o obxectivo".  
 
 
 
Villar Janeiro, Helena, 'A muller forte', El Correo Gallego, 'Notas de actualidade', 15 abril 
2005, p. 3. 
 



O único elemento literario do artigo,  que se centra na fortaleza e loita pola igualdade das 
mulleres, é unha referencia á parte "As viúdas dos vivos e as viúdas dos mortos" do 
poemario Follas novas, no que Rosalía destaca xustamente a fortaleza feminina.  
 
 
 
Villar Janeiro, Helena, 'Festa en Trasalba', El Correo Gallego, 'Notas de actualidade', 24 
xuño 2005, p. 3. 
 
A autora manifesta o seu entusiasmo pola próxima celebración da festa literaria do Pazo de 
Trasalba, organizada pola fundación Otero Pedrayo, e dedicada desta volta a Agustín Sixto 
Seco. Tamén fai referencia a outro evento cultural que se celebra nas mesmas datas, os XVI 
Encontros na Terra Chá, promovidos pola asociación cultural Xermolos.  
 
 
 
Villar Janeiro, Helena, 'Rosalia de Castro en esperanto', El Correo Gallego, 'Notas de 
actualidade', 1 xullo 2005, p. 3. 
 
A autora pon de manifesto neste artigo o seu proxecto de publicar unha breve antoloxía de 
Rosalía de Castro en esperanto para que, nas súas propias verbas, os dez millóns de falantes 
que este idioma ten poidan "coñecer unha mostra da mellor poesía de todos os tempos e de 
todas as culturas".  
 
 
 
Villar Janeiro, Helena, 'Carta da dona Rosalía', El Correo Gallego, 'Notas de actualidade', 
5 agosto 2005, p. 3. 
 
Baixo a ficción dunha carta dirixida a Rosalía de Castro, a articulista diríxese á escritora 
para mostrarlle a honra que supón para ela presidir a fundación que leva o seu nome, pois 
recoñece a importancia que ela tivo en moitos niveis para a cultura e sociedade galega 
'convertendo en poesía o espírito ancestral deste país e deixándonola en herdo coa obriga de 
transmitilo. 
 
 
Villar Janeiro, Helena, 'Rosalía en Juan Ramón', El Correo Gallego, 'Notas de 
actualidade', 7 outubro 2005, p. 3. 
 
Transmite o entusiasmo de descubrir que un autor que admira como Juan Ramón Jiménez 
leu, gustou e mesmo se sentiu impresionado por outra escritora admirada pola articulista, 
Rosalía de Castro. 
 
 
Villar Janeiro, Helena, 'Amparado no soño', El Correo Gallego, 'Opinión', 9 decembro 
2005, p. 3. 
 



Refírese ao poeta Víctor Campio Pereira, que na homenaxe a Blanco Amor que o PEN 
Clube de Galicia organizou por segunda vez, o autor prestou a súa voz para a lectura do 
inédito poema do autor de A esmorga, "El ángel que no sabía de sí", e que nese acto 
prometeu mandar á cronista desta columna un poema seu, "Ampárome no soño", do que 
esta deixa constancia neste xornal. 
 
 
 
Villar Janeiro, Helena, 'Rosalía en Portugal', El Correo Gallego, 'Opinión', 16 decembro 
2005, p. 3. 
 
Repasa as actividades que o Centro de Estudos Camilianos de Portugal ofrece en relación 
coa obra de Rosalía de Castro. Sinala que nesta institución os rapaces len poemas da autora 
e poden asistir á exposición "Rosalía ilustrada". Lembra tamén a conexión existente entre 
Rosalía e o narrador luso Camilo Castelo Branco e sinala que ambos os dous traballaron en 
linguas xemelgas e están unidos pola súa "dor creativa", produto dunha difícil traxectoria 
vital. 
 
 
Villar Janeiro, Helena, 'Alejandra Murguía de Castro', 'Opinión', 30 decembro 2005, p. 3. 
 
Centra a súa atención na figura de Alejandra Murguía de Castro, inadvertida pola autora até 
a lectura de Cartas a Murguía II (1868-1885), volume editado, introducido e anotado por 
X.R. Barreiro e X.L. Axeitos, a quen menciona especialmente. Considera necesario dar a 
collecer o seu traballo gráfico, como eixo importante do mundo cultural que formaba a 
familia Murguía- Castro. Salienta as cartas de Ramón Segade (1880) e Plácido Franco 
(1884) como elementos reveladores para o descubrimento desta muller. 
 
 
Villar, Mariluz, 'Palabra viva', La Región, 'Mujeres', 30 outubro 2005, p. 24. 
 
Anúnciase a creación en Ourense da asociación 'Palabra viva' integrada por diferentes 
persoas con grandes bagaxes culturais e artísticas que tentan achegar a súa experiencia para 
transmitir a través de recitais todo aquelo que constitúe obxecto da poesía. O primeiro deses 
recitais foi dedicado á muller e a todo o que supón a súa condición. 
 
 
 
V.7. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS 
 
A.K., 'Neste cabaré metermos o dedo donde máis chagas hai', La Voz de Galicia, 'En dos 
minutos', 16 xuño 2005, p. L2. 
 
Quico Cadaval destaca que co gallo da celebración do Día Mundial de Axuda ás Vítimas da 
Tortura -26 de xuño- a Sala Nasa contribuirá a esta efeméride dun xeito divertido, coa súa 



sección de cabaré. Alén disto destaca que este espectáculo "promete e compromete" e que 
ademais servirá para "ler o mundo". 
 
 
A.N.T., 'Jaime Asensi: 'Os debuxantes están obrigados a publicar con editoras de fóra', A 
Nosa Terra, nº 1.161, 'Fin de semana', 27 xaneiro 2005, p. 33. 
 
Jaime Asensi indica que levou ao cómic Ubu Rey nunha editora valenciana xa que as 
empresas galegas non apostan pola banda deseñada e como consecuencia disto moitos 
debuxantes teñen que saír de Galicia. Asemade anuncia que este verán sairá á rúa o seu 
novo proxecto, a versión en cómic dunha obra de Xulio Verne, e remata recalcando que 
parece que en Galicia o cómic non interesa.  
 
 
A.T.B., 'A literatura galega está vivindo os mellores momentos da súa historia', El Correo 
Gallego, 'Galicia', 30 marzo 2005, p. 19. 
 
O dramaturgo Euloxio R. Ruibal reflexiona sobre a súa entrada como novo académico da 
RA; sinálase que comezou escribindo en El correo gallego e tamén se detén a falar do veto 
que lle está a facer o actual director do CDG, da necesidade de renovación dentro do teatro 
e da importancia da nova normativa de concordia para a lingua galega. 
 
 
Albo, Francisco, 'O descoñecemento do pasado leva á xente a votar a Bush', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 14 abril 2005, p. 56. 
 
John Thompson, estudoso da narrativa galega sobre a Guerra Civil, sobre a que prepara un 
libro, afirma nesta conversa que a historia desta guerra axuda a comprender os conflitos do 
presente. Tamén fala de que a súa relación coa literatura galega comezou coa lectura de O 
lapis do carpinteiro, á que despois seguiron obras de autores galegos que escribiron sobre a 
Guerra Civil, como Fernández Ferreiro, Carlos Casares, Anxo Angueira, etc. 
 
 
Álvarez, Natalia, 'As editoriais fan o que poden: a Xunta ten que axudar ao cómic', La 
Opinión, 'Saberes', nº 91, 'Tebeos', 12 febreiro 2005, p. 20. 
 
Con motivo da presentación do cómic Campos de Cuba, o seu autor, Fran Jaraba, 
reflexiona nesta conversa sobre o escenario desta nova publicación: a guerra de 
independencia cubana. Sinala que levou isto ao cómic porque se está a esquecer esta guerra 
"que foi un pouco o Vietnam do Imperio Español" e remata demandando máis apoio da 
Xunta, xa que a edición de cómics é moi cara. 
 
 
Álvarez, Natalia, 'A cultura non é só un compromiso para os medios públicos', Faro de 
Vigo, 'Faro da Cultura', nº 112, 'Entrevista', 17 febreiro 2005, p. III. 
 



A poeta e xornalista Ana Romaní comeza esta entrevista subliñando a repercusión do 
programa Diario cultural que ela mesma dirixe na Radio Galega. A seguir detense a 
reflexionar sobre a situación do xornalismo cultural galego, do que salienta que se alimenta 
en boa medida da boa vontade dos profesionais, e mais da súa faceta como poetisa. Neste 
sentido afirma que isto lle inflúe no seu xornalismo e indica que a poesía é un xénero que 
"vai creando lectores e suscitando interese a medida que pasan os anos". 
 
 
Álvarez, Natalia, 'Sempre asociei a sensualidade da comida cunha cultura', Faro de Vigo, 
'Faro da Cultura', nº 114, 'Entrevista', 3 marzo 2005, p. III. 
 
Recóllense as opinións de Xavier Rodríguez Baixeras sobre a súa obra Diario de comidas, 
na que salienta que a comida é a materia da literatura e deixa ben claro que non é obra dun 
gastrónomo. Tamén afirma que con este volume fixo realidade o feito de "converter a 
temática culinaria en algo que pode transformase literariamente a través dunha forma 
fermosa". Destaca asemade que a cociña galega é moi rica, que neste libro recrea 
experiencias culinarias de Italia, Portugal, etc., e remata comparando a cociña galega coa 
vasca e mais coa catalá. 
 
 
Álvarez, Natalia, 'A palabra é básica para interpretar o mundo e manter unha identidade', 
Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 115, 'Entrevista', 10 marzo 2005, p. III. 
 
Conversa na que Ramón Caride Ogando fala da dupla división dos relatos Dedre e a seguir 
detense máis polo miúdo nalgúns dos dez relatos que conforman este volume. Así indica 
que en "Pepe Carrera en dous tempos" fai unha crítica da Galicia caciquil ou que 
"Obradoiro literario" é un relato metaliterario que non reflicte exactamente a súa visión. Ao 
mesmo tempo destaca como características comúns dos relatos o humor corrosivo, a ironía 
e mais a crítica social. 
 
 
Álvarez, Natalia, 'Son o mesmo poeta que era cando tiña dezanove anos', Faro de Vigo, 
'Faro da Cultura', nº 122, 'Entrevista', 28 abril 2005, p. III. 
 
Comeza Ferrín defendendo que o Día das Letras Galegas se lle dedique a Lorenzo Varela e 
despois pasa a reflexionar sobre o seu último libro de poemas Era na selva de Esm. Así,  
destaca o traballo de Iris Cochón, que non refixo ningún dos poemas deste volume, lembra 
que é o mesmo poeta que aos 19 anos e remata falando da literatura galega, da que sinala 
que é "politicamente moi pouco fascista e moi pouco reaccionaria", de aí que non lle 
estrañe que se vivisen os grandes escritores galegos, case ningún votaría ao PP. Esta 
entrevista aparece baixo o título "A nosa é unha literatura, politicamente, pouco fascista" no 
xornal La Opinión, o 14 de maio, p.7 
 
 
Álvarez, Natalia, 'A nosa é unha literatura, politicamente, pouco fascista', La Opinión, 
'Saberes', 'Entrevista', 14 maio 2005, p. 7. 
 



Comeza Ferrín defendendo que o Día das Letras Galegas se lle dedique a Lorenzo Varela e 
despois pasa a reflexionar sobre o seu último libro de poemas Era na selva de Esm. Así, 
destaca o traballo de Iris Cochón, que non refixo ningún dos poemas deste volume, lembra 
que é o mesmo poeta que aos 19 anos e remata falando da literatura galega, da que sinala 
que é "politicamente moi pouco fascista e moi pouco reaccionaria", de aí que non lle 
estrañe que se vivisen os grandes escritores galegos, case ningún votaría ao PP. Esta 
entrevista aparece no xornal Faro de Vigo, suplemento 'Faro da Cultura', nº 122, o día 28 
de abril, p. III, baixo o título "Son o mesmo poeta que era cando tiña dezanove anos".  
 
 
Álvarez, Natalia, 'Non queremos caer na instrumentalización política dos idiomas', Faro de 
Vigo, 'Faro da Cultura', nº 129, 'Entrevista', 16 xuño 2005, p. III. 
 
Gonzalo López Torres, cabeza visíbel do proxecto editorial InÉditor, sinala que esta 
iniciativa xorde coa pretensión de achegar ao gran público os novos autores que están fóra 
dos círculos mediáticos. Tamén indica que a primeira novela que publicaron foi Diario de 
un manipulador, de Susana M. Veiga, e como editorial galega subliña que non se pechan ao 
mercado en galego. Remata falando da próxima saída de tres coleccións: "Imaginatio", 
"Nigra" -de novela negra- e "Memoria", dedicada ao ensaio e ás biografías. 
 
 
Álvarez, Natalia, 'A administración ten a obriga de potenciar o tecido teatral', Faro de 
Vigo, 'Faro da Cultura', nº 130, 'Entrevista', 23 xuño 2005, p. III. 
 
Conversa con Cándido Pazó na que trata aspectos referidos á asociación de Actores, 
Directores e Técnicos de Escena que el mesmo preside. Sinala que andan a preparar a gala 
dos Premios María Casares así como traballando na revista Escaramuza. Ao próximo 
Goberno da Xunta recoméndalle a inclusión de circuítos estábeis de exhibición en galego 
para "crear regularidade". Asemade, sinala que a nova Escola Superior de Arte Dramática 
nace en precario e, con respecto da súa propia persoa, cualifícase como director, autor e 
mais actor.  
 
 
Álvarez, Natalia, 'Queremos que a Escola de Arte Dramática sexa un espazo aberto', Faro 
de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 135, 'Entrevista', 29 setembro 2005, p. III. 
 
Entrevista a Manuel F. Vieites, director da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia. 
Analízanse, ademais dos diferentes atrancos polos que tivo que pasar a Escola, os que van 
ser os seus principais obxectivos, considerando que o centro debe ser un referente na escena 
galega.  
 
 
Álvarez, Natalia, 'O do libro debe ser un tratamento de cultura, pero tamén de industria', 
Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 145, 'Entrevista', 8 decembro 2005, p. III. 
 
 Conversa en que Xosé Manuel González, coordinador de Faktoria K de Libros, fala 
desta nova editora que nace ao abeiro de Kalandraka. Destaca que cómpre fomentar a 



presenza de editores galegos nos foros internacionais e que ademais temos que "tratar o 
libro con esquisitez" dado que ten un valor engadido. Con respecto á nova fórmula 
editorial, sinala que pretende acompañar ao lectores de Kalandraka cando estes medren e 
que van apostar pola banda deseñada, xa que hai público que a demanda. Esta entrevista foi 
publicada no suplemento 'Saberes' do xornal La Opinión o 17 de decembro baixo o título 
"O do libro debe ser un tratamento de cultura, pero tamén de industria", p. 4. 
 
 
 
Álvarez, Natalia, ''O do libro debe ser tamén un tratamento de industria'', La Opinión, 
'Saberes', 'Lecturas', 17 decembro 2005, p. 4. 
 
 Conversa en que Xosé Manuel González, coordinador de Faktoria K de Libros, fala 
desta nova editora que nace ao abeiro de Kalandraka. Destaca que cómpre fomentar a 
presenza de editores galegos nos foros internacionais e que ademais temos que "tratar o 
libro con esquisitez" dado que ten un valor engadido. Con respecto á nova fórmula editorial 
sinala que pretende acompañar ao lectores de Kalandraka cando estes medren e que van 
apostar pola banda deseñada, xa que hai público que a demanda. Esta mesma entrevista 
aparece no suplemento 'Faro da Cultura' nº 145, do xornal Faro de Vigo, o 8 de decembro 
baixo o título "O do libro debe ser un tratamento de cultura, pero tamén de industria", p. 3. 
 
 
 
Ayub, Luciana, 'Deberían dar un poquito más de cancha al Xabarín', Diario de Pontevedra, 
'Entrevista', 10 xullo 2005, p. 65. 
 
Carlos Portela, guionista galego de banda deseñada, declara que o cómic en galego está a 
rexurdir, xa que estamos nun bo momento e conclúe reclamando un meirande protagonismo 
para o "Xabarín Club". 
 
 
Beotas, Enrique, '"Llego a obsesionarme cuando estoy escribiendo alguna historia"', El 
Correo Gallego, 'Entrevista', 29 xaneiro 2005, pp. 8-9. 
 
Longa conversa co actor, produtor e director teatral Javier Veiga. Primeiramente indica que 
se fixo actor por azar e que a primeira obra teatral á que asistiu foi Yerma e en galego. 
Defínese como galego universal e destaca que prefire ser intelixente antes ca listo. Tamén 
fala do carácter galego e explica que Galicia é un país de carácter difícil no que sentes a 
necesidade de marchar e a seguir de volver.  
 
 
Blanco, Nacho, '10 preguntas a Enma Couceiro', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 96, 
'Letras en galego', 5 febreiro 2005, p. 9. 
 
Ao longo desta curta conversa a poeta Emma Couceiro afirma, en relación coa literatura, 
que actualmente está a ler Charenton de Chus Pato. 
 



 
Blanco, Nacho, '10 preguntas a Susana M. Veiga', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 98, 19 
febreiro 2005, p. 12. 
 
A escritora Susana M. Veiga afirma que o seu libro máis amado é La piedad peligrosa, de 
Stefan Zweig, e mais que a súa esperanza literaria é escribir mellor e publicar máis. 
 
 
Blanco, Nacho, '10 preguntas a Concha Blanco', La Voz de Galicia, 'Letras en galego', 5 
marzo 2005, p. 9. 
 
Concha Blanco, escritora e profesora, destaca  Memorias dun neno labrego e a Cousas 
como os seus libros favoritos e afirma que lle gustaría coñecer a Castelao na súa época. 
 
 
Blanco, Nacho, '10 preguntas a Hixinio Puentes', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 101, 
'Letras en galego', 12 marzo 2005, p. 8. 
 
O escritor e mestre Hixinio Puentes sinala que a obra que o marcou foi A Ilíada, que a 
novela permite xogar máis que o conto, que vén de rematar un par de novelas e mais que 
está a traballar nun libro de investigación mariña. 
 
 
Blanco, Nacho, '10 preguntas a Manuel Forcadela', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 107, 
'Letras en galego', 30 abril 2005, p. 13. 
 
O escritor Manuel Forcadela responde a dez preguntas do entrevistador e, con referencia á 
literatura, sinala que non se decanta nin pola prosa nin pola lírica e que está a ler Ser ou 
non, de Xurxo Borrazás. 
 
 
Blanco, Nacho, '10 preguntas a Avelino González', La Voz de Galicia, 'Culturas', 'Letras en 
galego', 7 maio 2005, p. 17. 
 
O actor Avelino González responde a dez preguntas das que ningunha está vencellada coa 
literatura. 
 
 
Blanco, Nacho, '10 preguntas a Manuel Moleiro', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 111, 28 
maio 2005, p. 12. 
 
Ao longo desta sucinta conversa o editor Manuel Moleiro afirma, en relación coa literatura, 
que actualmente está a ler 1421. The year China discovered America. 
 
 
Blanco, Nacho, '10 preguntas a Anxo Angueira', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 112, 4 
xuño 2005, p. 14. 



 
Nesta breve conversa Anxo Angueira sinala, en relación coa literatura, que a mellor obra 
literaria de todos os tempos é Bretaña, Esmeraldina de Ferrín. 
 
 
Blanco, Nacho, '10 preguntas a Fina Casalderrey', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 117, 
'Letras en galego', 9 xullo 2005, p. 11. 
 
A escritora responde a dez preguntas das que ningunha está vencellada coa literatura. 
 
 
Blanco, Nacho, '10 preguntas a Xabier Docampo', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 118, 
'Letras en galego', 16 xullo 2005, p. 10. 
 
Pequeno cuestionario de preguntas breves no que Xabier Docampo revela a súa paixón pola 
literatura e amosa a súa inquedanza polo futuro da lingua galega. 
 
 
Blanco, Nacho, '10 preguntas a Pilar Pallarés', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 121, 'Letras 
en galego', 6 agosto 2005, p. 12. 
 
Fáiselle aquí unha pequena enquisa á escritora Pilar Pallarés sobre  a última obra literaria 
que leu ou sobre a venda de libros en galego, entre outras cuestións. 
 
 
Blanco, Nacho, '10 preguntas a Darío Xohán Cabana', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
122, 'Letras en galego', 13 agosto 2005, p. 11. 
 
Nesta breve enquisa, Darío Xohán Cabana responde a dez preguntas tipo test nas que expón 
unha pequena parte do seu modo de ser e de pensar. 
 
 
Blanco, Nacho, '10 preguntas a Álvaro Otero', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 123, 'Letras 
en galego', 20 agosto 2005, p. 10. 
 
Entrevista a Álvaro Otero na que opina sobre o frutífero que foi o século XX para a cultura 
galega, considera que o galego ten un futuro fráxil, que da tensión entre vida e literatura 
xorde todo, e que a literatura e o xornalismo actúan sempre como vasos comunicantes. 
Tamén escolle como personaxe histórico a Richard Francis Burton, considera un fito da 
humanidade a volta ao mundo de Magallanes e móstrase esperanzado de cara ao futuro. 
 
 
Blanco, Nacho, '10 preguntas a Xosé Ramón Pena', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 126, 
10 setembro 2005, p. 7. 
 
Nacho Blanco asina unha enquisa a Xosé Ramón Pena (escritor, profesor e xornalista), en 
dez preguntas cortas. Entre elas, ademais das tópicas(último libro que leu, comida favorita, 



filme do que nunca se farta, un desexo, unha afección...), pregúntalle sobre a implicación da 
xuventude na defensa do galego e cales considera as obras máis importantes da literatura. 
 
 
Blanco, Nacho, '10 preguntas a Xavier Manteiga', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 127, 
'Letras en galego', 17 setembro 2005, p. 10. 
 
Fáiselle aquí unha enquisa ao escritor Xavier Manteiga, onde se pode destacar a opinión 
sobre a situación en que se atopan a literatura e a lingua galegas tanto no século XXI como 
no pasado século XX. 
 
 
Blanco, Nacho, '10 preguntas a Henrique Alvarellos', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 131, 
'Letras en galego', 15 outubro 2005, p. 13. 
 
Pequena entrevista a Henrique Alvarellos, escritor e editor. Respecto das letras galegas, 
responde que hai grandes narradores e poetas; o resto das preguntas son de índole persoal. 
 
 
Bom, José Xavier, 'Ánxel Casal interesa como político, editor e educador', La Voz de 
Galicia, 'En dos minutos', 12 abril 2005, p. L2. 
 
O investigador e docente Xulio Cuba salienta nesta conversa a faceta política, educativa e 
editora de Ánxel Casal e recalca que nos libros de texto da ESO e de Bacharelato figura 
entre os mártires de 1936 despois de Alexandre Bóveda. 
 
 
Bom, José Xavier, 'Hai que dar unha visión máis profunda da poesía de Rosalía ', La Voz de 
Galicia, 'En dos minutos', 26 xullo 2005, p. L2. 
 
Esta é unha enquisa feita a Salvador García Bodaño, como representante da Real Academia 
Galega no acto de honra á poeta Rosalía de Castro, como se vén facendo todos os 25 de 
xulllo. O escritor afirma a importancia da escritora galega, incidindo na necesidade de que 
siga sendo estudada, xa que caeu nun ámbito romántico e de "saudade chorona". Así 
mesmo, afirma que para a súa xeración foi tomada como referente e pensa que para as 
vindeiras tamén debería de ser así. 
 
 
C.P., '"Todo el que vive de la imaginación es surrealista"', La Voz de Galicia, 'Santiago', 22 
febreiro 2005, p. 2. 
 
Noticia da presentación da obra poética en prosa Testamento de cordura e entrevista ao seu 
autor, Brais Ocampo. O poeta autodefínese como surrealista e como entrou en contacto coa 
Fundación Granell e co movemento surrealista a raíz da proxección da curta Viaje a la 
luna, realizada a partir dun guión de Lorca. 
 
 



 
Candal, Rosabel, ''O sector editorial galego pode hoxe competir co catalán'', Galicia Hoxe, 
'Lecer', 'Entrevista', 30 xaneiro 2005, p. 10. 
 
Esta entrevista a Olegario Sotelo polo XXV aniversario da editorial Sotelo Blanco empeza 
cun paseo polo mundo da emigración e inmigración grazas a ser o entrevistado un 
emigrante en Barcelona. Anuncia que vai volver vivir en Galicia para centrarse na dirección 
da editorial e analiza a traxectoria desta, que considera un éxito. Dentro das súas intencións 
sitúa publicar cultura galega e non fixarse cifras de títulos publicados, senón contribuír a 
chegar ás mil primaveras que Cunqueiro desexaba para Galicia. 
 
 
 
Candal, Rosabel, '"En Galicia hai un público sen teatro. Por el temos que mirar', Galicia 
Hoxe, 'Lecer', 23 outubro 2005, pp. 10-11. 
 
Entrevista a Ánxeles Cuña, directora do Centro Dramático Galego (CDG), na que se fai 
balance da traxectoria do CDG antes da súa chegada. Opina sobre as características do 
público que acode ao teatro e sinala como tentará captar máis espectadores. Así mesmo, di 
que "hai que formar a directores, técnicos e autores, pero desde o punto de vista 
profesional". Segue falando do papel da muller no teatro galeo e indica que non vai 
compaxinar o traballo de directora do CDG co levado a cabo en Sarabela Teatro; comenta, 
ademais, que non determinou quen integrará o seu equipo de traballo e afirma que 
descoñece o que pasará coas obras previstas polo CDG antes da súa incorporación. En 
columna á parte recóllese algunha nota biográfica da entrevistada e apuntamentos sobre a 
súa traxectoria profesional.  
 
 
Carballa, Xan, 'Luís Rei: 'Cabanillas é un poeta enorme que hai que divulgar', A Nosa 
Terra, nº 1.159, 'Cultura', 13 xaneiro 2005, p. 24. 
 
Entrevista realizada a Luís Rei como dramaturgo da peza de Teatro do Aquí Camiño longo. 
Antre as roseiras de Cabanillas. Luís Rei introdúcenos no proceso creativo desta peza, na 
que colaboraron as xentes da compañía, e na vida de Cabanillas, recreando como  emigrou, 
a súa opción  política, a súa relación co réxime e en especial a homenaxe que lle foi feita en 
Padrón no 1958. Fai tamén algunha reflexión sobre o teatro e a vida cultural en Cambados. 
 
 
 
Carballa, Xan, 'Bernardo Atxaga: 'o fillo do acordeonista é tamén o epitafio da violencia', 
A Nosa Terra, nº 1.160, 'Cultura', 20 xaneiro 2005, p. 29. 
 
Entrevista a Bernardo Atxaga pola súa última novela O fillo do acordeonista, traducida en 
2004 por Xerais. A entrevista empeza por analizar a recepción da obra, en concreto unha 
polémica suscitada por unha crítica no diario El País. Acércanos tamén ao mundo do 
escritor bilingüe en Euskadi e á súa visión persoal sobre tradución e edición. Un dos 
principais temas desenvolvidos é o da violencia, o compromiso social dos escritores, ou a 



rebeldía dos estudantes. Tamén fai algún apunte sobre a defensa da lingua e un episodio da 
novela na que se esconden palabras soterradas en caixas de mistos. 
 
 
 
Carballa, Xan, 'Olegario Sotelo Blanco: 'Ser editor é un oficio de risco', A Nosa Terra, nº 
1.161, 'Cultura', 27 xaneiro 2005, p. 30. 
 
Olegario Sotelo Blanco preséntanos as actividades da editorial homónima no seu XXV 
aniversario. Entre elas destacan a publicación dun libro colectivo, unha exposición ou 
tamén unha escolma de Leliadoura. Analiza a situación das editoriais pero dálle especial 
importancia á venda fronte ás subvencións. Compara a nosa situación coa catalana e 
introdúcenos en Ronsel, editora da mesma fundación. Sotelo Blanco remata apuntando que 
o que máis lle interesa á editorial é ter un catálogo de calidade. 
 
 
 
Carballa, Xan, 'Luís González Tosar: 'Á literatura galega fáltalle proxección exterior', A 
Nosa Terra, nº 1.163, 'Cultura', 10 febreiro 2005, p. 29. 
 
Entrevista a Luís González Tosar como poeta e como presidente do Pen Clube galego. 
González Tosar narra como foi a súa introdución á literatura galega en Bos Aires e a súa 
chegada a Galicia. A medida que vai avanzando a entrevista vemos como foi o seu contacto 
coas xentes de Xerais, a súa incursión na política da man do P.C.O.E. e mesmo a 
publicación de A caneiro cheo, da que se cumpren xa vinte anos. Reflexiona sobre os 
poetas galegos, sobre as actividades do Pen Clube en Galicia e sobre a súa historia. 
 
 
 
Carballa, Xan, 'Xosé Mª Gómez Clemente: 'Só o 12,5% do que se publica en galego son 
traducións', A Nosa Terra, nº 1.165, 'Cultura', 24 febreiro 2005, p. 29. 
 
Entrevista a Gómez Clemente, presidente da Asociación de Tradutores Galegos, en vísperas 
da V edición do Simposio 'En voz allea'. Preséntanos a edición deste simposio que por 
primeira vez se enfocará cara ás traducións do galego a outras linguas. Gómez Clemente 
achega datos que nos debuxan o dificil mundo da tradución en Galicia presentando como 
principal problema os cartos e mesmo a conciencia xa que hai casos de mellor tradución ao 
galego que ao castelán e nos colexios recoméndase a tradución ao castelán. 
 
 
 
Carballa, Xan, 'Darío Xohán Cabana: 'Homenaxearei a gran xeración, de Manuel María a 
Ferrín', A Nosa Terra, nº 1.174, 'Cultura', 5 maio 2005, p. 24. 
 
Entrevista a Darío Xohán Cabana por ter sido elixido para a Academia Galega. Grazas ás 
seis preguntas Darío Xohán Cabana móstrase emocionado por substituír a Manuel María xa 
que o considera un irmán maior. Fai unha análise do papel do escritor como filólogo e 



sobre a creación de palabras ou movementos semánticos. Anuncia que o seu discurso de 
ingreso titularase De Manuel María a Ferrín: a gran xeración e fai unha achega a ese 
movemento. En aparte preséntase unha autobiografía do escritor chairego. 
 
 
 
 
Carballa, Xan, 'Camilo Gómez Torres: 'Manuel María foi un anticipador, cando moitos 
chegaban el xa estivera', A Nosa Terra, nº 1.175, 'Cultura', 12 maio 2005, p. 29. 
 
Entrevista a Camilo Gómez Torres pola presentación da súa obra-estudo O tempo vital de 
Manuel María (A Nosa Terra), froito da súa tese de doutoramento. Camilo Gómez dinos 
que a súa obra abarca desde a poesía ata a obra lingüística e cultural de Manuel María. Ao 
longo de seis preguntas resalta a ficura de compromiso de Manuel María e de terse iniciado 
na problemática sociolingüística antes que ninguén. O seu traballo por Galicia é analizado 
desde o compromiso e é incluído a medio camiño entre os dous tramos da xeración do 
cincuenta. 
 
 
 
Caride Ogando, Ramón, 'No Brasil a literatura é completamente descoñecida', Diario de 
Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 24 abril 2005, p. 25. 
 
Entrevista a Andityas Soares de Moura que vén de tirar do prelo unha antoloxía de Rosalía 
de Castro que estará dispoñible en tódalas grandes librerías do Brasil baixo o título A rosa 
dos claustros. Soares relata a súa descoberta da literatura medieval e da contemporánea. 
Establece os criterios de escolla da antoloxía e matiza que será a súa Rosalía. Por outra 
banda reflexiona sobre a actualidade e vixencia da obra rosaliana e sobre as semellanzas do 
Brasil e de Galicia aos que define como colonias en proceso de construción da súa 
identidade nacional. 
 
 
 
Carregal, Jorge, 'O amor é un sentimento que non remata nunca, nin despois da morte', La 
Opinión, 'Cultura', 9 xaneiro 2005, p. 53. 
 
Entrevista a Luz Pozo Garza con motivo da publicación de Memoria solar, un volume da 
editorial Linteo que recolle a súa extensa obra poética. Luz Pozo responde a preguntas 
sobre a súa relación coa música que ela di moi estreita e sobre o amor na súa obra. Dáselle 
especial importancia a Rosalía na súa vida e como os seus pais lían e recitaban. En aparte 
fai un percorrido polo seu peregrinar por distintos lugares onde viviu e traballou e 
reflexiona sobre a inspiración e o traballo. 
 
 
 
Conde, Perfecto, 'Euloxio Ruibal: 'O Centro Dramático foi desleal coas compañías de 
teatro', A Nosa Terra, nº 1.164, 'Cultura', 17 febreiro 2005, p. 29. 



 
Entrevista a Euloxio Ruibal con motivo da publicación de Minimalia, un volume con vinte 
pezas de teatro breve pola editorial Biblioteca Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor. O 
dramaturgo preséntanos os seus inicios da man de Xoán Xesús Valverde e Ditea e afonda 
nos problemas do teatro actual e do audiovisual, do que di que vai camiño de ser un lugar 
de produción de mercado deixando de lado a cultura galega. Fai unhas reflexións sobre a 
historia do teatro galego e remata analizando o papel do C.D.G. do que di que fixo 
competencia desleal ás compañías e mesmo provocar situacións lamentables ao representar 
pezas en castelán. 
 
 
 
Conde, Perfecto, 'Nélida Piñon: 'Cotobade é o meu feudo literario', A Nosa Terra, nº 1.170, 
'Cultura', 7 abril 2005, p. 29. 
 
Entrevista a Nélida Piñón pola publicación en Galicia da súa A república dos soños, 
traducida ao galego e publicada en Xerais. Durante a entrevista di sentirse ben en Galicia e 
ter a Cotobade como feudo literario, comparándoo co Macondo de García Márquez. Faise 
un repaso polos seus gustos literarios e pola motivación do escritor fronte ao mercado 
editorial e as modas. Intenta non responder ás preguntas políticas pero reflexiona sobre a 
política social e a violencia. 
 
 
 
Corbelle, Mayte, 'Quero facer textos sinxelos e que conmovan ao lector', El Progreso, 15 
xuño 2005, p. 2. 
 
Entrevista na que se presenta ao chairego Martiño Maseda Lozano. Grazas ás seis preguntas 
que se lle formulan, preséntasenos como empezou a escribir, alá na Terra Chá, os traballos 
de poética que ten en preparación ou as razóns pola sáu escolla lingüística. 
 
 
 
Fariña, Pilar, 'Nas miñas obras hai morte, pero os meus asasinos son boas persoas', El 
Correo Gallego, 'Entrevista', 7 xullo 2005, p. 10. 
 
Conversa con Xosé Luís Prieto, autor, guionista e actor teatral que acaba de ser galardoado 
co premio Max de Teatro e o María Casares polo seu traballo Fobias. Comenta que chegou 
ao teatro por casualidade e manifesta o seu gusto pola comedia con profundidade, é en 
palabras del "o xénero serio para ver o mundo con humor". Refírese tamén a súa evolución, 
xa que nun primeiro momento creaba obras nas que se mesturaba o contacontos e o teatro, 
mentres que na actualidade busca unha maior relación co cine. Comenta, entre outros 
aspectos, que nos seus textos busca enganchar a xente. Finaliza anunciando que a súa 
seguinte obra será Ruleta, un thriller psicolóxico.  
 
 



Fontenla, Maty, 'Cándido Pazó, o contacontos ó que non lle gustaba viaxar', Diario de 
Pontevedra, 'Revista!', 'Entrevista', 31 xullo 2005, pp. 6-7. 
 
En primeiro lugar, o actor vigués afirma que nunca sabe qué historias vai contar até que ve 
ao público, que prefire que sexa variado. Desvela que "hai que saber escoller o lugar e o 
momento" e que o humor negro "non é a miña parte máis forte". Cándido Pazó confesa que 
prefire actuar en Galicia e en galego e admite que non lle gusta viaxar se non é a causa do 
traballo, ao que considera un pracer. A entrevista inclúe os trazos principais da súa vida e 
unhas cuestións de carácter persoal curtas.  
 
 
Fraga, Xesús, 'Toda antoloxía debe ser un comezo a un mundo máis amplo', La Voz de 
Galicia, 'Cultural', nº 104, 'Letras en galego', 9 abril 2005, p. 7. 
 
Entrevista a Luciano Rodríguez, antólogo de Poetas galegos do século XX, publicado por 
Espiral Maior. A obra reúne 337 poemas de 38 autores, seleccionados entre 301 libros 
publicados. Luciano Rodríguez afirma que preferiu presentar os textos para que o lector 
gozara da literatura, sen interferencias de ningún tipo como anotacións ou referencias as 
distintas obras as que pertencen os poemas. Tamén informa de que están representadas 
tódalas correntes poéticas do século ata a Xeración dos 80. Os únicos que faltan son os 
autores dos 90 debido a que non posúe a suficiente perspectiva. Continúa explicando que 
eses poetas recibiron como herdanza da Xeración dos 80 a nivel temático o amor, o 
erotismo e a problemática social. Finaliza destacando a gran importancia da obra, que entre 
outras virtudes posúe a de sacar a poesía do ámbito académico.  
 
 
Franco, Camilo, 'O humor é unha forma de defenderse da violencia', La Voz de Galicia, 
'Entrevista', 5 febreiro 2005, p. 47. 
 
Pequena conversa con Ramón Caride, escritor que acaba de presentar Dedre, publicado por 
Xerais. Segundo o autor, trátase dun libro completamente novo que inclúe algún relato xa 
publicado. Tamén salienta que hai dous tipos de relato, un que se identifica con outras 
obras súas, onde predomina o tráxico, e outros nos que vai gañando terreo o humor, que 
segundo Caride serve como maneira de mirar a vida.  
 
 
Franco, Camilo, 'Estou vetado polo CDG', La Voz de Galicia, 'Entrevista', 10 marzo 2005, 
p. 53. 
 
Charla con Euloxio Ruibal, dramaturgo e novo académico da lingua. Amosa a súa 
satisfacción e sinala que, inda que foi un escritor a contracorrente, ingresa na Real 
Academia porque hai que apoiar todas as cousas que actúen en beneficio da cultura. 
Adianta que o seu discurso de ingreso estará relacionado co teatro e indica que, dende o seu 
punto de vista o teatro institucional está botado a perder, que se deberían crear teatros 
municipais e potenciar o teatro alternativo. 
 
 



Franco, Camilo, 'El libro antiguo escasea', La Voz de Galicia, 'Cultura', 8 abril 2005, p. 53. 
 
Entrevista a Rodolfo Blanco, propietario da librería Vetusta, de Compostela. Afirma que na 
actualidade o libro antigo escasea. Comenta que unha das cousas que máis se valora nos 
libros é que teñan portadiña, xa que é a que demostra a identidade do libro e tamén que a 
maioría dos libros que se publican hoxe en día non teñen a calidade para converterse en 
libros de colección no futuro.  
 
 
Franco, Camilo, 'Utilizamos a Historia como metáfora máis que como realidade', La Voz 
de Galicia, 'Santiago', 13 abril 2005, p. 9. 
 
Entrevista a Cándido Pazó, autor e director de García. A compañía Teatro do Adro leva a 
escena a historia do último rei de Galicia. Segundo o autor a obra pódese ler como metáfora 
e ten como dúas direccións no seu significado. Unha é a da liberdade individual e a outra a 
colectiva, a dos pobos que toman a derrota como sinal de identidade. A primeira é a que 
domina. Conclúe afirmando que a obra ten moita relación con Raíñas de pedra, tamén da 
súa autoría.  
 
 
Franco, Camilo, 'Despois de entregar o texto deixo que o director me mande', La Voz de 
Galicia, 'Santiago', 14 abril 2005, p. 8. 
 
Entrevista a José Luís Prieto, autor e actor de Por un millón de dólares. Nela analiza esa 
peza teatral comezando por indicar que é diferente as anteriores obras que creara debido a 
que se emprega a comedia dun xeito diferente. Unha das principais novidades que aporta é 
que non se dirixe directamente aos espectadores, se non que a Compañía entra no que el 
define como "teatro teatro". Finaliza dicindo que nas súas obras sempre pretende contar 
algo máis.  
 
 
Franco, Camilo, 'Desde pequeno sempre quixen pertencer á Real Academia', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 3 maio 2005, p. 46. 
 
Conversa con Darío Xohán Cabana, que acaba de ingresar na Real Academia Galega. 
Afirma que lle gustaría participar no gran dicionario da lingua galega que está a preparar a 
Academia, ao que aportaría a súa visión como escritor. Segundo o entrevistado a institución 
leva uns anos excelentes. Finaliza adiantando que o seu discurso de ingreso vai tratar sobre 
a xeración dos sesenta, á que pertencen Xohana Torres, Bernardino Graña, Camilo Gonsar, 
etc.  
 
 
Franco, Camilo, 'Escribo máis sinxelo e concentrado porque as palabras non se poden 
desperdiciar', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 134, 'A escritora do mes', 5 novembro 2005, 
pp. 8-9. 
 



Luz Pozo Garza declara, nesta conversa, que escribir poesía é unha "revelación da 
conciencia do ser, do mundo que nos rodea". De seguido descubre que a súa obra é 
autobiográfica, xa que recolle todos os acontecementos que tiveron lugar na súa vida. 
Confesa que foron a Xeneración do 27, Luís Pimentel, Álvaro Cunqueiro e Aquilino Iglesia 
Alvariño os que máis influíron na súa poesía. Tamén fai referencia a Rosalía de Castro e 
manifesta que a poesía galega "púxose á altura das mellores do mundo". Por último, 
anuncia que está a preparar un novo libro. A entrevista inclúe as liñas biográficas persoais 
da poeta.  
 
 
Franco, Camilo, ''Tardei en escribir e cheguei á literatura por desesperación'', La Voz de 
Galicia, 'Culturas', nº 138, 'O escritor do mes', 3 decembro 2005, p. 10. 
 
 Manuel Riveiro Loureiro reflexiona nesta conversa sobre chegou a ser un escritor 
serodio, cando cumpriu 50 anos, indica que a denuncia dos problemas da xente é un 
argumento moi repetido na súa obra. Sinala que a literatura é un exercicio de 
responsabilidade civil. Finalmente tamén se detén na súa faceta de tradutor, do ruso ao 
galego, e de figurante en Mareas Vivas, e remata apuntando que a súa vindeira obra será 
publicada por Sotelo Blanco baixo o título Xullo-Agosto.  
 
 
 
Franco, Fernando, 'El mundo medieval fue un gran forjador de mitos', La Opinión, 
'Saberes', nº 105, 'Entrevista', 21 maio 2005, p. 5. 
 
Entrevista a Victoria Cirlot, tradutora de textos medievais, onde afirma, en primeiro lugar 
que o principal obxectivo dos congresos nos que se reúnen os expertos en literatura artúrica 
é comprender o que está implícito na tradición da "materia de Bretaña". Tamén indica que o 
mito é aquilo que se plantexa una cultura nun tempo determinado para dar resposta a unha 
pregunta. Segundo a tradutora, a novela artúrica localízase en Irlanda, o sur da illa de 
Bretaña e a Bretaña francesa. Afirma que esta temática entrou no Reino de Galicia moi 
cedo, como o demostra unha columna procedente da antiga fachada norte da catedral de 
Santiago na que se reproducen varios episodios da vida de Tristán. 
 
 
García Márquez, Marta, ''Hai un sentimento común dentro do poemario céltico'', El Ideal 
Gallego, 'CGS', 19 novembro 2005, p. 12. 
 

Co gallo da participación de do poeta Daniel Landesa, no congreso "Plácido Castro 
e o seu tempo", este detense a falar sobre a poética de Plácio Castro e sinala que a súa teima 
era comparar os poetas británicos cos galegos para comprobar que a saudade está presente 
nas dúas poesías. Tamén destaca que os poetas de hoxe en día son máis heterodoxos fronte 
a poetas como Plácido Castro.  
 
 
 



Gippini, David, ''Librerías hai moitas, pero queremos facer algo distinto', La Voz de 
Galicia, 'Santiago', 28 decembro 2005, p. 2. 
 
Xesús Couceiro afirma que no Nadal de 2006 estará operativo o edificio cultural de cinco 
andares na compostelá praza de Cervantes co que seguirá promovendo o libro en galego en 
Compostela. Sinala que o proxecto desta iniciativa xa foi aprobado polo Concello de 
Santiago de Compostela e destaca que isto axudará a revitalizar a zona vella. 
 
 
 
Gómez, Lupe, '"Vivo nun silencio xusto"', Galicia Hoxe, 'Na luminosa sombra', 31 xaneiro 
2005, p. 48. 
 
Entrevista con Enma Pedreira Lombardía. A escritora confesa a necesidade de silencio para 
crear. Explica que para ela a literatura é ás veces unha casa okupa, aberta a todo. 
Considérase parte da xeración dos 90, pero tamén dos 80 e dos 2000, posto que non está de 
acordo coas etiquetas porque a literatura é un continuo. Céntrase na súa faceta de poeta e de 
narradora, explica a importancia das metáforas para comprender a vida, comenta a 
existencia de poucas mulleres narradoras en Galicia, sinala que Galicia é fonte inesgotable 
para narrar historias, considera que a imaxinación e a maxia son un xeito diferente de 
achegarse á realidade e explica a relación dos poetas coa sociedade. 
Opina que os premios son unha das portas da casa da literatura e, posto que unha 
porcentaxe alta dos libros publicados proveñen da resolución de premios, supoñen un 
enriquecemento para a literatura. 
 
 
 
Gómez, Lupe, 'Luz Fandiño. "Na emigración recuperei a miña fala"', Galicia Hoxe, 'Na 
luminosa sombra', 10 febreiro 2005, p. 46. 
 
Entrevista con Luz Fandiño. A poeta compostelá comeza evocando o barrio de Sar da súa 
infancia e a escasa preparación escolar dos rapaces daquel tempo. Céntrase a continuación 
na experiencia da emigración, que considera unha ferida aínda aberta. Dos seus anos en Bos 
Aires salienta que foi alí onde tomou conciencia da súa identidade galega, recuperou a súa 
fala e aprendeu a convivir con todas as castas. Considera que a etapa en París foi 
extraordinaria pois viviu a revolución do 68.  Explica as dificultades que atopou ao seu 
retorno xa que foi acollida como se fose estranxeira. Defínese como unha muller rebelde, 
que ten na escritura a mellor terapia. Expresa a súa admiración por Rosalía de Castro, 
porque é unha escritura á que non superou ninguén, que segue totalmente vixente pola súa 
humanidade e porque é por excelencia muller e galega, unha muller dos pés á cabeza. 
 
 
 
Gómez, Lupe, 'Inma García Fernández. "Sei o que quero"', Galicia Hoxe, 'Na luminosa 
sombra', 21 febreiro 2005, p. 46. 
 



Entrevista con Inma García Fernández. Comeza comentando os seus estudos de 
Audiovisuias, os seus proxectos e o seu interese polo teatro. A continuación, conta o que 
para ela supuxeron os Premios Minerva de relato, que gañou en dúas ocasións, e explica a 
súa relación coa literatura e os seus gustos literarios. Finaliza reflexionando sobre a súa 
situación persoal e sobre a ausencia de compromiso da xente da súa idade 
 
 
Gómez, Lupe, '"A linguaxe fascíname"', Galicia Hoxe, 'Na luminosa sombra', 28 febreiro 
2005, p. 48. 
 
Entrevista con Carlos Santiago, que se define como un activista cultural. Conta a súa 
experiencia de cantante de rock and roll, explica o poder da música, que considera unha 
auténtica viaxe astral. Opina sobre a importancia de filosofar e a necesidade da ironía.  
Explica a súa relación co teatro, como actor e como escritor, e salienta a importancia da 
Sala Nasa, un lugar que a cidade de Santiago aínda non merece. Conta as perspectivas da 
Psicofónica de Conxo e expresa a súa admiración e respecto por Portugal. 
 
 
 
Gómez, Lupe, 'A radio é aire', Galicia Hoxe, 'A contra', 25 abril 2005, p. 48. 
 
Entrevista con Ana Romaní. Primeiramente céntrase na súa faceta de directora e 
presentadora do programa "Diario Cultural" e  explica os obxectivos e contidos do mesmo. 
Analiza e cuestiona a situación actual do xornalismo, considera a radio un medio 
interesante, moi directo, moi próximo e moi participativo e explica que lle gusta porque é 
aire, é efémero. Ocúpase tamén da súa experiencia teatral, salienta a importancia dos 
recitais poéticos, considera que a poesía galega está nun bo momento e explica a súa 
relación persoal coa poesía. Por último trata do que significan para ela o mar e Noia. 
 
 
 
Gómez, Lupe, 'Entusiásmame comunicar', Galicia Hoxe, 'Na luminosa sombra', 16 maio 
2005, p. 48. 
 
Entrevista con Iván Prado na que, como membro da Coperactiva Cultural, explica a súa 
concepción da xestión cultural e detalla os festivais organizados e actividades que 
desenvolven. Define a poesía como unha arma cargada de futuro e conta que lle gusta 
recitar posto que lle entusiasma comunicar. Explica o que sente un pallaso e analiza a arte 
de facer rir. Opina acerca de Chiapas e do ecoloxismo como medio imprescindible para 
entender como un todo o planeta Terra. Salienta a película Million Dollar Baby, incide na 
necesidade de  reiventar o teatro e considera as Redes Escarlatas unha utopía, un proxecto 
ilusionante. 
 
 
 
Gómez, Lupe, 'Os poetas divertidos son os máis serios', Galicia Hoxe, 'Na luminosa 
sombra', 30 maio 2005, p. 48. 



 
Entrevista co poeta Xabier Cordal  na que responde a varias cuestións acerca do que é para 
el a poesía e sobre o significado e importancia de Ronseltz. Opina tamén sobre os recitais 
poéticos e caracteriza os poetas galegos. Tamén define as Redes Escarlatas, analiza o papel 
do poeta na sociedade e explica a importancia de peneirar os versos, de seleccionar o que 
cómpre dicir e o que non e da necesaria montaxe e disposición especial dos fragmentos. Por 
último comenta a súa condición de coruñés e de mestre. 
 
 
 
Gómez, Lupe, 'A poesía é vida', Galicia Hoxe, 'Na luminosa sombra', 8 agosto 2005, p. 40. 
 
Fáiselle unha enquisa a Alicia Fernández Rodríguez, poeta de Escairón de 17 anos, onde 
afirma a importancia que para ela ten a poesía, ademais de reflectir sobre os premios 
literarios, as súas inquedanzas pola Filoloxía Galega, as súas referencias poéticas e mesmo 
sobre o amor ou os soños.  
 
 
Gómez, Lupe, 'A música vai e vén', Galicia Hoxe, 'Na luminosa sombra', 15 agosto 2005, 
p. 38. 
 
Esta entrevista a Rafa Xaneiro vertébrase arredor dunha serie de puntos que pasan pola 
consideración da música, da poesía, da arte en xeral ou do amor. Rafa Xaneiro recoñece na 
música un medio de expresión 'intuitiva, natural' e concíbea coma un espectáculo integrador 
onde se combina o visual, o kinésico, e onde o son actúa como fío condutor desenvolvendo 
paisaxes emocionais. Defende a arte como movemento, fuxindo do estatismo e dos atrancos 
que presenta unha obra para ser dixerida por un público consumista amigo do fácil. Esta é a 
causa, segundo el, de que a poesía sexa minoritaria, ao ficar desligada da sociedade e non 
perfilarse como obxecto de consumo apetecible. Recoñece que as aulas de Filoloxía galega 
fornecéronlle unha achega 'a unha ferramenta fundamental de observación do mundo, que é 
a lingua', aínda que tamén fala do dogmatismo e estaticidade do mundo académico. Declara 
a súa anarquía na escrita, presentando isto como motivo da inexistencia dun volume 
publicado que recolla a súa obra poética. No que atinxe ás súas preferencias como lector, 
achega dous nomes: Borges e Paul Auster. Entende Galicia como unha perspectiva desde a 
que ollar e entender o mundo, e fala galego "Porque si. Porque me peta e me sae de dentro." 
No tocante a dimensións emocionais, contempla o amor como a capacidade de ver o noso 
lado da sombra (partindo na nosa dualidade luz/sombra, na que a luz representa a parte de 
autocoñecemento xa conquerida) reflectido noutra persoa. Remata afirmando o sentido da 
vida, do que un mesmo é dono e depositario, pois partindo dun punto calquera no que nos 
atopemos, calquera camiño será un sentido. 
 
 
 
 
Gómez, Lupe, 'Galicia era unha cultura oral', Galicia Hoxe, 'Na luminosa sombra', 5 
setembro 2005, p. 40. 
 



Lupe Gómez entrevista a Celso Fernández Sanmartín, quen di que escribe por necesidade e 
explica cando comenzou, qué entende por poesía, que se sente parte da xeración dos 90 ou 
que fai autoedicións porque considera que é difícil publicar nas editoriais comerciais; 
defende a cultura oral, que considera a base da súa produción. Fala tamén do seu traballo, 
da filosofía, do seu Lalín natal e da Compostela laboral, de Galicia como sinal de 
identidade, do amor e da vida. 
 
 
Gómez, Lupe, 'Santiago é a cidade da cultura', Galicia Hoxe, 'Na luminosa sombra', 17 
outubro 2005, p. 48. 
 
Entrevista a Pablo Couceiro Caramés, libreiro da compostelá Libraría Couceiro, na que 
responde a cuestións relacionadas co mundo do libro, entre outras. Informa sobre a próxima 
apertura da nova libraría Couceiro e sobre o desexo de continuar coa súa especialización no 
libro galego e o libro antigo. 
 
 
Gómez, Lupe, ' 'Inspíranme a música e o silencio',', Galicia Hoxe, 'A contra', 28 novembro 
2005, p. 48. 
 
Yolanda López López, gañadora do premio Suso Vaamonde con Verdugos Impolutos, 
describe nesta conversa a súa chegada á literatura galega, concretamente á poesía, desde a 
universidade e os cursos de doutoramento, pero que se decantou por estudar a literatura 
norteamericana do grupo Sur. Con respecto aos poetas galegos destaca a Pilar Pallarés, M.ª 
do Cebreiro, Enma Pedreira, Olga Novo e Ferrín.  
 
 
 
Gómez, Lupe, ''Gústame conversar'', Galicia Hoxe, 'A contra', 19 decembro 2005, p. 48. 
 
 A escritora e xornalista entrevístase e si mesma sobre esta sección de conversas de 
Galicia hoxe, titulada "Na luminosa sombra" que lle supuxo unha grande aprendizaxe 
humana. Tamén fala do proceso de creación de Lupe e Luz (2005) que cualifica de 
"conversa máxica e ilusionada" e despídese da sección "Na luminosa sombra" e anuncia 
que agora terá a sección "Bares, quE lugares!", neste mesmo xornal, e que pretende ser 
unha homenaxe aos camareiros e aos bares.  
 
 
 
J.J.C.P., ''A lírica medieval galego-portuguesa é un momento máxico da literatura 
mundial'', El Correo Gallego/Galicia Hoxe, 'Correo da Universidade', 1 marzo 2005, p. 4. 
 
Entrevista ó medievalista italiano Giuseppe Tavani con motivo da súa participación  no V 
Simposio Galego de Tradución. Antes da entrevista propiamente dita, reúnense unha serie 
de conclusións extraídas dun informe presentado nese encontro e no que se sinala que a 
porcentaxe de libros traducidos ó galego reduciuse nos últimos tempos. O informe sinala 
así mesmo que o sector vese afectado pola situación xeral de perda de venda e lectura de 



libros en galego así como pola falta de apoio das institucións culturais e o pouco 
compromiso dos editores. Por outra banda, recóllense brevemente os participantes no 
simposio, nomes tan coñecidos como o de Xosé Luís Méndez Ferrín, Alfredo Conde, 
Gonzalo Navaza ou o propio Giuseppe Tavani, tradutor do segundo dos autores citados.  
Na entrevista, o medievalista italiano defende o papel das linguas minoritarias e recalca a 
importancia da lírica medieval galego-portuguesa. Aproveita, así mesmo, para explicar 
cómo entrou en contacto coa lingua e a literatura galegas ou qué autores da nosa terra, 
ademais dos xograres da Idade Media, lle interesaban especialmente. Na última pregunta, 
Tavani afirma que a cultura da nosa comunidade interesa en Italia, pero que son poucos os 
centros que ofrecen lectorados de galego.  
 
 
 
J.P., '"O campus podería acoller un festival internacional en abril"', El Ideal Gallego, 'A 
Coruña', 18 xaneiro 2005, p. 15. 
 
Entrevista a Pablo Rodríguez, coordinador da Aula de Teatro da Universidade da Coruña 
(UDC). A entrevista ten unha vocación fundamentalmente aclaratoria, xa que serve para 
que o lector se forme unha idea de qué é e cales son as principais iniciativas da Aula, dado 
que se trata dunha iniciativa de recente creación que, non obstante, segundo se desprende 
das palabras de Rodríguez, foi moi ben acollida.  
 
 
 
J.P., 'O galego está moito máis vivo do que a xente cree', El Ideal Gallego, 'A Coruña', 18 
febreiro 2005, p. 13. 
 
Breve entrevista a Ramiro Fonte, director do Instituto Cervantes en Lisboa. Ó longo de 
catro cuestións, incídese no papel que desempeñará como defensor da cultura da nosa terra 
dentro do Cervantes ou na súa consideración de que o galego, a pesares de certos discursos 
catastrofistas, "nunca tivo tanto prestixio cultural e estatus legal coma hoxe".  
 
 
 
L.P., 'Esta iniciativa contribúe de xeito decisivo á normalización', La Voz de Galicia, 
'Cultura', 14 agosto 2005, p. 32. 
 
Xosé Ramón Barreiro Fernández alude nesta conversa á contribución da tradución de 
clásicos ao galego na nosa sociedade. Admite que a nova colección de La Voz de Galicia 
servirá para normalizar a cultura galega. Tamén trata os precedentes de tradución de 
clásicos e considera que hai que ler o Quixote "no seu idioma orixinal". 
 
 
Lamas, Jorge, 'O libro galego depende moito do mercado escolar', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 106, 'A entrevista', 23 abril 2005, p. 17. 
 



Entrevista ó director xeral de Edicións Galaxia, Víctor F. Freixanes. Temas como a 
realidade actual do libro galego, o papel que nese sistema desempeñan as subvencións ou a 
importancia do mercado escolar son algúns dos asuntos que centran a conversa. Freixanes 
reflexiona así mesmo sobre a precaria situación da tradución en Galicia ou sobre o interese 
que a literatura infantil e xuvenil esperta fóra da comunidade.  
 
 
 
Lamas, Jorge, 'Aínda que hai problemas, o libro galego está na madurez', La Voz de 
Galicia, 'Culturas', nº 106, 'A entrevista', 23 abril 2005, p. 16. 
 
Entrevista ó director de Edicións Xerais, Manuel Bragado, sobre distintos aspectos da 
propia editorial pero tamén sobre a realidade actual do libro galego, a importancia que 
dentro dese mercado xoga o sistema escolar, as eivas da tradución no idioma da terra ou o 
interese que a literatura galega esperta fóra das nosas fronteiras.  
 
 
 
López, Belén, '"Un cuento es un acto de amor"', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 4 
febreiro 2005, p. 77. 
 
Entrevista ó último Premio Nacional de Literatura Infantil, Gustavo Martín Garzo, con 
motivo da súa participación no Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra. 
Precisamente, diferentes aspectos dos contos e a lectura nos nenos son os vectores que 
articulan a peza. Martín Garzo insiste na herdanza que os contos supoñen para os nenos e 
na importancia dos valores que transmiten. Tamén subliña a súa preferenza por Andersen 
fronte ós irmáns Grimm e sinala que a historia máis fermosa, dende o seu punto de vista, é 
a da `Sirenita´. Remata por afirmar que, pese ós autores críticos coa sociedade actual no 
referente ó fomento da lectura nos nenos, el é optimista, se ben considera que é necesaria 
unha actitude máis crítica á hora de decidir cales son os contidos que se lles van ofrecer ós 
rapaces.  
 
 
 
López, Belén, '"Algúns contos clásicos son reaccionarios"', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
aquí', 5 febreiro 2005, p. 76. 
 
Breve entrevista á escritora Carmen Blanco con motivo da súa participación no Salón do 
Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra. O groso da entrevista céntrase na súa obra Vermella 
con lobos, na que modifica contos tradicionais para dotalos dun sentido libertario e 
feminista. Neste senso, a autora critica as ideas reaccionarias que algunhas desas historias 
inculcan nos nenos e manifesta a súa preferenza por dous clásicos concretos: `Peter Pan´e 
`Alicia no país das marabillas´ 
 
 
 



López, Belén, '"Tomeime o nomeamento con moita naturalidade; só é traballo"', Diario de 
Pontevedra, 'Vivir aquí', 5 febreiro 2005, p. 77. 
 
Entrevista a Antón Castro, novo director do Instituto Cervantes de Milán. Ante a relevancia 
do cargo, as preguntas céntranse case exclusivamente nese nomeamento, abordando os seus 
inmediatos proxectos en Italia ou o crecente interese do Institúo por espallar fóra das nosas 
fronteiras a cultura e o idioma galegos.  
 
 
 
López, Belén, 'Empecei na poesía a través de Silvio Rodríguez', Diario de Pontevedra, 
'Entrevista en 3 minutos', 8 novembro 2005, p. 28. 
 
Nesta breve entrevista, Carlos Fuentes, poeta e xornalista, afirma que acabou exercendo a 
carreira de xornalista polas circunstancias do momento en que vivía. Revela que ten un 
libro pendente de publicación. Por último recomenda  Memorial del convento, de José 
Saramago.  
 
 
López, Belén, ''Cuña foi un revolucionario'', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 29 
novembro 2005, p. 80. 
 
 O editor Sabino Torres, con motivo da súa disertación sobre a vida e obra de 
Manuel Cuña Novás no IES Valle-Inclán de Pontevedra, reflexiona nesta conversa sobre 
cómo coñeceu a Manuel Acuña e cómo chegou a ser o seu editor. Destaca que Novás 
introduciu o surrealismo en Galicia e que con Fabulario novo se adiantou 50 anos á nova 
poesía galega. Tamén declara que Novás é un personaxe indispensábel da historia recente 
de Pontevedra e que a súa prosa "era unha auténtica delicia". 
 
 
 
López, Chechu, 'Galicia ten a eiva dunha escola teatral para escenificar a Valle', La Voz de 
Galicia, 'Entrevista', 23 xaneiro 2005, p. L6. 
 
Entrevista a Xoán Guitián, novo xerente da Fundación-Valle Inclán. A conversa céntrase 
sobre todo nas innovacións que o cambio de executiva trouxo para a institución e nas eivas 
que dende o punto de vista de Guitián seguen caracterizando ó tratamento da escritor 
arousán en Galicia, tanto a nivel teatral como no ensino. Tamén aproveita para denunciar a 
"penosa situación teatral" que caracteriza actualmente á nosa comunidade. Polo que se 
refire ós aspectos literarios, redúcense unicamente á declaración do entrevistado de que a  
nova executiva da Fundación creou un servizo de publicacións no que a primeira obra 
editada foi Anacos valleinclanianos, volume que reúne cincuenta artigos de Raimundo 
García Domínguez, Borobó, sobre o xenio do esperpento.  
 
 
 



Lorenzo Gil, César, 'Xavier R. Baixeras: 'Agora só como cocido se me obrigan', A Nosa 
Terra, nº 1.161, 27 xaneiro 2005, p. 40. 
 
Entrevista a Xavier R. Baixeras, autor de Diario de Comidas. A conversa a penas aporta 
elementos literarios, xa que se centra en diferentes aspectos gastronómicos e en poñer de 
manifesto a particular versión do autor sobre o tema do que se ocupa no seu libro.  
 
 
 
Lorenzo Gil, César, 'Manuel Bragado: 'A edición de libros debería considerarse un sector 
industrial estratéxico', A Nosa Terra, nº 1.181, 'Cultura', 23 xuño 2005, p. 29. 
 
Entrevista ó director de Edicións Xerais na que se abordan diferentes aspectos da propia 
editorial e da situación e evolución do libro galego. Bragado reflexiona sobre o nacemento 
e éxitos da editorial que dirixe, adianta varios dos títulos que ten previsto sacar ó mercado, 
comenta a necesidade de promover a producción en lingua galega e proxectala cara o 
exterior ou reflexiona acerca de varios dos temas candentes do sector, como a gratuidade 
dos libros de texto ou a ameaza polo canon ao empréstito nas bibliotecas.  
 
 
 
Losada, A., 'Chegounos o cambio, pero está a avanzar ben amodiño', Galicia Hoxe, 'Lecer', 
'Entrevista', 16 outubro 2005, p. 10. 
 
Alfredo Conde ofrece a súa visión do panorama político galego. Nesta conversa, o escritor 
e ex deputado decántase polo autogoberno de Galicia e oponse ao independentismo. No que 
atinxe ao papel de Fraga, o articulista considera que "debería descansar, ben merecido o 
ten". Tamén trata o tema do Estatuto e opina que se deben ampliar as competencias, "pero 
con rigor e eficacia".    
 
 
Losada, A., 'Gustaríame moito facer o saque de honra en Riazor', Galicia Hoxe, 'Lecer', 4 
decembro 2005, p. 10. 
 
 Conversa na que Carlos Meixide indica que vén de publicar en Internet, grazas ao 
proxecto de Ediciós da Rotonda, a novela O home inédito que cualifica como un relato de 
amor, humor e sexo. Destaca que o texto presenta dúas partes, unha ambientada en 
Santiago de Compostela e outra en New York, moi claras e que nel teñen cabida personaxes 
reais como Anxo Quintela e Paco Macías. Tamén fala da atención que lle prestou o 
Deportivo da Coruña ao texto e que ten copyright, senón unha licenza flexíbel chamada 
"creative commons". 
 
 
 
Lueiro, Xosé, 'O descanso do guerreiro', Galicia Hoxe, 'A Contrabutaca', 7 xaneiro 2005, p. 
4. 
 



Entrevista ó coñecido actor Antonio Duran, `Morris´ que se articula como un repaso a unha 
traxectoria profesional que deu os seus primeiros pasos a finais dos setenta e que o levou a 
ser testemuña do nacemento do teatro institucional e a dar vida a personaxes da tala de 
Falstaff ou Calígula. Durante a conversa tamén se abordan diferentes aspectos xerais do 
teatro galego na actualidade, que Morris considera que sofre unha crise de identidade 
importante. Así mesmo, aprovéitase unha das preguntas para inquirilo sobre cómo a súa 
imaxe televisiva chega a influír á hora de que lle ofrezan papeis para subirse a un escenario.  
 
 
 
Lueiro, Xosé, 'Palabra de Luma', Galicia Hoxe, 'A Contrabutaca', 14 xaneiro 2005, p. 4. 
 
Como en moitas outras entrevistas de Lueiro, tamén aquí se aproveitan as preguntas para 
ofrecer a traxectoria profesional de membros do mundo do teatro en Galicia. Desta volta, a 
protagonista é a actriz Luma Gómez, unha das pioneiras da escena galega. Foi testemuña da 
posta en marcha do Centro Dramático Galego, ó que se adican varias das cuestións e 
considera vital que se cree unha Escola Superior de Arte Dramática. A entrevista péchase 
cunha declaración na que a protagonista enumera os seus proxectos para o ano que acaba de 
comezar.  
 
 
 
Lueiro, Xosé, 'Pedra sobre pedra', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 'A contrabutaca', 11 
febreiro 2005, p. 4. 
 
Euloxio Ruibal, un dos máis recoñecidos dramaturgos galegos contemporáneos, realiza 
nesta entrevista unha retrospectiva da súa traxectoria profesional, marcada polo propósito 
fundamental de lexitimar a figura do autor de textos teatrais na sociedade. Así, comenta o 
seu papel como membro do xurado e como premiado no Concurso Abrente de Obras 
Teatrais, incide nas súas influencias como escritor ou comenta a necesidade de outorgar 
unha maior relevancia ó teatro infantil, para o que tamén ten escrito varias obras.  
 
 
 
Lueiro, Xosé, 'Formador de calidades', Galicia Hoxe, 'A contrabutaca', 18 febreiro 2005, p. 
4. 
 
Con Espazo Aberto, Carlos Neira tenta dende hai máis dunha década remover os piares da 
dramaturxia galega a través da docencia. Temas como o labor que desenvolve dende o 
propio Espazo Aberto, a importancia da formación no traballo dos actores, o proxecto de 
creación da Escola Superior de Arte Dramática ou os problemas da industria escénica 
galega na actualidade centran a conversa.   
 
 
 
Lueiro, Xosé, 'A madame da escena', Galicia Hoxe, 'A contrabutaca', 25 marzo 2005, p. 4. 
 



Unha das artífices do nacemento e consolidación do teatro profesional galego, Luisa 
Mérelas é a protagonista dunha entrevista na que o que interesa sobre todo é facer unha 
retrospectiva da súa carreira como actriz. Así, percórrense ó longo de once preguntas os 
seus inicios, aínda nena, con Xan Cejudo e Manuel Lourenzo, as súas primeiras 
experiencias dentro dun teatro profesionalizado ou os seus proxectos máis interesantes, para 
rematar facendo referencia ó seu último papel: o da Raíña Margarida na obra Ricardo III de 
Shakespeare, de próxima estrea no intre de realización da entrevista.  
 
 
 
Lueiro, Xosé, 'Teatreiro por devoción', Galicia Hoxe, 'A contrabutaca', 1 abril 2005, p. 4. 
 
Conversa con Pancho Martínez, actor, productor e locutor e un dos pioneiros do 
audiovisual galego. Como é habitual en moitas das entrevistas de Xosé Lueiro, comézase 
cunha serie de preguntas que serven para que o lector coñeza a traxectoria profesional do 
protagonista. Desta volta, a conversa insiste sobre todo nos aspectos máis persoais de 
Pancho Martínez: as súas amizades no mundo do teatro, a súa paixón por ese medio... 
Tamén se recolle un dos seus máis ambiciosos proxectos: a creación dunha escola 
municipal de teatro en Rianxo.  
 
 
 
Lueiro, Xosé, 'Reflexos dun espello cóncavo', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 'Especial', 15 
abril 2005, pp. 4-5. 
 
Entrevista a Dolores Vilavedra e Inma López Silva, estudosas da obra de Roberto Vidal 
Bolaño, sobre o labor dun dos máis importantes escritores teatrais galegos dous anos e 
medio despois do seu pasamento. A conversa supón unha inmersión en diferentes aspectos 
da obra e a concepción teatral de Vidal Bolaño, así como unha análise colateral doutros 
aspectos do teatro galego. Resáltase o seu papel na consolidación dun teatro nacional 
galego, sublíñase a súa concepción da escrita como un elemento instrumental ó servizo da 
súa posterior representación ou coméntase o papel que o autor compostelán xogou ó longo 
das diferentes etapas do Centro Dramático Galego. A entrevista, moi extensa, complétase 
cun despece no que se ofrecen unha serie de datos biográficos e profesionais de Vidal 
Bolaño, ó tempo que se destaca o seu compormiso co país e coa lingua e o seu tardío 
recoñecemento pola prensa e o gran púbico, xa nos anos noventa.  
 
 
 
Lueiro, Xosé, 'Nós, os autodidactas', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 'A contrabutaca', 22 
abril 2005, p. 4. 
 
Entrevista a Juanjo Amado, técnico de iluminación do Centro Dramático Galego. As 
primeiras preguntas abordan a traxectoria de Amado dende a súa chegada a Santiago para 
estudar Psicoloxía ata que comeza a desempeñar o seu labor no CDG, para logo centrarse 
en cuestións específicas do deseño da iluminación dos espectáculos ou na precariedade da 
formación sobre o tema que se ofrece en Galicia.  



 
 
 
Lueiro, Xosé, 'Sen apriorismos', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 'A contrabutaca', 29 abril 
2005, p. 3. 
 
Entrevista á dramaturga, actriz e directora escénica Inma António, da que se ofrece ó 
comezo un pequeno percorrido pola súa traxectoria laboral. A entrevista céntrase no seu 
labor como creadora teatral, abordando aspectos como as temáticas que centran a súa obra, 
a relación entre o teatro institucional e a dramaturxia galega ou o desexo da autora de 
empregar o teatro como "ferramenta para valorar e intentar transformar a sociedade".  
 
 
 
Lueiro, Xosé, 'Café con gotas...', Galicia en el mundo, 'A contrabutaca', 6 maio 2005, p. 4. 
 
Diálogo entre seis estudantes do V Curso de Posgrado en arte dramática da Universidade de 
Santiago de Compostela (USC) sobre a realidade da formación teatral en Galicia. Durante a 
conversa abórdanse temas como a posible creación dunha Escola Superior de Arte 
Dramático, o interese e conveniencia do curso que están a realizar ou o tipo de formación 
que, dende o seu punto de vista, debería darse na Escola se definitivamente esta se chega a 
crear.  
 
 
 
Lueiro, Xosé, 'Renovador da escena', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 'A contrabutaca', 10 
xuño 2005, p. 4. 
 
Entrevista a Guillermo Heras, director, actor, dramaturgo, pedagogo teatral e estudoso da 
dramaturxia contemporánea. Antes da formulación das preguntas, ofrécese un breve 
percorrido pola traxectoria profesional do entrevistado. A conversa articúlase basicamente 
arredor da resposta a unha serie de preguntas centradas na situación actual do teatro. Así, 
abórdanse asuntos como a convivencia de autores de diferentes xeracións, a preocupación 
polo "politicamente correcto" nas montaxes ou os problemas da escena contemporánea. En 
liñas xerais, Heras pon de manifesto o seu pesimismo con respecto ó teatro actual e subliña 
que lle preocupa a falla de intercambio entre as diferentes compañías do Estado.  
 
 
 
Lueiro, Xosé, 'Con total honestidade', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 'A contrabutaca', 3 
xullo 2005, p. 3. 
 
Entrevista ó actor e crítico teatral Roberto Pascual centrada no seu traballo como "xuíz" do 
traballo escénico. Na conversa, Pascual reflexiona sobre as dificultades do seu labor, afirma 
que as súas valoracións como crítico se centran sobre todo no labor interpretativo dos 
actores ou afirma que o sistema teatral galego aínda está sen normalizar en moitos aspectos. 
Tamén insiste na necesidade de que os medios destinen un espazo periódico á crítica teatral 



e atrévese, finalmente a criticar cunha frase moi breve algunhas das obras en cartel no intre 
no que se realiza a entrevista.  
 
 
 
Lueiro, Xosé, 'Tal como partir de cero', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 'A contrabutaca', 22 
xullo 2005, p. 4. 
 
Belén Quintáns inicia a entrevista falando do retorno á escena de Roberto Vidal Bolaño 
cando o director galego quería distanciarse do teatro. Ademais, achega as claves da 
creación da compañía Teatro do Aquí e as súas principais características. Despois, céntrase 
na relación da compañía coas institucións e finaliza desvelando a súa obra favorita.  
 
 
 
Lueiro, Xosé, 'Memorias dun furón (I)', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 'A contrabutaca', 23 
setembro 2005, p. 4. 
 
Manuel Lourenzo inicia a entrevista expoñendo os comezos do teatro galego da 
modernidade. O dramaturgo galego narra unha anécdota sobre a inexistencia de tradición 
no teatro galego e Leandro Carré Alvarellos. Tamén trata a marxinalidade coa que se 
trataba a lingua galega e fala dos seus primeiros pasos no teatro galego. Por último, trata a 
creación da Escola Dramática Galega e a vixilancia policial que sufriu a compañía. 
 
 
Lueiro, Xosé, 'Memorias dun furón (II)', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 'A contrabutaca', 7 
outubro 2005, p. 4. 
 
Nesta segunda parte da entrevista, Manuel Lourenzo comeza aludindo ao xurdimento das 
relacións entre os distintos colectivos teatrais en Galicia. Tamén trata a importancia da 
Mostra para a dramaturxia galega e refírese á relación entre a política e o teatro. Nesta 
conversa fala de Roberto Vidal Bolaño e fai un breve percorrido polo mundo teatral galego 
dos setenta e dos oitenta. Por último, fai referencia a súa obra. 
 
 
Lueiro, Xosé, 'Poeta de compañía', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 'A contrabutaca', 28 
outubro 2005, p. 4. 
 
Gustavo Pernas declara que os seus inicios no teatro tiveron lugar durante a súa 
permanencia na Universidade e narra os seus primeiros pasos en Barcelona e en Madrid. 
Afirma que a finalidade principal de Áncora Teatro é acadar novos públicos. Considera que 
o humor como crítica e como autocrítica é o principal trazo da súa obra. Tamén incide no 
feito de buscar unha identidade propia na súa produción. Por último, fai alusións á súa 
última obra.  
 
 



Lueiro, Xosé, 'A paixón de interpretar', Galicia Hoxe, 'Hoxe venres', 18 novembro 2005, p. 
4. 
 
 Gonzalo Valcárcel fai unha retrospectiva dos comezos, nos anos setenta, da 
compañía teatral Antroido cando traballou ao lado de Roberto Vidal Bolaño, Xaquín 
García, Laura Ponte ou Marisa Soto. Lembra que Bolaño era un autodidacta de 
temperamento forte e que despois de rematar esta etapa con Antroido, estivo un longo 
período afastado do teatro. Finalmente compara o teatro actual co dos setenta e salienta que 
melloraron moito as infraestruturas técnicas e os espazos escénicos. 
 
 
 
Lueiro, Xosé, 'Guindando pedras á lagoa', Galicia Hoxe, 'Hoxe venres', 2 decembro 2005, 
p. 4. 
 
O actor ribadaviense Ernesto Chao conversa sobre os seus traballos teatrais. Recalca que 
Fobias foi un dos traballos máis gratificantes e deséxalle o mellor a Ánxeles Cuñas como 
nova directora do CDG. Láiase do peche da Sala Galán de Santiago de Compostela e é 
optimista co novo rumbo que está a tomar o IGAEM.  
 
 
 
Lueiro, Xosé, 'Outras ansias, soños novos', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 23 decembro 
2005, p. 4. 
 
O director teatral Xosé M. Rabón fala nesta conversa da súa nova etapa profesional á fronte 
de Teatro da Betorda. Repasa a súa traxectoria na Agrupación Cultural O Facho e como 
fundador dalgunhas das compañías teatrais máis salientábeis de Galiza. 
 
 
 
M.G., '"O ingrediente dos xoves talentos aquí é a paciencia"', La Voz de Galicia, 'Local', 18 
xaneiro 2005, p. 2. 
 
Diego Anido, que vai actuar na sala Nasa co espectáculo Paperboy, fala dos seus inicios na 
escola Espacio Aberto e da súa formación como actor e clown, facetas que conxuga nas 
súas postas en escena. Remata explicando que aos actores novos galegos o que lles fai falla 
é moita paciencia. 
 
 
 
M.G., 'En Galicia no hay apoyo a proyectos teatrales nuevos', La Voz de Galicia, 'En dos 
minutos', 21 xaneiro 2005, p. L2. 
 
O actor Iván Marcos comenta que o éxito acadado pola súa compañía Hoax no Festival de 
Edimburgo lle abriu moitas portas no eido teatral. Ademais compara a situación da escena 



no Reino Unido, onde a infraestructura educativa ofrece máis posibilidades, co 
inmobilismo galego. 
 
 
 
 
M.G., 'Reformaremos a Casa-Museo de Rosalía según as tendencias', La Voz de Galicia, 
'En dos minutos', 13 agosto 2005, p. L2. 
 
Helena Villar dá conta dos principais trazos da Fundación Rosalía logo de que aceptase 
afrontar a nova etapa como presidenta da fundación. Considera que cómpre ilusionar á 
xente para poder contar con financiación xa que "sen diñeiro non facemos nada". 
 
 
M.S., 'Este libro ven sendo toda a vida dun reflexada nun espello', El Ideal Gallego, 'A 
Coruña', 6 xaneiro 2005, p. 13. 
 
A poeta Luz Pozo Garza amosa a súa satisfacción ante a recolección de case toda a súa obra 
poética no volume Memoria solar. Conta que fixo poucos cambios nos seus primeiros 
poemas, que contan xa con cincuenta anos, e que cada libro supón unha visión diferente da 
vida. 
 
 
 
 
M.V., 'Xavier Queipo: 'O meu gusto por Oriente é tamén unha rebeldía', A Nosa Terra, nº 
1.159, 'Cultura', 13 xaneiro 2005, p. 29. 
 
O versátil autor fala da influencia da bioloxía, unha das súas profesións, e da medicina nos 
seus libros, así como do seu afán por experimentar con estilos diferentes respectando 
sempre unha certa distancia co lector. Afirma que non se considera especialmente ligado a 
un xénero en particular e comenta a importancia das viaxes, especialmente as que realizou 
persoalmente a Oriente, na súa apreciación da realidade. 
 
 
 
 
M.V., 'Xosé Ramón Pena: 'Houbo xente, a finais dos setenta, que deixou de crer nun Deus 
para crer en varios', A Nosa Terra, nº 1.169, 'Cultura', 31 marzo 2005, p. 29. 
 
O escritor fala dos seus autores admirados, entre os que se atopan García Márquez, Auster, 
Roth ou Blanco Amor, e da súa derradeira novela, Fado de princesa. Esta ten como 
protagonista a unha muller con problemas psiquiátricos derivados do trauma que provocan 
os impresionantes cambios sucedidos nos anos setenta. Pena afirma que a coherencia 
estilística lle parece un factor fundamental nunha obra e que o escritor realista ten o deber 
de documentarse axeitadamente sobre o que relata.  
 



 
 
Mallo, Albino, 'Aposto pola mobilización xeral a prol da lectura en galego', El Correo 
Gallego, 'Galegos do novo milenio', 4 xaneiro 2005, p. 8. 
 
Manuel Bragado, director de Xerais, di que tal cargo é para el un claro privilexio e recoñece 
a situación de crise do sector editorial en Galicia e España. Tamén nega que na comunidade 
se viva exclusivamente de subvencións e reivindica a realización dun Plan nacional de 
lectura que atraia a sociedade á lectura. Explica asemade que o ensino e a narrativa son as 
canles máis proveitosas para a edición nestes intres, pero se amosa optimista de cara ao 
futuro. 
 
 
 
Mallo, Albino, 'Asunción Balaguer: 'Recitar en galego foi moi agradable', Galicia Hoxe, 
'Latitudes', 1 febreiro 2005, p. 60. 
 
A actriz catalana amosa a súa ledicia por poder recitar a Rosalía en galego e afirma que non 
lle resultou difícil. Tamén comenta a súa volta ao teatro, os seus temores de non ser quen de 
memorizar propiamente as súas intervencións, e a edición das cartas que o seu home, Pazo 
Rabal, lle mandou durante case trinta anos. 
 
 
 
Mallo, Albino, 'Miguel Pernas. "Hai que concentrar o teatro galego"', Galicia Hoxe, 
'Latitudes', 15 febreiro 2005, p. 60. 
 
O director e actor Miguel Pernas afirma que a obra que está a representar, A ciencia dos 
anxos, reivindica a vida. Tamén comenta a situación da escena galega, frustrada polo 
excesivo número de compañías teatrais. Para solucionaren tal panorama, recomenda unha 
política de concentración que permita unha maior rendabilidade. 
 
 
 
 
Mallo, Albino, 'O meu futuro depende máis de 'Mar adentro' que do propio Goya', El 
Correo Gallego, 'Entrevista', 1 abril 2005, p. 8. 
 
Tras recibir o Goya por Mar adentro, a actriz Mabel Rivera repasa o seu labor no teatro e 
na serie televisiva Pratos combinados, recoñecendo que, se ben esta lle outorgou 
estabilidade laboral e popularidade, tamén axudou a identificala demasiado cun 
determinado papel. Amósase optimista ante a aparición de novos directores de escena en 
Galicia e explica que teatro, televisión e cine requiren técnicas moi distintas malia que isto 
non implique un xuízo de valor. 
 
 
 



Mallo, Albino, 'Tenemos interés en que 2010 sea declarado el año Luis Seoane', El Correo 
Gallego, 'Entrevista', 20 xullo 2005, p. 10. 
 
Silvia Longueira comeza revelando os seus primeiros pasos até que chegou a dirixir a 
Fundación Seoane. Comenta que foron as exposicións itinerantes nas que os rapaces podían 
participar a través de distintos talleres os proxectos que máis a entusiasmaron. Logo pasa a 
tratar as grandes liñas nas que traballa a fundación. Silvia Longueira, falando de Luís 
Seoane, considera que lle falta difusión a nivel nacional e internacional. Por último, 
céntrase nos seus proxectos a curto prazo.  
 
 
Mallo, Albino, 'Soy un poeta que tiene la suerte de vivir de trabajos muy bellos', El Correo 
Gallego, 'Entrevista', 16 agosto 2005, p. 10. 
 
Lino Braxe comeza a entrevista tentando definirse e narrando a súa experiencia na escola. 
Despois, céntrase nas múltiples facetas que desenvolveu ao longo da súa traxectoria vital . 
Tamén ofrece a súa visión sobre o panorama da poesía, o cinema e o teatro e considera que 
"salen demasiados libros de poesía que poderían evitarse". A entrevista está acompañada 
dun despece no que se fala da paixón do polifacético escritor polo mundo saharauí.  
 
 
Mallo, Albino, 'O recital sobre Rosalía segue vivo', Galicia Hoxe, 'Latitudes', 6 setembro 
2005, p. 48. 
 
En primeiro lugar, José Aguilar fai un repaso sobre a súa traxectoria como poeta e como 
actor, tanto no teatro coma no cinema. Logo, céntrase no recital Rosalía. 
 
 
Mallo, Albino, 'Considérome un narrador que non pode vivir sen a poesía', El Correo 
Gallego, 'Entrevista', 12 setembro 2005, p. 8. 
 
Francisco X. Fernández Naval, Chisco, comeza a conversa facendo alusión á súa vocación 
e á súa faceta como poeta e narrador. O escritor galego considera que a variación entre 
poesía e narrativa "xorde case sen pensalo". Nesta entrevista sinala que a súa primeira 
novela, O bosque das antas, desenvolve un dos papeis principais. Ademais da súa faceta 
literaria, tamén fala da súa obra como guionista e dos seus plans nunha longametraxe. Por 
último, ofrece a súa visión sobre o mundo editorial e o ensino en Galicia para rematar 
tratando o tema da tradución da súa obra ao castelán.  
 
 
 
Mallo, Albino, 'Fran Bueno: Enviando debuxos tiven encargos de EEUU', Galicia Hoxe, 
'Latitudes', 13 setembro 2005, p. 48. 
 
O compostelán Fran Bueno revela os seus primeiros pasos como debuxante e o seu paso ao 
outro lado do océano. Tamén fala sobre a relación dos debuxos cos guións e da creación 
dos personaxes.  



 
 
Mariño, Isabel, 'Non teño vocación de holandés errante; cando saio polo mundo penso en 
regresar', La Opinión, 'Cultura', 17 febreiro 2005, p. 62. 
 
O poeta Ramiro Fonte amosa a súa satisfacción despois de que o director do Instituto 
Cervantes César Antonio Molina lle ofrecese a sede de Lisboa. Fonte afirma que a capital 
lusa é unha cidade con alma e que, pese a aceptar o reto, a súa vocación sempre que marcha 
é a de regresar. 
 
 
 
 
Martínez, Pilar, 'En Islandia e Nova Iorque vivín un bombardeo de beleza e arte', La Voz 
de Galicia, 'Fugas', 24 xuño 2005, p. 10. 
 
A poeta Iolanda Castaño comenta que a arte e as viaxes constitúen as súas dúas grandes 
paixóns e anuncia que, tras chegar de Nova Iorque e Islandia, ten previsto viaxar a Bos 
Aires proximamente.  
 
 
 
Mauleón, Amaia, 'A poesía galega  vive un momento brillante e complexo', Faro de Vigo, 
'Sociedad y Cultura', 5 xullo 2005, p. 38. 
 
O escritor Xosé Luís Méndez Ferrín fala, na presentación da súa escolma poética Era na 
selva de Ems, da permanencia dalgunhas das súas inquedanzas desde os tempos da 
mocidade e da dificultade de escribir versos comprometidos socialmente. Ao tempo que se 
amosa escéptico fronte ás posibilidades dos versos de cambiaren o mundo, Ferrín ve o 
momento actual da poesía galega como "brillante e complexo", xa que supón o xénero máis 
rico de toda a nosa cultura. Comenta a escasa lectura que recibe por parte dos seus alumnos 
de bacharelato e aposta pola máxima obxectividade posible tanto no trato con eles como no 
exercicio do xornalismo. 
 
 
 
Meixide, Carlos, 'Dáme vertixe pensar que non me xurdan novas historias', Galicia Hoxe, 
'Lecer', 'Entrevista', 1 maio 2005, pp. 12-13. 
 
A escritora Rosa Aneiros recoñece o medo a que se lle esgoten as historias para as súas 
novelas e explica o proceso de xestación da súa última novela, Veu visitarme o mar, na que 
Alba, unha personaxe feminina en estado depresivo, reacciona ante as mareas negras 
provocadas pola crise do Prestige. Comenta que nunca remata unha historia sen ter outra 
medianamente esbozada pero que espera un tempo prudencial antes de pórse a redactar, e 
que a súa próxima obra tratará da memoria das pequenas cousas e do sentimento de 
vinganza. Por último, recoñece que a súa visión da literatura cambiou e agora é consciente 



de que non se escribe só para un senón que existe un público lector e unha crítica que tamén 
inflúen no autor. 
 
 
 
 
Meixide, Carlos, 'O teatro infantil apenas difire do teatro para adultos', Galicia Hoxe, 
'Lecer', 'Entrevista', 14 agosto 2005, pp. 10-11. 
 
Chuqui Pereira, membro da compañía de teatro Berrobambán, comeza falando do inicio do 
colectivo e do xurdimento da orientación cara ao ámbito infantil. Logo, céntrase nas 
diferenzas entre o teatro para adultos e o teatro para nenos e considera que o teatro 
dedicado aos nenos "permíteche unha liberdade que non tes co teatro para adultos". Tamén 
fala da súa experiencia en Corea do Sur co público coreano e en Canadá. Por último, ofrece 
a súa visión sobre o panorama galego e sobre a relación entre o teatro e a política.  
 
 
Méndez, Juan, 'Los lectores se han vuelto muy posesivos; casi nadie alquila los libros', El 
Progreso, 'Nombre propio', 3 agosto 2005, p. 6. 
 
Noemí Fernández comenta os motivos que a levaron a reabrir a libraría do seu avó. Fala do 
aluguer e da venaa de libros de segunda man e cita os títulos máis solicitados na libraría. 
Por último, trata os hábitos de lectura dos lucenses.  
 
 
Mirás Fole, Nacho, 'Ilustrar o 'Quixote' é absurdo', La Voz de Galicia, 'A cara b', 12 
decembro 2005, p. 72. 
 
O debuxante Miguelanxo Prado afirma que está a traballar duro no filme De porfundis e 
enfatiza que o debuxo sempre enriquece o texto. Fala de que vén de apresentar en Vigo o 
texto ilustrado de A lingua das bolboretas e que o cómic infantil é unha porta de entrada 
para o cómic maduro. 
 
 
 
Montero, Tamara, 'O mellor amigo dos lectores', Galicia Hoxe, 'Verán', 31 xullo 2005, p. 
19. 
 
Xosé Antón Pedreira, representante dunha coñecida libraría de Compostela, ofrece a súa 
visión sobre o panorama da literatura galega nos meses de verán, temporada na que, 
segundo o libreiro, lese máis. Considera que a versión electrónica non acabará por 
substituír ao libro convencional e recomenda dous libros para ler no verán. Por último, 
resposta a unha pequena batería de preguntas curtas.  
 
 
N.M., 'A formación no ámbito profesional non remata nunca', La Voz de Galicia, 'En dos 
minutos', 12 xaneiro 2005, p. L2. 



 
Anxo Abuín, director da quinta edición do Curso de especialización en Arte Dramática 
organizado pola Universidade de Santiago en colaboración co Instituto Galego de Artes 
Escénicas e Musicais, explica que a iniciativa xurdiu para paliar a deficiente atención que o 
ámbito académico viña prestando, tradicionalmente, ao mundo teatral. Comenta que os 
alumnos son tanto licenciados como profesionais e que a formación teórica é básica en 
todos os casos.  
 
 
 
Ocampo, Luz, 'O teatro debe reflexionar de temas importantes', La Región, 'Literatura', 26 
xaneiro 2005, p. 67. 
 
Entrevista a Euloxio Rodríguez Ruibal, dramaturgo e presidente da Asociación de 
Escritores en Lingua Galega. Comenta, en primeiro lugar, a problemática do uso do galego 
na xente nova. Informa tamén dos proxectos máis inmediatos da Asociación que preside. 
Alude, así mesmo, á súa intensa vinculación co teatro e coa literatura en xeral.  
 
 
 
Olarte, Miguel, 'Quero escribir o que me dea a gana cando me dea a gana, non ser escritor 
profesional', El Progreso, 'Cantón', nº 46, 'Entrevista', 22 maio 2005, pp. 6-7. 
 
Entrevista a Darío Xohán Cabana, escritor e novo membro da Real Academia Galega. Nun 
principio refírese á súa entrada na RAG e fala da división ideolóxica e política que existe 
nas diversas institucións culturais galegas, entre elas o Centro Ramón Piñeiro. De seguido, 
céntrase na problemática da lingua galega, das súas carencias actuais e dunha evidente 
situación de deterioro progresivo da mesma. Tamén salienta o seu labor como escritor e 
tradutor, o cal considera unha importante aportación á lingua e cultura galegas. Remata a 
entrevista centrándose na súa producción literaria e nos seus proxectos máis próximos.  
 
 
 
Olarte, Miguel, 'Sempre intentei traballar no CDG como se fora unha república 
indenpendente', El Progreso, 'Cantón', nº 147, 'Entrevista', 29 maio 2005, pp. 6-7. 
 
Longa conversa con Manuel Guede, director do Centro Dramático Galego. Comeza 
referíndose ao compromiso do CDG coa identidade cultural galega así como á boa saúde de 
base no teatro galego con festivais, mostras e grupos afeccionados ou á valoración positiva 
dos actores e dramaturgos galegos fóra de Galicia. A seguir, fai referencia ao tema dos 
'complexos' e problemas derivados da xestión do CDG tales como o distanciamento cos 
actores, as críticas sobre a financiación pública ou a producción en castelán. Finalmente 
reflexiona sobre a problemática de pasar de ser un centro dramático a un teatro nacional 
como un problema orzamental, unha cuestión política.     
 
 
 



Olarte, Miguel, ''La derecha me llama nacionalista para mandarle un aguijonazo a 
Zapatero'', El Progreso, 'Cantón', 27 novembro 2005, p. 6. 
 
 Demorada conversa na que Suso de Toro indica que ten que ser fiel a si mesmo, 
aínda que así frustre as expectativas dos seus lectores, que escribe para individuos e que a 
cantidade de obras literarias más en lingua galega é consecuencia do "problema 
ideológico". Tamén se detén a falar de política galega, catalá, basca e estatal, centrándose 
en Zapatero e Aznar. Sinala que as xeracións que non vivimos a guerra vivimos nunha 
especie de infantilismo e remata sinalando que se debería prescindir do termo nación 
porque causa moitos problemas e confusións. 
 
 
 
Oliveira, V, 'Vimos de rodar os primeiros telefilmes feitos en galego', Galicia Hoxe, 
'Lecer', 'Entrevista', 11 setembro 2005, pp. 10-11. 
 
O lingüista, tradutor e escritor X. Antón Dobao comeza ofrecendo a súa experiencia como 
director dun telefilme e desvela as súas liñas de traballo dos próximos anos. No que atinxe 
á existencia dun audiovisual propiamente galego afirma "hai un audiovisual galego, pero só 
para produtos que van parar á pantalla da TVG". Tamén nos achega os trazos principais da 
súa nova obra Materia e da súa poesía e comenta a súa traxectoria na revista Dorna. X. 
Antón Dobao dá a súa visión acerca dos problemas da televisión pública galega e do ámbito 
político para pasar logo a falar do seu paso como profesor de Libro de Estilo, na 
Universidade de Santiago de Compostela, e dos poetas galegos.  
 
 
Pastoriza, Javier, 'Cunqueiro nos recibía en su casa vestido de Merlín', Faro de Vigo, 
'Vigo, siglo XXI', 'Protagonistas', 1 maio 2005, p. 4. 
 
Entrevista con Paula Casal, afillada de Álvaro Cunqueiro, na que rememora episodios da 
súa infancia na que o escritor contaba historias fantasiosas. Así mesmo, Coméntase 
ademais a próxima publicación, por parte da editorial Hiperión, dos seis contos inéditos que 
Cunqueiro imprimiu en FARO adicados a Paula e aos seus irmáns. Dita publicación 
incluirá tamén un conto escritor pola mesma Paula, "Martina y el mar". Alude, finalmente, 
ao seu traballo como profesora universitaria en Inglaterra ao mesmo tempo que critica a 
corrupción do sistema universitario español. 
 
 
 
Peña, Abel, 'Me gusta estar sentado pescando', El Ideal Gallego, 'De fin de semana con...', 
31 xullo 2005, p. 72. 
 
Miguel Orizales, director da Feira do Libro, dá a coñecer os preparativos da próxima feira e 
desvela cómo é posible ocuparse do seu negocio como libreiro e dirixir á vez a Agrupación 
de libreiros da Coruña. Como libreiro, comenta "a xente le, pero só bestsellers". Na 
entrevista tamén dá a coñecer os seus gustos principais, como a súa afección pola pesca.  
 



 
Pérez, Susana, 'El 60% de nuestros usuarios son mujeres', La Opinión, 'Narón', 10 febreiro 
2005, p. 26. 
 
Entrevista a Ainhoa González, nova bibliotecaria de O Alto na que comeza falando sobre o 
bo funcionamento da biblioteca, que medra tanto en volumes como en usuarios. Salienta 
tamén que o sesenta por cento dos usuarios son mulleres e que o público infantil segue a ser 
preferente debido á necesidade de educar aos nenos na lectura. Remata mencionando as 
carencias das bibliotecas da zona así como os futuros proxectos a poñer en marcha. 
 
 
 
Pichel, Begoña, 'Quiero una calle que tenga doble dirección entre Galicia y Portugal', El 
Correo Gallego, 'Entrevista', 2 agosto 2005, p. 10. 
 
O poeta e escritor Ramiro Fonte ofrece a súa visión sobre o seu nomeamento como director 
do Instituto Cervantes de Lisboa e desvela que o seu principal obxectivo é poder amosar 
unha mirada global do hispánico e poder celebrar o Día das Letras Galegas. Tamén alude ás 
celebracións do IV centenario do Quijote e á aprendizaxe de castelán en Portugal. Na 
última parte da entrevista dá a coñecer a visión dos portugueses sobre os galegos, o seu 
vencello con Portugal e o seu parecer sobre Lisboa e os portugueses. 
 
 
Pino, Concha, '"Decidimos ver dende o outro lado a nosa traxectoria teatral"', La Voz de 
Galicia, 'Santiago', 5 febreiro 2005, p. 2. 
 
Conversa con Eduardo Alonso e Luma Gómez, actor e directora do novo espectáculo de 
Teatro do Noroeste, Confesión. A entrevista céntrase fundamentalmente no cambio de roles 
que supón esta posta en escena, xa que nesta ocasión, Eduardo Alonso é o actor 
protagonista e Luma Gómez a directora. Segundo ambos os dous ven motivado polo desexo 
de asumir novas responsabilidades e ver dende o outro lado a traxectoria teatral. 
 
 
 
Pino, Concha, '"En mi historia expongo los hechos, no los juzgo"', La Voz de Galicia, 
'Cultura', 15 febreiro 2005, p. 46. 
 
Entrevista á escritora siciliana Simonetta Angello Hornby con motivo da publicación en 
galego da novela europea gañadora do "Casino de Santiago", A Mennulara. A conversa xira 
na súa totalidade en torno á obra afirmando que é unha volta á súas orixes, para recuperar o 
pasado. Salienta ademais a caracterización da protagonista feminina así como a 
problemática do traballo na emigración. Remata falando da sorpresa que supuxo o éxito da 
novela.   
 
 
 



Pino, Concha, 'Os soños de verdade son a realidade de cada quen', La Voz de Galicia, 
'Cultura', 30 marzo 2005, p. 46. 
 
Entrevista realizada á escritora brasileña Nélida Piñón con motivo da súa viaxe a Galicia 
para presentar a tradución da súa novela A República dos soños, converterse na filla 
adoptiva de Cotobade e presentar a súa última novela, Vozes do deserto, na lingua orixinal. 
Comeza a conversa falando destes tres momentos moi emotivos para ela para pasar de 
seguido a falar sobre a súa última obra, novela que recupera o cerne da civilización árabe. 
Remata referíndose aos proxectos que ten agora en mente.  
 
 
 
Pino, Concha, ''Descubrín Santiago pouco a pouco, pola vía do afecto'', La Voz de Galicia, 
'Santiago', 20 decembro 2005, p. 2. 
 
O teólogo e profesor de Lingua e Literatura Galegas Xosé Chao Rego repasa a súa vida 
nesta conversa con Concha Pino. Afirma que no ensino foi un apostolado segrar e 
galeguista e que a súa distinción como fillo adoptivo de Santiago de Compostela lle fixo 
moi feliz pola unanimidade da decisión.  
 
 
 
Piñeiro, Pilar, '"A lírica hispánica medieval debería chamarse lírica galega"', Faro de Vigo, 
'Vigo', 25 febreiro 2005, p. 11. 
 
Conversa con Giuseppe Tavani, un dos principais filólogos medievalistas do mundo. 
Ademais de falar sobre a súa paixón pola lírica galego-portuguesa, conectada á súa paixón 
polas linguas minoritarias, e reflexionar sobre a situación actual do galego, comenta os seus 
gustos en canto á literatura galega actual. Ofrece unha valoración positiva en canto á 
incorporación das linguas minoritarias na UE e remata referíndase ás traducións de autores 
galegos ao italiano.   
 
 
 
Quian, Alberto, 'Ferrín y Villalobo: conexión galaico-cubana', Faro de Vigo, 'Sociedad y 
cultura', 13 marzo 2005, p. 44. 
 
Conversa entre Nelson Villalobo e Xosé Luís Méndez Ferrín, o primeiro pintor cubano que 
ilustra as obras reeditadas do escritor ourensán. Comezan lembrando cómo se coñeceron 
primeiro a través das súas obras e pasan a falar de dúas cidades importantes como son Vigo 
e Madrid. De seguido, céntranse xa nas súas opinións sobre a literatura cubana e ferriniana 
salientando a figura de Alejo Carpentier. A conversa deriva cara as relacións entre Cuba e 
Galicia e a figura de Castelao, exiliado en Cuba no 38. A conversa chega ao seu fin falando 
das novas tecnoloxías e do "botellón".   
 
 
 



Quian, Alberto, 'O relato é o que máis pracer me proporciona cando escribo', Faro de Vigo, 
'Sociedad y Cultura', 20 marzo 2005, p. 45. 
 
Entrevista a Francisco Castro co gallo da publicación de Río Leteo, compilación dunha 
serie de contos. Despois de sinalar os seus desexos de volver ao relato, comenta algunhas 
cuestións arredor desta obra, tales como a existencia dun fío conductor, a ausencia de 
aspectos biográficos, propios das súas novelas, ou o motivo do título. 
 
 
 
Quian, Alberto, 'O CDG ten que ser a casa de todos, sen amiguismos', Faro de Vigo, 
'Sociedad y cultura', 28 setembro 2005, p. 36. 
 
Ánxela Cuña Bóveda comeza desvelando cómo aceptou o cargo de directora do Centro 
Dramático Galego e as novas liñas que seguirá o CDG. Comenta que o momento de cambio 
político vai incentivar a comunicación no sector cultural. Tamén revela que é partidaria da 
conexión coas pezas teatrais universais e da ligazón con grupos de todo o mundo, aínda que 
prioriza o galego. Esta entrevista foi publicada baixo o título "O Centro Dramático Galego 
ten que ser a casa de todos, sen amiguismos", no xornal La Opinión o 29 de setembro, p. 
54. 
 
 
 
Quian, Alberto, 'Debería haber más literatura que haga crónica de Vigo', Faro de Vigo, 
'Protagonistas', 6 novembro 2005, p. 4. 
 
O escritor Fran Alonso comeza declarando que o seu acercamento á literatura tivo lugar a 
través dos exercicios de redacción na escola e que a súa primeira novela foi escrita cando 
tiña catorce anos. Tamén comenta que quere practicar todos os xéneros literarios, que a súa 
poesía contén unha carga notoria de subversión e que sempre procura distanciar a súa vida 
persoal da súa obra. Na última parte da entrevista, valora o panorama editorial galego e a 
influencia de Vigo na súa obra.    
 
 
Quián, Alberto, 'O teatro galega faise en condicións moi precarias', Faro de Vigo, 
'Sociedad y cultura', 22 xaneiro 2005, p. 38. 
 
Conversa con Celso Parada, director da obra Momo, representada pola compañía Teatro do 
Morcego. En primeiro lugar comenta algúns aspectos relacionados coa representación da 
obra como o feito de ser unha obra asequíbel a todos os públicos, os traballos de adaptación 
ou a súa temática. De seguido, alude á situación precaria do teatro galego, que non acaba de 
ser recoñecido fóra do ámbito autonómico. Remata referíndose aos proxectos de Teatro do 
Morcego para este ano.   
 
 
 



Quián, Alberto, 'O Centro Dramático Galego ten que ser a casa de todos, sen amiguismos', 
La Opinión, 'Cultura', 29 setembro 2005, p. 54. 
 
Ánxela Cuña Bóveda comeza desvelando cómo aceptou o cargo de directora do Centro 
Dramático Galego e as novas liñas que seguirá o CDG. Comenta que o momento de cambio 
político vai incentivar a comunicación no sector cultural. Tamén revela que é partidaria da 
conexión coas pezas teatrais universais e da ligazón con grupos de todo o mundo, aínda que 
prioriza o galego. Esta entrevista foi publicada baixo o título "O CDG ten que ser a casa de 
todos, sen amiguismos", no xornal Faro de Vigo o 28 de setembro, p. 36. 
 
 
R.Q., 'Podemos presumir de grandes escritores de poesía galega', La Voz de Galicia, 'En 
dos minutos', 26 agosto 2005, p. L2. 
 
O antigo presidente da Asociación de Libreiros afirma que cada vez se venden máis aos 
autores galegos e se traducen a outras linguas. Considera que o que máis se le en Galicia é 
narrativa e, sobre todo, novela, e que o que máis se demanda é o produto contemporáneo. 
Admite que no caso galego é a calidade o factor que pon de moda a un escritor e que os que 
máis len son os composteláns. Por último, desvela que é no verán onde se venden máis 
libros e que a literatura galega vive un momento de esplendor.  
 
 
Rey, Noela, 'Lo mejor para la playa son los libros acuáticos', Faro de Vigo, 'Faroverano', 13 
xullo 2005, p. 28. 
 
Ana Bulnes, filla do dono da librería "Mañán" refire as súas impresións sobre o discorrer da 
Feira do Libro de Vigo. Apunta que no seu posto, especializado en literatura infantil, os 
libros máis vendidos son os da serie "Os Bolechas" de Pepe Carreiro. Sinala que para os 
nenos máis pequenos os mellores libros para a praia son os libros acuáticos porque, como o 
seu nome indica, se poden meter na auga. 
 
 
 
 
Rico, M. J, 'As consecuencias psicolóxicas da marea negra aínda están por saír', Diario de 
Ferrol, 'Ferrol', 8 febreiro 2005, p. 13. 
 
A escritora de Meirás Rosa Aneiros explica as claves fundamentais da súa novela Veu 
visitarme o mar, que afonda nos problemas psicolóxicos da protagonista e na que tamén ten 
cabida o problema da marea negra. Céntrase no estudo da protagonista, dos temas e dos 
espazos de Veu visitarme o mar. A autora fai fincapé na idea de que os problemas que 
plasma na novela están na realidade, de feito apunta que intentou facer "unha denuncia 
dunha realidade que estamos vivindo e á que lles estamos pechando os ollos, construímos 
unha realidade na que a xente non está a gusto". 
 
 
 



Rico, M. J, 'O galego é un personaxe que forma parte do mundo portugués', Diario de 
Ferrol, 'Ferrol', 9 setembro 2005, p. 11. 
 
O director do Instituro Cervantes en Lisboa, Ramiro Fonte, comeza indicando as súas 
funcións no seu novo cargo e as liñas principais que segue o Cervantes. Tamén amosa as 
relacións entre a cultura portuguesa e a galega e dá a súa visión sobre a súa nova vida e 
sobre o aprazamento dos seus proxectos.  
 
 
Roca, María, 'Quero incorporar aos máis novos ó mundo da cultura', El Progreso, 'Terra 
chá', 21 marzo 2005, p. 10. 
 
Xosé Luis Novo Cazón, novo presidente do Instituto de Estudos Chairegos tras a renuncia 
de Chema Felpeto, fala sobre os seus proxectos ao fronte da mencionada institución. 
Apunta que se vai seguir unha liña de continuidade co feito anteriormente, aínda que se 
pretende convocar concursos literarios, incorporar unha sección de documentación que 
recolla a publicación en diversos soportes de todo o referente a Terra Cha ou dar a coñecer 
máis o traballo do Instituto de Estudos Chairegos. 
 
 
Rodríguez, Antonio, 'Celanova es una buena sede universitaria', La Región, 'El personaje 
del día', 7 xullo 2005, p. 6. 
 
Co gallo da celebración do curso de verán "Galegos de Ourense. Intelectualidade e Política" 
na vila ourensá de Celanova, o catedrático de Literatura Xosé María Paz Gago fala sobre a 
súa conferencia que versou sobre a figura de Manuel Curros Enríquez. Afirma que a 
política local da vila está traballando moito a prol do mellor coñecemento do célebre 
persoeiro celanovés. Por último, apunta que en breve presentará un poemario titulado 
Manual para namorar princesas. 
 
 
Rodríguez, Ignacio, 'A fonda crise editorial acota a producción literaria en galego', El 
Progreso, 'Campus', 12 xaneiro 2005, p. 3. 
 
O escritor alaricano Alfredo Conde refírese brevemente á súa traxectoria vital, tanto persoal 
como profesional. Fai fincapé na súa actividade creadora e tamén no seu compromiso con 
Galicia. Sinala as vantaxes que supón as novas tecnoloxías. Finalmente, o autor de Xa vai o 
grifón no vento apunta os graves problemas que atravesa o sector editorial.  
 
 
Rodríguez, Salvador, 'Suso de Toro: 'A memoria é a nai de todas as musas'', Faro de Vigo, 
'Estela', 'Reportaje', 15 maio 2005, p. 2. 
 
O escritor Suso de Toro puntualiza que prefire traballar pola mañá. Apunta que escribe 
nunha habitación pequena colmada de papeis e libros entre os que agocha algún recordo das 
persoas que lle son queridas. Declara a súa devoción polas musas, en especial pola musa 



Mnémosine. Manifesta que escribir en galego posúe unha implicación política. Finalmente, 
afirma que o oficio de escritor "é unha profesión de soñador". 
 
 
Rodríguez, Salvador, 'Xosé Ramón Pena: 'Escribo cando non hai ninguén esperto', Faro de 
Vigo, 'Estela', 'Reportaje', 15 maio 2005, p. 4. 
 
Xosé Ramón Pena, autor de obras coma Para despois do adeus ou Fado de princesa 
declara que a súa hora predilecta para escribir é despois da media noite, sempre que non 
estea ninguén esperto. Afirma que o feito de escribir en galego implica un compromiso 
cidadán, é dicir, un compromiso coa xente. Sobre a inspiración, móstrase partidario da frase 
que di "que as musas veñan, pero que me atopen traballando". 
 
 
Rodríguez, Salvador, 'Marilar Aleixandre: 'Inspírame ter un ventá con boas vistas', Faro de 
Vigo, 'Estela', 'Reportaje', 15 maio 2005, p. 2. 
 
A escritora Marilar Aleixandre reivindica o uso do idioma galego. Explica que a súa 
devoción pola lectura foi o principal motivo que a empuxou a escribir. Apunta que o seu 
refuxio creativo debe contar cunha ventá con boas vistas. O articulista informa que nas 
librarías está á venda  o seu libro Teoría do caos, e en proxecto a autora ten a obra que 
titulará "Rúa Carbón", novela xuvenil ambientada no entorno de ETA. 
 
 
Rodríguez, Salvador, 'Xosé Neira Vilas: 'Sinto paixón polos contos das aldeas'', Faro de 
Vigo, 'Estela', 'Reportaje', 15 maio 2005, p. 4. 
 
O autor de Memorias dun neno labrego, Xosé Neira Vilas, confesa que o feito de escribir 
para el é unha forma de comunicación, unha maneira de transmitir ideas, pensamentos e 
sentimentos, ao que hai que engadir o compromiso ideolóxico, cultural e histórico co seu 
país. Afirma que a súa vocación literaria chegou pola vía da tradición oral; de feito, 
declárase un apaixonado dos contos das aldeas. Salvador Rodríguez sinala que Neira Vilas 
ten en proxecto un libro sobre Laxeiro. 
 
 
Rodríguez, Salvador, 'Rosa Aneiros: 'Non busco historias, veñen elas a mín', Faro de Vigo, 
'Estela', 'Reportaje', 15 maio 2005, p. 3. 
 
Rosa Aneiros declara que a razón pola cal escribe non é outra que a súa propia necesidade 
de contar historias, historias que non busca senón que veñen a ela. A autora de Veu 
visitarme o mar, novela que encabeza as listas de venda da literatura galega, apunta que 
cando se escribe apréndese a ser máis tolerante. O feito de escribir en galego é, segundo 
Rosa Aneiros, un compromiso co mundo no que habita. 
 
 
Rodríguez, Salvador, 'Manuel Rivas: 'A literatura ten un corazón libertario', Faro de Vigo, 
'Estela', 'Reportaje', 15 maio 2005, p. 3. 



 
O autor de O lapis do carpinteiro apunta que a súa mellor hora para escribir é o comezo do 
día. Afirma Manuel Rivas que "o corazón da literatura é un corazón libertario". Para el 
escribir é un acto de esperanza "unha re-existencia". O articulista sinala que, actualmente, 
Rivas está a piques de rematar a súa próxima novela, que titulará Oeste. 
 
 
S.R., 'Manuel Bragado', Faro de Vigo, 'Visado', 'Filias y fobias', 10 xuño 2005, p. 74. 
 
Co gallo da entrega dos Premios Merlín e Xerais 2005 na Illa de San Simón, Manuel 
Bragado, director de Edicións Xerais desde hai dezaseis anos, confesa as súas filias e as 
súas fobias. Entre as súas filias figuran, o libro Con pólvora e magnolias, de Xosé Luis 
Méndez Ferrín, o escritor Jostein Gaarder, o cadro A barca de Caronte, de Isaac Díaz 
Pardo, o pintor Luís Seoane ou o editor Ánxel Casal. Así mesmo, entre as súas fobias están 
os dous libros asinados por Aznar, o escritor Dan Brown, as acuarelas dos hoteis, Tita 
Cervera e o ditador Franco. 
 
 
Silva, Araceli, 'Susana Fortes con la literatura en los labios', Diario de Pontevedra, 
'Entrevista', 3 abril 2005, pp. 6-7. 
 
Susana Fortes refírese ao seu oficio de escritora. Comenta os seus inicios na actividade 
creadora, os anos en que escribiu Querido Corto Maltés. Bocexa o proceso de escritura que 
segue á hora de compor unha novela e as dificultades e satisfaccións que entraña crear os 
personaxes. Apunta as vantaxes e os inconvenientes que supón recibir un premio literario, 
en concreto refírese á súa experiencia como finalista do Premio Planeta coa novela El 
amante albanés. Nun eido máis persoal, Susana Fortes revela a súa paixón pola lectura, 
polo cine e polas viaxes. Tamén fala sobre algúns temas de carácter máis persoal. A pesar 
de vivir en Valencia desde fai xa case trinta anos, a autora de Fronteras de arena afirma 
que bota de menos Galicia e en especial Pontevedra, lugar que inspirou a cidade imaxinaria 
da novela Tiernos y traidores. 
 
 
Silva, Araceli, 'Ánxeles Cuña, aires de vangarda ó fronte', Diario de Pontevedra, 'Revista!', 
nº 276, 'Entrevista', 2 outubro 2005, pp. 6-7. 
 
Ánxeles Cuña, directora do Centro Dramático Galego, dá conta do seu primeiro contacto co 
teatro no ano 1975, da súa nova etapa no CDG e dos proxectos que posúe para logo 
inmiscuirse na súa traxectoria na compañía Sarabela Teatro. Comenta que aínda que agora 
se dedicará en exclusiva á dirección do CDG, seguirá vencellada a Sarabela. Tamén achega 
a súa visión sobre o papel da muller no mundo da cultura, sobre o teatro en Galicia e 
descubre as súas afeccións.  
 
 
Torre, Sonia, 'Blanco Amor era muy campechano', La Región, 'El personaje', 14 xaneiro 
2005, p. 8. 
 



A escritora ourensá Elisa Feijoo, cuxa última obra publicada se titula Eternidad de arena, 
fala sobre a súa traxectoria vital en Arxentina e sobre as dificultades que tivo para adaptarse 
á vida en Ourense. Apunta que por circunstancias familiares diversas pasou moitos anos en 
Arxentina, onde coñeceu a escritores da talla de Borges ou Ernesto Sábato. Sinala que é a 
única muller que participa na tertulia de Tovar. Refírese tamén ao ambiente cultural da 
cidade das Burgas. 
 
 
Torre, Sonia, ''Galicia dá bos escritores'', La Región, 'Ourense', 12 febreiro 2005, p. 10. 
 
Olegario Sotelo Blanco, quen volve tomar as rendas da dirección da editorial que fundou 
hai vintecinco anos, comenta os seus proxectos para esta nova etapa ao fronte de Sotelo 
Blanco. Apunta as súas impresións sobre o nivel de lectura, que considera insuficiente. No 
relativo á creación literaria, Sotelo Blanco sinala que Galicia sempre "deu moi bos 
escritores e seguiraos dando". Por último, móstrase optimista no tocante ao futuro do 
mundo editorial. 
 
 
Torre, Sonia, 'O teatro ten problemas de exhibición', La Región, 'El personaje del día', 28 
maio 2005, p. 10. 
 
Entrevista a Cándido Pazó co gallo da celebración do Congreso Internacional do Teatro. 
Da creación á exhibición, onde foi o encargado da inauguración do evento cunha 
conferencia titulada "A profesión teatral. Navegar entre dúas augas". O actor e director 
afirma que un dos principais problemas do teatro é a exhibición das obras, tarefa que aínda 
se atopa nun estado precario. Sinala que resulta máis difícil ser actor que autor. Finalmente, 
o articulista sinala que o primeiro día do congreso contou coa inauguración da exposición 
"Vintecinco anos de Sarabela" e cunha actuación de Quico Cadaval. 
 
 
V. Valiña, Carmen M, 'Un verán sen traballo non é verán', Galicia Hoxe, 'Verán', 14 xullo 
2005, p. 22. 
 
O polifacético artista Abraldes pon cor á situación mundial e á galega e declárase optimista 
ante a situación do cómic galego. No tocante á súa profesión, explica que lle dedica quince 
horas diarias e que a arte en tres dimensións implica unha audiencia máis refractaria a 
productos abertamente críticos, fronte á de dúas dimensións.  
 
 
 
V. Valiña, Carmen M, 'A 'tirita' de Felisa sabe a verán', Galicia Hoxe, 'Verán', 17 xullo 
2005, p. 17. 
 
O Premio Torrente Ballester 2003, Xesús Constela, dá conta da súa versión sobre o verán e 
de cómo lle gusta vivilo. Considera que a cobiza é o peor defecto do ser humano.  
 
 



V. Valiña, Carmen M, 'Pel branquiña para un verán de cambios', Galicia Hoxe, 'Verán', 18 
xullo 2005, p. 17. 
 
O ilustrador e autor de banda deseñada Kiko da Silva comeza a entrevista advertindo que 
aínda queda un afán reivindicativo na sociedade galega logo da catástrofe do Prestige. 
Considera que os problemas actuais de Galicia son o asunto da vivenda, que vai vencellado 
ao do traballo, e a emigración. Admite que os cambios no poder implican renovar os 
personaxes das caricaturas e dos chistes. Narra anécdotas dos veráns da súa infancia e 
ofrece a resposta a unhas preguntas breves. 
 
 
V. Valiña, Carmen M, 'Conversa cun 'histérico controlado', Galicia Hoxe, 'Verán', 4 agosto 
2005, p. 19. 
 
O actor e contacontos Iago López Santos comeza falando das súas vacacións e do verán. 
Defínese como un "histérico controlado" e afirma que nos seus monólogos adoita tratar 
todos os temas que non sexan graves. Ofrece a súa visión sobre os veráns da súa vida e, por 
último, admite que moita xente interpreta un papel que non é o seu.  
 
 
V. Valiña, Carmen M, 'Verán=amor: o mellor é o último', Galicia Hoxe, 'Verán', 9 agosto 
2005, p. 21. 
 
A poeta Yolanda Castaño afirma que a poesía é moi necesaria xa que "pode axudar a crear 
conciencia" e que seguirá cultivándoa "pase o que pase". Desvela que non escribirá en 
castelán, aínda que asegura "materialmente iríame moito mellor", pero defínese fiel 
seguidora da lingua galega. Dá conta da súa visión sobre a poesía e responde a unhas 
cuestións de carácter persoal.  
 
 
V. Valiña, Carmen M, 'O verán son recordos dun pavo real...', Galicia Hoxe, 'Verán', 18 
agosto 2005, p. 20. 
 
A poeta Blanca Andreu comeza falanda das cidades en que viviu para logo lembrar os 
veráns da súa infancia e os motivos "máis surrealistas" do período estival. A poeta 
considera que a concentración é o elemento principal para escribir poesía. Remata con 
anécdotas referidas ao verán.  
 
 
V. Valiña, Carmen M, 'Que lean, que descanse, que vexan cine', Galicia Hoxe, 'Verán', 27 
agosto 2005, p. 19. 
 
Ángel de la Cruz, guionista, director e escritor, considera que Galicia ten excedentes de 
cultura, historia e tradicións, algo que debe exportarse ao exterior. Continúa a entrevista 
lembrando acontecementos da súa vida no verán e admite que se aburre axiña das 
vacacións.  
 



 
V.L.V., 'Non comparto que a literatura sexa un xénero menor', El Progreso, 'Entrevista', 16 
agosto 2005, p. 2. 
 
A profesora e escritora Marisa Nuñez Álvarez dá conta das súas obras publicadas, dos seus 
proxectos e afirma que a literatura infantil non é un xénero menor. 
 
 
Vicente, R.R., 'Neira Vilas e Anisia Miranda disfrutan do verán en  Camposancos', Faro de 
Vigo, 'Baixo Miño/Louriña', 30 xullo 2005, p. 11. 
 
O escritor Xosé Neira Vilas e a súa esposa comezan falando da súa vida na Guarda. O 
matrimonio dá conta dos seus momentos de lecer e achegan información sobre o Monte 
Santa Trega. Tamén falan dos seus proxectos literarios. 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Na transmigración da Terra Chá', Atlántico Diario, 'La 
Revista', 'Musas', 2005, p. 44. 
 
Entrevista a Carlos G. Reigosa en que nos conta que comezou escribindo poesía e que 
existen dous poemarios seus, un en galego -Esperta Galiza- e outro en castelán, que están 
sen publicar. Logo, conta que continuou xa coa súa primeira novela Oxford, amén; fai unha 
valoración sobre o papel da crítica; comenta o que tivo para el de innovador Crime en 
Compostela; e, remata facendo unha valoración sobre a clasificación dos xéneros 
novelescos. 
 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Amor sen morte', Atlántico Diario, 'Musas', 16 xaneiro 2005, p. 
41. 
 
Entrevista a Claudio Rodríguez Fer en que nos fala da súa relación profesional co cinema, 
da súa concepción do amor que, á súa vez, verque nos seus poemarios, e recita un poema do 
seu último libro A loita continúa. 
 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Veu visitarme o mar', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 6 
febreiro 2005, p. 51. 
 
Entrevista en que Rosa Aneiros confesa que pode haber certo ton poético na súa prosa mais 
que non é buscado. Di non ter vea poética para a poesía. Conta, tamén, que lle gusta narrar 
a realidade máis próxima como, por exemplo, a traxedia do "Prestige" en Veu visitarme o 
mar. 
 
 
 



Vidal Villaverde, Manuel, 'Para a neve en abril', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 13 
febreiro 2005, p. 49. 
 
Entrevista en que a escritora Inma López Silva fala da súa dobre faceta: novelista e crítica 
teatral. Como novelista vén de publicar a súa última novela -Neve en abril- e como crítica 
de teatro, á parte de analizar textos, acaban de facerlle un encargo dunha obra, unha especie 
de "guía para recorrer Santiago". 
 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Imaxe e literatura', Atlántico Diario, 'Musas', 27 marzo 2005, p. 
61. 
 
Entrevista á editora Fabiola Sotelo onde conta que vén de fundar Alais, unha editorial que 
pretende recuperar a memoria histórica. 
 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'As mensaxes do náufrago', Atlántico Diario, 'Musas', 3 abril 
2005, p. 53. 
 
Nesta entrevista Román Raña fala dos seus comezos na poesía, primeiro aos catorce anos, e 
logo aos dezasete con Botella náufraga. E, para rematar, informa do título do seu próximo 
libro: As metamorfoses do túnel. 
 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Espertar pola mañá', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 29 
maio 2005, p. 62. 
 
Entrevista feita ao escritor ourensán Diego Ameixeiras onde, á parte de falar dos seus 
inicios, dá a primicia do título da súa segunda novela: "O cidadán do mes". Revela que esta 
obra seguirá no xénero da novela negra e que tamén terá como protagonista ao detective 
Horacio Dopico. 
 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Educación e cultura en Galicia', Atlántico Diario, 'La Revista', 
nº 461, 'Musas', 10 xullo 2005, p. 39. 
 
Antón Costa Rico fala sobre algúns aspectos do contido e da recepción que está a ter a súa 
obra, Historia da educación e da cultura en Galicia en Portugal e España. 
 
 
 
 



Vidal Villaverde, Manuel, 'Actitude para alá do poético', Atlántico Diario, 'La Revista', nº 
465, 'Musas', 7 agosto 2005, p. 58. 
 
Nun primeiro momento, Xosé Agrelo Hermo dá conta dos inicios da súa obra, unha obra 
que apenas foi publicada. Tamén achega información sobre os libros máis recentes e dos 
seus proxectos a curto prazo. 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Tempo de música e recordos', Atlántico Diario, 'La Revista', nº 
456, 'Musas', 14 agosto 2005, p. 56. 
 
O escritor Avelino Pousa Antelo fala, en primeiro lugar, do seu primeiro texto publicado e 
continúa narrando os seus problemas co Réxime. Considera que "todos temos algo de 
músicos" e afirma que escribiu un número considerábel de obras que son inéditas.  
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Na esencia do tempo', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 
18 decembro 2005, p. 51. 
 
Conversa en que Arcadio López-Casanova debulla as súas obras Hombre último, Herdo do 
canto e Noite de degaro. Tamén se detén a analizar a palabra "honor" dentro da poesía e 
remata sinalando que ten unha dedicación académica e investigadora que é compatíbel coa 
faceta creadora. 
 
 
 
Vidal, Carme, 'Ningunha narrativa se sustenta sen a noción de tempo de de memoria', A 
Nosa Terra, nº 1.160, 'Cultura', 20 xaneiro 2005, p. 24. 
 
Nélida Piñón fálanos da xénese da súa obra cimeira A república dos soños. Afirma que se 
trata dunha obra que pretenda dar unha dupla óptica: a emigración vista dende dentro e 
dende fóra do país. Tamén nos conta que tratou a emigración galega porque lle afectou de 
forma directa ao ser filla de emigrantes. Para rematar, fala da importancia da memoria na 
narrativa.   
 
 
 
Vidal, Nicolás, ''José Luís Santalla. "La influencia es clave para que los niños se aficionen 
a leer"', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 13 febreiro 2005, p. 18. 
 
Entrevista en que o libreiro José Luis Santalla nos conta a súa experiencia de case corenta 
anos á fronte da libraría ferrolá Quijote. Afirma que mingua o interese polos libros e pola 
lectura, entre outras cousas, porque o tempo do ocio comeza a canalizarse cara a outras 
actividades, e en moitos fogares, non hai un ambiente propicio para que os nenos comecen 
a desenvolver o hábito lector. Tamén nos comenta a fascinación que suscitou en México o 
Sempre en Galiza de Castelao, éxito ratificado por unha edición de corenta volumes da obra 
que chegou a Quijote procedente dese país. Logo, case para rematar, comenta que a 



literatura en galego tivo o seu boom nos setenta, e que agora, aínda que o que medraron 
foron as editoriais, só funcionan autores concretos como Manuel Rivas ou Suso de Toro. 
 
 
 
Vidal, Nicolás, 'Xosé Luís Franco Grande. "Na nosa mocidade era impensable imaxinar a 
Galicia actual"', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 6 marzo 2005, pp. 18-19. 
 
Faise un repaso da relación que Xosé Luís Franco Grande tivo con determinados persoeiros 
do galeguismo histórico dos que fala no seu libro Os anos escuros, que acaba de presentar 
en Sargadelos. Entre eles están Ramón Piñeiro, Otero Pedrayo, Vicente Risco, Xohana 
Torres, Fernando Pérez-Barreiro e o psiquiatra Xosé López Nogueira. 
 
 
 
Vidal, Nicolás, 'O futuro da cultura galega non está só dentro de Galicia', Diario de Ferrol, 
'Nordesía', 3 xullo 2005, pp. 18-19. 
 
Entrevista a Carlos del Pulgar, xefe de Nova Galicia Edicións. Di que comezaron editando 
A nosa terra histórica (do 1920 ao 1936), A nosa terra do exilio e xornais do ano 1942 ao 
1972, A fouce, Galeuzca e a revista Nós, entre outros documentos históricos de interese. 
Despois seguiron con libros de arte, en concreto, sobre arte galega. A día de hoxe teñen 
publicados case trinta volumes. Carlos del Pulgar demostra e afirma ser unha persoa que se 
preocupa pola promoción e proxección exterior da cultura galega. Así vénnos a dicir que "o 
futuro da cultura galega non está só dentro de Galicia" que fóra tamén hai un importante 
mercado que a quere consumir. 
 
 
 
 
Vidal, Nicolás, 'Ana Vallés: 'El teatro se ha quedado anticuado frente al resto de las artes'', 
Diario de Ferrol, 'Nordesía', nº 357, 31 decembro 2005, pp. 18-19. 
 
Conversa coa actriz ferrolá Ana Vallés, unha das fundadoras e responsábeis da compañía 
teatral Matarile, que fala aquí das dificultades dun teatro alternativo, principalmente pola 
falta de apoio institucional, e da súa propia experiencia creativa. Préstase especial atención 
ao peche en Santiago, semanas antes desta entrevista e principalmente por motivos 
económicos, da Sala Galán, sede de Matarile e un dos poucos locais en Galicia que 
apostaban pola danza e o teatro contemporáneos. 
 
 
 
Villar, Carmen, ''Cunqueiro es el gran fabulador y poeta del XX'', Faro de Vigo, 1 
decembro 2005, p. 80. 
 



O cantautor berciano Amancio Prada, co gallo da súa presenza en Compostela para 
homenaxear a Álvaro Cunqueiro, destaca que o neotrobadorismo é a poesía que máis lle 
gusta dese autor e que a súa obra preferida é Merlín e familia. 
 
 
 
Viñas, María L., 'Como no teatro, aquí non hai nada superfluo', El Progreso, 'Cantón', nº 
58, 'El rincón de...', 16 outubro 2005, p. 4. 
 
Dáse conta da descrición do fogar da directora teatral Tareixa Campo e achégase unha 
batería de preguntas curtas de carácter persoal. 
 
 
X.C., 'Helena Villar: 'Temos que facer dela a grande pedagoga de Galiza', A Nosa Terra, nº 
1.187, 'Cultura', 4 agosto 2005, p. 24. 
 
Helena Villar revela que o principal proxecto para a Fundación Rosalía de Castro consiste 
en "poñer a andar o Centro de Estudos Rosalianos" e tamén formar unha aula pedagóxica e 
construír un auditorio ao aire libre na horta. Afirma que o seu obxectivo é que "a xente que 
saia da casa aprenda algo sobre Rosalía".  
 
 
X.F., 'A tradución é fundamental para gañar lectores en galego', La Voz de Galicia, 
'Entrevista', 29 agosto 2005, p. 66. 
 
O tradutor Xosé María Gómez Clemente considera que a tradución é imprescindíbel na 
literatura, xa que permite darnos a coñecer. Admite que é preciso un plan de tradución e 
opina que é "triste" que os libros aparezan dous anos despois da versión castelá. Afirma que 
o tradutor, á parte de ser actor secundario, é autor. Por último, trata a Asociación de 
Tradutores Galegos.  
 
 
 
V.8. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: NOTAS, 
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS 
 
A.I., 'Un libro recoge más de cien citas sobre Santiago', El Correo Gallego, 'Santiago', 26 
xaneiro 2005, p. 31. 
 
Infórmase da presentación do libro Santiago de Compostela na Fundación Caixa Galicia e 
no que se recollen testimonios de diferentes autores sobre a cidade. 
 
 
 
 
A.I., 'Teatro y cine en estado puro', El Correo Gallego, 'Santiago', 18 outubro 2005, p. 31. 



 
Faise referencia á homenaxe  ao dramaturgo Roberto Vidal Bolaño  por medio da 
representación da súa obra Doentes. Indícase o lugar en que se representará esta obra e 
sinálase que estará protagonizada por Carlos Blanco (Narrador), entre outros moitos actores 
e actrices. Achéganse algúns breves trazos da obra e, da súa estrutura, dise que recrea a 
estrutura cíclica de Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle Inclán. Finalmente, 
recórdase que esta peza foi presentada por Vidal Bolaño fai sete anos no Teatro Pirncipal.  
 
 
A.L., 'A música de catorce versos', El Ideal Gallego, 'A Coruña', 3 marzo 2005, p. 19. 
 
Faise referencia á presentación na Fundación Caixa Galicia da obra de Xavier Seoane, 
Vagar de amor e sombra. Coméntase que é unha escolma de setenta e oito poemas de 
temas moi diversos que aparecen unidos pola forma, xa que se trata de sonetos, 
recuperando así un metro clásico. Indícase que o libro foi publicado pola Deputación de 
Pontevedra, na colección "Tambo". 
 
 
 
A.M., 'Los lectores aplaudieron los recuerdos novelados del exilio', La Opinión, 'Cultura', 
23 xaneiro 2005, p. 60. 
 
Dáse conta de cáles foron as obras de máis éxito da editorial Xerais: Os meus ollos, de 
Ramiro Fonte e O exiliado e a primavera, de Manuel Veiga. A editorial Galaxia esgotou as 
obras A ollada do desexo. Obra fotográfica 1933-1973, de Eduardo Blanco Amor, A 
historia de Galicia, de Ramón Villares e A terra quere pobo, de Barreiro Rivas. Por último, 
a editorial Ir Indo colleitou o maior éxito con Enciclopedia Galega Universal. 
 
 
 
A.M., 'Las apuestas de los editores para 2005', La Opinión, 'Cultura', 23 xaneiro 2005, p. 
61. 
 
Coméntase que a editorial Xerais ten previsto publicar para o 2005 as obras O fillo do 
acordeonista, de Bernardo Atxaga, traducida ao galego por Ramón Nicolás, e Veu 
visitarme o mar, de Rosa Aneiros. Pola súa banda, a editorial Galaxia prepara unha obra 
sobre Antía Cal, Antón Lopo realizará unha biografía sobre Lorenzo Varela e publicarán un 
libro de fotografía sobre as casas dos escritores. Por último, Ir Indo pretende finalizar a 
Enciclopedia Galega Universal, editar o libro As cores da vida de Tono Núñez e Laura 
Comesaña e a obra Historia dunha aldea galega. 
 
 
 
A.M., 'Xerais celebra su 25 aniversario', La Opinión, 'Cultura', 23 xaneiro 2005, p. 61. 
 



Con motivo da celebración do vinte e cinco aniversario da editorial Xerais, infórmase que 
esta vai publicar a colección "Os libros Xerais do XXV aniversario" e dáse conta dos títulos 
que incluirá a devandita colección. 
 
 
 
A.N.T., 'Morre Agustín Sixto Seco, un activista da autonomía', A Nosa Terra, nº 1.158, 
'Cultura', 6 xaneiro 2005, p. 24. 
 
Faise referencia á morte de Agustín Sixto Seco e achégase a súa historia como defensor de 
Galicia. Coméntase que a súa vida estivo ligada á recuperación da casa de Rosalía de 
Castro, actualmente convertida en museo, e tamén á figura de Otero Pedrayo. Sixto foi 
presidente dos patronatos de ambas fundacións. En columna á parte, resúmese a vida do 
escritor e a súa participación en diferentes institucións. Finalmente, noutro apartado da 
nova, refírense as súas accións políticas. 
 
 
 
A.N.T., 'Cando ler o Quixote daba sono', A Nosa Terra, nº 1.163, 'Cultura', 10 febreiro 
2005, p. 25. 
 
Coméntase que Ramiro Fonte, no seu libro Os ollos da ponte, lembra cómo era acollida a 
obra de Cervantes, O Quixote, polos alumnos da etapa franquista, que a consideraban moi 
aburrida. 
 
 
 
A.N.T., 'Vinte e cinco curtametraxes contra Fraga', A Nosa Terra, nº 1.164, 'Cultura', 17 
febreiro 2005, p. 25. 
 
Infórmase de que se vai iniciar o proxecto "Hai que botalos" que contará con vinte e cinco 
curtametraxes sobre Galicia e no que participarán, segundo se apunta, algúns escritores 
galegos: Manuel Rivas, Suso de Toro, Xavier Queipo, Camilo Franco, Séchu Sende e Rosa 
Aneiros. 
 
 
 
A.N.T., 'Con Arthur Miller vaise un dos principais dramaturgos realistas do século XX', A 
Nosa Terra, nº 1.164, 'Cultura', 17 febreiro 2005, p. 24. 
 
Dáse conta do pasamento do dramaturgo inglés Arthur Miller e resúmese a súa traxectoria. 
Indícase que a crítica o ten catalogado como un escritor realista que segue o "ronsel da 
crítica das convencións burguesas" e considérase un dramaturgo que se dirixe a todas as 
clases sociais. A continuación, faise referencia a dúas das súas obras máis importantes: 
Morte dun viaxante, traducida ao galego por María Xosé Noia Ansede, que vai ser levada á 
escena polo Centro Dramático Galego, e As bruxas de Salem. Por último, tamén se fai 
referencia aos ensaios de Miller, nos que o escritor dá a coñecer as súas ideas. En columna 



á marxe recóllese parte dun destes ensaios en que o autor conta como foi a época en que el 
comezou a escribir. 
 
 
 
A.N.T., 'Cesáreo Sánchez novo presidente da Asociación de Escritores', A Nosa Terra, nº 
1165, 'Cultura', 24 febreiro 2005, p. 25. 
 
Coméntase que Cesáreo Sánchez Iglesias foi escollido como novo presidente da Asociación 
de Escritores en Lingua Galega e, xunto a el, formarán o grupo directivo Marica Campo, 
Mercedes Queixas, Marta Dacosta, Anxo Gómez, Xavier Queipo, Henrique Rabuñal, 
Marga Romero, Xerardo Méndez, Antía Otero e Vicente Araguas. Así mesmo, recóllense 
as palabras de Cesáreo Sánchez, quen salienta a importancia de continuar o labor da 
Asociación, que se adapta agora aos novos estatutos. Finalmente, dáse conta do programa 
proposto para o 2005, en que continúa a publicación da colección "Poeta en Compostela", a 
organización dun "Paseo Literario por Compostela", o simposio "Letras na raia", a creación 
dunha revista e a publicación da historia da Asociación a cargo de Marcos Valcárcel. En 
canto aos premios, indícase que se entregarán a "Letra E" e "Os bos e xenerosos". 
 
 
 
A.N.T., 'Piden material para unha fita sobre Manuel María', A Nosa Terra, nº 1166, 
'Cultura', 3 marzo 2005, p. 25. 
 
Con motivo de elaboración dun un documental sobre a figura do poeta Manuel María, 
infórmase de que a Asociación de Escritores en Lingua Galega, a Asociación Socio-
pedagóxica Galega, o CIG e mais a Mesa pola Normalización están a solicitar a todos 
aqueles que poidan ter material sobre o autor entrevistas, fotografías, grabacións, etc. 
 
 
 
A.N.T., 'Unha rosa para Manuel María', A Nosa Terra, nº 1.168, 'Cultura', 17 marzo 2005, 
p. 25. 
 
Saliéntase que entre todas as iniciativas que se están levando a cabo para homenaxear ao 
poeta Manuel María, unha das máis fermosas é a proposta baixo o lema "Leva unha rosa a 
Outeiro. Viaxando con Manuel María". A homenaxe, segundo se indica, consiste nun 
recorrido a pé acompañado por recitais poéticos e musicais. Así mesmo, dáse conta das 
persoas que participan no acto e de quen son os organizadores do mesmo. 
 
 
 
A.N.T., 'As XV Xornadas de Lingua e Literatura o oito e nove de abril en Compostela', A 
Nosa Terra, nº 1.168, 'Sociedade', 17 marzo 2005, p. 16. 
 



Dáse conta do inicio das XV Xornadas de Lingua e Literatura, organizadas polo CIG e a 
Asociación Socio-pedagóxica Galega. Achéganse os títulos de todas as conferencias e os 
seus participantes así como o de todos os seminarios que se van realizar. 
 
 
 
A.N.T., 'O PEN Clube organiza encontros gastronómico-literarios', A Nosa Terra, nº 1171, 
'Cultura', 14 abril 2005, p. 25. 
 
Coméntase que o Pen Clube organiza uns xantares literarios en diferentes localidades 
galegas e centrados na figura de diversos escritores. Indícase que o primeiro encontro, 
celebrado en Vedra, tivo como protagonista a Álvaro Cunqueiro. O segundo celebrouse en 
Padrón e os homenaxeados foron Rosalía de Castro e Camilo José Cela. O encontro 
dedicado a Xosé María Castroviejo e Antonio Odriozola tivo lugar en Pontevedra; na 
Estrada, dedicaron o xantar a Julio Camba; en Ourense, a Otero Pedrayo e Xaquín Lorenzo 
e, por último, en Oleiros, celebraron o xantar dedicado a Pardo Bazán. 
 
 
 
A.N.T., 'Os escritores reúnense en Poio 25 anos despois do seu congreso histórico', A Nosa 
Terra, nº 1.175, 'Cultura', 12 maio 2005, p. 25. 
 
Dáse conta do programa de actividades que a Asociación de Escritores en Lingua Galega 
vai desenvolver no seu congreso durante o 4 e 5 de xuño de 2005. Coméntase que a 
primeira conferencia correrá a cargo de Carlos Bernárdez co título de "Vinte e cinco anos 
de literatura galega"; despois haberá tres mesas redondas: "Os escritores na Galiza, presente 
e futuro", "Dez anos de homenaxe aos Escritores na súa Terra" e "Nó, Escrita e 
Contemporánea na historia da AELG. As revistas e suplementos literarios na Galiza". Na 
segunda xornada, haberá un percorrido polo casco vello de Pontevedra e logo varios recitais 
poético-musicais. Por último, afírmase que o obxectivo deste congreso é analizar a 
situación dos escritores galegos e a evolución e traxectoria da Asociación nos seus vinte e 
cinco anos de vida. 
 
 
 
A.N.T., 'DVD cunha longa entrevista a Cunqueiro', A Nosa Terra, nº 1.176, 'Cultura', 19 
maio 2005, p. 25. 
 
Saliéntase que a décimo sexta entrega dos DVD's da colección "A Fondo" recolle, entre 
outras, unha entrevista a Cunqueiro, en que o autor resume a súa biografía literaria e 
explica algúns conceptos sobre a lingua literaria. Finalmente, coméntase que a editorial 
Alvarellos publicou un libro en que recolle trinta e sete artigos do autor escritos para a 
revista Vida Gallega e que agora saen baixo o título de Viajes y yantares por Galicia. 
 
 
 



A.N.T., 'Un amplo programa de actividades conmemora o ano de Ánxel Casal', A Nosa 
Terra, nº 1.177, 'Cultura', 26 maio 2005, p. 25. 
 
Con motivo da celebración do ano Ánxel Casal 2005, dáse conta das actividades 
programadas, entre as que se nomean o ciclo de representacións "Casal no teatro", a 
actuación de Quico Cadaval, que presenta o conto Manolo Chavoleiro, a interpretación 
musical de César Morán e a representación teatral da obra A lúa vai encuberta, a cargo do 
grupo de teatro Conxuntovaldeiro; ademais, coméntase que se editarán diversos libros 
sobre Casal. De seguido, saliéntanse outras actividades programadas, neste caso 
exposicións, e indícase que a de maior formato será a presentada baixo o título "Os artistas 
de Casal". Finalmente, anúnciase a próxima celebración dunhas xornadas na Universidade 
compostelá sobre Ánxel Casal. 
 
 
 
A.N.T., 'Mariñán vístese de literatura', A Nosa Terra, nº 1.177, 'Cultura', 26 maio 2005, p. 
25. 
 
Dáse conta da celebración dos II Diálogos Literarios no Pazo de Mariñán organizados pola 
Fundación Carlos Casares. Coméntase cales serán os temas que se aborden: a literatura, a 
violencia e a guerra, a relación de Galicia co mar, as satisfaccións de editar poesía, o conto 
literario e as traducións. 
 
 
 
A.N.T., 'Congreso de Escritores, en Poio despois de 25 anos', A Nosa Terra, nº 1.178, 
'Cultura', 2 xuño 2005, p. 25. 
 
Coméntase que a Asociación de Escritores en Lingua Galega vai celebrar un congreso en 
Poio en que lembrarán o primeiro congreso que realizaron en 1981 e en que homenaxearán 
ás persoas que participaron nel e que xa non están presentes. Dáse conta dos puntos que 
aprobaron naquela ocasión relacionados coa cultura e a literatura galegas. 
 
 
 
A.N.T., 'Un congreso para Manuel María', A Nosa Terra, nº 1.180, 'Cultura', 16 xuño 2005, 
p. 25. 
 
Infórmase da celebración dun congreso dedicado a Manuel María que está a organizar a 
Asociación de Escritores en Lingua Galega, a Mesa pola Normalización Lingüística, a CIG, 
a Asociación Socio-Pedagóxica e a Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña. 
Teñen previsto que o acto inaugural corra a cargo de Francisco Carballo e algunhas das 
sesións xa estabelecidas centraranse en Manuel María como escritor polifacético, en 
Manuel María como xornalista, na construción do idioma, etc. Finalmente, exprésase o 
desexo de rematar o congreso cunha conferencia a cargo de Basilio Losada. Ademais, 
indícase que cada día se realizarán recitais poéticos e musicais. 
 



 
 
A.N.T., 'Lectura de textos contra a tortura', A Nosa Terra, nº 1.181, 'Sociedade', 23 xuño 
2005, p. 18. 
 
Dáse conta dun acto de lectura pública de textos en denuncia da tortura, con motivo do Día 
Internacional contra a Tortura, Esculca, Observatorio para a Defensa dos Direitos e 
Liberdades. Así mesmo, apúntanse os participantes do acto. 
 
 
 
A.N.T., 'Ánxel Casal, o alcalde mártir de Compostela', A Nosa Terra, nº 1.185, 'Día da 
Patria Galega', 21 xullo 2005, p. 8. 
 
Faise aquí unha biografía de Ánxel Casal, alcalde compostelán, desde o seu nacemento na 
Coruña, ata o seu fusilamento en Cacheiras por parte dos falanxistas o 19 de agosto de 
1936, por mor da celebración no ano 2005 e por parte do Concello de Santiago do 110 
aniversario do seu nacemento, onde se anuncia o visionado do documental Ánxel Casal, a 
luz impresa, realizado por Xan Pérez Leira, no Teatro Principal de Compostela o día 22 de 
xullo. 
 
 
A.N.T., 'Un ano sen Manuel María', A Nosa Terra, nº 1188, 'Cultura', 8 setembro 2005, p. 
25. 
 
Comézase recordando a homenaxe a Manuel María en agosto de 2005 no Festival de 
Pardiñas, en Guitiriz, por medio dun fragmento que Xurxo Souto escribía en La Opinión. A 
continuación, dáse conta doutros actos de lembranza na data do cabodano do poeta, como 
son a presentación na Coruña da plataforma que promove a construción dun monumento 
adicado á súa figura, unha exposición na Casa da Cultura de Vilalba, ou os actos musicais e 
literarios na Praza das Mulleres, con intervencións como a de Lois Diéguez, Ana Arias, 
Darío Xohán Cabana, Vicente Piñeiro, David Otero, Marica Campo ou Avelino Pousa 
Antelo, entre outros, que recitarán versos de Terra Chá, na parte literaria, e Pilocha, A 
Quenlla, Miro Casabella e varios grupos folclóricos, na vertente musical.  Ademais, 
anúnciase a realización de numerosas actividades en homenaxe ao escritor, entre as que se 
atopa a gravación dun disco monográfico de Milladoiro arredor da obra do poeta chairego, 
por parte da comisión formada por AS-PG, Asociación de Escritores, A Mesa e a CIG-
Ensino no Museo do Pobo Galego, o día 11 de setembro. 
 
 
A.N.T., 'Edición popular de clásicos universais en galego', A Nosa Terra, nº 1188, 'Cultura', 
8 setembro 2005, p. 24. 
 
Anúnciase a próxima comercialización dun extenso catálogo de obras da literatura europea 
traducidas ao galego, integrando a Biblioteca Galega de Clásicos Universais, así como a 
distribución gratuíta de 180000 exemplares no seu primeiro día de saída, coincidindo coa 



data de Santa Rosalía, o catro de setembro. Alén disto, faise referencia ás promotoras desta 
iniciativa, as editoriais Galaxia e Xerais.  
 
 
A.N.T., 'Arranca o Ano Manuel María', A Nosa Terra, nº 1192, 'Cultura', 6 outubro 2005, 
p. 24. 
 
Anúnciase o comezo do programa de actividades como a edición de libros, discos e 
audiovisuais, recitais e exposicións en homenaxe a Manuel María, que se prolongarán case 
durante un ano. Sinálase que con esta iniciativa se quere recuperar a palabra do autor da 
Terra Chá e mostrar que segue viva. Fálase a seguir do acto "Lingua, pobo e Terra", punto 
de partida dunha xornada que combinará poesía, música e audiovisual. Tamén se adiantan 
outros proxectos en marcha, como a edición dun disco homenaxe polo grupo Milladoiro, a 
actuación da Banda Filarmónica de Galicia con seis corais no Auditorio de Santiago ou a 
representación dunha peza teatral en Pontevedra, así como un espectáculo poético-teatral e 
una película sobre a vida e obra de Manuel María, xunto cun libro e un CD cos seus 
poemas. Por outra banda, anúnciase a celebración dun congreso na Coruña, cunha sesión 
socio-biográfica sobre o autor e un acto literario-musical, que se vai pechar cun recital 
poético. 
 
 
A.N.T., 'Manuel María na voz de poetas e músicos', A Nosa Terra, nº 1.193, 'Cultura', 13 
outubro 2005, p. 30. 
 
Dáse conta do encontro de escritores, ensinantes, creadores culturais, políticos e 
admiradores no Auditorio de Galicia para facerlle unha homenaxe a Manuel María, entre os 
que estaban presentes Saleta e familiares de homenaxeado, Xosé Neira Vilas e Salvador 
García Bodaño, entre outros. Sinálase que foi Francisco Rodríguez Sánchez quen situou a 
obra do poeta "na vontade de Manuel de dotar á nación de autogoberno e liberdade" e 
recordou distintos fitos da súa biografía. Indícase que o acto se pechou coa voz de Manuel 
María, formando a banda sonora dunha montaxe audiovisual titulada cun verso do poeta "A 
palabra estremecida e alertada". 
 
 
A.N.T., 'Asunción Arias 'Co meu libro identifícanse as mulleres', A Nosa Terra, nº 1.198, 
'Fin de semana', 17 novembro 2005, p. 33. 
 
Entrevista á autora, integrante das Redes Escarlata e creadora da editorial A pena d'agua, 
onde publicou A muller de vidro. Asunción Arias destaca a combinación de mito e poesía 
nesta obra que recupera os vellos oficios, as súas performance nos recitais e a versión 
interactiva da obra. 
 
 
 
 
A.O., 'Porro pide al Puerto que permita la Feira del Libro en los jardines de Montero Ríos', 
Atlántico Diario, 'Vigo', 19 maio 2005, p. 14. 



 
Infórmase sobre o cambio de ubicación da Feira do Libro de Vigo que traslada os seus 
expositores para os xardíns de Montero Ríos. 
 
 
 
A.P., 'Os escritores ourensáns reivindican a ourensanía', La Región, 'Literatura', 30 abril 
2005, p. 59. 
 
Dáse conta da celebración dun xantar literario no restaurante Galileo de Ourense, 
organizado polo Pen Clube galego e no que participaron diferentes escritores e 
personalidades relacionadas coa cultura ourensá. 
 
 
 
A.R., 'Un congreso salienta o papel de Manuel María na difusión da lingua', La Opinión, 
'Cultura', 4 novembro 2005, p. 61. 
 
Anúnciase que vai ter lugar o congreso "Manuel María. Literatura e nación", organizado 
por varias asociacións e que se desenvolverá na Facultade de Filoloxía da Coruña. Sinálase 
que durante tres días se analizará a figura de Manuel María, autor de obras como Terra Chá 
ou Os soños na gaiola, "O precursor do nacemento da Literatura galega nos anos 50", 
segundo Pilar García Negro, unha das organizadoras deste evento. Ademais engádese que é 
o autor coa obra máis variada do s. XX e que diversos especialistas da obra do escritor 
darán conferencias, coordinarán mesas redondas e analizarán as súas diferentes facetas, 
tanto na vida profesional coma na persoal. Continúase informando de que este congreso, 
ademais de homenaxear o autor, dará cabida a actividades como a edición dun disco con 
poemas de Manuel María, con música do grupo Milladoiro, obras teatrais e a creación do 
Premio Manuel María á Dignidade Galega, con que se galardoará á persoa que máis 
destaque no ámbito da defensa da lingua no que vai de ano. 
 
 
A.S., 'Galaxia presenta os seus clásicos traducidos ao galego esta tarde', El Progreso, 
'Cultura', 24 febreiro 2005, p. 89. 
 
Infórmase da presentación da nova colección que a editorial Galaxia e a Fundación Caixa 
Galicia están a levar a cabo baixo o título de "Clásicos Universais". Afírmase que esta 
colección recolle as principais obras da literatura universal traducidas ao galego e, a 
continuación, dáse conta dos sete números que xa foron publicados. 
 
 
 
A.S., 'Un gran día para el sector editorial', El Correo Gallego, 'Hoy', 26 febreiro 2005, p. 
75. 
 
Dáse conta da aprobación por parte da Mesa polo Libro e a Lectura dos borradores dos 
proxectos da Lei de Bibliotecas e do Libro que terá que ser agora aprobada pola Xunta de 



Galicia. Coméntase que mediante estas leis se pretende crear a Biblioteca de Galiza e para 
iso teñen gran responsabilidade as bibliotecas públicas que deben difundir a lingua e os 
libros en galego. 
 
 
 
A.S., 'A escea incorpórase á RAG da man do dramaturgo Euloxio Rodríguez Ruibal', El 
Progreso, 'Cultura', 7 marzo 2005, p. 73. 
 
Dáse conta da elección, por parte da Real Academia Galega, de Euloxio Rodríguez Ruibal 
como académico numerario debido aos seus estudos e coñecementos sobre o mundo teatral. 
 
 
 
A.S., 'O PEN Clube homenaxea a Cunqueiro para iniciar os seus 'Xantares Literarios', El 
Progreso, 'Cultura', 29 marzo 2005, p. 57. 
 
Infórmase do inicio da celebración dos Xantares Literarios, organizados polo Pen Clube, 
que dedican a súa primeira xornada a Álvaro Cunqueiro. Así mesmo, dáse conta de cales 
serán os restantes escritores homenaxeados nas sete xornadas previstas e noméanse algúns 
dos participantes. 
 
 
 
A.S., 'O académico da RAG Ogando Vázquez finou onte en Ourense', El Progreso, 'Cultura 
e comunicación', 2 abril 2005, p. 89. 
 
Infórmase sobre o falecemento do académico Xulio Francisco Ogando Vázquez e o seu 
enterramento en Ourense. Así mesmo, achégase brevemento a traxectoria intelectual do 
intelectual. 
 
 
 
A.S., 'Galaxia edita el libro A república dos soños', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 2 
abril 2005, p. 83. 
 
Dáse conta da presentación da obra de Nélida Piñón A República dos soños, traducida ao 
galego pola editorial Galaxia. Recóllense os comentarios da propia autora e mais do 
presidente da Xunta de Galicia, Manuel Fraga, así como a de Víctor Freixanes, presidente 
de Galaxia. 
 
 
 
A.S., 'Galaxia edita la 'crónica de la emigración' de Nélida Piñón', El Progreso, 'Cultura', 2 
abril 2005, p. 91. 
 



Dáse conta da presentación da tradución ao galego da obra de Nélida Piñón, A República 
dos soños. No acto estiveron presentes, ademais da autora, o presidente da Xunta de 
Galicia, Manuel Fraga, e o director da editorial Galaxia, Víctor Freixanes. Ambos 
destacaron a importancia da obra como representación de todos os emigrantes galegos, xa 
que nela se atopan o realismo e a sensibilidade daquela época. 
 
 
 
A.S., 'O académico da RAG Xulio Francisco Ogando Vázquez será soterrado hoxe en 
Ourense', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 2 abril 2005, p. 86. 
 
Dáse conta do pasamento de Xulio Francisco Ogando Vázquez, que será soterrado na 
parroquia da Santísima Trinidade de Ourense. Coméntase que Ogando era membro 
numerario da RAG e que dedicou o seu traballo a diversos estudos e investigacións 
centrados no mundo do libro, nos xuristas e ilustrados dos séculos XIV ao XVIII e en 
escritores galegos como Antonio López Ferreiro, Ramón Otero Pedrayo, etc. 
 
 
 
A.S., 'Unha mostra en Santiago abriu os actos dos 25 anos de Sotelo Blanco', El Progreso, 
'Cultura', 3 maio 2005, p. 73. 
 
Infórmase das celebracións que levará a cabo a editorial Sotelo Blanco con motivo do seu 
vintecinco aniversario. Os actos consistirán nunha exposición restrospectiva sobre a vida da 
editorial e o seu catálogo. Coméntase, ademais, que se realizarán outras actividades como 
conferencias e mesas redondas. 
 
 
 
A.S., '25 anos de Sotelo Blanco Edicións', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 3 maio 2005, 
p. 80. 
 
Con motivo da celebración dos vinte e cinco anos de existencia da editorial Sotelo Blanco, 
dáse conta de todas as activades programadas, entre as que se salienta a exposición sobre a 
editorial e o seu catálogo bibliográfico, na Fundación Torrente Ballester de Santiago de 
Compostela. Indícase, ademais, que se realizarán unha serie de conferencias e mesas 
redondas e tamén que haberá unha sesión dedicada á literatura infantil. 
 
 
 
A.S., 'La Feria del Libro de Vigo arranca hoy en Montero Ríos', Faro de Vigo, 'Sociedad y 
cultura', 1 xullo 2005, p. 50. 
 
Dáse conta do comezo da XXI edición da Feira do Libro de Vigo que este ano ten a súa 
localización na rúa Montero Ríos. Indícase cales serán algúns dos escritores que asinarán os 
seus libros e coméntase que haberá diversas actividades e charlas-coloquios. 
 



 
 
A.S., 'Los libros toman la calle Montero Ríos', Faro de Vigo, 'Sociedad y cultura', 2 xullo 
2005, p. 44. 
 
Infórmase da inauguración da XXI edición da Feira do Libro de Vigo, situada na rúa 
Montero Ríos, e que amplía o seu horario ata as once da noite. Coméntase que nesta 
edición participan trinta e dous libreiros, editores e institucións e saliéntase a presenza da 
editorial burgalesa Siloé, que presenta o facsímile Atlase de Pedro Teixeira. En columna á 
parte, dáse conta do encargado do pregón inaugural, o poeta Afonso Pexegueiro. 
 
 
 
A.S., 'Biblioteca de Teatro nace como apoyo a la formación', Faro de Vigo, 'Sociedad y 
Cultura', 20 xullo 2005, p. 34. 
 
Dáse conta da presentación da colección "Biblioteca de Teatro", da editorial Galaxia. 
Recóllense as palabras do director da Escola Superior de Arte Dramático de Galicia, 
Manuel F.Vieites, quen matizou que esta colección nace coas finalidades de ser utilizada 
como unha ferramenta de traballo e de dar a coñecer as artes escénicas. Tamén se sinala 
que Vieites destacou como obxetivo da "Biblioteca de Teatro" o querer situar a Galicia 
como unha potencia mundial na pescuda e creación teatral. Apúntase que esta colección 
conta coa colaboración da IGAEM (Institución Galega das Artes Escénicas e Musicais) e 
que xa se levan publicado oito títulos, entre os que se poden atopar dende análises e 
interpretacións de textos dramáticos, até teorías e prácticas interpretativas de textos 
dramáticos. 
 
 
A.V., 'Un IES de Lugo honra a catro literatos con versos e debuxos', El Progreso, 'Cultura', 
13 maio 2005, p. 88. 
 
Infórmase de que o IES Lucus Augusti de Lugo acaba de publicar unha carpeta en 
homenaxe a catro escritores galegos que estudaron nas súas aulas: Luís Pimentel, Ánxel 
Fole, Álvaro Cunqueiro e Manuel María. A carpeta ten poemas de Manuel Celso Matalobos 
e ilustracións de Macía e sae co título de A voz da terra. Retratos literarios. 
 
 
 
A.V., 'Cultura Aberta promove a lectura entre os presos de Teixeiro', Galicia Hoxe, 'Maré', 
17 decembro 2005, p. 36. 
 
Saliéntase a participación de Cándido Pazó no cárcere de Teixeiro, dentro do programa 
"Cultura Aberta" que propón a Consellería de Cultura para facer chegar a todos os 
colectivos diferentes actividades. Os ámbitos de actuación serán as lonxas, hospitais, 
cárceres e residencias da terceira idade. 
 
 



 
A.V.O., 'García Canido dirixirá Cultura no Cervantes', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 5 xullo 
2005, p. 43. 
 
Infórmase do nomeamento de Xosé Luis García Canido como novo director de Cultura do 
Instituto Cervantes e exponse a súa traxectoria laboral, salientando o seu traballo en 
diferentes xornais e a impartición de cursos e conferencias. 
 
 
 
 
Abad, Sandra, 'Uno de cada cuatro cambreses es socio de la red de bibliotecas', La 
Opinión, 'Cambre/Culleredo', 1 xullo 2005, p. 14. 
 
Coméntase o incremento do número de socios das bibliotecas municipais do Concello de 
Cambre, que alcanzaron unha cifra superior a máis de douscentos novos usuarios. Así 
mesmo, tamén se comenta que o número de actividades e o índice de préstamos 
bibliotecario se viron incrementados, así como os fondos bibliográficos. 
 
 
 
Abejón, Paloma, 'Los gallegos leen y visitan museos por encima de la media española', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 1 abril 2005, p. 45. 
 
Dáse conta dos datos extraídos da enquisa realizada a nivel nacional sobre os hábitos e 
prácticas culturais que teñen os españois. Achéganse as cifras que revelan que os galegos se 
atopan por riba da media española na lectura de libros, así como na visita a museos, atopan 
bibliotecas, galerías de arte... En cambio, as cifras relacionadas co uso do computador ou a 
asistencia ao cine, atópanse por debaixo da media. 
 
 
 
Abilleira, Marina, 'La biblioteca de Raxó se queda pequeña', Diario de Pontevedra, 
'Pontevedra/comarca/Poio', 3 abril 2005, p. 16. 
 
Critícase a falta de espazo que sofre a Biblioteca de Raxó de cara ao almacenamento de 
todo o seu fondo bibliográfico. Actualmente, a biblioteca sitúase no edificio da Casa do 
Mar, pero teñen previsto que se constrúa a Casa da Cultura de Raxó e que se traslade alí, 
polo que se solicita que as obras do novo edificio comecen canto antes. 
 
 
 
Abilleira, Marina, 'Una biblioteca con páginas de historia', Diario de Pontevedra, 
'Poio/Comarca', 16 outubro 2005, p. 12. 
 

Dáse conta da riqueza da biblioteca do Mosteiro de San Xoán de Poi, na que se atopan arredor 
de cen mil volumes. Destácase que entre eles se atopan incunábeis e obras de teoloxía, 



literatura, historia e música, entre as que se atopan as Cantigas de Afonso X "O Sabio", O 
Conde Lucanor, obras de Horacio e moitos manuscritos non catalogados. Ademais de todo isto, 
afírmase que as obras sobre Galicia ocupan unha parte importante de varias salas. 

 
 
Abuín de Tembra, Avelino, 'Dor de corazón (1)', La Voz de Galicia, 'Contrastes', 25 
agosto 2005, p. 40. 
 
Poema de Avelino Abuín de Tembra onde o tema principal aparece recollido no propio 
título, a dor de corazón, que se nos achega e describe mediante diversas metáforas, 
comparacións e outros procedementos literarios, mais sempre recorrendo á mesma 
estrutura. 
 
 
Achanjo, Neide, 'Pequeno oratorio', Galicia Hoxe, 'Maré', 10 xullo 2005, p. 32. 
 
Breve poema que reflexiona sobre a confusión entre o desexo e a realidade. 
 
 
 
Agrelo Sellán, Javier, 'Dende o outro lado da alambrada', La Voz de Galicia, 'Relatos do 
verán', 23 agosto 2005, p. 40. 
 

Relato de Javier Agrelo Sellán en que se narra a historia dun mundo ficticio gobernado polos 
Homes Sombra. Primeiro meteron as persoas en xaulas, tratándoas coma gando e se alguén se 
rebelaba era castigado ou eliminado. Grazas á Primeira Revolución, os homes volveron ser 
ceibes, pero os Homes Sombra reagrupáronse e recuperaron o control dunha forma diferente. 
Desta vez as persoas vivían en territorios rodeados por valados. Cando comezou a Segunda 
Revolución, Eles trouxeron o Medo, xa que lles fixeron crer ás persoas que estes valados as 
estaban protexendo de terríbeis inimigos.  

 
 
Agulla, A., 'La Biblioteca podría recibir 600 libros', Diario de Pontevedra, 'Pontevedra', 19 
xullo 2005, p. 13. 
 
Coméntase que hoxe o Padroado Municipal da Biblioteca e do Museo de Pontevedra 
celebrará unha reunión para analizar a proposta de doazón duns seiscentos libros para a 
Biblioteca Vidal Pazos. Sinálase que a doazón foi realizada pola viúva do economista José 
Alberto Blanco Losada e que se agarda que o Padroado tome unha decisión, que será 
anunciada nun acto público. 
 
 
Alcalá, Xavier, 'Do desafío ao Encantador do Burgo do Faro', La Voz de Galicia, 'Relatos 
do verán', 17 agosto 2005, p. 46. 
 
Este é un pequeno relato do autor galego Xavier Alcalá onde se conta a aventura 
protagonizada por Don Quixote e Sancho na súa visita ao Encantador Maior do Reino da 



Galicia. A peripecia destes dous personaxes, recollida a modo de nova, recrea os problemas 
e andainas que sufriron na súa travesía cara ao Encantador do Burgo do Faro. Indícase que 
o texto onde se recolle a narración da aventura foi escrito en lingua galega aljamiada por 
Sidi Xabierre al Ferrolí. 
 
 
Aleixandre, Marilar, 'A salgadora de porcos', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 26 
agosto 2005, p. 42. 
 
Relato curto de Marilar Aleixandre que aparece na sección de 'Relatos de Verán' con 
ilustracións de Xaquín Marín. 
 
 
Alén Castelain, Eusebio, 'A árbore', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 22 agosto 2005, 
p. 49. 
 
Relato que comeza coa noticia de que no bosque morreu unha árbore. Este bosque é moi 
tranquilo, ao carón da costa, polo que ninguén se percatou da caída desta, xa que foi 
silenciosa. A árbore en cuestión vivía nun deses bosques moi ricos en flora e fauna, xa 
sobrevivira a unha praga e un incendio que seguramente foran os causantes do seu 
debilitamento, pero aínda así as súas raíces aguantaran até non poder máis. Todo o bosque 
estaba triste pola perda, tanto animais coma plantas. A súa morte producírase moito antes 
de que o ser humano comezara a cortar todo o bosque co fin de comercializar a madeira. 
 
 
Alfaya, An, ''A cuarta carta'', Faro de Vigo, 'Sociedad y Cultura', 5 xaneiro 2005, p. 39. 
 
Conta a historia dun home que volveu á casa polo Nadal e atopou catro cartas na caixa do 
correo en que lle contaban que o despediran do traballo, que tiña problemas de saúde e que 
perdera ao seu amor; entón, deuse á bebida, e finalmente, decatouse de que o mataselos das 
cartas era vello. 
 
 
 
Alfaya, An, 'Don Quixote en Fisterra', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 19 agosto 
2005, p. 41. 
 
Breve  narración en que An Alfaya presenta aos famosos personaxes creados por Miguel de 
Cervantes, situándoos en terras galegas. Iníciase a aventura coa chegada de Don Quixote e 
Sancho a Fisterra, onde cabaleiro e escudeiro son recibidos con hospitalidade e convidados 
a unha festa. Malia nun primeiro momento don Quixote pensar que o seu anfritión é un 
cabaleiro de Barba Dourada, é en realidade un ladrón.  
 
 
Allegue, Alexandre, 'Alaciar', Diario de Arousa, 'Lembrando a Borobó', 28 agosto 2005, p. 
21. 
 



Este é un poema de crítica social onde aparece debuxada a falta de liberdade que existiu e 
existe en Galicia, facendo referencias á ditadura franquista e ao papel do escritor, "o 
Mestre", á hora de denunciar coa súa escrita as inxustizas vividas no país. 
 
 
Alonso, Adrián, 'Spiderman trepa por las paredes del Salón do Cómic de Cangas', La 
Región, 'Verano al sol', 20 xullo 2005, p. 15. 
 
Anúnciase a celebración da IXª Edición do Salón do Cómic de Cangas, co que a vila de 
Cangas tenta homenaxear cada ano esta forma de creación. Destácase a presenza do autor 
arxentino Horacio Altuna, gañador do premio Yellow Kid, un dos máis importantes de 
todos os que se entregan no mundo do cómic.  
 
 
Alonso, Adrián, 'El Pazo de Trasalba, cuna del patriarca de las letras gallegas', La Región, 
'Verano de ocio', 27 xullo 2005, p. 14. 
 
As liñas deste artigo constitúen unha invitación para achegarse ao pazo de Trasalba, 
residencia do escritor ourensán Ramón Otero Pedrayo, a quen se presenta como 'patriarca' 
das letras galegas. O escrito ábrese cunha referencia á abondosa prole literaria e intelectual 
da cidade de ourense, berce dalgunhas das figuras máis senlleiras do panorama das letras 
galegas, entre elas o mentado señor de Trasalba. Deseguido, refírese á figura de Pedrayo, 
salientando a súa achega á literatura en galego. E finalmente céntrase xa na descrición do 
pazo onde morou Otero boa parte da súa vida. No marco desta pintura resumida do edificio, 
destácanse a solaina, onde se ambientan 'algunas de las páginas más recordadas de su gran 
obra Os camiños da vida', e a 'inmensa' biblioteca que dá idea da erudición do seu dono. 
Apunta Alonso que no pazo, pese ás sucesivas modificacións, as estancias aparecen tal e 
como as deixara Otero. Para rematar, o autor invita a que o lector se achegue a este pazo 
como unha maneira de afondar na personalidade do escritor Pedrayo e, por extensión, de 
comprender mellor unha parte importante da literatura e cultura galegas. Con este fin, 
ofrece unhas indicacións para desprazarse en automóbil ata o lugar. 
 
 
 
Alonso, Carlos / Sesto, Farruco, 'Gume da palabra', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 1 xuño 2005, p. 
48. 
 
Reflexión metapoética sobre o papel do poeta no mundo. 
 
 
Alonso, Fran, 'Dulcinea', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 21 agosto 2005, p. 55. 
 
Relato de Fan Alonso en que se reflicte un tema moi coñecido actualmente: o do maltrato 
ás mulleres. O autor intenta introducir este tema baixo a lingua de Dulcinea e don Quixote, 
aproveitando a súa popularidade neste ano. Alonso amósanos unha muller, como moitas, 
con medos, temerosa ante o seu home, que despois de moito tempo agochada e sufrindo 
malos tratos, decide acabar con iso dunha vez por todas. 



 
 
Alonso, Fran, 'De 'Cidades'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 19 setembro 2005, p. 32. 
 
Poesía de Fran Alonso, do seu poemario 'Cidades'. 
 
 
Alonso, José, 'Jaureguizar, en las universidades de Braga y Lisboa', El Progreso, 'Al paso', 
18 abril 2005, p. 98. 
 
Infórmase da viaxe que Santiago Jaureguizar vai realizar a Portugal, afirmando que afianza 
as relacións entre Galicia e o país veciño. 
 
 
 
Alonso, José, 'Darío Xoán Cabana ya tiene el discurso preparado', El Progreso, 'Al paso', 
21 novembro 2005, p. 80. 
 
Anuncia a entrega do texto do discurso de ingreso na Real Academia Galega de Darío 
Xohán Cabana. Manifesta que a data de toma de posesión depende xa da Xunta de goberno 
da Academia Galega e remata lembrando o estudo que o escritor fia neste traballo sobre a 
creación literaria en Galicia despois da Guerra Civil. 
 
 
Alvarado, 'Los libros y el teatro', La Región, 'Cultura', 17 febreiro 2005, p. 67. 
 
Fai referencia á publicación de obras sobre o teatro que se produce en Galiza e sobre todo 
grazas ao labor do Centro Dramático Galego. Indícase que o Igaem, xunto coa editorial 
Galaxia, acaba de publicar dous libros de teoría teatral: Os estudos superiores de Arte 
Dramática, de Manuel Vieites e Técnicas de expresión oral. O uso expresivo da voz, de 
Cristina Domínguez Dapena. Así mesmo, achega outra obra de referencia: Escenografía, de 
Pamela Howard, traducida por Manuel Vieites, e apunta a publicación de tres obras 
dramáticas: Cantiga para Ja, de Jean-Pierre Sarrazac e Christina Mirjol, Os cárceres do 
esquenzo, de Imma António e Hai que confiar na esperanza, de Siro López.  
 
 
 
Álvarez Baamonde, Silvia, 'O camafeo', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 27 agosto 
2005, p. 46. 
 
Cóntase neste pequeno relato literario a historia dun home que buscaba un camafeo porque 
lle evocaba o recordo dunha rapaza loura da que non volveu saber nada até despois da súa 
morte. Finalmente, ao home tamén lle chegará a morte. 
 
 
Álvarez Torneiro, Manuel, 'Palabra aberta', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 24 maio 2005, p. 
52. 



 
Reproducción dun poema de Manuel Álvarez Torneiro no que se reflicte o pensamento 
íntimo da voz lírica sobre diferentes aspectos da realidade. 
 
 
 
 
Álvarez, Eduardo, 'A arte e liberdade de Quessada', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 1 agosto 2005, 
p. 36. 
 
Os primeiros parágrafos deste artigo están dedicados a poñer de relevo a presenza, na 
primeira xornada da Feira do Libro da Coruña, do pintor Xaime Quessada, a propósito da 
presentación do libro Xaime Quesada. Arte e liberdade, galardoado co premio do 
Ministerio de Cultura ao Libro Mellor Editado do ano 2004 na categoría de Arte. A obra, 
que consta de dous volumes, é un compendio de notas biográficas, extractos de prensa, 
bibliografía e reproducións de cadros, en que se recollen os case 50 anos de vida artística de 
Quessada. Unha vez fornecida a información sobre a hora á que Quessada asinará os 
exemplares e sobre o acto de presentación no que tomará parte, o artigo continúa 
informando do resto de actividades de relevo previstas no programa da Feira. Entre estas 
destacan o pregón inaugural a cargo de Lino Braxe; os coloquios e recitais poéticos de 
Yolanda Castaño, Emma Couceiro e Estíbalis Espinosa, entre outros; a sinatura de 
exemplares por parte de escritores coma Manuel Rivas, Miguel Anxo Fernán Vello, Suso 
de Toro, Xosé Neira Vilas, Anisia Miranda, Bernardino Graña, Ramón Villares, Víctor 
Freixanes ou Ramona Maneiro; a presentación do Premio Nacional de contos creados por 
discapacitados mentais; ou a realización desde o lugar da Feira do programa de Radio 
Nacional 'El Ojo Crítico', coas intervencións de Rosa Aneiros e Manuel Rivas. Achéganse 
tamén datos coma o número de casetas (un total de 53, das que 36 son de librarías e 17 de 
editoriais) ou o horario de apertura das mesmas. Por último, un pequeno recadro adxunto 
dános algunha información sobre Xaime Quesada, de carácter biográfico e artístico, 
incidindo na súa pertenza ao grupo artístico Volter. 
 
 
Álvarez, Eduardo, 'Editarán uns cadernos sobre o III Congreso de escritores galegos', 
Galicia Hoxe, 'MARÉ', 17 novembro 2005, p. 33. 
 
Infórmase da saída ao prelo dos Cadernos de Mariñán, que recompilarán as distintas 
intervencións dos preto de trinta escritores galegos que participaron nos III Encontros de 
Escritores Galegos de Mariñán. Recolle ademais as impresiñóns de Celestino Poza, 
responsábel de Cultura na Deputación da Coruña, así como de Luciano Rodríguez. 
 
 
Álvarez, Eduardo, 'Abórdase en Mariñán o nexo entre literatura e xornalismo', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 20 novembro 2005, p. 75. 
 
Dáse conta da realización dos III Encontros de Escritores Galegos no Pazo de Mariñán, 
indicando que o tema, nesta ocasión, foi a relación entre xornalismo e literatura. Tamén se 



anuncia que a Deputación da Coruña, que patrocina o acto, publicará as comunicacións 
presentadas a este congreso baixo o título Cadernos de Mariñán. 
 
 
Álvarez, Eduardo, 'En común, a palabra', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 20 novembro 2005, p. 34. 
 
Faise eco do III Encontro de autores que tivo lugar en Mariñán organizado pola Deputación 
da Coruña. Sinálase que esta edición estaba destinada á relación ente o xornalismo e 
literatura e que as actas apareceron publicadas nos Cadernos de Mariñán. Tomaron parte, 
entre outros, Luís Álvarez Pousa, que dedicou a súa conferencia ao tema principal do 
congreso, Manuel F. Vieites, que participou nun debate con Gustavo Pernas sobre o teatro, 
María Xosé Queizán e Xosé Ramón Pena (os dous falaron de Narrativa), ou Román Raña e 
Xulio L. Valcárcel, dende a Poesía. Eduardo Álvarez remata achegando a listaxe dos 
escritores integrantes. 
 
 
Aneiros, Rosa, 'A raiña de doce de leite', Faro de Vigo, 'Sociedad y Cultura', 5 xaneiro 
2005, p. 38. 
 
Conto en que se narra a historia dunha familia que emigrara á Arxentina e agora volveu 
para Galicia e espera que, na noite de Reis, estes se lembren deles. Ao final, os Reis chegan 
á casa, mais a muller dilles aos rapaces que non lles quiten as etiquetas ás cousas porque, ao 
día seguinte, vai devolver os regalos á tenda para poder pagar o aluguer do mes de xaneiro. 
 
 
 
Aneiros, Rosa / Bragado, Manuel / Fernán Vello, Miguel Anxo / Fernández Paz, 
Agustín / Rivas, Manuel / Souto, Xurxo / Toro, Suso de / Vilavedra, Dolores, 'No nome 
da esperanza', Galicia Hoxe, 'Política', 10 maio 2005, p. 21. 
 
Achéganse as palabras de varios escritores que, nunha única voz, denuncian o atraso en que 
se ve sumida Galicia tras o período de goberno do Partido Popular e animan á xente a que 
participe no proceso electoral para abrir as portas cara a unha Galicia moderna. 
 
 
 
Aneiros, Rosa, 'Xigantes contra a cordura', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 29 agosto 
2005, p. 63. 
 
Este é un relato creado pola xornalista e escritora Rosa Aneiros dentro da serie "Relatos do 
verán", onde se conta un pequeno episodio do Quixote como metáfora dun ecoloxista que 
ve como as pas mecánicas arrasan o monte. 
 
 
Angueira, M., 'Las visitas a la biblioteca de Caldas aumentaron un 17% en el 2004', Diario 
de Arousa, 'Ulla/Umia', 17 febreiro 2005, p. 22. 
 



Coméntase que a biblioteca municipal de Caldas incrementou o seu número de usuarios, así 
como tamén os seus fondos bibliográficos, grazas ás adquisicións e ás doazóns. Tamén se 
indica que se realizarán melloras nas instalacións e que se celebraron unha trintena de 
eventos e actividades alí ao longo do ano. 
 
 
 
Angueira, M., 'Cultura Quente echa a andar con un alegato en favor de la lectura', Diario 
de Arousa, 'Ulla/Umia', 2 xullo 2005, p. 26. 
 
Dáse conta do inicio do festival Cultura Quente no municipio de Caldas, onde se 
inauguraron dúas exposicións. A primeira, co título de "Imágenes para leer" consta de 
corenta paneis en que os escritores expresan as súas sensacións coa lectura. Na segunda 
exposición, "Alta lectura", preséntanse doce paneis que recollen frases relacionadas co 
Quixote para conmemorar o seu aniversario. 
 
 
 
Angueira, M., 'Isaac Díaz Pardo gana el premio Blanco Torres con sus 'Crónicas 
inconformistas'', Diario de Arousa, 'Cuntis', 22 decembro 2005, p. 21. 
 
Infórmase de que Isaac Díaz Pardo será o galardoado na sétima edición do Premio Roberto 
Blanco Torres de Xornalismo literario e de opinión polas súas 'Crónicas inconformistas'. 
Logo inclúese a nómina dos integrantes do xurado encargado de elixir o gañador. 
 
 
 
Antón, Soledad, 'Fernández del Riego prepara un nuevo libro sobre Portugal', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 8 xaneiro 2005, p. 44. 
 
Coméntase que na celebración do noventa e dous cumpreanos de Fernández del Riego, o 
escritor afirma que ten en mente escribir un libro sobre Portugal en que amose un 
percorrido sentimental polo país veciño, a partir das viaxes que realizou el. 
 
 
 
Apollinaire, 'Coro de rapazas mortas en 1913', Galicia Hoxe, 'Maré', 3 marzo 2005, p. 32. 
 
Reflexión metafórica sobre o paso do tempo e a pérdida da beleza. 
 
 
 
 
Apollinaire, 'Poema', Galicia Hoxe, 'Maré', 6 abril 2005, p. 48. 
 
O poeta describe os sentimentos dun namorado nun mundo en guerra. 
 



 
 
Apollinaire, 'O adeus', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 6 setembro 2005, p. 40. 
 
Publicación dun poema de Apollinaire. 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'De 'Xela Arias, quedas en nos', Galicia Hoxe, 'Maré', 10 abril 2005, p. 
32. 
 
Elexía enigmática do poeta a unha persoa descoñecida, presumibelmente identificábel con 
Xela Arias. 
 
 
Araguas, Vicente, 'Do corpo amencido', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Poesía', 8 maio 
2005, p. 14. 
 
Descríbese o libro de poemas Amencida dos corpos/Amanecida de los cuerpos, de Fátima 
Rodríguez (editado en México, 2005) como un 'cántico ininterrompido, de loanza da vida', 
cuxos poemas cualifícanse como 'lixeiros, de grande exaltación erótica' e que en conxunto 
semellan ser mostras de diferentes momentos creativos. 
 
 
 
Araguas, Vicente, 'Catro ventos', Galicia Hoxe, 'Maré', 26 decembro 2005, p. 32. 
 
Apóstrofe á amada inquiríndoa sobre os seus desexos. 
 
 
 
Araújo, Emma, 'Merlín entra na familia', La Voz de Galicia, 'Santiago', 30 outubro 2005, p. 
L8. 
 
Faise eco das actividades conmemorativas do medio século da obra de Cunqueiro Merlín e 
Familia. Fala concreatamente da representación teatral que se realizou no Museo do Pobo 
Galego, arroupada por unha manchea de rapaces. Recorda que esta actividade forma parte 
da programación do Museo e avisa de que as representacións teatrais terán continuidade "os 
vindeiros sábados", e que haberá conferencias e unha actuación de Amancio Prada que será 
iniciada coa voz de varios escritores galegos. 
 
 
Arias, Xela, 'De 'Intempériome'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 18 setembro 2005, p. 28. 
 
Publícase unha poesía de Xela Arias, do seu libro 'Intempériome'. 
 
 



 
Arnáiz, A., ''Leva unha rosa a Outeiro de Rei', lema del homenaje al poeta Manuel María'', 
El Correo Gallego, 'Hoy', 1 abril 2005, p. 69. 
 
Coméntase que doce colectivos culturais lucenses van realizar unha homenaxe ao poeta 
Manuel María baixo o lema "Leva unha rosa a Outeiro. Viaxando con Manuel María". 
Realizarán un percorrido por Outeiro de Rei e lerán poemas do escritor. 
 
 
 
Arnáiz, A., 'Manuel María, homenajeado en las jornadas románicas de Pantón', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 28 maio 2005, p. 76. 
 
Infórmase do acto literario que se levará a cabo no municipio de Pantón como homenaxe ao 
poeta Manuel María, baixo o título "Lembrando a Manuel María". Dáse conta dos 
participantes no acto e indícase que se descubrirá unha placa que dará nome a unha rúa do 
municipio. 
 
 
 
Arronte, Aitor, 'A negación do teu canto', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 11 marzo 2005, p. 48. 
 
Reprodución dun poema no que se ofrece unha reflexión sobre a amada en tempo pasado. 
 
 
 
Arronte, Aitor, 'Versos', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 12 xullo 2005, p. 44. 
 
Publicación dun poema do libro Versos, de Rosa Negra. 
 
 
 
Arronte, Aitor, 'A negación do teu canto', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 29 agosto 2005, p. 
32. 
 
Poema de Aitor Arronte onde o eu poético fala do silencio en que se ve envolto o ti a quen 
lle son dirixidos estes versos, relacionándoo coa situación en que se atopa "o país da 
negación", onde a palabra fica silenciada.  
 
 
Avilés de Taramancos, Antón, 'Primeiro amor, primeira morte', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 
4 febreiro 2005, p. 48. 
 
Reprodución dun poema co epígrafe "Primeiro amor, primeira morte". 
 
 
Avilés de Taramancos, Antón, 'Cali', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 2 maio 2005, p. 40. 



 
Cavilación íntima do poeta sobre a súa vida en diferentes lugares e cidades. 
 
 
 
Avilés de Taramancos, Antón, 'De 'Ultima fuxida a Harar'', Galicia Hoxe, 'Maré', 7 maio 
2005, p. 48. 
 
Reflexión metapoética do escritor sobre o labor do poeta no mundo real. 
 
 
 
Avilés de Taramancos, Antón, 'De 'Última fuxida a Harar', Galicia Hoxe, 'Maré', 21 maio 
2005, p. 48. 
 
Recóllese un poema do autor, pertencente ao libro Última fuxida a Harar. 
 
 
 
 
Avilés de Taramancos, Antón, 'De 'As moradías do vento'', Galicia Hoxe, 'Maré', 8 
outubro 2005, p. 40. 
 
Este poema pertence á obra poética As moradías do vento, volume que recolle poemas 
iniciáticos, onde a saudade e a memoria da mocidade se tornan temática principal. Neste 
poema, aparece como protagonista o mar. 
 
 
Axeitos, Xosé Luís, 'Compostela, nexo vital', Galicia Hoxe, 'Maré', 12 xaneiro 2005, p. 42. 
 
Comentario sobre a obra Cabeleira de pedra, de Helena Villar Janeiro e Xesús Rábade 
Paredes. Refírese á singularidade da visión de Compostela ofrecida por ambos os autores e 
reproduce versos do poema inicial, xa que considera que este encerra algunha das claves do 
poemario, coma a humanización da cidade ou o uso do vocabulario do campo semántico da 
natureza para metaforizar a vida que latexa nela. Inclúe máis versos que atestemuñan tales 
efectos e remata aludindo á meditación vital que encerran os endecasílabos e heptasílabos 
dos poemas, para definir a obra como "un agasallo". 
 
 
B.C., 'O Igaem vai adxudicar 673.000 euros en axudas a 25 compañías de teatro', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 30 xullo 2005, p. 76. 
 
Faise eco da axuda de 673.000 euros que o IGAEM adxudicou a 25 compañías teatrais 
galegas profesionais para a temporada teatral 2005-2006 dentro da convocatoria de axudas 
á produción ou distribución de espectáculos. Informa como estará distribuída esta contía. 
 
 



B.C.R., 'Preso das súas carrachas', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Miradas alleas', 13 febreiro 2005, 
p. 23. 
 
Conta o feito de que un can quería botar unha soneca e por culpa das carrachas non puido 
pegar ollo. 
 
 
 
B.L., 'O P.E.N. Clube homenaxea a Xosé María Castroviejo e Antonio Odriozola', Diario 
de Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 21 abril 2005, p. 85. 
 
Dáse conta da celebración da cuarta xornada dos Xantares Literarios organizados polo PEN 
Clube de Galiza e mais o grupo de restaurantes Xantares. Coméntase que a xornada se 
desenvolverá en Pontevedra e que será unha homenaxe a Xosé María Castroviejo e Antonio 
Odriozola. Así mesmo, achéganse os nomes das persoas participantes e de todos os 
restaurantes en que se fan os xantares. Finalmente, resúmese a traxectoria vital de 
Castroviejo. 
 
 
 
B.L., 'Lecturas en torno a Manuel María', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 21 
abril 2005, p. 85. 
 
Coméntase que a Asociación de Veciños San Roque de Pontevedra realizou unha 
homenaxe ao poeta Manuel María cun acto en que se leron poemas do autor. 
 
 
 
B.R.S., 'Espiral Maior reúne nunha nova obra a poesía dispersa de Ferrín', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 5 xullo 2005, p. 44. 
 
Faise referencia á presentación que realizou Méndez Ferrín do seu libro Era na selva de 
Esm, na Feira do Libro de Vigo, publicado pola editorial Espiral Maior. A obra é unha 
recopilación de cincuenta anos da poesía de Ferrín que estaba dispersa en diversas 
publicacións. 
 
 
 
 
B.R.S., 'Del Riego plasma su ruta sentimental por las principales ciudades gallegas', La Voz 
de Galicia, 'Cultura', 8 xullo 2005, p. 54. 
 
Dáse conta da presentación do último volume da serie "Galicia Sentimental", editado por 
Caixanova. Coméntase que este exemplar foi elaborado por Fernández del Riego, axudado 
por Álex Palacios como ilustrador e por Javier Mosquera, quen se encargou da 
documentación histórica. A obra describe os seguintes lugares de Galicia: Santiago, 



Betanzos, Ferrol, Noia, Pontedeume, Monforte, Mondoñedo, Palas de Rei, Viveiro, Allariz, 
Castro Caldelas, Celanova, Ribadavia, Cambados e Tui. 
 
 
B.R.S., 'Reeditan el tratado de caza y cocina de Cunqueiro y Castroviejo', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 14 decembro 2005, p. 46. 
 
Noticia sobre a presentación da nova edición de Teatro venatorio y coquinario gallego, de 
José María Castroviejo e Álvaro Cunqueiro; sinálase que, publicada por primeira vez en 
1958, a obra foi recuperada pola editorial Ízaro con todos os luxos cos que contaba a tirada 
inicial. Dise que á presentación acudiu Francisco Fernández del Riego xunto cun dos fillos 
de Álvarez Bláquez.  
 
 
Baena, Ana, 'Fomento de la lectura', Atlántico Diario, 'Comarcas', 30 xullo 2005, p. 40. 
 
Ana Baena comeza falando do tempo libre que os máis pequenos teñen no verán e propón a 
lectura como alternativa para ocupar ese tempo de ocio.Indica que os libros se poden 
conseguir na Biblioteca Municipal de Porriño, lugar en que ademais se ofrecen dous 
programas culturais innovadores: "Lendo espero" e "Fondo Local". Baena explica que o 
primeiro está dirixido aos máis pequenos, con libros de moitas ilustracións e encamiñado a 
formar novos e futuros lectores. Do segundo afirma que é unha iniciativa que trata de reunir 
o maior número de obras de escritores que teñan especial vinculación ou naceran no 
Porriño. 
 
 
Baixeras, Xavier R., 'De 'Poetas galegos do século XX'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 30 
xaneiro 2005, p. 36. 
 
Lembranza do poeta dunha viaxe en barco co recordo do mar e do seu aroma na memoria. 
 
 
Barge Bustabad, Amalia, 'Só un desexo', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 8 agosto 
2005, p. 47. 
 
Relato de ficción escrito por unha profesora de Vigo. Recréase un ambiente concibido por 
un suxeito que ten un soño en que aparece o seu desexo: ver a outra persoa que ten 
idealizada. Faise unha descrición detallada da situación nunha cafetaría e, de repente, 
esperta. o suxeito dáse conta moi pouco a pouco de que acaba de ter un accidente de tráfico 
co seu coche e descríbese o momento en que o insconsciente é deixado de lado, substituído 
pola realidade. 
 
 
Barinega López, Iñaki, 'As casas siamesas', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 23 
agosto 2005, p. 39. 
 



Este texto intenta reflectir ou mostrar os problemas da vida cotiá, nos pisos, cos problemas 
e necesidades destes. O autor enumera unha serie de carencias da súa casa, á que 
personifica en expresións como "Pisado o felpudo, o inmoble para repoñerse chora por un 
abrazo esforzado". A modo de conclusión, o autor utiliza un xogo lingüístico para lle dar a 
entender ao lector a pequena conclusión á que chega en relación á súa vida: "A golpe de 
latín a lei seca das linguas vivas e mortas, nelas aprendemos e marabillámonos no 
correlingua que me toca vivir". 
 
 
Barros,  Mónica, 'Pedro e Marta', La Opinión, 'Concurso 4 cuentos', 14 agosto 2005, p. 66. 
 
Publícase un relato que concorre ao concurso dun xornal. A historia narra as astucias dun 
home para separarse da súa muller sen necesidade de firmar os papeis do divorcio, e 
liberarse así dunha situación comprometida. 
 
 
Barros, Mar, 'As viñetas dos irmáns Covelo', A Nosa Terra, nº 1.164, 'Fin de semana', 17 
febreiro 2005, p. 33. 
 
Infórmase de que os irmáns Serxio e Hugo Covelo van expoñer os seus traballos de banda 
deseñada nunha mostra retrospectiva no Universitas Café de Vigo. Comentan que 
empezaron no cómic como afección, pero agora os seus traballos publícanse nas principais 
revistas do país e consideran que o seu estilo ten influencias de autores norteamericanos 
aínda que tamén de creadores galegos como David Rubín, Kike Benlloch ou Miguel 
Robledo. De seguido, expresan a súa consideración de que a situación do cómic é boa, pero 
recoñecen a existencia de problemas coa edición. Finalmente, descríbese como será a 
mostra, onde se realizará e anúncianse algunhas actividades parellas a esta. 
 
 
 
Barros, Mar, 'Un premio literario para mensaxes SMS', A Nosa Terra, nº 1.172, 'Cultura', 
21 abril 2005, p. 25. 
 
Dáse conta dunha nova iniciativa levada a cabo polo Concello de Porriño, que pretende 
realizar un concurso de mensaxes de teléfono móbil. Coméntase que se trata dun plan de 
normalización lingüístico para potenciar o uso do galego. Indícase que a extensión das 
mensaxes será como máximo de cento cicuenta caracteres de tema libre. Así mesmo, 
coméntase que o xurado aínda non está escollido, pero que o premio será de douscentos 
cincuenta e cento cincuenta euros para o primeiro e segundo gañador, respectivamente. 
 
 
 
Barros, Mar, 'Poesía e reivindicación en Salvaterra', A Nosa Terra, nº 1187, 'Fin de 
semana', 4 agosto 2005, p. 32. 
 
Comézase facendo referencia ao inicio en Salvaterra do Miño do XIX Festival de Poesía do 
Condado, organizado pola Sociedade Cultural e Deportiva do Condado. Sinálase que este 



evento conta coa colaboración de poetas e artistas de diferentes ámbitos e que nel se 
organizan actividades como mostras de pintura, proxeccións cinematográficas e outras 
múltiples actividades dirixidas aos máis novos. 
 
 
Barros, Mar, '+ B/D en OU', A Nosa Terra, nº 1.192, 'Fin de semana', 6 outubro 2005, p. 
32. 
 
Infórmase da celebración da XVII Edición de Banda Deseñada de Ourense. Sinálase que 
membros de BD Banda e de Toureira-Atelier de Banda Desenhada participarán de xeito 
activo nas xornadas. Saliéntanse as cinco mostras de autores do país en diferentes espazos 
da cidade. Tamén se alude á gran novidade desta edición, a "BD 24x24", na que se reta os 
debuxantes a crear un cómic de 24 páxinas en 24 horas. A relación entre o cinema e a 
banda deseñada é outro dos obxectos do artigo, que remata facendo fincapé no último 
premio outorgado ao colectivo BD Banda. 
 
 
Barros, Mar / Carballa, Xan, 'Un libro no centro da discusión', A Nosa Terra, nº 1.193, 
'Cultura', 13 outubro 2005, p. 24. 
 
Reflexión sobre o valor que adquiren os faladoiros literarios. Achégase un novo concepto 
relativo a este tema, o book-crossing, que é o empréstamo de libros na Internet. Os clubs de 
lectura, os faladoiros e os cafés literarios medran máis co paso do tempo. Algúns dos 
lugares onde podemos atopar iniciativas deste tipo son Oleiros, Moaña, Vigo, Gondomar ou 
Galiza-Portugal de Filo-Café. A reunión pública dos lectores vaise consolidando como 
unha actividade alternativa moi atractiva. Cada lugar de faladoiro ten un espazo no tempo e 
uns determinados aspectos para tratar; pode ser mensual, quincenal, anual,… e os temas 
son variados, algúns céntranse só na literatura, pero outros tamén versan sobre danza, 
fotografía, teatro, música, etc. Os autores tamén falan da Lonxa Literaria, que comezou no 
ano 1999, grazas a un grupo vertebrado ao redor do Centro Cultural Daniel Castelao. A 
finalidade deste colectivo era promover o contacto co mundo da literatura. A participación 
era variábel e heteroxénea; non ten unha sede física, vai percorrendo o concello; o autor 
invitado é o encargado de recomendar o seguinte libro e autor. 
 
 
Beceiro, M., 'El teatro suizo se reencuentra con los textos de Antón Reixa', La Voz de 
Galicia, 'Santiago', 10 febreiro 2005, p. L9. 
 
Infórmase de que o actor vasco Oskar Gómez e a súa compañía L'Alakran realizarán unha 
representación na Sala Nasa de Santiago de Compostela, de textos de Antón Reixa baixo o 
título Cerebro magullado 2: King Kong Fire. Gómez comenta que Reixa é un poeta que lle 
atrae moito, sobre todo polo seu surrealismo, e salienta tamén que en Suiza os apoios ao 
mundo cultural son maiores ca noso país. 
 
 
 



Becerra, Afonso, 'As dúas mans na Cabeleira de Pedra', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 12 xaneiro 
2005, p. 42. 
 
En primeiro lugar dáse conta dalgunhas das obras que Helena Villar e Xesús Rábade teñen 
feito en común e logo repásase a súa traxectoria individual na escrita. A continuación, faise 
un retrato do matrimonio, para deseguido deterse no volume Cabeleira de pedra, da súa 
autoría. Alfonso Becerra dá conta do contido deste poemario e do que a el lle transmite. 
Finalmente, compara esta edición do poemario coa do ano 1993. 
 
 
Becerra, Marta, 'Acercarse a África', El Progreso, 'El despertador', 21 abril 2005, p. 10. 
 
Dáse conta da presentación na escola de Maxisterio do que foi considerado o mellor libro 
do ano 2004: Historia da educación e da cultura en Galicia (Séculos IV-XX), de Antonio 
Costa Rico. 
 
 
 
Becerra, Marta, 'Pías se viste de rojo', El Progreso, 'El despertador', 11 xullo 2005, p. 7. 
 
Anúnciase o inicio dos cursos de teatro Teateatre, que se celebrarán na cidade de Lugo e 
serán impartidos por Elena Calleja e Fina Seijo. Indícase que se traballarán a técnica 
Stanislavky, a modulación da voz e o estudo do personaxe. 
 
 
 
Becerra, Marta, 'Educación vocal', El Progreso, 'El despertador', 27 xullo 2005, p. 4. 
 
O texto fala dunha primeira xornada dun dos cursos de voz, en que participaran máis dunha 
quincena de persoas. O curso está promovido polo concello de Lugo, o colexio Fingoi e a 
Escola Arte e Lecer. Segundo Vicente Ferrer, o que se pretende con este seminario 
formativo é intentar que os asistentes podan expresarse a través do significado das palabras 
e dos seus sons. Outros obxectivos perseguidos son o perfeccionamento do uso da voz, 
tendo en  conta a sonoridade, claridade e cualidades vocais, ademais da inclusión da  fala 
no proceso comunicativo. Juan José Blanco publicou recentemente o seu primeiro libro: un 
poemario intimista titulado El poder del amor, que está á venda só a través da dirección da 
internet www.visiónlibros.com. Este ebook, supón o debut deste mozo lucense no mundo 
da literatura. O libro está integrado por cincuenta composicións poéticas que fan referencia 
ao amor de parella e ao amor divino. O autor afirma decantarse pola edición on-line por ser 
máis sinxela. 
 
 
Becerra, Marta, 'Escuela de actores', El Progreso, 'El despertador', 15 outubro 2005, p. 14. 
 
Ademais de dar noticia doutros actos que teñen lugar na cidade de Lugo, infórmase de que 
está aberto o prazo de matrícula para os cursos de interpretación da Aula de Teatro da 
Universidade de Santiago, unha actividade gratuíta e coa que o alumnado pode gañar 



créditos para os seus estudos. Sinálase que Paloma Lugilde é a encargada de arte dramático, 
Marga Portomeñe dun curso de marionetas e Isabel Rey, xunto a "Kukas", da construción e 
manipulación de monicreques. Alúdese tamén a unha sesión de contacontos que se celebrou 
na Biblioteca Provincial, apta para todos os públicos e que levaba por título "Contos 
pequenos, contos medianos e contos grandes". 
 
 
Benítez Montañés, Jorge, 'Galicia muestra sus primeras vanguardias', El Mundo, 'Cultura', 
17 abril 2005, p. 60. 
 
Infórmase sobre a celebración dunha exposición no Centro Galego de Arte Contemporáneo, 
en Madrid, onde se expoñen vinte anos do desenvolvemento da cultura galega, entre 1916 e 
1936. Coméntase que esta etapa trouxo un aire renovador a Galiza da man de autores como 
Castelao, Luis Seoane, Manuel Coleiro, etc. en diferentes artes como a literatura, pintura, 
arquitectura,... 
 
 
 
Bescansa, Álex D., 'Recupéranse as incursións na cinematografía dos irmáns Dieste', La 
Opinión, 'Cultura', 4 agosto 2005, p. 55. 
 
Dáse noticia de que o CGAI (Centro Galego de Artes da Imaxe) e o Museo Carlos Maside 
acaban de editar Promesa del viejo y la doncella, un guión cinematográfico escasamente 
coñecido, do que son autores os irmáns Eduardo e Rafael Dieste. O libro inclúe tamén 
outros inéditos cinematográficos de Rafael Dieste e un pequeno estudo contextualizador do 
profesor Luis Miguel Fernández e da estudosa de Rafael Dieste, Ana Belén Martínez 
Delgado. Declara D. Bescansa que este guión supón a recuperación documental dunha rara 
incursión no mundo audiovisual de dúas figuras senlleiras da cultura galega. A orixe do 
guión estaría nun conto do mesmo título publicado en 1933 por Eduardo Dieste. En 1935, 
sorprendido polo interese producido no cine polos textos literarios, Eduardo insta a Rafael 
para que adapte o conto que el escribira. A partir do que era unha peza teatral, escribiría 
Rafael Dieste o guión, publicado en 1938. A obra nunca sería levada ao cine, a pesar dos 
esforzos dos dous irmáns neste sentido. Segundo o autor do artigo, a recuperación e 
publicación deste guión suporía o redescubrimento dunha xeración de intelectuais que 
concibiron a súa vida coma unha viaxe sen destino prefixado, marcados polo 
inconformismo e polo afán de 'atacar todas as ramas do coñecemento establecendo unha 
interrelación entre xéneros'.     
 
 
Blanco, Ramón, 'A morte e a morte de Olga Gonçalves', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 2 
decembro 2005, p. 40. 
 
Acolle un poema de Ramón Blanco baixo o epígrafe "A morte e a morte de Olga 
Gonçalves", como consta no título. 
 
 
Blanco, Ramón, 'Orfeu en soños', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 6 decembro 2005, p. 48. 



 
Reprodución dun poema de Ramón Blanco, do libro Orfeu en soños. 
 
 
Boente, Anxo, 'La compañía teatral 'Fontevella' celebra su décimo aniversario sobre las 
tablas', Atlántico Diario, 'Condado', 11 febreiro 2005, p. 25. 
 
Infórmase de que a compañía de teatro Fontevella de O Porriño vai celebrar o seu décimo 
aniversario e relátase a súa historia desde os comezos e sempre baixo a direción de Chelo 
Pampillón. Indícase que para este ano conmemorativo están a preparar a obra A verdade, 
verdade, verdade. 
 
 
 
Borrazás, Xurxo, 'A partilla', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 10 agosto 2005, p. 37. 
 
Relato de Xurxo Borrazás en que se narra mediante o diálogo entre Miguel e a súa tía a 
chegada deste á partilla. Na conversa, a tía lémbralle que xa non é un neno, que non o vía 
dende que brincaba cos pitos na eira, cando seus pais viñeran a Quiroga ao enterro do avó. 
Tamén lle conta cousas de seu avó, lector entusiasta a quen o cura tentara queimarlle algúns 
libros na corte, de onde ameazaba con non saír até que os libros desaparecesen. Ao final, o 
avó pechárase na corte a chorar polos seus libros e o cabalo déralle un couce na testa, polo 
que a tía conclúe que os libros non traen cousa boa. 
 
 
Bottinelli, Agustín, 'La emigración gallega ya tiene su museo definitivo en Argentina', La 
Voz de Galicia, 'Galicia', 11 decembro 2005, p. 17. 
 
Noticia sobre a inauguración en Bos Aires do Museo de la Inmigración Gallega en 
Argentina (MEGA), un centro no que se homenaxea o importante traballo editorial dos 
galegos exiliados nest país. Así, indícase que entre os fondos poden contemplarse 
esxemplares dos xornais El despertar gallego e Galicia. 
 
 
Bouza-Brey, Fermín, 'De 'Poetas galegos do século XX', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 15 
marzo 2005, p. 52. 
 
Descrición da paisaxe da Ría da Arousa, centrándose principalmente nas súas praias e no 
mar. 
 
 
 
Bouza-Brey, Fermín, 'Poetas galegos do século XX', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 18 marzo 
2005, p. 48. 
 
O poeta desexa ser nao senlleira para percorrer mares e océanos. 
 



 
 
Bouzamayor, J. Manuel, 'O cadro da vida', La Voz de Galicia, 'Relatos de verán', 1 agosto 
2005, p. 49. 
 
Narración que escriben os lectores para a sección 'Lecturas de agosto' do xornal La Voz de 
Galicia. 
 
 
Brâs, Roi, 'Reencontro', La Voz de Galicia, 'Relatos de verán', 2 agosto 2005, p. 46. 
 
Narración que escriben os lectores para a sección 'Lecturas de agosto' do xornal La Voz de 
Galicia. 
 
 
 
Bugallal, Isabel, 'Bolaño descubre el 'Testamento geométrico'', La Opinión, 12 xaneiro 
2005, p. 64. 
 
Coméntase que o escritor Roberto Bolaño, dentro da publicación da súa obra 2666, na 
segunda parte titulada "La parte de Amalfitano", incluíu o Testamento geométrico de 
Rafael Dieste. A continuación, achégase parte dese texto en que o protagonista, Amalfitano, 
relata como atopou o libro e o seu interese polo escritor galego. Ademais, indícase que o 
Testamento geométrico estaba dividido en tres partes: "Introducción a Euclides, 
Lobatchevski y Riemann", "Los movimientos en geometría" e "Tres demostraciones del V 
postulado". 
 
 
 
Bugallal, Isabel, 'Ramiro Fonte fue llamado por Aznar para poner letra al Himno español', 
La Opinión, 'Cultura', 8 xuño 2005, p. 61. 
 
Dáse conta da chamada que recibiu Ramiro Fonte, presidente do Instituto Cervantes en 
Lisboa, por parte de José María Aznar, para poñer letra ao himno español. Coméntase que 
tamén foron chamados outros escritores, do País Vasco, de Andalucía, de Cataluña, etc. De 
seguido, recréase a traxectoria literaria de Ramiro Fonte, dando conta das súas obras 
publicadas. 
 
 
 
Bugallal, Isabel, 'Beiras se refugia en la literatura', La Opinión, 'Cultura', 6 agosto 2005, p. 
54. 
 
Comézae facendo referencia a Xosé Manuel Beiras, coñecido no mundo da política. No 
texto fálanos da súa nova faceta no eido da literatura, realizando unha tradución da obra de 
teatro Las moscas, escrita por Jean Paul Sartre en 1943. Esta tradución non é o único 
traballo deste tipo que leva feito, dado que tamén se aluda a unha obra da que é obxecto: A 



estrela na palabra. Ao acto de firma desta obra acudiron numerosos amigos de Beiras 
relacionados ca política, entre eles o ex-diputado Domingo Merino. Despois, seguindo pola 
mesma liña, faise referencia á chegada con retraso de Beiras á firma dos libros. Á súa 
entrada foi recibido con gran expectación polos medios de comunicaicón que alí se 
encontraban, que non dubidaron en preguntarlle sobre o goberno e outros temas 
relacionados con este, cuestións ás que Beiras respondía dende o seu punto de vista. 
 
 
C.B., 'La Fundación Rosalía rinde homenaje a cuatro poetas', El Correo Gallego, 'Área de 
Compostela', 24 febreiro 2005, p. 37. 
 
Informa da homenaxe dedicada pola Fundación Rosalía de Castro aos poetas Manuel 
María, Xela Arias, Luisa Villalta e Antón Tovar, todos eles falecidos en 2004. 
 
 
C.B., 'Por eses versos que fan país', Galicia Hoxe, 'Maré', 25 febreiro 2005, p. 42. 
 
Dáse conta da celebración dun acto de homenaxe centrado na figura de catro poetas 
falecidos, no que participaron como contertulios escritores como Ana Romaní, Pilar 
Pallarés, Miguel Anxo Fernán Vello e Xesús Rábade Paredes.   
 
 
 
C.B., 'Penclub homenajea este viernes en Padrón a Cela y a Rosalía de Castro', El Correo 
Gallego, 'Área de Compostela', 7 abril 2005, p. 37. 
 
Anúnciase a celebración dun acto literario en que se homenaxeará a dous literatos 
vinculados directamente coa vila do Sar, Camilo José Cela e Rosalía Castro.   
 
 
C.B., 'Villar Janeiro: 'A casa de Rosalía precisa dun impulso renovador', El Correo 
Gallego, 'Área de Compostela', 10 abril 2005, p. 36. 
 
Expóñense as propostas defendidas pola poeta e escritora luguesa Helena Villar Janeiro 
como integrante dunha das dúas listas que concorren á presidencia da Fundación Rosalía 
Castro. Segundo a escritora, o seu proxecto supón unha aposta pola renovación en tanto que 
ofrece un completo plan de reconversión e modernización das instalacións e os estatutos da 
Fundación.  
 
 
 
C.B., 'Rosalía, en la memoria de los niños', El Correo Gallego, 'Área de Compostela', 16 
xullo 2005, p. 34. 
 
Noticia sobre o recital poético que se celebrou o día anterior na horta da Casa Museo de 
Rosalía de Castro en Padrón. Alumnos e alumnas de diferentes centros educativos 
interpretaron versos de Cantares Gallegos e Follas novas. Recóllense declaracións de 



diferentes membros do patronato (Avelino Abuín de Tembra, Carlos Baliñas ou Helena 
Villar) sobre o sentido do acto e a presentación, no mesmo, dun novo número da colección 
"24 de febreiro" centrado nesta volta na presenza de Rosalía nas páxinas dos escritores 
republicanos durante a Guerra Civil.  
 
 
 
C.B., 'Helena Villar, nueva presidenta de la Fundación Rosalía de Castro', El Correo 
Gallego, 'Área de Compostela', 30 xullo 2005, p. 42. 
 
Coméntase que foi escollida a nova directiva da Fundación Rosalía de Castro e dáse conta 
dos membros que levarán as rendas da institución. 
 
 
 
C.B., 'Potenciar la imagen de Rosalía', El Correo Gallego, 'Área de Compostela', 31 xullo 
2005, p. 41. 
 
Coméntase que o novo grupo directivo da Casa Museo de Rosalía de Castro xa tomou 
posesión e ten como presidenta a Helena Villar Janeiro, quen salienta os inmediatos 
proxectos que van levar a cabo, como a redacción duns novos estatutos, a ampliación das 
instalacións, a creación dun auditorio ao aire libre, a promoción da vida e obra rosalianas en 
diversas linguas, etc. 
 
 
 
C.B., 'A Fundación Rosalía coas mulleres de etnia xitana', Galicia Hoxe, 'Maré', 10 
novembro 2005, p. 37. 
 
Dáse conta dos proxectos presentados pola Fundación Rosalía de Castro, dirixida por 
Helena Villar Janeiro, reproducindo as palabras desta sobre o cambio que quere levar a 
cabo na institución. Un dos proxectos que se salientan é o traballo conxunto con mulleres 
de etnia xitana que farán unha lectura de poemas dedicados a Rosalía. 
 
 
 
C.B., 'Rosalía de Castro e Camilo Castelo Blanco, irmandados', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 11 
novembro 2005, p. 37. 
 
Faise referencia ás relacións que estabeleceron as Fundacións Rosalía de Castro e Camilo 
Castelo Blanco co obxectivo de intensificar os lazos culturais e darse a coñecer mellor en 
Galicia e no norte de Portugal. Recóllense as palabras de Helena Villar Janeiro e de Lionel 
Rocha. 
 
 
 



C.d.U., 'A USC 'bautiza' co nome de Vidal Bolaño a sala de teatro', El Correo Gallego, 
'Correo da Universidade', 'Universidade', 15 febreiro 2005, p. 2. 
 
Infórmase da inauguración dunha sala de teatro da Universidade de Santiago de 
Compostela que levará o nome do actor, dramaturgo e director Roberto Vidal Bolaño. A 
aparición deste novo espazo teatral é presentada, así, como unha homenaxe a un dos 
máximos expoñentes do teatro galego e, ao mesmo tempo, como unha mostra de apoio á 
actividade teatral universitaria.  
 
 
 
C.F., 'O Congreso de Sarabela repasa a relación do teatro co público', La Voz de Galicia, 
'Cultura', 29 maio 2005, p. 57. 
 
Dáse noticia do inicio do congreso titulado "Da creación á exhibición", con que a compañía 
Sarabela Teatro celebra en Ourense os seus vintecinco anos. O encontro ten como 
obxectivos principais repasar as principais facetas da creación escénica e, así mesmo, 
abordar as características dos diferentes modelos de festivais e a crecente importancia das 
redes de distribución.       
 
 
 
C.G., 'Touriño pide que o apoio á lingua se traslade tamén á literatura galega', El Progreso, 
'Galicia', 18 maio 2005, p. 33. 
 
Recóllense as declaracións de Emilio Pérez Touriño, quen, uníndose ás voces dos editores 
galegos, reclamou que o 17 de maio sexa unha xornada de promoción tanto da lingua 
galega como dos libros galegos.  
 
 
 
C.G., 'Galicia lembra a Manuel María no seu cabodano como o poeta do país', El Progreso, 
'Cultura y comunicación', 9 outubro 2005, p. 88. 
 
Con motivo da celebración do primeiro cabodano do poeta Manuel María, infórmase de 
que tivo lugar en Compostela unha homenaxe ao escritor. Recóllense as palabras de loanza 
de Francisco Rodríguez, membro do BNG, e indícase que houbo un recital poético a cargo 
de Méndez Ferrín, Fernán-Vello, Pilar Pallarés, Marica Campo, Cesáreo Sánchez e 
Bernardino Graña. Así mesmo, dáse conta da proxección do documental Manuel María. A 
palabra estremecida e alertada. 
 
 
 
C.G., 'Rosalía rebasa la frontera del Miño', El Correo Gallego, 'Área de Compostela', 11 
novembro 2005, p. 38. 
 



Dáse conta da irmandade que estabeleceron os directivos das fundacións Rosalía de Castro 
e Camilo Castelo Blanco. Ambos escritores foron os máximos representantes do 
romanticismo galego e luso, respectivamente, e o obxectivo é estabelecer liñas de traballo 
comúns. 
 
 
 
C.G., 'Los 'Diálogos na Casa de Rosalía' vuelven a Padrón', El Correo Gallego, 'Área de 
Compostela', 13 decembro 2005, p. 36. 
 
Anúnciase a recuperación dos "Diálogos na Casa de Rosalía", que se celebrarán todos os 
venres, cun total de doce sesións das que cinco estarán dedicadas á figura de Rosalía de 
Castro e a primeira, celebrada o 16 de decembro, será unha homenaxe a Sixto Seco e á 
historia da institución. 
 
 
 
C.G., 'La figura de Rosalía se presenta en Famalicao', El Correo Gallego, 'Área de 
Compostela', 15 decembro 2005, p. 37. 
 
Infórmase sobre a irmanadade entre a Fundación Rosalía de Castro e a Fundación Camilo 
Castelo Branco, materializada na sinatura dun convenio de colaboración que, como se 
indica, terá o seu primeiro froito na publicación dun volume que recolle as obras Follas 
Novas, de Rosalía de Castro e Amor de perdición, de Camilo Castelo. 
 
 
 
C.G.M., 'Non miredes para el!', Galicia Hoxe, 'Miradas alleas', 14 agosto 2005, p. 19. 
 
Crítica ao feito de que os manifestantes fagan uso de monumentos históricos. 
 
 
 
C.G.M., 'Un tío superchungo', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Miradas alleas', 21 agosto 2005, p. 
19. 
 
Resúmese unha anécdota dun malentendido co significado de dúas palabras: "superchungo" 
e "superchumbo". 
 
 
 
C.M., 'Pontevedra se rinde esta semana a la banda diseñada, el noveno arte', Diario de 
Pontevedra, 'Agenda', 4 xullo 2005, p. 47. 
 
Infórmase das actividades proxectadas durante o mes de xullo en Pontevedra para dar a 
coñecer o mundo da banda deseñada.  
 



 
 
C.N., 'Tras unha inesperada paixón', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Miradas alleas', 6 febreiro 
2005, p. 23. 
 
Relato curto en que o narrador evoca un encontro amoroso cunha muller. 
 
 
 
C.N., 'Os caranguexos asasinos', Galicia Hoxe, 'Miradas alleas', 27 marzo 2005, p. 23. 
 
Conto breve centrado nunha praga de caranguexos asasinos que ameaza a existencia da 
humanidade. 
 
 
 
C.N., 'O VI Seminario de Tradución e Poética arredor de Bernard Noël', Galicia Hoxe, 
'Maré', 10 novembro 2005, p. 37. 
 
Infórmase da celebración do VI Seminario Internacional de Tradución e Poética en Rianxo, 
organizado pola Asociación de Amigos da Universalidade Libre Iberoamericana en Galicia 
(AULIGA). Coméntase que participarán escritores galegos, españois e portugueses que 
falarán sobre a obra de Bernard Noël, e que o seminario está dedicado ao teólogo Manuel 
Espiña. 
 
 
 
C.P., 'A Feira do Libro achega a oferta literaria en galego e castelán', La Voz de Galicia, 
'Santiago', 23 abril 2005, p. 9. 
 
Infórmase do comezo dunha nova edición da Feira do Libro de Santiago de Compostela, 
indicando as actividades que se realizarán durante o evento, entre as que se salienta o 
pregón a cargo de Rosa Aneiros. 
 
 
 
C.P., 'Citas diarias con autores para asinar e presentar as súas obras', La Voz de Galicia, 
'Santiago', 23 abril 2005, p. 9. 
 
Chámase a atención sobre a presenza na Feira do Libro de Santiago de Compostela de 
escritores como Xosé Neira Vilas, Rosa Aneiros ou María de Cebreiro, que presentarán os 
seus novos libros. 
 
 
C.P., 'A presenza dos autores reforza as vendas de libros na feira', La Voz de Galicia, 
'Santiago', 28 abril 2005, p. L9. 
 



Analízase o descenso nas vendas na Feira do Libro de Santiago así como da presenza da 
literatura galega nas casetas. Entre os libros con máis éxito na edición deste ano, destaca 
Veu visitarme o mar, de Rosa Aneiros, Outra idea de España, de Suso de Toro, e Anxos e 
demos, de Dan Brown.  
 
 
 
C.P., 'O sector coincide en que o libro galego 'está peor ca nunca', La Voz de Galicia, 
'Santiago', 29 abril 2005, p. L9. 
 
Resúmense as conclusións alcanzadas no debate celebrado na Feira do Libro de Santiago, e 
no que participaron os presidentes da Asociación de Escritores en Lingua Galega e da 
Asociación Galega de Editores, Césareo Sánchez e Miguel Anxo Fernán-Vello, 
respectivamente, o directivo da Federación de Libreiros, Xurxo Patiño, e o coordinador das 
distribuidoras, Manuel Casal. Sinálase, así, que os ponentes, ademais de reclamar axudas 
para a cultura galega, subliñaron a necesidade de ampliar a base de lectores e incrementar a 
visibilidade social dos escritores.   
 
 
 
 
C.P., 'Xosé Ramón Barreiro divulga a faceta americanista de Filgueira', La Voz de Galicia, 
'Santiago', 3 setembro 2005, p. 9. 
 
Dáse conta da participación de Xosé Ramón Barreiro no simposio internacional "De ida e 
volta. América e España: os camiños da cultura", no que presentou unha conferencia sobre 
a faceta americanista do polígrafo galego Xosé Filgueira Valverde. 
 
 
 
C.P., 'Ferrín presentou a edición especial de 'Con pólvora e magnolias'', La Voz de Galicia, 
'Cultura', 16 novembro 2005, p. 42. 
 
Faise referencia á presentación da reedición do poemario de Méndez Ferrín Con pólvora e 
magnolias, publicado por Xerais como primeiro número da nova colección que estrea con 
motivo do seu vintecinco aniversario. Indícase que no acto participaron Manuel Bragado e 
José Luis Méndez Ferrín. Finalmente coméntase que o seguinte número será a obra O lápis 
do carpinteiro de Manuel Rivas, seguida de Longa noite de pedra de Celso Emilio Ferreiro. 
 
 
 
C.R.S., 'A fin do vitimismo libreiro', Galicia Hoxe, 'Maré', 13 outubro 2005, p. 39. 
 
Dáse conta da celebración da XXIII edición de Liber, a Feira Internacional do Libro 
Español e, en columna á parte, afírmase que a Consellería de Cultura e Deportes da Xunta 
de Galicia inaugurou o seu stand, no que están representadas trinta e catro editoriais 
galegas, dentro da citada feira. 



 
 
 
Cabana, Darío Xohán, 'De 'Antoloxía do doce estilo novo', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 21 abril 
2005, p. 44. 
 
Poema en que se narra como un cabaleiro rexeita a unha doncela que lle ofrece o seu amor. 
 
 
 
Cabana, Darío Xohán, 'Unha petición ó Concello', El Progreso, 'Relatos do verán', 21 
agosto 2005, p. 89. 
 
Relato en que o protagonista está a ironizar sobre o afán de recoñecemento que queren 
algúns escritores. O narrador ten unha amiga cuxo padriño é un escritor ilustre que quere 
que lle dediquen unha rúa. 
 
 
 
Cabana, Darío Xohán, 'Breve discurso da idade de ouro', La Voz de Galicia, 'Relatos do 
verán', 30 agosto 2005, p. 46. 
 
Relato que narra como don Quixote evoca con nostalxia o tempo anterior en que non era 
cabaleiro andante, e Sancho contéstalle que el non bota de menos aquela época en que tiña 
que traballar co arado. 
 
 
 
Cabanillas, Ramón, 'De 'Poetas galegos do século XX'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 8 
xaneiro 2005, p. 40. 
 
Composición poética que homenaxea a figura de Eduardo Pondal. 
 
 
 
Cabanillas, Ramón, ''A Basilio Álvarez'', Galicia Hoxe, 'Maré', 19 decembro 2005, p. 40. 
 
Soneto metafórico que ten como protagonista a un segador que se está preparando para a 
sega. 
 
 
 
 
Cabrera, Andrea, 'El inicio de la lectura', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 15 xaneiro 
2005, p. 76. 
 



Reportaxe breve que explica, recollendo as opinións do escritor Gustavo Martín Garzo e da 
profesora Ángeles Perera Santana, as estratexias necesarias para achegar os nenos á 
literatura.  
 
 
 
Cacheiro Varela, Maximino, 'Mergullarse na noite', Galicia Hoxe, 'Maré', 27 xullo 2005, 
p. 48. 
 
O poeta reflexiona sobre a posibilidade de suicidarse nunha noite de insomnio e dor. Con 
todo, ao final esperta recuperado, sen dor no corpo nin na alma. 
 
 
 
Cacheiro Varela, Maximino, 'Escoitar a escrita', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 5 agosto 2005, 
p. 48. 
 
O poeta describe o acto de escoitar ás palabras: o acto escrito. 
 
 
 
Camaño Rial, Carlos, 'Maldito alcohol', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 14 agosto 
2005, p. 51. 
 
Relato que conta a historia de dous mozos que se querían moito, mais despois de dúas 
veces en que viñan bébedos tras unha noite de festa, á terceira tiveron un accidente co 
coche e foi aí cando se separaron definitivamente. 
 
 
 
Campa, Javier D., 'La organización estima un 20% más de ventas en la Feria del Libro 
sobre 2004', Atlántico Diario, 'Vigo', 12 xullo 2005, p. 16. 
 
Examínanse os resultados da trixésimo primeira edición da Feira do Libro de Vigo,  na cal 
se produciu un importante aumento das vendas, complementado, así mesmo, polo éxito das 
actividades paralelas programadas.  
 
 
 
 
Campo, Marica, 'Máis sobre Manuel María', A Nosa Terra, nº 1.176, 'Fin de semana', 19 
maio 2005, p. 32. 
 
Artigo en que, como resposta aos comentarios do crítico Xesús González Gómez sobre un 
texto anterior, a escritora Marica Campo afirma que o Manuel María manifestaba na súa 
produción literaria unha profunda preocupación social e política que precede á súa lectura 
da antoloxía de Castellet sobre a poesía social española.   



 
 
 
 
Campo, Marica, 'O Fidalgo do Pazo de Laiovento', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 
22 agosto 2005, p. 48. 
 
Relato en que se narra a historia que don Quixote lle conta a Sancho recreando a súa visita 
ao fidalgo do Pazo de Laiovento. 
 
 
 
Caneiro, Xosé Carlos, 'En abril', La Voz de Galicia, 'De sol a sol', 31 marzo 2005, p. 64. 
 
Texto que reflexiona sobre o mes de abril, presentándoo como un tempo vinculado ao gozo 
e á vitalidade. 
 
 
 
Caneiro, Xosé Carlos, 'Só o amor permanece', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 12 
agosto 2005, p. 40. 
 
Historia en que don Quixote, xa morto, conta como foi a súa vida. Comenta que casou con 
Dulcinea e que tivo fillos escritores en lingua galega; ademais, indica que Sancho tamén 
tivo descendencia que triunfou na radio e na televisión e, finalmente, comenta que agora o 
único que lle queda é o amor de Dulcinea. 
 
 
 
Carballa, Xan, 'Relanzan a Fundación Rosalía coa elección dunha nova directiva', A Nosa 
Terra, nº 1187, 'Cultura', 4 agosto 2005, p. 24. 
 
Dáse conta da elección da nova directiva que se encargará da Fundación Rosalía de Castro 
e noméanse os seus novos integrantes: Helena Villar Janeiro, presidenta, Ana Blanco, 
vicepresidenta, Xosé Luis Axeitos, secretario, Xusto Cortizo, tesoureiro e, como vogais, 
Krukemberg, Alonso Montero, etc. 
 
 
 
Carballa, Xan, 'Oleiros, capital das bibliotecas', A Nosa Terra, nº 1.196, 'Cultura', 3 
novembro 2005, p. 24. 
 
Saliéntase o bo funcionamento de todas as bibliotecas do Concello de Oleiros e o seu 
esforzo por potenciar a animación á lectura e a difusión da cultura. Coméntase que o 
Concello ten unha biblioteca en cada parroquia, onde se ofrece un acceso directo aos libros, 
servizo de préstamo e talleres de lectura, así como tertulias literarias. 
 



 
 
Carballo Calero, Ricardo, 'Anjo de terra', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 9 xaneiro 2005, p. 
36. 
 
Poema curto en que a voz poética se dirixe a un anxo de terra, símbolo construído a partir 
de elementos da mitoloxía cristiá.   
 
 
 
Carballo Calero, Ricardo, 'Helena regresa a Esparta', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 6 febreiro 
2005, p. 32. 
 
Texto poético en que se imaxina o retorno de Helena a Esparta dende a perspectiva da 
muller de Menelao. 
 
 
 
Carballo, Francisco, 'O galo', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 11 febreiro 2005, p. 48. 
 
Poema adicado ao galo, como animal que anuncia a chegada do día e o fin da noite. 
 
 
 
Carballo, Juan, 'Aniversario', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'Poemas', 
2005. 
 
O poeta fala do cuarto aniversario de namorado, lembrando como coñeceu á súa moza. 
 
 
 
 
Carballo, Juan, 'Limiar', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 6 agosto 2005, p. 48. 
 
Reflexión metapoética do autor sobre a maneira máis axeitada de escribir versos. 
 
 
 
Carballo, Juan, 'En días de folga', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'Na miña 
fiestra', 18 setembro 2005, p. 24. 
 
 
 
 
Carballo, Juan, 'en branco', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'Na miña 
fiestra', 25 setembro 2005, p. 26. 
 



O poeta séntese deprimido pola cotidianidade e, ao mesmo tempo, non encontra a 
inspiración para escribir. 
 
 
 
Carballo, Juan, 'No camiño II', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'Na miña 
fiestra', 16 outubro 2005, p. 23. 
 
Apóstrofe a un amigo en que se evocan os distintos camiños que colleron cada un e o 
enfrontamento actual. 
 
 
 
Carballo, Juan, 'Carme', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'Na miña fiestra', 
23 outubro 2005, p. 26. 
 
 
 
 
Carballo, Juan, 'Na miña fiestra', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'Poemas', 
30 outubro 2005, p. 23. 
 
Poema titulado "Carme" de Juan Carballo. 
 
 
 
Carballo, Juan, 'Noite ó pé dun portal', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 
'Poemas', 6 novembro 2005, p. 25. 
 
Descrición metafórica da amada por parte do poeta. Tamén lembra como a coñeceu nun 
portal. 
 
 
 
Cardalda, Teo, 'A visita de Castelao a Vilaxoán, en 1933', Diario de Arousa, 'Arousa, un 
mar de cultura', 'Colaboración', 17 xullo 2005, p. 26. 
 
Teo Cardalda lembra o ano 1933 e, concretamente, o día en que a Vilaxoán viñera dar un 
mitin Castelao con motivo da defensa do Estatuto de Galicia. Cardalda comenta que os 
directivos do Partido Galeguista propuxeran ofrecer conferencias nas bisbarras para dar a 
coñecer o novo Estatuto e, neste sentido, o "Villajuán Cinema" contara coa presenza de 
Víctor Casas e de Castelao, que tivo unha gran acollida. 
 
 
 
Carmena, Fátima, 'Teatro para todos en Galicia', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 27 
marzo 2005, p. 85. 



 
Dáse conta da celebración do Día Mundial do Teatro e detállase os programas de difusión 
escénica que a Xunta porá en marcha en toda Galicia.  
 
 
 
Carregal, Jorge, 'La reina del teatro aficionado', La Opinión, 'Cultura', 6 maio 2005, p. 65. 
 
Infórmase da concesión do premio á mellor actriz do XXXV Certame Nacional de Teatro 
Afeccionado de Albox á actriz coruñesa July López, integrante da agrupación Ateaco, pola 
súa actuación na obra Abnegación, peza do autor ferrolán Manuel Masdías.    
 
 
 
 
Carrera, Rosé, 'Los más vendidos', Atlántico Diario, 'La Revista', 'En portada', 17 abril 
2005, p. 43. 
 
Repásanse os nomes dos autores máis vendidos nas librarías viguesas, salientando o éxito 
obtido por algúns como Dan Brown ou Henning Mankell e, no contexto da literatura 
galega, Manuel Veiga, Xosé Luís Méndez Ferrín ou Lorenzo Varela.  
 
 
 
 
Carrera, Rosé, 'Galicia, entre las autonomías donde más se edita', Atlántico Diario, 'La 
Revista', 'En portada', 17 abril 2005, p. 42. 
 
Resáltase que Galicia figura entre as sete primeiras comunidades que máis libros editaron 
en 2004. Ademais de chamar a atención sobre os intentos por parte da industria de frear a 
produción do total, sinálase que os libros en lingua galega acapararon unicamente un 2,3 
por cento dos textos editados en España.  
 
 
 
Carro, Xavier, 'Os días monfortinos do Bacharel Sansón Carrasco', La Voz de Galicia, 
'Relatos de verán', 3 agosto 2005, p. 46. 
 
Relato que recrea a historia do bacharel Sansón Carrasco, quen na súa acta de defunción 
deixa constancia do seu arrepentimento por burlarse do sabio don Quixote. 
 
 
 
Casado, Xoán-M., 'Retrato ímpico do xenio', Galicia Hoxe, 'Maré', 22 maio 2005, p. 32. 
 
Poema en que se describe a decepción provocada polo contraste entre a lenda creada en 
torno a un personaxe considerado xenial, e a súa entidade real. 



 
 
 
Casal García, Diego, 'Señor oso', La Opinión, 'Concurso 4 cuentos', 14 agosto 2005, p. 60. 
 
Historia dunha nena que pasa a fin de semana con seu pai e leva o seu oso de peluxe. O pai 
garda na barriga do boneco algo que fai que ao final teña que destruilo e a nena chora este 
feito e desexa volver con súa nai. 
 
 
 
Casal, Iolanda, 'La Academia Gallega quiere preparar una edición popular', El Correo 
Gallego, 'Galicia', 13 febreiro 2005, p. 17. 
 
Infórmase do proxecto promovido pola Real Academia Galega para a publicación dunha 
edición popular en galego de El Quijote no ano do cuarto centenario da obra. Ademais, 
detállanse as condicións que presidiron a elaboración da edición de luxo levada  a cabo por 
Valentín Arias en 1990, dado que o texto desta servirá de base á nova versión promovida 
pola Academia Galega.   
 
 
 
Casal, Iolanda, ''Don Quixote', por las nubes', El Correo Gallego, 'Galicia', 13 febreiro 
2005, p. 16. 
 
Explícase o valor alcanzado actualmente pola edición orixinal da primeira tradución de El 
Quijote ao galego, publicada en 1990 por Xuntanza Editorial, a cal non só resulta 
extremadamente difícil de atopar, senón que tamén presenta un prezo moi elevado.  
 
 
 
Casal, Xohán, 'Retrato', Galicia Hoxe, 'La Galería', nº 358, 'Páxina literaria', 4 setembro 
2005, p. 3. 
 
 
 
 
Casalderrey, Fina, 'Onde ten lugar a sonada aventura dos arroases Maragoteiros', La Voz 
de Galicia, 'Relatos do verán', 16 agosto 2005, p. 42. 
 
Relato en que se narra unha aventura de don Quixote cando pelexou cuns arroases e foi 
rescatado polos mariñeiros da vila. 
 
 
 
Cascallar, Marina, 'Una Academia Literaria en Rianxo 'hará justicia al olvido' de Castelao', 
Diario de Arousa, 'O Barbanza', 19 maio 2005, p. 24. 



 
Anuncia a visita a Rianxo de María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primeira 
do Goberno, quen manifestará o apoio das institucións centrais ao proxecto de crear unha 
Academia Literaria en Rianxo que poña en valor a obra dos escritores que naceron na vila: 
Castelao, Dieste ou Manuel Antonio, entre outros autores. 
 
 
 
Cascallar, Marina, 'De la Vega anuncia la creación de una Academia Literaria en Rianxo', 
Diario de Arousa, 'O Barbanza', 22 maio 2005, p. 16. 
 
Resúmense os actos en que participou a vicepresidenta primeira do Goberno durante a súa 
presenza en Rianxo, onde confirmou as axudas prometidas para a construción da Academia 
Literaria de Rianxo.  
 
 
 
Castaño, Iolanda, 'O baúl da Piquer', Galicia Hoxe, 'Días (des)contados', 15 maio 2005, p. 
40. 
 
Expóñense diversas reflexións sobre as experiencias vividas pola poetisa durante a súa 
participación en encontros literarios como a Semana da Poesía de Barcelona ou o II 
Festival Internacional de Poesía de Granada. 
 
 
 
Castelao, Elena, 'Rodríguez Barrio pregona la Feira do Libro ourensana', El Progreso, 'A la 
última', 2005. 
 
Anúnciase que o escritor Xavier Rodríguez Barrio pronunciará o pregón da Feira do Libro 
de Ourense, discurso onde homenaxeará a dous poetas recentemente falecidos, Antón 
Tovar e Manuel María. 
 
 
 
Castelao, Elena, 'Otro cálido homenaje a Manuel María', El Progreso, 'A la última', 2005, 
p. 96. 
 
Coméntase a homenaxe a Manuel María que tivo lugar no edificio da Xunta en Lugo. 
Sinálase que no acto, presentado por Antón Fortes, Lois Diéguez falou sobre o autor e a súa 
obra. Dise que no acto interviron outras persoas como María Manuela e Margarita Ledo. 
 
 
Castelao, Elena, 'Pantón prepara un homenaje a Manuel María', El Progreso, 'A la última', 
9 marzo 2005, p. 96. 
 



Dáse noticia do acto que formarán parte da homenaxe do concello de Pantón ao poeta 
Manuel María, entre os que destacan a aparición dunha nova edición da Rota do Románico 
e a asignación do nome do escritor a unha das rúas da vila.   
 
 
Castelao, Elena, 'Tres escritores leen cuentos de Alfoz y O Valadouro', El Progreso, 'A la 
última', 29 marzo 2005, p. 64. 
 
Infórmase da presentación na torre fortaleza de Alfoz do libro Contos do Valdouro, 
elaborado polos escritores Manuel Lourenzo, Isaac Ferreira e Xesús Pisón. 
 
 
 
Castelao, Elena, 'Presentados en Rábade los actos de las Letras Gallegas', 'A la última', 10 
maio 2005, p. 80. 
 
Recóllese información sobre as actividades programadas en Rábade para o Día das Letras 
Galegas, data en que se dará a coñecer, ademais de diversas novidades editoriais, o himno 
oficial da Fundación Amigos de Galicia "O Grelo", composto por Carlos Otero. 
 
 
 
 
Castelao, Elena, 'Los poetas del sur de Lugo se dieron cita en Vilar de Lor', El Progreso, 
'A la última', 13 setembro 2005, p. 80. 
 
Faise referencia á celebración do terceiro recital de poetas do sur de Lugo que organiza 
Pepe Pol e que conta coa participación de autores de Chantada, Quiroga, O Courel e 
Monforte. 
 
 
 
Castelao, Elena, 'Basilio Losada habla en Ferrol de Álvaro Cunqueiro', El Progreso, 'A la 
última', 13 decembro 2005, p. 80. 
 
Alúdese á conferencia de Basilio Losada titulada "Álvaro Cunqueiro e os seus amigos 
cataláns", pronunciada con motivo do cincuenta aniversario da publicación de Merlín e 
familia, e organizada pola Fundación Torrente Ballester en Ferrol. 
 
 
 
Castelló Navarro, Jorge, 'Tatuaxe', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 19 agosto 2005, 
p. 41. 
 
Relato breve en que se conta a historia do investigador don Hixinio, que foi nomeado 
membro da Real Academia Galega en 1999 e que lee o seu discurso de ingreso en 2004 
sobre as coplas, logo de que o Presidente, Xosé Ramón Barreiro, lle dera un ultimato.  



 
 
 
Castro Casás, Charo, 'Os imperfectos', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 25 agosto 
2005, p. 45. 
 
Narración que escriben os lectores para a sección 'Escriben os lectores' do xornal La Voz de 
Galicia. 
 
 
 
Castro, Rosalía de, 'Poemas soltos', Galicia Hoxe, 'Maré', 22 febreiro 2005, p. 52. 
 
Composición poética de oito versos con temática amorosa da autoría de Rosalía de Castro. 
 
 
 
Castro, Xan, 'Rooooosssa, Rosssiiiiiiña', La Región, 'Mis relatos', 27 xullo 2005, p. 14. 
 
Relato en que se narra a historia duns homes que están no repouso do xantar despois da 
sega. Un deles quere ter relacións coa criada Rosiña, mais cae bébedo e, cando acorda, a 
criada xa marchou con outro. 
 
 
 
Castro, Xan, 'Do pecado, á penitencia', La Región, 'Mis relatos', 4 agosto 2005, p. 17. 
 
Cóntase unha historia en primeira persoa en que o narrador se atopa nun bar e dialoga co 
amigo sobre o cura da vila. 
 
 
 
Cebreiro, Pilar, 'Feitura do lume', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 3 outubro 2005, p. 39. 
 
Reflexión da poeta sobre o poder das palabras nos homes e mulleres ao longo da historia.  
 
 
 
 
Cermeño, Xosé, 'Historia de Abaddon', Galicia Hoxe, 'Maré', 28 maio 2005, p. 48. 
 
Poema en que se evoca a figura bíblica de Abbadon.  
 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 26 xullo 2005. 
 



Expóñense os datos dun persoeiro galego, Eugenio Carré Aldao, nado na Coruña en 1859 e 
descendente de cataláns residentes en Galicia. Dise que este comezou a súa carreira no 
sector do comercio coa firma Sastre y Carré e que posteriormente se encamiñou cara á 
actividade comercial coa adquisición da libraría de Andrés Martínez Salazar e a imprenta e 
papelaría de Domingo Puga. 
 
 
Chaves, Consuelo / Taboada, Esther, 'Un cento de estudantes comezan en Barcelona os 
cursos de galego', La Voz de Galicia, 'Cultura', 15 outubro 2005, p. 46. 
 
Faise eco do acto de apertura dos cursos da lingua e cultura galegas na Universidade de 
Barcelona, patrocinados pola Xunta de Galicia e que contou coa presencia de Víctor 
Fernández Freixanes e Basilio Losada. Comenta o perfil variado dos asistentes aos 
mesmos: dende funcionarios da administración pública, pasando por estudantes 
universitarios, ata galegos que viven en Cataluña ou persoas motivadas por un interese 
puramente cultural.    
 
 
 
Cibreiro, Pilar, 'O vasalo da armadura de prata', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 maio 2005, p. 48. 
 
Texto poético composto por catro estrofas de tres versos e construído a partir da 
identificación entre a voz poética e diversos personaxes ou elementos naturais.  
 
 
 
 
Cibreiro, Pilar, 'Feitura do lume',   
 
, Galicia Hoxe, 'Maré', 18 maio 2005, p. 48. 
 
Poema en que se describe a cidade como un espazo atravesado pola tristeza e a soidade. 
 
 
Cibreiro, Pilar, 'Feitura do lume', Galicia Hoxe, 'Maré', 9 xuño 2005, p. 48. 
 
Publícase un poema da autora.  
 
 
 
 
Cid Conde, Félix, 'Debelius Kinsley', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 6 agosto 2005, 
p. 46. 
 
Reflexión sobre a falsa realidade que existe nos soños e cómo o mundo está cheo de soños 
imposíbeis. 
 



 
 
Cid Fernández, Alba, 'Nostalxias cruzadas', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 12 
agosto 2005, p. 41. 
 
Relato que conta a historia dunha rapaza que está a esperar polo mozo, día tras día, 
ansiando que chegue do mar, mais despois de esperar quince anos ao final decide marchar á 
cidade e xusto esa mesma tarde do día en que ela marcha, chega o seu home e non a atopa, 
así que empezará a súa nostalxia continua. 
 
 
 
Cid Neira, Xulio, 'Manhattan', Galicia Hoxe, 'Maré', 21 xaneiro 2005, p. 48. 
 
Composición poética que se centra na descrición da angustia e a dor que caracteriza a 
existencia dos habitantes dunha cidade como Nova York. 
 
 
 
Cid Neira, Xulio, 'Niño de ametralladoras', Galicia Hoxe, 'Maré', 23 agosto 2005, p. 40. 
 
O poeta fálanos do ruído das ametralladoras durante a Guerra Civil española e as 
consecuencias do uso destas. 
 
 
 
Conde, Alfredo, 'El pasado de Galicia', El País, 'Babelia', nº 714, 'Voces españolas de la 
novela histórica', 30 xullo 2005, p. 3. 
 
Recóllense as palabras de Alfredo Conde sobre a súa narrativa, da que salienta que ten 
traballado con diferentes momentos históricos dos séculos XVI, XVIII e XIX, nos que 
Galicia sempre aparece como referente, e reivindica o valor dos mitos. 
 
 
 
Conde, M., 'O Pen Clube, coa casa de Galicia en Toulousse', El Correo Gallego, 'Hoy', 28 
xullo 2005, p. 67. 
 
Coméntase que o Pen Clube de Galicia ofreceu unha homenaxe a María López Muradás, 
presidenta da Casa de Galicia en Toulousse, a quen se lle recoñeceu o labor que está a facer 
a entidade, e dáse conta dunha das iniciativas que leva a cabo, como é a colección de 
clásicos da literatura galega traducidos ao francés. 
 
 
 
Conde, María, 'Mariasun Landa: 'El humor es un arma imprescindible para escribir', La Voz 
de Galicia, 'Cultura', 1 febreiro 2005, p. 52. 



 
Dáse conta do funcionamento do obradoiro para adultos, titulado Cuatro visiones sobre los 
clásicos, que imparte no Salón do Libro Infantil de Pontevedra a escritora vasca Mariasun 
Landa, Premio Nacional no ano 2003. 
 
 
 
Cora, 'Sorte tivemos que non chocaran', El Progreso, 'E Pelúdez dixo...', 2005. 
 
Nárrase unha anécdota do personaxe Pelúdez que se atopa "enganchado" na Internet ao 
chat, e está todo o día a falar con outras persoas. 
 
 
 
Cora, 'Poderiamos chamarlle Elm Street', El Progreso, 'E Pelúdez dixo...', 2005. 
 
Narra a historia en que a familia Pelúdez asiste ás festas de Lugo. 
 
 
 
Cora, '¡Lugo é o trunfo da xeometría!', El Progreso, 'E Pelúdez dixo...', 6 outubro 2005, p. 
88. 
 
Relátase a historia dun home que naceu preguiceiro e ao longo de toda a súa vida non fixo 
traballo ningún, el só daba ordes. 
 
 
 
Cora, 'Ti cando encendes es moi mala de pagare', El Progreso, 'E Pelúdez dixo...', 9 
outubro 2005, p. 96. 
 
Relátase unha historia dos Pelúdez en que o avó lembra as orixes familiares e conta feitos 
que non agradan á muller, Filomena. 
 
 
 
Cora, 'Que lles medren unhas orellas de besta', El Progreso, 'E Pelúdez dixo...', 11 outubro 
2005, p. 80. 
 
Refírese o día en que a familia Pelúdez foi xogar aos bolos e discutiron sobre a arqueoloxía 
e como os maleantes ensucian os monumentos. 
 
 
 
Cora, '¿Non podería ter nacido no Playstoceno?', El Progreso, 'E Pelúdez dixo...', 12 
outubro 2005, p. 80. 
 



Cóntase a historia en que os Pelúdez fixeron unha campaña en defensa do polbo, xa que 
estaba a ser obxecto dun consumo indiscriminado. 
 
 
 
Cora, 'Sodes impermeables á poesía', El Progreso, 'E Pelúdez dixo...', 13 outubro 2005, p. 
96. 
 
Conto en que a familia Pelúdez clausura as festas de Lugo, asistindo a unha exhibición de 
cetrería en que un falcón colle a pucha de Pelúdez e logo devólvella. 
 
 
 
Cora, José de, 'Peludez e máis eu', El Progreso, 'Especial Pelúdez', 5 outubro 2005, p. 5. 
 
Descrición do personaxe Pelúdez como un ser "pequeno, peludo e suave", máis acorde coa 
natureza que co urbanismo, polo seu aspecto e costumes. 
 
 
 
Corbelle, Mayte, 'Xabier Docampo foi nomeado onte 'Chairego do ano', El Progreso, 
'Terra Chá/Meira', 30 maio 2005, p. 19. 
 
Explícase o desenvolvemento do acto de homenaxe, enmarcado na clausura dos XIV Xogos 
da Mancomunidade, en que o escritor Xabier Docampo recibiu o título de "Chairego do 
ano". 
 
 
 
Corbelle, Mayte, 'Xesús Rábade Paredes recibirá un homenaje en O Rañego el día 26', El 
Progreso, 'Terra Chá', 18 xuño 2005, p. 23. 
 
Anúnciase que o escritor Xesús Rábade Paredes será homenaxeado durante a 14ª edición 
dos Encontros na Terra Chá, nunha cerimonia en que participarán tamén Xesús Alonso 
Montero, Julio Valcárcel, Luis González Tosar e Daniel Salgado. 
 
 
 
Corbelle, Mayte, 'Marica Campo pregonará la Festa Balura de Castro de Rei', El Progreso, 
'Terra Chá/Meira', 23 xuño 2005, p. 20. 
 
Resúmense as actividades integradas no programa da Festa Balura de Castro de Rei, 
salientando o pregón a cargo de Marica Campo, a homenaxe a Manuel María e a 
presentación do último poemario de Xoán Neira, As catro augas.  
 
 
 



Corbelle, Mayte, 'Manuel María fue protagonista en el San Ramón', El Progreso, 'Terra 
chá', 27 agosto 2005, p. 10. 
 
Anúnciase a homenaxe que se lle renderá ao escritor Manuel María nas festas de San 
Ramón en Vilalba, con motivo do aniversario do seu pasamento. Ademais, no acto de 
homenaxe abrirase unha exposición sobre a súa figura titulada "Manuel María na imaxe e 
na escrita". 
 
 
 
Cordal, Xabier, 'Diálogos en rede de Canon 1. O amor', Galicia Hoxe, 'Revista das Letras', 
nº 552, 10 febreiro 2005, pp. 6-7. 
 
Texto que representa unha conversa nun chat entre dúas persoas que viven unha 
complicada relación amorosa a distancia. 
 
 
 
Cordal, Xabier, 'Canon', Galicia Hoxe, 'Revista das Letras', nº 555, 3 marzo 2005, pp. 3-4. 
 
Relato ambientado nun contexto futurista e centrado na sutileza dos vínculos que unen a 
unha parella. 
 
 
 
 
Cordal, Xabier, 'Ramudo', Galicia Hoxe, 'Revista das Letras', nº 575, 21 xullo 2005, pp. 1-
8. 
 
O suplemento "Revista das Letras", pertencente ao xornal Galicia Hoxe presenta neste 
monográfico semblanza do escritor nado na Coruña en 1965, Xabier Cordal. Saliéntase que 
é un escritor rompedor, integrante do grupo Ronseltz, que analiza a realidade política e 
social do país con lucidez e ironía. Achéganse os títulos dalgunhas das súas obras, como 
Arianrod, Fruto do teixo, Afásia ou A vella peneira a noite e, no monográfico, preséntase 
un fragmento da súa produción máis recente: a súa primeira obra teatral, Ramudo (entremés 
con chill-out ao fondo), da que se indica que nela "o absurdo se mistura coa crónica política 
para crear unha atmosfera asfixiante". 
 
 
 
Corral Soilán, Cristina, 'Da revista 'Xistral', Galicia Hoxe, 'Maré', 26 xaneiro 2005, p. 48. 
 
Poema de temática amorosa que exalta a tenrura producida pola presenza da persoa amada. 
 
 
 
 



Costa i Llobera, Miquel, 'De 'Un vol d'inefable poesía'', Galicia Hoxe, 'Maré', 17 
decembro 2005, p. 40. 
 
Descrición idealizada da paisaxe, centrándose en diferentes elementos da natureza: serra, 
val, flor, montañas, estrelas, a lúa, etc. 
 
 
 
Costa, Xosé M., 'E penso...', Galicia en el mundo, 'Maré', 24 xullo 2005, p. 32. 
 
Cavilación íntima do poeta sobre a existencia humana e o devir do tempo. Todo está 
suxeito ao paso do tempo. 
 
 
 
Costa, Xosé María, 'Non todo na auga é silencio', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 5 xuño 2005, 
p. 36. 
 
Composición poética que utiliza como elemento principal a reescritura de símbolos como a 
noite, a auga ou o vento. 
 
 
Costa, Xosé María, 'Crónica chantadina de Xosé Lois García', A Nosa Terra, nº 1.191, 
'Poesía', 29 setembro 2005, p. 27. 
 
Xosé María Costa presenta o libro Do Faro ó Miño (1978) de Xosé Lois García e defíneo 
como un intento amábel de recuperar un tempo, uns costumes, lugares e situacións do 
pasado e como unha crónica emocionada das xentes de Chantada. 
 
 
 
Couceiro, Emma, '(Quinta) - A loucura', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 27 agosto 2005, p. 40. 
 
Pensamento íntimo da poeta sobre o sentido da existencia e as súas problemáticas. 
 
 
Couceiro, Emma, 'De (Cito)', Galicia Hoxe, 'Maré', 4 outubro 2005, p. 48. 
 
Cavilación metapoética sobre o fenómeno da escrita por parte da poeta que parece estar 
inmersa nunha crise de creación. 
 
 
 
Couto Antelo, Raquel, 'Nos días de néboa...', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 21 
agosto 2005, p. 55. 
 



Conto en que unha rapaza que está ensimismada nos seus pensamentos ve aparecer diante 
dela un mozo que quere que lle preste atención, mais ela, desconfiada, non quere trato con 
el porque pensa que un mozo guapo e sen alcol no corpo non se pode fixar nela. Días 
despois, vólvese encontrar co rapaz e este reclama a mesma atención. 
 
 
 
Crespo, Lorena, 'Os nenos aprenden a ler co teatro', La Región, 'Vox populi', 26 maio 
2005, p. 24. 
 
Entrevista a Ana Pérez Quintas, presidenta da asociación cultural "Valparaíso" de 
Francelos, quen subliña entre os seus obxectivos básicos o acercamento dos nenos á lectura 
e a recuperación das tradicións galegas. 
 
 
 
Creus, Estevo, '(inédito.proxecto: contranarcoticos)', ABC, 'ABCD', nº 693, 'Poesía', 14 
maio 2005, p. 20. 
 
Texto poético en versión bilingüe (castelán e galego) que se caracteriza pola combinación 
dun fragmentarismo formal vangardista e un estilo que oscila entre a experimentación e a 
lingua coloquial.     
 
 
Cruz, Ángel de la, 'Dulcinea', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 27 agosto 2005, p. 46. 
 
Conto no que don Quixote e Sancho están a dialogar sobre cal é o amor verdadeiro. 
Conclúen que este será o amor non conrrespondido. 
 
 
 
Cuevas, Iván, 'Déficits do libro en galego', Galicia Hoxe, 'Maré', 20 xullo 2005, p. 43. 
 
Dáse conta dos resultados do Baremo de índice de lectura de Galicia, que se atopan moi por 
debaixo da media, rexistrándose só un catro por cento de lectores en galego. En canto á 
edición de libros en galego, tamén se informa de que esta é moi baixa e os títulos 
maioritarios son os libros de texto, feito polo que se alude á decisión da Xunta de Galicia 
de poñer en marcha un plano de gratuidade destes. Finalmente, indícase que a oferta das 
bibliotecas tamén é escasa pois a media de libros en galego é do un por cento. 
 
 
 
Cuevas, Iván, 'Poetas e moito máis', Galicia Hoxe, 'Maré', 30 agosto 2005, p. 40. 
 
Infórmase da celebración do XIX Festival de Poesía no Condado, no que se salienta o 
recital poético-musical que contará con escritores galegos e outros chegados do País Vasco 
e Cataluña. Ademais da actividade poética, dáse conta do programa de actos e, para o 



público infantil, actuará Tanxarina Títeres con Narigudos e Paula Carballeira como 
contacontos. 
 
 
 
Cunqueiro, Álvaro, 'Vellas sombras e novos cantos', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 24 xaneiro 
2005, p. 40. 
 
Poema baseado na representación da natureza a través da palabra a partir da descrición do 
mar. 
 
 
 
Cunqueiro, Álvaro, 'Vellas sombras e novos cantos', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 5 febreiro 
2005, p. 48. 
 
Poema baseado na representación da natureza a través da palabra a partir da descrición do 
mar. 
 
 
 
Cunqueiro, Álvaro, 'L´envoi', Galicia Hoxe, 'Maré', 19 febreiro 2005, p. 48. 
 
Composición poética de dúas estrofas de catro versos que converte á muller como figura 
amorosa en obxecto de evocación.   
 
 
D.G., 'El casco histórico de Ribadavia será la sede de las visitas teatralizadas', ABC, 
'Galicia', 31 xullo 2005, p. 30. 
 
Infórmase das visitas nocturnas teatralizadas que se van realizar na vila de Ribadavia unha 
vez rematada a Mostra Internacional de Teatro. Javier Iglesias, concelleiro de turismo, 
comenta que é unha iniciativa que esperan que continúe e que vaia mellorando co tempo. 
 
 
 
D.S., 'O PEN Clube homenaxea a Rosalía e a Cela en Padrón', Galicia Hoxe, 'Maré', 10 
abril 2005, p. 30. 
 
Dáse noticia do faladoiro literario organizado no marco do ciclo "Xantares literarios 2005", 
acto no que a asociación de escritores P.E.N. Clube de Galicia rendeu unha homenaxe a 
Camilo José Cela e a Rosalía de Castro.  
 
 
 
Dacosta, Beatriz, 'Historia de namorados', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 23 agosto 
2005, p. 39. 



 
Relato que conta o suceso ocorrido a don Quixote despois de escoitar a historia de 
Grisóstomo e Marcela, xa que en soños se lle apareceu a alma de Grisóstomo pedíndolle 
que vengase a súa morte e matase á infiel Marcela, mais don Quixote non aceptou tal 
encomenda porque "non hai deber de amar a quen non se ama". 
 
 
 
Dacosta, Marta, ''As amantes de Hamlet'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 3 xaneiro 2005, p. 32. 
 
Primeira sección dun texto poético baseado na exploración dos diversos significados 
asociados ás figuras femininas que forman parte da obra de Shakespeare.   
 
 
 
 
Dacosta, Marta, 'De 'As Amantes de Hamlet', Galicia Hoxe, 'Maré', 27 xaneiro 2005, p. 44. 
 
Reprodúcese un poema de Marta Dacosta baixo o epígrafe "As amantes de Hamlet", 
correspondente ao título do poemario do que provén. 
 
 
Dacosta, Marta, 'De 'As amantes de Hamlet', Galicia Hoxe, 'Maré', 21 febreiro 2005, p. 40. 
 
Poema de Marta Dacosta, do libro As amantes de Hamlet. 
 
 
Dacosta, Marta, 'De 'As amantes de Hamlet', Galicia Hoxe, 'Maré', 23 febreiro 2005, p. 48. 
 
Sección que acolle poemas; neste caso, un do poemario As amantes de Hamlet, de Marta 
Dacosta. 
 
 
Dacosta, Marta, 'De 'As amantes de Hamlet', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 27 febreiro 2005, 
p. 32. 
 
Poema de Marta Dacosta, procedente do poemario As amantes de Hamlet. 
 
 
Dacosta, Marta, 'De 'As amantes de hamlet', Galicia Hoxe, 'Maré', 12 marzo 2005, p. 48. 
 
Reprodúcese un poema do poemario As amantes de Hamlet, de Marta Dacosta. 
 
 
Dacosta, Marta, 'As amantes de Hamlet', Galicia Hoxe, 'Maré', 16 marzo 2005, p. 48. 
 
Acóllese un poema de Marta Dacosta, baixo o epígrafe "As amantes de Hamlet". 



 
 
Dacosta, Marta, 'Crear o mar en Compostela', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 19 marzo 2005, p. 
48. 
 
Poema conformado a partir da utilización do mar como símbolo fundamental de Galicia. 
 
 
 
Darriba, Manuel, 'Scott perde a Zelda', El Progreso, 'Relatos do verán', 3 xullo 2005, p. 
64. 
 
Relato que narra o encontro de dúas persoas nunha festa.  
 
 
 
de la Fuente, Sandra, 'Méndez Ferrín: 'Ilusionaríame gañar o Nobel pero véxoo difícil'', 
Faro de Vigo, 'Sociedad y Cultura', 22 decembro 2005, p. 37. 
 
Dáse conta da participación de Xosé Luis Méndez Ferrín nunha exposición de pinturas na 
Deputación de Ourense e do agradecemento deste ao P.E.N Clube de Galicia polo seu apoio 
para nomealo candidato ao Premio Nobel de Literatura. Ferrín comenta que ese galardón é 
moi difícil de obter, xa que el escribe nunha lingua minorizada e que, ademais, poderíanllo 
conceder a outros escritores galegos como Darío Xohán Cabana ou Anxo Angueira. 
Finalmente, infórmase de que a Fundación Curros Enríquez vai traducir ao sueco dúas 
obras de Ferrín: Con pólvora e magnolias e Arraianos. Esta mesma entrevista aparece 
publicada no xornal La Opinión do día 23 de decembro de 2005. 
 
 
 
de la Fuente, Sandra, 'Méndez Ferrín: 'Ilusionaríame gañar o premio Nobel pero véxoo 
difícil'', La Opinión, 'Cultura', 23 decembro 2005, p. 42. 
 
Dáse conta da participación de Xosé Luis Méndez Ferrín nunha exposición de pinturas na 
Deputación de Ourense e do agradecemento ao PEN Clube de Galicia polo seu apoio para 
nomealo candidato ao Premio Nobel de Literatura. Ferrín comenta que ese galardón é moi 
difícil de obter, xa que el escribe nunha lingua minorizada e que, ademais, poderíanllo 
conceder a outros escritores galegos como Darío Xohán Cabana ou Anxo Angueira. 
Finalmente, infórmase de que a Fundación Curros Enríquez vai traducir ao sueco dúas 
obras de Ferrín: Con pólvora e magnolias e Arraianos. Esta mesma entrevista aparece 
publicada no xornal Faro de Vigo do día 22 de decembro de 2005. 
 
 
 
de la Huerta, María, 'Xosé Ramón Barreiro preséntase á reelección da presidencia da 
RAG', La Opinión, 'Cultura', 3 decembro 2005, p. 59. 
 



Anúnciase, en primeiro lugar, que a Real Academia Galega acaba de convocar eleccións e 
que o seu actual presidente, Xosé Ramón Barreiro, vaise presentar á reelección. Recóllense 
as palabras de Alonso Montero en que eloxia o mandato de Barreiro e infórmase das 
diferentes actividades que se van levar a cabo proximamente, como a da celebración do 
centenario e a reedición de Os Eoas, de Eduardo Pondal. Tamén se sinala que se presentou 
a obra Poesías de Antonio de la Iglesia, de María Rosa Saurín, e o último número do 
Boletín oficial da RAG, nesta ocasión dedicado a Xaquín Lorenzo, así como un novo 
exemplar dos Cadernos da Lingua.  
 
 
 
de Santos, Agatha, 'Reeditan el libro sobre caza de Castroviejo y Cunqueiro', Faro de Vigo, 
'Sociedad y Cultura', 14 decembro 2005, p. 42. 
 
Dá conta da presentación do libro Teatro Venatorio y coquinario gallego, que contou coa 
presenza do presidente da Fundación Penzol, Francisco Fernández del Riego, e un dos fillos 
de Castroviejo. Ademais de recoller as palabras de eloxio de del Riego sobre o libro, 
informa que o libro é  fiel á obra orixinal de Castroviejo e Cunqueiro, publicada por 
primeira vez no 1958, e que recupera Ézaro nunha edición facsímil que inclúe gravados de 
E. C. Ricart e o "Epílogo galeato" do editor Emilio Álvarez Blázquez, excluídos da edición 
de peto publicada con anterioridade.   
 
 
 
Delgado, Rocío, 'Las conspiraciones mandan', Atlántico Diario, 'Vigo', 3 xullo 2005, p. 19. 
 
Revísase a lista dos libros máis vendidos na Feira do Libro de Vigo, subliñando o éxito das 
obras de Dan Brown e dos textos das escritoras Anxos Sumai, autora de Melodía de días 
usados, e Dolores Ruiz, autora de Dentro da illa. 
 
 
 
 
Deza Andrade, Carlos, 'Festas no Paraíso', La Voz de Galicia, 'Relatos de verán', 3 agosto 
2005, p. 47. 
 
Relato que conta a historia de dous irmáns que despois dunha noite de troula, van á 
manifestación do Prestige en Compostela e un deles atópase mal debido á resaca. 
 
 
 
Diálogos Comunicación, 'Un recoñecemento para o poeta de Guitiriz', El Progreso, 
'Especial Festas San Xoán', 22 xuño 2005, p. VII. 
 
Anúnciase que o Concello e a comisión de festas de Quijada inaugurarán unha rúa co nome 
do poeta Xosé María Díaz Castro. 
 



 
 
Díaz Castro, Xosé María, 'Nimbos', Galicia Hoxe, 'Maré', 22 xaneiro 2005, p. 48. 
 
Composición poética en que se reflexiona sobre a literatura a través do uso dos nimbos 
como metáfora da poesía. 
 
 
 
Díaz, Ignacio R., 'Villares ve en Díaz Pardo un 'vector da Galicia do século XX', El 
Progreso, 'Universidad', 21 abril 2005, p. 13. 
 
Dáse conta da homenaxe rendida a Isaac Díaz Pardo pola escola Politécnica do campus de 
Lugo, dentro do ciclo "Reconstruíndo a Galiza rural contemporánea: Innovación, 
divulgación e agrarismo".  
 
 
Díaz, María, 'Tui, con la literatura en gallego', Atlántico Diario, 'Área metropolitana', 14 
maio 2005, p. 27. 
 
Explica as actividades que integrarán o programa da oitava edición da Feira do Libro de 
Tui. 
 
 
 
Díaz, María, 'Goián y Vila Nova de Cerveira, escenario del Simposio 'Letras na raia', 
Atlántico Diario, 'Área metropolitana', 15 outubro 2005, p. 25. 
 
Dáse conta da celebración do I Simposio Internacional "Letras na raia", organizado pola 
Asociación de Escritores en Lingua Galega e que versará sobre as relacións entre Galicia e 
Portugal. 
 
 
 
Dobao, Antón, 'Materia', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 17 setembro 2005, p. 40. 
 
Diálogo do poeta cunha muller no que reflexiona sobre a existencia e as súas 
problemáticas. 
 
 
 
Dobao, Antón, 'inéditos', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 13 decembro 2005, p. 48. 
 
Pensamento do escritor sobre o paso do tempo en relación a certos elementos da natureza: a 
auga, a luz, a pedra, etc. 
 
 



 
Dobao, X. Antón L., 'Materia', Galicia Hoxe, 'Maré', 13 setembro 2005, p. 40. 
 
Descrición subxectiva do silenzo a través de diferentes elementos da natureza. 
 
 
 
Dobao, X. Antón L., ''Violencia'', Galicia Hoxe, 'Maré', 15 setembro 2005, p. 40. 
 
O poeta reflexiona sobre a violencia neste mundo moderno cheo de tecnoloxía. 
 
 
 
Docampo, Xabier P., 'Vacacións', El Progreso, 'Relatos de verán', 24 xullo 2005, p. 72. 
 
Relato que narra a historia dun home que naceu preguiceiro e ao longo de toda a súa vida 
non fixo traballo ningún, el só daba ordes. 
 
 
 
Docampo, Xabier P., 'En Santo André de Teixido', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 
11 agosto 2005, p. 45. 
 
Conto en que don Quixote, despois de morto, ve negado o camiño do ceo porque non foi en 
vida a Santo Andrés de Teixido, e agora vai alí acompañado por Sancho. 
 
 
 
Domínguez Alberte, Xoán Carlos, 'De 'As horas luminosas', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 2 
xullo 2005, p. 48. 
 
Texto poético no que a paisaxe marítima é asociada a unha experiencia de extrema ledicia. 
 
 
 
Domínguez Alberte, Xoán Carlos, 'As horas luminosas', Galicia Hoxe, 'Maré', 26 xullo 
2005, p. 48. 
 
Reflexión do poeta sobre a memoria e o tempo comparándoas con varios elementos do 
océano. 
 
 
 
Domínguez Toxo, Xaime, 'Serei Eu', La Voz de Galicia, 'Relatos de verán', 4 agosto 2005, 
p. 45. 
 



Relato que describe a historia dun home que estaba citado cunha rapaza na estación a unha 
hora e ao final el non aparece. 
 
 
 
Domínguez, Damián X., 'Lotería', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 15 agosto 2005, p. 
48. 
 
Historia en que un home que está a piques de morrer, mentres escoita os números da lotería 
vai asociando a eles recordos da súa vida: despedírano do traballo, tomara moito alcol, 
deixárao a muller, inxerira moitas pastillas, etc., até que, ao final, non pode comprobar os 
números do seu boleto, que eran os gañadores. 
 
 
 
Dourado Deira, Manuel, 'Helena, unha dama de Rosalía', El Correo Gallego, 'El Correo 
2', 'Arousanía', 14 agosto 2005, p. 22. 
 
O autor amosa a súa ledicia ante a noticia de que a Fundación Rosalía de Castro vai estar 
presidida por Helena Villar Janeiro. A seguir, Dourado Deira refírese a un libro seu inédito, 
que tiña pensado realizar con Maruxa Villanueva e que, finalmente, se viu na obriga de 
escribir el só ante a morte da "Mestresa" e que se nutre de material oral e escrito ofrecido 
por ela, versando sobre esa "Santa Casa". Por outra parte, denuncia a problemática en que 
esta casa está envolta e sinala que "vivo na esperanza de que a xestión de Helena e do seu 
equipo vai ser unha bendición para a Fundación". 
 
 
 
 
Durán, Jesús, 'Anade pide axudas ó teatro feito por persoas con discapacidades', El 
Progreso, 'San Froilán 2005', 13 outubro 2005, p. 22. 
 
Coméntase que se realizou en Lugo a apertura da porta Miñá a cargo da asociación Anade, 
que en palabras da súa representante, solicitou un maior apoio para os grupos que fan teatro 
con persoas discapacitadas. 
 
 
 
E.A., 'Un libro-estudo rescata a aventura no cinema de Eduardo e Rafael Dieste', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 29 xullo 2005, p. 67. 
 
Infórmase de que o Centro Galego de Artes da Imaxe e o Museo Carlos Maside acaban de 
editar a obra Promesa del viejo y de la doncella, da que se indica que nun principio foi un 
conto de Eduardo Dieste que tomou Rafael Dieste para convertelo nun guión 
cinematográfico, no ano 1938. O libro recolle ademais outros textos inéditos de Rafael 
Dieste e uns textos contextualizadores de Luis Miguel Fernández e de Ana Belén Martínez 
Delgado. Finalmente, cóntase a historia do guión e a relación de Dieste co cinema. Esta 



mesma noticia aparece publicada no xornal Galicia Hoxe do día 29 de xullo de 2005, baixo 
o título "Achado dos pioneiros". 
 
 
E.A., 'Achados dos pioneiros', Galicia Hoxe, 'Maré', 29 xullo 2005, p. 41. 
 
Infórmase de que o Centro Galego de Artes da Imaxe e o Museo Carlos Maside acaban de 
editar a obra Promesa del viejo y de la doncella, da que se indica que nun principio foi un 
conto de Eduardo Dieste que tomou Rafael Dieste para convertelo nun guión 
cinematográfico, no ano 1938. O libro recolle ademais outros textos inéditos de Rafael 
Dieste e uns textos contextualizadores de Luis Miguel Fernández e de Ana Belén Martínez 
Delgado. Finalmente, cóntase a historia do guión e a relación de Dieste co cinema. Esta 
mesma noticia aparece publicada no xornal El Correo Gallego do mesmo día, baixo o título 
"Un libro-estudo rescata a aventura no cinema de Eduardo e Rafael Dieste". 
 
 
E.A., 'A Deputación vai editar os 'Cadernos de Mariñán', El Correo Gallego, 'Hoy', 17 
novembro 2005, p. 66. 
 
Dáse conta da publicación dos Cadernos de Mariñán por parte da Deputación da Coruña, 
nos que se recollen os relatorios e comunicacións do III Encontro de Escritores Galegos, en 
que participaron trinta relatores que falaron sobre a literatura e o xornalismo. Tamén se 
indica que os traballos do congreso anterior serán publicados nun número especial da 
revista Grial. 
 
 
E.F., 'Una plaza en homenaje a Manuel María', La Región, 'Festas de San Cibrao en 
Carballiño', 13 setembro 2005, p. 39. 
 
Coméntase que a restauración da praza Eira de Flores en Carballiño é unha homenaxe ao 
escritor Manuel María, e que nela se instalou un panel con versos do poeta. 
 
 
E.G., 'Monte Alto se moviliza para que Manuel María tenga una estatua', El Ideal Gallego, 
'A Coruña', 8 xaneiro 2005, p. 15. 
 
Anúnciase a proposta dos veciños de Monte Alto, na Coruña, de render homenaxe ao poeta 
Manuel María, construíndo un monumento nesa cidade na que viviu. 
 
 
 
 
E.G., 'Autores tudenses estarán en los puestos de la Feira do Libro', Faro de Vigo, 
'Redondela-Baixo Miño/Área Metropolitana', 17 maio 2005, p. 16. 
 



Anúnciase a oitava edición da Feira do libro de Tui que, organizada grazas ao empeño de 
tres libreiros de Tui, contará con obras escritas por autores tudenses e con diferentes 
actividades; ademais, obsequiarase con libros aos compradores. 
 
 
 
E.G., 'O Centro Social de Estás inaugura a súa biblioteca pública', Faro de Vigo, 'Baixo 
Miño/Área Metropolitana', 21 xullo 2005, p. 18. 
 
Dáse conta da apertura da biblioteca pública de Estás (Tomiño) que contará con 
cincocentos volumes. Indícase que no acto de inauguración haberá unha exposición de 
gravados de Castelao e unha conferencia sobre el, a cargo de María dos Anxos Sobrino. 
 
 
E.G., 'Autores galegos e lusos participan no Simposio 'Letras na raia', Faro de Vigo, 'Baixo 
Miño/Área Metropolitana', 13 outubro 2005, p. 12. 
 
Infórmase da celebración do I Simposio Internacional "Letras na raia" que organiza a 
Asociación de Escritores en Lingua Galega e que se celebrará nas vilas Goián e Vila Nova 
de Cerveira. Dáse conta dos participantes no acto inaugural e anúnciase que haberá catro 
mesas redondas: "Literatura galega e literatura portuguesa", "Actualidade da literatura 
galega e da literatura portuguesa: unha vella amizade/unha aspiración á anagnórise", 
"Galiza-Portugal: Unha bilateralidade necesaria" e "Portugal con motivo literario". 
 
 
E.M., 'Cultura celebrará la 'Semana' del Libro regalando miles de volúmenes en ferias y 
estadios de fútbol', ABC, 'Galicia', 24 abril 2005, p. 30. 
 
Detállase a iniciativa que, con motivo do Día do Internacional do Libro (23 de abril), 
desenvonve a Consellaría de Cultura desenvolve, regalando miles de libros en feiras e 
estadios de fútbol de Galicia, co obxectivo da promoción do libro en galego. Así, na Feira 
do Libro de Compostela, obsequiouse aos cativos con un libro e aos maiores con un bono 
canxeábel por outra publicación. Xesús Pérez Varela afirmou que os anteproxectos da Lei 
de bibliotecas e da Lei do libro son mostra do compromiso e apoio institucional e político 
ao sector. 
 
 
 
E.P., 'Manuel María terá unha rúa en Vilagarcía', Galicia Hoxe, 'Maré', 21 xaneiro 2005, p. 
42. 
 
Anúnciase a proposta feita polo grupo municipal do PSOE de Vilagarcía de Arousa, de 
dedicar unha das súas rúas ou prazas ao escritor Manuel María, seguindo a filosofía de 
dedicar espazos públicos a persoeiros da literatura. 
 
 
 



E.P., 'Ramiro Fonte y Antón Castro se confirman al frente del Cervantes', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 9 febreiro 2005, p. 59. 
 
Anúnciase o nomeamento do escritor Ramiro Fonte e do doutor en historia Antón Castro 
como directores das sedes que o Instituto Cervantes ten en Lisboa e Milán, 
respectivamente. Tamén se aproveita para facer unha pequena mención da traxectoria 
biográfico e profesional de ambos. 
 
 
 
E.P., 'O Consello da Cultura apoia o Vigo 'teatral', Galicia Hoxe, 'Maré', 13 abril 2005, p. 
41. 
 
Recóllese a consideración de Alfonso Zulueta de Haz, presidente do Consello da Cultura 
Galega (CCG), de que a creación da única Escola de Arte Dramático da comunidade galega 
suporá unha transformación para a cidade de Vigo onde estará localizada. Caixanova foi a 
entidade que participou no proxecto e coa que Zulueta non descarta pór en marcha novas 
iniciativas. 
 
 
 
E.P., 'Balance positivo de los editores gallegos en la Feria de Bolonia', El Correo Gallego, 
'Hoy', 17 abril 2005, p. 75. 
 
Infórmase do balance positivo que editoriais españolas e galegas fixeron sobre a súa 
participación da Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Bolonia. A Asociación 
Galega de Editores (AGE) estivo presente con quince editoriais, mentres que a editora 
Kalandraka tivo estand propio. Tanto Manuel Bragado (secretario da AGE) como Xosé 
Ballesteros (director de Kalandraca) amosáronse contentos polos contactos feitos e pola 
posibilidade de abrir novos mercados. 
 
 
 
 
E.P., 'Vintecinco anos de labor editorial', El Correo Gallego, 'Hoy', 20 abril 2005, p. 76. 
 
Anúnciase a celebración do vinte e cinco aniversario de Sotelo Blanco Edicións, que naceu 
en 1980 cunha vocación de compromiso coa cultura galega. O aniversario celebrarase coa 
realización de diferentes actos na Fundación Torrente Ballester e cunha exposición que 
despois dos actos de homenaxe ficará instalada de forma permanente na sede da editorial en 
San Marcos, en Santiago. Saliéntase a presenza de persoas destacadas do mundo da cultura, 
como José Saramago. 
 
 
 
E.P., 'Comienza la semana de celebración del veinticinco aniversario de Sotelo Blanco', El 
Correo Gallego, 'Hoy', 2 maio 2005, p. 76. 



 
Anúncianse distintos actos que, con motivo do vinte e cinco aniversario da editorial Sotelo 
Blanco e do compromiso co libro e coa cultura galegos, terán lugar na Fundación Torrente 
Ballester en Compostela: exposicións, conferencias, mesas redondas... sobre a situación da 
lingua galega, da literatura infantil ou a situación do rural. 
 
 
E.P., 'Máis de 30.000 libros antigos na Feira de Pontevedra', Galicia Hoxe, 'Maré', 28 maio 
2005, p. 42. 
 
Anúnciase a inauguración da XIV Feira do Libro antigo e de ocasión de Pontevedra, onde 
libreiros galegos e doutras procedencias porán á venda miles de exemplares. 
 
 
 
 
E.P., 'Yolanda Castaño: 'A poesía non significa, é por si soa', Galicia Hoxe, 'Maré', 3 xuño 
2005, p. 44. 
 
Recóllense as palabras coas que a poetisa expuxo no programa 'Amiños de concordia' a súa 
concepción da poesía como 'unha forma de coñecemento do eu e do outro máis que como 
un modo de comunicar, na que os mecanismos racionais son substituídos pola intuición, a 
maxia, a creatividade e o misterio' 
 
 
 
 
E.P., 'Presentación en Santiago do ensaio de Teresa Moure 'Outro idioma é posible', El 
Correo Gallego, 'Hoy', 23 xuño 2005, p. 76. 
 
Anúnciase a presentación en Compostela do libro Outro idioma é posible, de Teresa 
Moure, que vén de ser publicado pola editorial Galaxia e Unión Fenosa,tras recibir o 
Premio Ramón Piñeiro de Ensaio 2004. Baixo o subtítulo 'Na procura dunha lingua para a 
humanidade', a obra reflexiona sobre o feito de aceptar acriticamente o inglés como medio 
de comunicación internacional e propón unha lingua artificial que favoreza os intercambios 
culturais sen prexudicar ningunha lingua ou cultura. 
 
 
 
E.P., 'Existencialista e masculino', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 5 xullo 2005, p. 41. 
 
Infórmase da publicación de Era na selva de Esm de Méndez Ferrín pola editorial Espiral 
Maior. O libro de poemas, do que se tiraron mil quiñentos exemplares, supón unha 
antoloxía da produción  do autor ao longo da súa traxectoria poética, na que o escritor 
recoñece que hai temas constantes mais tamén diferenzas. A obra foi presentada na XXXI 
Feira do libro en Vigo. O autor afirma que non continuará  a escribir pois a poesía 'vén e 
vai por tempadas'. 



 
 
 
E.P., 'Obsesións e manías nos relatos de Pardo Bazán', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 5 xullo 
2005, p. 42. 
 
Infórmase que a Real Academia Galega renderá en setembro unha homenaxe á escritora 
Emilia Pardo Bazán, no acto contará con intervencións de xornalistas, escritores, profesores 
e estudosos da obra da escritora. 
 
 
 
E.P., 'Era na selva de Esm', a poesía  'masculina e existencialista' de Ferrín', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 5 xullo 2005, p. 68. 
 
Anúnciase a publicación de Era na selva de Esm, antoloxía de Xosé Luís Méndez Ferrín 
publicada por Espiral Maior e que recolle a poesía escrita polo autor desde a adolescencia 
até hoxe. Ao longo do tempo revélanse 'certas coincidencias' que se mantiveron no tempo e 
outros textos que hoxe non asume como propios por ser producto de deixarse levar 
polas'modas'. O poeta, narrador e ensaísta define esta obra como 'poesía masculina e 
existencialista'  
 
 
 
E.P. / MARÉ, 'A escena galega como referente', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 20 xullo 2005, p. 
42. 
 
Recóllense as palabras de Manuel Vieites, novo director da Escola Superior de Arte 
Dramática, que presentou xunto con Victor Freixanes a colección Biblioteca de Teatro de 
Galaxia, que conta con catro breviarios e cinco manuais dirixidos ás persoas vinculadas á 
escenografía e tamén para captar a novos lectores de teatro. Comenta que algunhas destas 
obras son de referencia mundial porque só están escritas en galego e indica que serán 
básicas par os estudantes de Arte Dramática que se inicia en Vigo. 
 
 
E.P., 'A Escola de Teatro do Eixo Atlántico, máis preto', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 28 xullo 
2005, p. 40. 
 
Infórmase das obras que levará a cabo o Concello de Ourense para a construción da Escola 
de Teatro e Música do Eixo Atlántico, e coméntase que no proxecto aparece a construción 
de dous edificios, un para a docencia e outro para a administración. 
 
 
E.P., 'Ribadavia sobe o pano polas noites', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 31 xullo 2005, p. 30. 
 



Coméntase que a Concellaría de Turismo de Ribadavia organizou representacións teatrais 
nocturnas por toda a vila para atraer os turistas e protagonizadas por personaxes que contan 
a historia de Rivadavia. 
 
 
E.P. / MARÉ, 'Abre a decana galega', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 31 xullo 2005, p. 30. 
 
Dáse conta da inauguración da XXIV edición da Feira do Libro da Coruña que conta con 
cincuenta e tres expositores. Achéganse os comentarios do coordinador da Federación de 
Libreiros de Galicia, Antonio Fernández, quen salientou que a feira da Coruña é a decana 
das feiras galegas e dá conta das actividades que se levarán a cabo e mais os escritores que 
estarán presentes na feira. Tamén opina sobre a situación do libro galego na actualidade. 
 
 
E.P., 'Un paso decisivo na memoria', Galicia Hoxe, 'Maré', 19 agosto 2005, p. 36. 
 
Dáse conta da declaración institucional que aprobou o Consello da Xunta para a 
recuperación da memoria histórica democrática. O Consello comprométese á rehabilitación 
institucional, persoal e moral do galeguista Alexandre Bóveda. 
 
 
E.P., 'Galaxia celebra os 50 anos de 'Merlín'', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 setembro 2005, p. 
38. 
 
Con motivo da celebración do cincuenta aniversario da obra de Álvaro Cunqueiro, Merlín e 
familia, anúnciase que a editorial Galaxia organiza unha macroexposición no Museo de 
Pobo Galego sobre o autor e a obra. Indícase que a mostra se divide en tres partes: a 
primeira de carácter escenográfico, a segunda parte é biográfica e a terceira dedícase ao 
mito de Merlín, ás súas orixes e á influencia na literatura occidental. 
 
 
E.P., 'Quintana cos proxectos da Asociación de Escritores', Galicia Hoxe, 'Maré', 22 
setembro 2005, p. 39. 
 
Infórmase da entrevista entre Cesáreo Sánchez Iglesias e Mercedes Queixas, directivos da 
Asociación de Escritores en Lingua Galega, con Anxo Quintana, vicepresidente da Xunta 
de Galicia, quen afirmou que colaborará cos proxectos da Asociación. 
 
 
E.P., 'Ánxeles Cuña Bóveda procurará desde o CDG un teatro 'vivo e de calidade', El 
Correo Gallego, 'Hoy', 28 setembro 2005, p. 58. 
 
Recóllense as palabras da nova directora do Centro Dramático Galego, Ánxeles Cuña 
Bóveda, quen afirma que traballará por un teatro vivo e de calidade e pretenderá impulsar a 
promoción de novos creadores e defender o patrimonio. Ademais, coméntase que Cuña é 
directora e creadora do grupo Sarabela Teatro. 
 



 
E.P., 'Homenaxe a Manuel María para 'dar vida á súa creación exemplar', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 4 outubro 2005, p. 67. 
 
Infórmase sobre a homenaxe que se lle vai render ao poeta Manuel María e que comeza o 
día 8 de outubro en lembranza do seu nacemento. No acto de presentación, Carlos Callón 
destacou a importancia da obra de Manuel María e a defensa de Galicia que realizou 
sempre o escritor. Finalmente, noméanse as actividades e actos que se levarán a cabo 
durante seis meses: espectáculos audiovisuais, teatrais, musicais, exposicións, espectáculos 
poético-teatrais, un congreso sobre literatura e nación e o documental titulado "Fala a terra 
desde a miña terra. Manuel María". 
 
 
E.P., 'O Consello ordena o legado de Casares', Galicia Hoxe, 'Maré', 8 outubro 2005, p. 36. 
 
Infórmase sobre o acordo entre o Consello da Cultura Galega e mais a Fundación Carlos 
Casares para a catalogación da obra deste e a clasificación da súa biblioteca. Recóllense os 
comentarios dos respectivos presidentes, Alfonso Zulueta de Haz e Kristina Berg. 
 
 
E.P., 'Trinta e catro editoriais galegas estarán na feira Líber de Madrid', El Correo Gallego, 
'Hoy', 12 outubro 2005, p. 65. 
 
Dáse conta da participación de trinta e catro editoriais galegas na Feira Internacional do 
Libro (Liber) de Madrid, reunidas no stand da Asociación Galega de Editores. Coméntase 
que a mostra estará apoiada polas autoridades e indícase que tres editoriais galegas teñen 
ademais un stand propio: Kalandraka, Nova Galicia e OQO Editora. 
 
 
E.P., 'Bará compromete medidas concretas a prol do libro galego', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 
15 outubro 2005, p. 37. 
 
Dáse conta das axudas que levará a cabo a Xunta de Galicia para o sector editorial galego. 
Recóllense as afirmacións de Luis Bará, director xeral de Creación e Difusión Cultural, que 
afirma que se traballará pola difusión do libro galego e que proximamente se aprobarán as 
leis do libro e de bibliotecas. 
 
 
E.P., 'Os libros de Kalandraka traduciranse ó hebreo e o coreano', Galicia Hoxe, 'Maré', 23 
outubro 2005, p. 33. 
 
Infórmase da presenza da editorial Kalandraka na feira do libro de Frankfurt (Alemaña), 
achegando algúns datos concretos sobre os acordos que os seus responsábeis pecharon alí  
con outras editoras e, en virtude dos cales, algúns dos seus libros poderán ser traducidos ao 
hebreo, coreano, brasileiro e italiano. Así mesmo, lémbrase que no presente ano, 
Kalandraka ten programado asistir tamén á Feira do libro de Guadalaxara, en México.  
 



 
 
E.P., 'Cuña Bóveda: 'O CDG debe chegar máis alá das privadas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 27 
outubro 2005, p. 37. 
 
Recóllense as opinións de Ánxeles Cuña, nova directora do Centro Dramático Galego, 
nunha entrevista realizada na Televisión de Galicia. Cuña afirma que o CDG ten que facer 
un teatro galego que conecte co público e chegar a onde non chegan as compañías privadas. 
 
 
E.P., 'Comeza o II Simposio 'O libro e a lectura', El Correo Gallego, 'Hoy', 3 novembro 
2005, p. 74. 
 
Anúnciase a celebración do II Simposio "O libro e a lectura", organizado pola Asociación 
Galega de Escritores e no que participarán vintecinco expertos que tratarán a relación do 
libro coas novas tecnoloxías. 
 
 
E.P., 'El último libro de Joel Franz Rosell, recibe el Premio La Rosa Blanca', El Correo 
Gallego, 'HOY', 5 novembro 2005, p. 67. 
 
Dáse conta do premio editorial recibido por Kalandraka pola publicación en galego e en 
castelán do relato de Joel Franz Rosell, titulado Paxaros na cabeza. A concesión do premio 
"La Rosa Blanca" pertence á Unión de Escritores de Cuba. 
 
 
E.P., 'Translittera' crea un espazo de referencia na nova poética', El Correo Gallego, 'Hoy', 
12 novembro 2005, p. 74. 
 
Infórmase sobre a celebración dunhas xornadas de novas linguaxes poéticas, tituladas 
"Translittera", co obxectivo de dar a oportunidade de crear á xente nova. Indícase que as 
xornadas terán lugar entre o 18 de novembro e o 3 de decembro en Santiago de 
Compostela, A Coruña, Cecebre, Vigo e Trasalba. Finalmente, dáse conta dalgúns dos 
poetas que participarán. 
 
 
E.P., 'Xerais abre a colección que conmemora os seus 25 anos coa poesía de Méndez 
Ferrín', El Correo Gallego, 'Hoy', 15 novembro 2005, p. 67. 
 
Infórmase de que a editorial Xerais, para conmemorar o seu vixésimo quinto aniversario, 
vai publicar as obras máis conmemorativas do seu catálogo. Indícase que a primeira delas é 
Con pólvora e magnolias de Méndez Ferrín, xa que se trata dunha obra de referencia 
obrigada na poesía contemporánea. Ademais, coméntase que o libro estará ilustrado polo 
pintor Sucasas. 
 
 
 



E.P., 'Vigo acolle o taller de formación 'Sénteste poeta?', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 22 
novembro 2005, p. 41. 
 
Informa da celebración dun taller de poesía titulado "Sénteste poeta?" no Centro Social 
Caixanova de Vigo. Comenta que desde o primeiro momento os participantes enfrontaranse 
á creación e non haberá charlas nin clases maxistrais. 
 
 
E.P., 'Sintonizando literatura sonora', El Ideal Gallego, 'CGS', 14 decembro 2005, p. 14. 
 
Dáse conta da saída á luz do disco A Caricia da Serpe, gravado polo grupo do mesmo 
nome e composto por Lino Braxe, Miguel Ladrón de Guevara, Xosé Luis Saqués e Rómulo 
Sanjurjo. Coméntase que é un collage de temas e estilos musicais unidos á poesía e no que 
colaboraron corenta voces do panorama musical galego. 
 
 
E.P., 'A obra de Ferrín convértese en arte', Galicia Hoxe, 'Maré', 22 decembro 2005, p. 34. 
 
Infórmase da inauguración da exposición titulada "X. L. Méndez Ferrín. 31 artistas" na que 
se recrean en cadros e esculturas a obra literaria do escritor galego. Coméntase que a 
exposición estará nos sete campus das universidades galegas e noutros centros culturais. 
Ademais, achéganse os nomes de todos os participantes e, finalmente, coméntase que o 
PEN Clube de Galicia propón novamente a Méndez Ferrín como candidato ao Premio 
Nobel de Literatura. 
 
 
 
E.R., 'Cuarenta compañías actuarán en el Festiclown durante la primera semana de agosto', 
La Voz de Galicia, 'Santiago', 16 xullo 2005, p. 7. 
 
Infórmase da celebración do Festiclown en Santiago de Compostela no que participarán 
corenta compañías escollidas como as mellores de todo o mundo e actuarán no Teatro 
Principal e na praza do Toural. 
 
 
E.V.R., 'A bibliopraia de Moaña ofrece na Xunqueira máis de 300 títulos', Atlántico 
Diario, 'Morrazo', 16 xullo 2005, p. 17. 
 
Dáse conta da iniciativa levada a cabo pola Concellaría de Cultura de Moaña de crear unha 
biblioteca na praia. Durante os meses de verán houbo un posto na zona verde da praia onde 
se ofrecían uns trescentos libros e mais xornais, así como xogos tradicionais. Coméntase 
que a iniciativa tivo moito éxito. 
 
 
Eiré, A., 'Andando Outeiro con Manuel María', A Nosa Terra, nº 1.170, 'Cultura', 7 abril 
2005, p. 30. 
 



Faise unha emotiva lembranza do percurso que os asistentes á homenaxe feita á Manuel 
María en Outeiro de Rei realizaron na súa memoria. 
 
 
 
Enríquez, Rosa, 'Poemas', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 1 maio 2005, p. 
23. 
 
Dous poemas de diferente extensión, liberdade métrica e disposición tipográfica na que a 
voz lírica evoca un 'ti' e utiliza o poema como medio de coñecemento, como espello que 
nos devolve unha imaxe de nós mesmos, que inventamos ou sobre a que indagamos. 
 
 
 
Enríquez, Rosa, 'Poemas', Publicación de dous poemas de Rosa Enríquez. 
 
 
, Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 8 maio 2005, p. 31. 
 
 
 
 
Enríquez, Rosa, 'Poemas', Diario de Arousa, 'Libro e poetisa', 22 maio 2005, p. 24. 
 
O poema 'A Linguaxe que deconstrúe' reflexiona sobre a incapacidade da linguaxe para 
expresar o eu e as limitacións dunha lingua que nos vén dada, e na que é difícil expresar 
novos pensamentos non condicionados por ese código herdado. 'Porque fuxir é unha 
infamia' reflexiona sobre os sentimentos de autoodio, de medo e de feridas ligadas á 
historia dos galegos e galegas. 
 
 
 
 
Enríquez, Rosa, 'Sen cobertura', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'A palabra 
dialogada', 5 xuño 2005, p. 24. 
 
Reflexiónase neste poema sobre a falta de comunicación entre un 'eu' e un 'ti' líricos, 
utilizando como imaxes realidades prosaicas do tipo do teléfono móbil e unha linguaxe non 
sometida a esquemas métricos limitadores da expresión.  
 
 
 
 
Enríquez, Rosa, 'Facturando a dor', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'A 
palabra dialogada', 5 xuño 2005, p. 24. 
 



Reprodúcese este poema no que por medio dunha linguaxe contemporánea, próxima á 
prosa poética ao tempo que chea de sensibilidade e lirismo, se indaga sobre as ausencias e 
as búsquedas. 
 
 
Enríquez, Rosa, 'O conto', Diario de Arousa, 'Poemas', 12 xuño 2005, p. 24. 
 
Só pola distribución en versos podemos considerar poema a este texto que, tal como 
anuncia o título, aseméllase máis a un conto. Xoga coas referencias literarias de 'príncipes', 
'princesas' e 'sapos' para suxerir o conto real que se agocha tras esas construcións fantásticas 
que deconstrúe no poema: xa non hai príncipes agochados baixo a aparencia de sapos, 
senón sapos baixo a aparencia de príncipes, que ás veces constrúen gaiolas para esas 
mulleres-princesas que sofren. 
 
 
 
Enríquez, Rosa, 'Reflexión', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'Poemas', 12 
xuño 2005, p. 24. 
 
O desexo e o erotismo do corpo agochado baixo metáforas constrúen os versos desta prosa 
poética que a autora titula 'Reflexión'. 
 
 
 
Enríquez, Rosa, 'Ser', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'Poemas', 19 xuño 
2005, p. 22. 
 
O segundo dos tres poemas, tomando como eixo o verbo 'ser', afunda ao longo de dezaseis 
versos de semellante extensión no sentido deste verbo copulativo reflexionando sobre o que 
un ser é en relación ao outro.  
 
 
 
 
Enríquez, Rosa, 'Parecer', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'Poemas', 19 
xuño 2005, p. 22. 
 
No primeiro destes tres poemas, reflexiónase sobre as aparencias, sobre o que pensamos de 
nós mesmos, e en definitiva sobre a dificultade de coñecer o que realmente se agocha baixo 
o que percibimos na superficie.    
 
 
 
Enríquez, Rosa, 'Estar', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'Poemas', 19 xuño 
2005, p. 22. 
 



O máis longo dos tres poemas xoga cos verbos ser e estar para reflexionar sobre os 
significados das súas referencias: o efémero das situacións vitais ou a imposibilidade de 
perpetuar seguranzas, como sinónimos do 'estar'; e a necesidade do 'ser', como sinónimo de 
esencias, do permanente. 
 
 
 
Enríquez, Rosa, 'Guerra de guerras', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 
'Poemas', 3 xullo 2005, p. 26. 
 
Transcríbense dous poemas de Rosa Enríquez nos que se nos achega a un mundo poético de 
liberdades e esperanzas mais tamén de guerras e desilusións, por medio de versos non 
suxeitos  a esquemas ríxidos, nos que xoga coas posibilidades expresivas da disposición 
tipográfica. 
 
 
 
 
Enríquez, Rosa, 'Palabras para un amigo', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 
'Poemas', 17 xullo 2005, p. 28. 
 
Achega dous poemas con forma narrativa. No primeiro describe a necesidade de escribir e 
o sentido que ten a poesía; no segundo, explica o que entende por "concentración", "loita" e 
"amizade". 
 
 
Enríquez, Rosa, 'Despois das horas grisalentas', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de 
cultura', 'Poemas', 18 setembro 2005, p. 21. 
 
 
 
 
Enríquez, Rosa, 'Encantada', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'Prosa', 25 
setembro 2005, p. 25. 
 
Comenta que o libro de Cunqueiro, Merlín e familia, é unha mostra de talento na que o 
autor cambia a materia de Bretaña cara a Galicia do Grial. 
 
 
Enríquez, Rosa, 'Un verdadeiro tesouro', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 
'Prosa', 23 outubro 2005, p. 29. 
 
Texto breve en que, nun ton irónico e coa fasquía propia dun relato fantástico, a autora pasa 
revista a algúns paradoxos sociais, como o costume de atopar na colaboración cunha 
O.N.G. ou no desenvolvemento de labores humanitarios un xeito de expirar o sentimento 
de culpabilidade xerado polo consumismo, ou a necesidade de adicar a semana cultural dun 
concello ás mulleres, feito que denuncia en si mesmo a existencia da desigualdade.  



 
 
 
Espinosa, Estíbaliz, 'Orama', Galicia Hoxe, 'Contrates', 19 agosto 2005, p. 40. 
 
Cavilación breve da poeta sobre a realidade que a circunda. 
 
 
Espiñeira Pan, Rosa, 'A Luís e Maruja Seoane', La Opinión, 'Cultura', 13 decembro 2005, 
p. 55. 
 
Espiñeira Pan é testamentaria de Maruja e Luís Seoane e patroa vitalicia da Fundación Luís 
Seoane. Nesta carta dirixida aos falecidos, Espiñeira reclamaba o seu dereito a asistir ás 
reunións do padroado da Fundación, e indica que os desexos da familia Seoane non se están 
a cumprir. 
 
 
Espiño, M., 'Xosé Luna participa en la inauguración de la librería LER', Diario de 
Pontevedra, 'Tabeirós/A Estrada', 30 xullo 2005, p. 25. 
 
Dáse conta da participación de Xosé Luna, director das Edicións Fervenza, na inauguración 
da librería LER e recóllense os seus comentarios. Ademais, indícase que no acto inaugural 
se representou a peza Salaios dun Vello Labrego de Barela Buxán e aos asistentes 
entregóuselles un cartafol poético. 
 
 
Estévez, Eduardo, 'De 'Derrotas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 1 marzo 2005, p. 52. 
 
O poema constrúese con oito versos que son en realidade preguntas coas que a voz lírica 
reflexiona sobre a egolatría do poeta cando fala no poema de si mesmo, quizais porque se 
acha máis belo que o mundo exterior que, porén, se o ollamos, veremos que pode estar 
tinxido de lirismo. Os versos son de diferentes tamaños e sen rima, o que leva a considerar 
o conxunto como escrita libre de constricións. 
 
 
 
 
Estévez, Eduardo, 'As palabras do oráculo', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 2 marzo 2005, p. 48. 
 
En poucos versos recréase a imaxe da amada, proxectada baixo a percepción lírica da voz 
poética que a lembra e pide a súa atención no último verso. 
 
 
 
 
Estévez, Eduardo, 'A muller e o poema', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 19 abril 2005, p. 52. 
 



Plasma o proceso da escrita despois da vivencia, neste caso amorosa, que ficará proxectada 
posteriormente desde a lectura. 
 
 
 
 
Estévez, Eduardo, 'De 'Derrotas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 27 abril 2005, p. 48. 
 
Un poema de só sete versos que abondan para reflectir unha escena e transmitir un 
sentimento: a partida da persoa amada e a soidade que provoca. 
 
 
 
 
Estévez, Eduardo, 'Refutación', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 18 agosto 2005, p. 40. 
 
Reflexión do escritor sobre a posibilidade da poesía para expresar os sentimentos amorosos. 
 
 
Estévez, Eduardo, 'Limitacións do oráculo', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 28 agosto 2005, p. 
36. 
 
Pregunta retórica do poeta ao oráculo para que se desvele unha palabra que poida expresar 
o seu sentimento. 
 
 
Estévez, Eduardo, 'Limitacións do oráculo', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 12 outubro 2005, p. 40. 
 
Pregunta retórica do poeta ao oráculo para que se desvele unha palabra que poida expresar 
o seu sentimento. 
 
 
Estévez, José Luis, 'La Fundación Luís Seoane muestra en A Coruña la energía de la 
cultura gallega en la transición', El País, 'La cultura', 30 xuño 2005, p. 41. 
 
Infórmase da exposición El lado de la sombra que pode ser visitada na Fundación Luís 
Seoane da Coruña e que intenta retroceder aos anos setenta e oitenta en Galicia cando se 
produce o espertar político, social e cultural e que intenta recordar proxectos musicais, 
editoriais e cinematográficos que doutro xeito correrían o risco de ficar esquecidos pois 
'sitúanse á marxe dos libros de historia ou arte'. 
 
 
 
Eyré, Xosé M., 'Libros para ler debaixo do parasol', A Nosa Terra, nº 1.185, 'Cultura', 21 
xullo 2005, p. 26. 
 



Preséntase unha proposta dos libros que se poden ler no verán, clasificados en libros para  
nenos, a narrativa para adultos, ensaio e poesía. 
 
 
F.F., 'La escritora Rosa Aneiros interviene en un acto organizado por el instituto de Ames', 
El Correo Gallego, 'Área de Compostela', 2 febreiro 2005, p. 34. 
 
Infórmase da presenza da escritora Rosa Aneiros nunha charla-coloquio nun instituto de 
Ames onde respondeu ás preguntas que o alumnado lle fixo sobre a súa obra. 
 
 
 
F.I., 'Nomes da cultura en apoio ó pai de 'Follas Novas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 9 febreiro 
2005, p. 45. 
 
Infórmase do xuízo que os herdeiros de Rafael Silva, fundador da librería Follas Novas 
manteñen con este a causa dunha demanda de herdanza. Dise que o asunto pasou a mans 
xudiciais e que persoas do mundo da cultura, do ensino e da medicina amosaron o apoio ao 
fundador da librería. 
 
 
 
F.P., 'Galeuska de escritores na creación dun espazo común', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 14 
novembro 2005, p. 31. 
 
Infórmase da finalización da XXII edición do Congreso Galeusca, celebrado en Xirona. No 
acto de clausura, como representación galega, participou Cesáreo Sánchez Iglesias da 
Asociación de Escritores en Lingua Galega. 
 
 
F.R., 'Setenta e catro compañías na rede de teatros e auditorios', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 9 
febreiro 2005, p. 43. 
 
Infórmase de que setenta e catro grupos, maioritariamente galegos, protagonizarán a oferta 
cultural da Rede de Teatros e Auditorios para este trimestre do ano. En total serán 
duascentas sesenta e seis funcións de teatro, música e maxia que se levarán ás corenta e 
catro localidades galegas que forman parte deste circuito que promove a Consellaría de 
Cultura a través do Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM). 
 
 
 
F.R., 'O galego con voz allea', Galicia Hoxe, 'Maré Hoxe', 23 febreiro 2005, p. 41. 
 
Anúnciase a celebración na Facultade de Filoloxía e Tradución de Vigo da V edición do 
Simposio Galego de Tradución, que ten como obxectivo de análise a tradución de obras 
galegas ás linguas maioritarias. Organizado pola Asociación de Tradutores Galegos (ATG) 
baixo o título 'En voz allea', inclúe distintas actividades nas que os escritores e os seus 



tradutores reuniranse para analizar cal é o interese pola literatura galega noutros países. As 
xornadas renden homenaxe a Xela Arias. 
 
 
 
 
F.V., 'O Día das Letras Chairegas periga, malia á vontade de Arturo Pereiro', El Progreso, 
'Terra Chá', 21 xaneiro 2005, p. 13. 
 
Anúncianse os problemas xurdidos a propósito da celebración do 'Día das letras chairegas 
2005', debido á falta de diálogo entre alcaldes da comarca e a comunidade educativa, que 
considera que, debido á proximidade da data, ao non se ter concretado nada sobre a 
organización e a persoa homenaxeada, non hai tempo para organizar ningunha actividade 
nos centros.  
 
 
 
F.V., 'Abadín acollerá este ano o Día das Letras Chairegas', El Progreso, 'Terra chá', 6 
febreiro 2005, p. 16. 
 
Anúnciase a próxima celebración do Día das Letras Chairegas 2005 acordada por alcaldes 
da mancomunidade da Terra Chá que agrupa os concellos de Castro de Rei, Outeiro de Rei, 
Cospeito, A Pastoriza e Abadín. A organización do acto está suxeita a certa polémica: a 
comunidade escolar manifestou o desexo de aprazar o acto posto que a proximidade da data 
podería supor unha organización apresurada e porque as decisións parecen ser tomadas por 
políticos, cando esta iniciativa partiu do profesorado e alumnado da Chaira. Será unha 
comisión cultural quen escollerá o autor a quen se dedique a celebración deste ano. 
 
 
 
 
F.V.M., 'Las bibliotecas municipales inician mañana el programa de tertulias literarias', La 
Opinión, 'Oleiros', 4 outubro 2005, p. 16. 
 
Infórmase do inicio das actividades levadas a cabo polas bibliotecas públicas do Concello 
de Oleiros que consisten na elaboración de talleres de lectura e coloquios literarios. Dáse 
conta, dos horarios e dos días que se realizarán. 
 
 
Fandiño, Luz, 'Un poema desde Compostela', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 3 setembro 2005, 
p. 40. 
 
Posíbel alusión da poeta ao episodio do Prestige e ás súas consecuencias na costa galega. 
 
 
Fariñas, Elena, 'A biblioteca do exilio abre as súas portas', La Región, 'Cultura', 9 abril 
2005, p. 59. 



 
Infórmase de que o Centro Cultural da Deputación de Ourense abre ao público unha 
exposición preparada por Ana Sotelo, que recolle libros escolmados das bibliotecas de 
Eduardo Blanco Amor, do mestre Ben-Cho-Sey, do matrimonio formado por Matilde e 
Federico Lloria, e de Alberto Vilanova. Para a selección das obras expostas, Ana Sotelo 
declarou que se guiara por dous criterios: tiñan que ser libros publicados no exilio, en Bos 
Aires e México, e o abano cronolóxico de publicación habíase atopar entre 1936 e 1948. A 
exposición, segundo se apunta, complétase con algúns obxectos persoais dos propietarios 
das obras aludidas. A noticia achega ademais algúns datos sobre estas catro bibliotecas 
persoais, e sobre a biblioteca da Deputación que as acolle. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'A luz dun laio branco', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 30 abril 2005, 
p. 48. 
 
Recóllese un poema breve de Fernán Vello, con versos de diferente extensión e rima libre 
no que reflexiona sobre a esencia da poesía e se aproxima ás contradicións do ser. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Retrato privado', El País, 'Babelia', nº 723, 'Antología de 
Babel', 1 outubro 2005, p. 13. 
 
Recóllese un poema de Miguel Anxo Fernán Vello escrito en castelán, acompañado da 
correspondente tradución en galego. Así mesmo, indícase que o autor foi gañador do 
Premio da Crítica Española no 2005 e tamén do Premio Irmandade do Libro 2005 pola súa 
obra Territorio da desaparición. 
 
 
Fernández Mariñas, Juan José, 'Todo saíu mal', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 21 
agosto 2005, p. 56. 
 
Reflexión dun home que conta a súa historia: era un drogadicto que pasou dous anos no 
cárcere e agora acaba de facer un atraco no que todo saíu mal e, coa pistola de seu irmán, 
que era garda de seguridade, suicídase. 
 
 
Fernández Naval, Francisco X., 'O afiador e o home', La Voz de Galicia, 'Relatos de 
verán', 2 agosto 2005, p. 46. 
 
Reflexión dun afiador que vai pola Mancha e se sente o defensor de todos os do seu 
gremio. 
 
 
Fernández Paz, Agustín, 'Amor de agosto', El Progreso, 'Relatos do verán', 28 agosto 
2005, p. 90. 



 
Historia dun home adulto que lembra o amor que viviu nos anos da adolescencia cando un 
día se xuntou con Laura, a filla do seu xefe. Este botouno do traballo e o home marchou da 
vila, aínda que o contacto con Laura seguiría mantendo algún tempo, até que un día, el 
regresou á vila e nun encontro, ela contoulle que queimara as súas cartas e que tiña un novo 
mozo. Esa dor acompañou o protagonista durante case toda a vida. 
 
 
Fernández, Alicia, 'O sol espido', Galicia Hoxe, 'Maré', 1 setembro 2005, p. 40. 
 
Cavilación íntima da poeta na que reflexiona sobre a súa existencia neste mundo, incidindo 
nalgúns episodios persoais. 
 
 
Fernández, Carlos, 'El primer curso de Arte Dramático se iniciará en Vigo con 36 
alumnos', Diario de Pontevedra, 'Pontevedra/Vigo/Provincia', 23 xullo 2005, p. 27. 
 
Infórmase sobre a visita do concelleiro de Educación, Celso Currás, ao novo centro da 
Escola de Arte Dramático en Vigo. Currás destacou a necesidade destes estudos para 
Galicia e indícase que no primeiro ano haberá trinta e seis prazas que se ampliarán 
posteriormente. 
 
 
Fernández, Carlos, 'Fernández del Riego recibe el 'Blanco Torres' de periodismo', Diario 
de Pontevedra, 'Cultura', 27 xullo 2005, p. 59. 
 
Menciónase o acto de entrega da sexta edición do Premio Roberto Blanco Torres a 
Fernández del Riego. 
 
 
 
Fernández, Jose L., 'Una biblioteca, dos mundos', Faro de Vigo, 'Vigo', 31 xullo 2005, p. 
10. 
 
Faise referencia á Biblioteca Central de Vigo que nos meses de verán continúa coa súa 
actividade malia o horario ser máis reducido. Coméntase que as salas de lectura seguen a se 
utilizar por opositores e estudantes de setembro e que os nenos contan con actividades de 
animación á lectura. Entre estas saliéntase o transporte de libros ás praias, os 
bibliocampamentos e un taller titulado "Un verán cos pintores", no que se tratará a obra de 
Picasso, Miró e Kandinsky. 
 
 
Fernández, Miguel Anxo, 'O cipote de Don Quixote', La Voz de Galicia, 'Relatos do 
verán', 20 agosto 2005, p. 37. 
 



Narra unha aventura de don Quixote e Sancho Panza que conta como entran nun cine, que 
cren que se trata dunha caverna, e rompen a pantalla. A xente bótase enriba deles e os 
protagonistas escapan considerando que lograron unha gran vitoria. 
 
 
Fernández, Telmo, 'A noite do trebón, ekaitza', El Progreso, 'Campus', nº 360, 'Rincón 
literario', 30 novembro 2005, p. 2. 
 
Conta a historia dun rapaz que visita o seu avó e lle nota algo estraño na mirada. O avó 
comenta que vai vir unha treboada pero, de todos os xeitos, o rapaz vai dar unha volta polo 
monte. Comeza a chover e volve para a casa, e cando chega onde o avó, descobre que 
morreu, e comprende a escuridade daqueles ollos e a que se refería o vello co da treboada. 
 
 
Fernández, Xurxo, 'El oficio de escribir con coherencia', El Correo Gallego, 'La rosa de 
los vientos', 2 maio 2005, p. 80. 
 
Faise unha valoración positiva da obra gañadora do último Premio de Novela Histórica 
Alfonso X El Sabio: Romance de ciego de Ángeles de Irisarri que foi editado por Martínez 
Roca. Considérase que o estilo, a forma e o tono da obra lembran á literatura realista do 
XIX, e opínase que posúe cualidades sociais, ao tempo que intimistas que satisfacen 'o 
apetito innato do lector'.  
 
 
 
Ferreira, Antón, 'A Guarda distinguirá al vecino Villa Álvarez en el Día das Letras 
Galegas', Atlántico Diario, 'Área metropolitana', 16 maio 2005, p. 17. 
 
Anúncianse os diferentes actos que con motivo do Día das Letras Galegas terán lugar na 
Guarda organizados pola Agrupación Cultural Guardesa e coa colaboración de distintas 
entidades públicas e privadas. Diferentes grupos de gaitas participarán nun festival 
folclórico ao que sucederá a entrega de premios aos gañadores dos certames de Redacción e 
Debuxo, tamén se realizará unha homenaxe ao historiador e investigador Miguel Villa 
Álvarez, pechándose o acto con outra actuación musical.  
 
 
 
Ferreira, Isaac, 'A raíña do vento', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 26 agosto 2005, 
p. 47. 
 
Conta a historia dunha raíña casada co rei Eirc que un día se perdeu no bosque e o Vento 
atacouna e deixouna preñada, a pesar dos esforzos que fixo a raíña por defenderse. 
 
 
Ferreiro, Celso Emilio, 'El pronóstico', El Progreso, 'Cultura y comunicación', 29 xaneiro 
2005. 
 



Lémbrase a Álvaro Cunqueiro, non só como escritor literario e membro da Real Academia 
Galega, senón desde outra faceta menos coñecida, a de cronista deportivo, onde transmitía 
o transcurso dos partidos alén das indagacións que facía sobre o que acontecería nos 
seguintes. 
 
 
 
 
Ferro, Patricia, 'Ramiro Fonte estréase como director do Cervantes de Lisboa', Galicia 
Hoxe, 'MARÉ', 8 abril 2005, p. 41. 
 
Anúnciase a Ramiro Fonte como novo director do Instituto Cervantes en Lisboa. O escritor 
declarou que un dos seus obxectivos é transmitir aos portugueses a pluralidade cultural do 
estado e reflectir a complexidade da cultura galega. 
 
 
 
Fidalgo, C., 'Xarmenta difunde el gallego con una semana cultural', Diario de León, 'El 
Bierzo', 6 maio 2005, p. 12. 
 
Infórmase da presentación en Ponferrada dunha nova asociación que se dedicará a impulsar 
a lingua galega nesta comarca galegofalante e que leva por nome Asociación Berciana da 
Lingua Xarmenta. Asemade, indícase que as súas primeiras actividades xirarán ao redor da 
celebración do Día das Letras Galegas de 2005 con obras de teatro, proxección de 
curtametraxes e documentais sobre Lorenzo Varela e mais unha exposición sobre Castelao. 
 
 
 
Flores, Diego, 'A mensaxe', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 31 agosto 2005, p. 47. 
 
Conto no que un rapaz espera ansioso a hora en que quedou coa súa amada e ese tempo de 
espera fáiselle interminábel, até que uns minutos antes recibe unha mensaxe da rapaza na 
que lle comunica que a cita non vai poder ser porque quedou con outro rapaz. 
 
 
Flowers, Margarito, 'Arte dramático, arte para lograr la eterna juventud y arte para besar en 
los morros', El Correo Gallego, 'Gente a la última', 28 xaneiro 2005, p. 80. 
 
Aproveitando a presentación do volume Minimalia que se acaba de publicar por iniciativa 
de Inmaculada López Silva e que recolle vinte pezas de teatro breve de Euloxio Ruibal, 
faise unha loanza da produción teatral do dramaturgo, a quen se considera un creador 
imparábel de obras de gran calidade literaria.  
 
 
 
Flowers, Margarito, 'Nuevas promesas del arte, flechazos peregrinos y un carnaval muy 
'goyarizado'', El Correo Gallego, 'Gente a la Última', 2 febreiro 2005, p. 72. 



 
O artigo supón un eloxio á poeta Iolanda Castaño, considerándoa 'creadora infatigábel' e 
anunciando a súa asistencia na próxima emisión de Mercuria, na TVE2 que pretende ser un 
programa sobre a vangarda cultural galega. 
 
 
 
Flowers, Margarito, 'Las mejores historias de emigrantes', El Correo Gallego, 'Gente a la 
última', 3 agosto 2005, p. 71. 
 
Fai referencia á novela de Xosé Neira Vilas Historias de emigrantes, na que se recollen 
relatos cheos de tenrura sobre a vida dos emigrantes. Ademais, indícase que o prólogo do 
libro está asinado por Luís Seoane. 
 
 
Flowers, Margarito, 'El deportivo cuenta con la mejor delantera y el hombre lobo de Conde 
conquista Moscú', El Correo Gallego, 'Gente a la última', 13 setembro 2005, p. 72. 
 
Coméntase que a novela de Alfredo Conde, Romasanta, está nos escaparates das mellores 
librerías de Moscú. 
 
 
Fonte, Ramiro, 'Luces do mediodía', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 11 xaneiro 2005, p. 52. 
 
Publicación dun poema de Ramiro Fonte. 
 
 
Fonte, Ramiro, 'Quixoterías', A Nosa Terra, nº 1.163, 'Cultura', 10 febreiro 2005, p. 25. 
 
O columnista alude ao escritor Celestino Fernández de la Vega quen nun ensaio tentou 
indagar sobre o "segredo do Quixote", ese segredo, comenta Ramiro Fonte a propósito do 
dito ensaio, estaba no humor do seu autor, que era o que Celestino chamou un "humorista 
benévolo, reconciliado" que uniu á experiencia amarga as boas intencións, fronte a outro 
tipo de humoristas "sarcásticos". Estabelece relacións entre diferentes autores que seguen 
esas dúas tendencias do humor en diferentes linguas e literaturas. 
 
 
 
Fonte, Ramiro, 'Luces do mediodía', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 8 marzo 2005, p. 52. 
 
Publicación dun poema de Ramiro Fonte. 
 
 
 
Fonte, Ramiro, 'Do abandono do fogar', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 13 outubro 2005, p. 44. 
 
O poeta reflexiona sobre a derrota interior das persoas ante a vida e as súas consecuencias. 



 
 
Fonte, Ramiro, ''Luces do mediodía'', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 22 decembro 2005, p. 40. 
 
Publicación dun poema de Ramiro Fonte. 
 
 
 
 
Fontenla, Maty, ''Entra nos contos' comienza su andadura en la parroquia de Seixo', Diario 
de Pontevedra, 'O Morrazo/Marín', 27 decembro 2005, p. 14. 
 
Infórmase do comezo dos talleres infantís organizados polo Concello de Marín e dirixidos a 
nenos de entre tres e trece anos. As actividades dos talleres versarán sobre teatro, 
contacontos, charlas, etc. Ademais, anúnciase que se representará a obra O libro máxico, 
por parte do grupo de Teatro Migallas e a celebración dunha charla-coloquio sobre a 
importancia da lectura nos rapaces. 
 
 
 
Forcadela, Manuel, 'L'eclair', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 29 xaneiro 2005, p. 48. 
 
Recréase a sensación vivida produto da 'experiencia' do espazo, o instante vivido, unha 
noite na Quintana dos mortos por medio dun estilo sen esquemas métricos herméticos e 
cunha linguaxe accesíbel. 
 
 
 
 
Forcadela, Manuel, 'Dos gregos aprendín que ríos e regatos', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 2 
febreiro 2005, p. 48. 
 
O poema supón un canto a ríos e regatos, ao Miño en particular, cuxa presenza se recrea, 
non só tematicamente senón tamén sonoramente coa repetición do 'r' que lembra as 
torrenteiras e fervenzas das que se fala. 
 
 
 
Forcadela, Manuel, 'A lúa ausente na boca de homero', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 10 febreiro 
2005, p. 48. 
 
Ao longo de catorce versos xoga coa capacidade suxestiva dos sons que se repiten ao igual 
que a acontece coas palabras como referencias recorrentes que encontramos noutros 
poemas do autor: Homero, crepúsculos e ausencias, entre outros. 
 
 
 



Forcadela, Manuel, 'De 'Poetas Galegos do século XX', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 14 
marzo 2005, p. 40. 
 
O poema está formado por catorce versos nos que o autor xoga coa sonoridade das 
palabras, coa rima e coas posibilidades eufónicas e suxestivas dos sons que se reiteran nun 
poema. Tamén xira en torno a uns substantivos repetidos até o esaxero, dando o conxunto 
unha sensación de manexo irónico dos recursos estilísticos tópicos na construción literaria. 
 
 
 
Forján, Emilio, 'A editorial 3C3 reforza as coleccións de poesía, ensaio e narrativa', La Voz 
de Galicia, 'Comarcas', 9 outubro 2005, p. L13. 
 
Dáse conta da publicación de novas obras por parte da editorial 3C3 Editores para o 
outono. Entre os títulos que sairán á luz apúntanse os seguintes: na colección Varilongo 
dedicada á poesía, publicarán Escura e transparente, de Baldo Ramos e Cara un solpor de 
gatos, de Verónica Martínez Delgado e Antonio Fernández Seoane. Outra novidade será As 
historias de Pepe de Xan Baña. Na colección Furafol, de temática infantil, publicarán 
Rufino e as súas rufinadas, de Itos Lorenzo e na sección de ensaio, titulada Nós-outros, 
aparecerá A fidalguía galega ante a crise do Antigo Réxime (1812-1868), de Antonio 
Presedo Garazo e mais O outro Río. A emigración galega a Río de Xaneiro, de Érica 
Sarmiento. Por último, na colección Céltigos publicarase un libro de relatos de Manuel 
Pereira, Traxectos curtos, e a novela curta Matei un home. Finalmente, fálase doutras obras 
que a editorial publicará no 2006, e mais do proxecto que mantén a 3C3 coa Asociación 
Cultural de Pensamento Filosóficom para publicar unha revista chamada Roteiro. Arumes 
de pensamento crítico. 
 
 
Formoso, Susana, 'La Feria del Libro lucha por la promoción de las obras gallegas', El 
Correo Gallego, 'Santiago', 24 abril 2005, p. 30. 
 
Anúnciase a inauguración da XXIV edición da Feira do Libro en Compostela. O acto estivo 
presidido por xentes da política e da cultura como escritores, editores, o conselleiro de 
cultura ou o presidente da Agrupación de Libreiros de Santiago. O obxectivo desta feira é a 
promoción do libro galego máis alá das fronteiras da Galicia, obxectivo no que, as 
institucións (na promoción) e as editoriais (na edición) deben facer esforzos. 
 
 
 
Fraga, Modesto, 'Ese estraño silencio', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 20 febreiro 2005, p. 32. 
 
En oito versos sintetízase a sensación de imposibilidade para expresar os sentimentos de 
amor ou tenrura e os límites da palabra para plasmar o sentir. Este artigo tamén saíu 
publicado en Galicia Hoxe, o día 16 de setembro de 2005. 
 
 
 



 
Fraga, Modesto, 'Ese estraño silencio', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 16 setembro 2005, p. 40. 
 
En oito versos sintetízase a sensación de imposibilidade para expresar os sentimentos de 
amor ou tenrura e os límites da palabra para plasmar o sentir. Este artigo tamén saíu 
publicado en Galicia Hoxe, o día 20 de setembro de 2005. 
 
 
 
Fraga, X., 'Galicia llevará a ilustradores y escritores a la feria de Bolonia', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 30 xaneiro 2005, p. 55. 
 
Anúnciase a participación de escritores, ilustradores e editores galegos na Feira de literatura 
infantil e xuvenil que se celebra anualmente en Boloña. Esta é a cita máis importante a 
nivel mundial neste tipo de literatura, na que o obxectivo dos autores galegos foi 
proporcionar información, facilitar posíbeis traducións e facer acordos internacionais.  
 
 
 
Fraga, X., 'O centenario da Academia influirá na elección do homenaxeado o 17 de maio', 
La Voz de Galicia, 'Cultura', 25 xuño 2005, p. 43. 
 
Anúnciase o aniversario da Real Academia Galega que no 2006 cumpre cen anos. Esta 
celebración supón "un motivo de festa e reivindicación da súa propia historia e o seu papel 
como organismo cultural decisivo na vida galega". Con este motivo varios proxectos serán 
postos en marcha: a realización dun documental sobre a súa historia, unha exposición 
itinerante ou un dicionario etimolóxico. Esta efeméride tamén podería marcar a elección do 
homenaxeado no Día das Letras Galegas deste ano, podendo ser algún dos membros 
fundadores da RAG. 
 
 
 
 
 
 
Fraga, X., 'La Fundación Luís Seoane expone la creación gráfica de la contracultura', La 
Voz de Galicia, 'Cultrura', 27 xuño 2005, p. 53. 
 
Anúnciase a exposición "O lado da sombra" que se exporá na Fundación Luís Seoane da 
Coruña. O obxectivo é lembrar a expresión gráfica e a efervescencia creadora que, por 
medio da edición de libros, revistas, edicións discográficas e cine, permitiron nos últimos 
tempos do franquismo e até a transición, a expresión de maneiras de pensar e vivir que non 
tiñan espazo na prensa convencional. Así, traballos de Reimundo Patiño, Pepe Barro ou 
Xaquín Marín teñen presenza nesta exposición. 
 
 
 



Fraga, X., 'Darío Xohán Cabana leva ao galego aos trovadores occitanos', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 17 agosto 2005, p. 29. 
 
Despois de aludir ao labor feito por Darío Xohán Cabana no eido da poesía, da prosa e da 
tradución, céntrase na antoloxía que o autor está a realizar, sobre trobadores occitanos 
como Guillermo de Aquitania ou Rimbaud de Vaqueiras. Sinala que a antoloxía presentará 
os poemas na súa versión orixinal, unha tradución case literal ao galego e unha 
reelaboración literaria nesta lingua. Así mesmo, recolle a opinión de Cabana, quen 
considera os poetas occitanos uns "superdotados", valora o seu labor fundacional na poesía 
europea e fala da súa proximidade temporal coas cantigas medievais galegas. Apunta a 
dificultade de tradución destas composicións e alude á orixe deste proxecto, que partiu dun 
encontro celebrado pola sección do PEN Clube sobre a literatura occitana. Por outra parte, 
faise eco da elaboración do discurso que pronunciará con motivo do seu ingreso na Real 
Academia Galega, que será respondido por X. L. Méndez Ferrín e que tratará sobre a 
xeración de escritores galegos que comezaron a publicar na década dos anos 50. 
 
 
 
Fraga, X., 'Las editoriales gallegas muestran su trabajo en el escaparate de Líber', La Voz 
de Galicia, 'Cultura', 12 outubro 2005, p. 45. 
 
Dáse conta da celebración da feira do libro Líber, en Madrid, na que participan trinta e 
catro editoriais galegas e tres delas, Kalandraka, Nova Galicia e OQO, contan cun posto 
propio. As demais reúnense no stand da Asociación Galega de Editores onde se expoñen 
libros de narrativa, poesía, teatro, ensaio, literatura infantil e xuvenil, e outros. De seguido, 
recóllense as palabras de Miguel Anxo Fernán-Vello quen comenta que a próxima cita será 
a de Francfort e salienta a importancia de divulgar o libro galego. 
 
 
Fraga, Xesús, 'La especialización, un camino ventajoso para las librerías', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 16 xaneiro 2005, p. 48. 
 
Achéganos unha proposta que diferentes librarías están seguindo, a da especialización por 
ámbitos temáticos, o cal, aínda que parece arriscado, permitiría ofrecer un servizo baseado 
no coñecemento específico sobre o tema. En Galicia xa hai algunhas librarías que seguiron 
esta liña especializándose en literatura infantil, arquitectura, relixión, medicina, dereito ou a 
homosexualidade.  
 
 
 
Fraga, Xesús, 'Internet abre novos camiños para a obra de escritores galegos', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 24 xaneiro 2005, p. 56. 
 
Achéganos a unha canle de difusión literaria novidosa que está tendo éxito na promoción 
de literatura galega: as páxinas e os blogs que por medio da rede permiten aos escritores 
difundir os seus escritos ou reflexións e aos lectores deixar as súas opinións ou estabelecer 



debates sobre diferentes cuestións. Escritores galegos como Iolanda Castaño ou Miguel 
Anxo Murado xa se teñen sumado a esta iniciativa. 
 
 
 
Fraga, Xesús, 'Os editores galegos celebrarán unha gala co libro como protagonista', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 26 xaneiro 2005, p. 54. 
 
Anúncianse distintos proxectos e actividades que a Asociación Galega de Editores ten 
previsto desenvolver ao longo do 2005 co obxectivo de promover a edición en galego. Dúas 
datas serán as cruciais, o 17 de maio e o 23 de abril. As actividades serán variadas podendo 
achegarse ao audiovisual ou musical mais sempre tendo ao libro como centro da gala. 
Tamén se renderá homenaxe a Ánxel Casal levando o seu nome, algún dos premios 
convocados. 
 
 
 
Fraga, Xesús, 'A tradución dos clásicos é básica para a normalización da lingua', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 1 setembro 2005, p. 49. 
 
Entrevista ao actor Carlos Blanco na que comeza falando sobre o seu soño de dirixir ou 
interpretar un Shakespeare como Romeo e Xulieta. Fala da súa versión moderna desta obra, 
situada en Galicia e loa a obra do escritor inglés coma "unha obra monumental". Estabelece 
ademais unha relación entre o texto literario e o teatro, para rematar comentando o valor 
das traducións dos clásicos universais ao galego como básico para a normalización da 
lingua.  
 
 
 
 
Franco Grande, X. L., 'Os anos escuros. A resistencia cultural dunha xeración', El 
Progreso, 'Horizontes', 23 xaneiro 2005, p. 29. 
 
Lembra os anos do franquismo, as conversas literarias e diferentes temas que os intelectuais 
galeguistas mantiñan no Xelmírez. Recorda charlas con Ramón Piñeiro sobre a necesidade 
de galeguizar á mocidade galega universitaria, proxectos para tentar á morte de Franco e 
desenvolver "a personalidade colectiva galega". 
 
 
 
Franco, Camilo, 'Propoñen a creación dun centro de promoción do galego no exterior', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 6 febreiro 2005, p. 58. 
 
Anúnciase unha das propostas incluída nos textos da futura Lei do libro galego: a creación 
dunha institución que difunda e promocione a lingua e a literatura galega no exterior 
seguindo o traballo que realizan outros centros como o Instituto Cervantes ou o Camões. A 



función do centro, que podería levar o nome de Rosalía de castro, tería como función 
principal divulgar a lingua e dar a coñecer a literatura no exterior.  
 
 
 
Franco, Camilo, 'Os escritores ibéricos amosan a súa preocupación polo deterioro dos 
idiomas', La Voz de Galicia, 'Cultura', 19 febreiro 2005, p. 49. 
 
Resúmese o decorrer da sexta edición de "Correntes d'escritas" na que escritores galegos e 
portugueses tentan manter unha relación máis cotiá entre as linguas relacionadas coa 
Península Ibérica e facer algunhas reflexións acerca da lingua e da  literatura. Neste caso, 
algúns dos temas da reunión celebrada en Póvoa de Varzim, en Portugal, foron o maltrato 
que os autores reciben desde que outros métodos urxentes de comunicación se impoñen, a 
"corrupción dos idiomas" e a necesidade de que as linguas se "rearmen", xustificándoo 
debido a que son contentores de coñecemento e signo de identidade, ademais de medios de 
comunicación. 
 
 
 
Franco, Camilo, 'Piden un canon do 1% das obras públicas para promoción da lectura', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 20 febreiro 2005, p. 55. 
 
Anúncianse os obxectivos perseguidos pola Mesa do Libro, que reúne a representantes de 
todos os sectores do libro en Galicia. O obxectivo básico é incrementar as porcentaxes de 
lectura entre os galegos (sobre todo en aqueles sectores menos sensibilizados cos hábitos 
lectores); para iso, foron elaboradas varias propostas para a futura Lei do libro e da lectura: 
a creación dun plan de lectura no período 2005-10, a petición á Xunta do 1% do custo das 
obras públicas culturais e educativas de todas as administracións para a promoción da 
lectura, melloras para as librarías e para a rede de bibliotecas de Galicia e o apoio a 
tradutores, creadores ou ilustradores, para o que é preciso que institucións, empresas, 
medios de comunicación se mobilicen ao seu favor.  
 
 
 
 
Franco, Camilo, 'A tradución galega mellorou pero non creceu ao ritmo da edición', La Voz 
de Galicia, 'Cultura', 26 febreiro 2005, p. 46. 
 
Recóllense as conclusións ás que se chegaron no simposio de tradutores celebrado en Vigo 
e a través do informe sobre a tradución en Galicia presentado por Ana Luna Alonso e Xosé 
María Gómez Clemente que recolle datos desde 1980 relativos á tradución ao galego de 
obras noutros idiomas e a presenza de autores galegos noutras linguas. Considérase que, 
aínda que a tradución mellorou, xa que a cifra de publicacións traducidas en Galicia no 
2001 duplica ás de 1980, a situación aínda é deficitaria, representando as traducións unha 
porcentaxe moi pequena en relación ás obras publicadas. 
 
 



 
Franco, Camilo, 'Tavani: 'É imposíbel reproducir un libro, podemos reinterpretalo', La Voz 
de Galicia, 'Cultura', 26 febreiro 2005, p. 46. 
 
Apúntanse as reflexións feitas por Giuseppe Tavani, profesor da Universidade romana de 
La Sapiencia, a propósito das dificultades teóricas e prácticas que presenta a tradución. As 
observacións foron feitas nun simposio organizado pola Asociación de Tradutores nas que 
o profesor considerou que o labor do tradutor consistía, en parte, en interpretar o orixinal, 
sendo imposíbel reproducir un libro tal como é. 
 
 
 
Franco, Camilo, 'O CDG proxecta unha programación estábel de teatro para nenos', La Voz 
de Galicia, 'Espectáculos', 24 marzo 2005, p. 38. 
 
Anúnciase a iniciativa do Centro Dramático Galego de crear un foro web de opinión teatral 
dirixido aos mestres e alumnos do país. Este porase en marcha paralelamente a cada 
produción infantil que acometa esta institución, sendo esta é unha das medidas coas que o 
Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais, tenta achegar o teatro aos cativos e 
conseguir máis participación do público. Tras o éxito de público de 'As laranxas máis 
laranxas de todas as laranxas' a intención é representar unha obra infantil cada dous anos 
aproximadamente. Tamén se editará un DVD desa mesma obra e un CD coas cancións que 
formaban parte do espectáculo, material que se ofrecerá posteriormente ás escolas, tentando 
facer o mesmo coas sucesivas obras que vaian saíndo a escena. 
 
 
 
 
Franco, Camilo, 'O Pen Clube lembra a Cunqueiro no inicio dos Xantares Literarias', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 30 marzo 2005, p. 47. 
 
Anúnciase o inicio dos Xantares literarios, organizados polo Pen Clube de Galicia e o 
colectivo galego de restauradores 'Xantares'. A intención é unir literatura e gastronomía 
celebrando un xantar en cada un dos restaurantes do colectivo ao tempo que se lembra a un 
escritor/a galego/a destacado. O primeiro deles tivo lugar en Vedra, no restaurante Roberto 
e o homenaxeado foi Álvaro Cunqueiro, quen ten escrito sobre gastronomía nalgunhas das 
súas obras, ben como tema en si mesmo ou como desculpa para falar doutras cousas. 
 
 
 
Franco, Camilo, 'TVG fará catro filmes sobre textos de autores galegos contemporáneos', 
La Voz de Galicia, 'Cultura', 3 abril 2005, p. 55. 
 
Infórmase da intención da TVG de levar a cabo un proxecto que suporá o travase ao 
formato fílmico de textos de escritores galegos contemporáneos. Incídese no desexo de que 
os guións adaptados sexan obra, igualmente, de persoeiros ligados ao mundo literario máis 
que ao audiovisual. O labor dará comezo coa adaptación de dous textos de Xosé Cid 



Cabido e Xosé Miranda, actuando como guionistas Francisco Fernández Naval e 
Miguelanxo Prado, respectivamente. A noticia complétase coa achega doutras informacións 
e datos máis concretos, relativos ao incipiente proxecto. 
 
 
 
Franco, Camilo, 'Os editores colocarán os libros galegos na festa de San Jordi', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 5 abril 2005, p. 54. 
 
Infórmase da presenza na festa de San Jordi en Barcelona da Asociación Galega de 
Editores. Alí terán lugar diferentes actividades en relación coa literatura galega como mesas 
redondas ou presentacións de libros, como as dúas obras que Edicións do Castro publica 
sobre Lorenzo Varela ou o libro de conversas con Xosé Manuel Beiras A estrela na 
palabra. As actividades desenvolveranse en grande parte na galería Sargadelos da cidade 
de Barcelona.  
 
 
Franco, Camilo, 'Dygra levará ao cine as 'Memorias dun ollo de vidro' de Castelao', La Voz 
de Galicia, 'Espectáculos', 7 abril 2005, p. 56. 
 
Anúnciase o proxecto que o estudo galego de animación Dygra ten para converter os contos 
de Castelao en historias animadas. Obras como O soño dunha noite de San Xoán de modo 
inmediato e Memorias dun neno labrego posteriormente, serán levadas á pantalla tras un 
acordo coa Editorial Galaxia. O obxectivo é "dar a coñecer a Castelao ás novas xeracións e 
facer o posíbel  por proxectalo internacionalmente". 
 
 
 
Franco, Camilo, 'O Pen Clube rendeu en Padrón unha homenaxe a Rosalía', La Voz de 
Galicia, 'Comarcas', 10 abril 2005, p. L12. 
 
Comunícase a continuación das celebracións dos Xantares literarios, o último dos cales o 
Pen Clube celebrou en Padrón. A cea, que tiña como homenaxeados a Rosalía e a Camilo 
José Cela centrouse finalmente na escritora, que foi cualificada por Anxo Angueira de 
"poeta revolucionaria que tentaba dignificar ás clases humildes galegas, que lles daba voz e 
que xustificaba as súas actitudes". Tamén se aludiu a como a escritora utilizaba os 
alimentos como referente social e de clase. 
 
 
 
Franco, Camilo, 'Tavares cre que hai máis relación musical que literaria con Portugal', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 26 abril 2005, p. 46. 
 
Transmítense as reflexións que o escritor portugués Gonzalo M. Tavares fai a propósito da 
relación entre literatura galega e portuguesa. O escritor visitou Galicia dentro das 
actividades organizadas por Biblos dentro do ciclo 'Falando entre nós' e opinou que a 



relación é maior entre o norte de Portugal e Galicia e esta prodúcese máis no musical que 
no literario. 
 
 
 
 
Franco, Camilo, 'TVG promoverá a lectura e o libro en galego na súa programación', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 10 maio 2005, p. 52. 
 
Anúnciase o proxecto que a Televisión de Galicia ten pensado desenvolver xunto con 
Ficción Producións levando á pantalla catro relatos de escritores galegos e guionistas 
contemporáneos. O proxecto está dirixido por Antón Dobao e pretende que os relatos non 
estean guionizados por escritores ou autores procedentes en exclusiva do sector do 
audiovisual. Deste xeito, o novelista Francisco Fernández Naval, por exemplo, fará o guión 
sobre o relato de Xosé Cid Cabido, Patajorobí. Este e A biblioteca Iguana,de Xosé 
Miranda, serán os dous primeiros textos en ser convertidos en filmes. O obxectivo, segundo 
Dobao, é "demostrar que en Galicia e en galego hai escritores, historias e argumentos para 
alimentar o audiovisual do país". 
 
 
 
 
Franco, Camilo, 'Dez editoriais galegas unifican a súa distribución na mesma empresa', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 12 maio 2005, p. 53. 
 
Anúnciase o acordo ao que dez editoriais galegas chegaron ao decidir que a empresa 
Distribucións Arnoia sexa a encargada da distribución única dos libros, o que permitirá que 
as editoriais pequenas cheguen ás librerías en igualdade de condicións que as maiores. 
Tamén se acordou editar un catálogo coas novidades de cada editorial en cada tempada. 
 
 
 
 
Franco, Camilo, 'Cultura abre dous portais de catalogación e promoción do libro', La Voz 
de Galicia, 'A festa das letras', 17 maio 2005, p. 4. 
 
Anúncianse as iniciativas que a Consellaría de Cultura porá en marcha en relación coa 
promoción do libro e da lectura e para a catalogación do patrimonio bibliográfico galego. 
Algunhas delas son a creación de dúas páxinas web: autoresgalegos.org, que permitirá facer 
un percorrido histórico pola cultura galega desde os seus autores, contando cunha base de 
datos, e outra, ourizoazul.org, dirixida aos cativos para que coñezan as novidades, deixen as 
súas opinións nun clube de lectura e aprendan a manexar Internet. Tamén, a edición de o 
DVD, O libro galego, que incorpora información sobre o libro galego até o 2003. 
 
 
 
 



Franco, Camilo, 'A Asociación de escritores crea un centro de documentación', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 22 maio 2005, p. 55. 
 
Anúnciase a creación dun centro de documentación de escritores e escritoras en lingua 
galega que reunirá materiais literarios de valor documental pola Asociación de Escritores, 
co gallo da celebración do seu vinte e cinco aniversario promovendo esta iniciativa, así 
como outras actividades como documentais e homenaxes a persoeiros que se destacaron 
pola defensa do país e pola calidade da súa obra. 
 
 
 
 
Franco, Camilo, 'Os lectores de Galicia danlle as costas ao mercado do libro de peto', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 28 maio 2005, p. 55. 
 
Recóllense as valoracións que algúns directores de editoriais galegas fixeron sobre o éxito 
dos libros de peto e libros populares. A xuízo de Manuel Bragado, director de Xerais, as 
coleccións de peto que se foron publicando nunca cumpriron as expectativas quizais porque 
non se acertou co tipo de textos que deben publicarse nestas coleccións ou porque os 
lectores teñen libros 'sacralizados', preferindo un libro para conservar. Canto á posibilidade 
de colocar unha máquina expendedora de libros en puntos estratéxicos das cidades, 
desbotouse por pouco rendíbel.  
 
 
 
 
Franco, Camilo, 'Os Diálogos de Mariñán ofrecen outra interpretación para Cunqueiro', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 3 xuño 2005, p. 58. 
 
Resúmense as dúas perspectivas sobre Álvaro Cunqueiro que os escritores Ramón Pernas e 
Xosé Miranda ofreceron con motivo do cincuenta aniversario da edición de Merlín e 
Familia. Foi con motivo deste acontecemento que se celebrou a segunda edición dos 
Diálogos Literarios de Mariñán que organiza a Fundación Carlos Casares. A perspectiva de 
Ramón Pernas sobre a obra e o autor foi desde o sentimental, e Xosé Miranda fixo unha 
interpretación desbotadora de tópicos, cualificando ao escritor de metafísico e barroco. 
 
 
 
Franco, Camilo, 'Os escritores galegos estudan en Poio o seu papel na sociedade', La Voz 
de Galicia, 'Cultura', 5 xuño 2005, p. 59. 
 
Resúmense as iniciativas coas que a Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) 
pretende revisar o papel do/a escritor/a en galego nos últimos vinte e cinco anos e mirar ao 
porvir. Con este motivo convocouse no mosteiro de Poio un congreso que reuníu distintos 
escritores. Labores como axudar a construír o país ou a capacidade de soñar foron 
salientadas, así como a necesidade de que se cumpran as iniciativas normalizadoras para o 
idioma e a literatura. 



 
 
 
Franco, Camilo, 'Galicia, una potencia creativa con problemas de mercado', La Voz de 
Galicia, 'A fondo', 11 xuño 2005, p. 12. 
 
Nestas liñas reflexiónase sobre a problemática da cultura galega no relativo ao seu consumo 
social. Neste sentido, recórrese a datos obxectivos sobre o número de producións 
audiovisuais e editoriais xeradas para argumentar que o que falla non é o proceso creativo, 
senón o canal (a lingua e outros medios e infraestruturas) que conduce estes produtos 
culturais cara aos receptores. A falta de mercado ten que ver entón con ese canal, que debe 
ser fortalecido para garantirlles a eses froitos da creatividade un público coa capacidade de 
gozar con eles e valoralos. 
 
 
 
Franco, Camilo, 'O audiovisual galego propón a Chano Piñeiro para o Día das Letras', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 16 xuño 2005, p. 46. 
 
Anúnciase a proposta que a Universidade de Vigo, apoiada por outras institucións 
audiovisuais presentou á RAG , considerando a Chano Piñeiro un candidato que debe ser 
tido en conta para a homenaxe das Letras Galegas, polo seu compromiso coa cultura galega 
en xeral e coa lingua en particular. Deste xeito, tamén se estaría recoñecendo que a 
linguaxe audiovisual é necesaria para o futuro do idioma e da cultura e que o guión é outro 
xénero literario que non se debe esquecer. Outras propostas que se barallan son Paz 
Andrade, Ánxel Casal, Lois Pereiro ou Carballo Calero. 
 
 
 
Franco, Camilo, 'As traducións reavivan as relacións da lingua galega con outros idiomas', 
La Voz de Galicia, 'Cultura', 20 xuño 2005, p. 57. 
 
Preséntanse algunhas iniciativas que tentan crear, mediante as traducións ao galego de 
diferentes textos, un espazo de comunicación entre culturas. Así, Xerais, coa colección As 
Literatas traduce libros de literatura internacional escritos por mulleres, e a Universidade 
de Vigo e a Asociación Galega de Tradutores contribúen a esta tarefa co seu traballo de 
tradución ao galego. 
 
 
 
 
Franco, Camilo, 'Touriño asegura la creación del instituto Rosalía de Castro', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 13 xullo 2005, p. 43. 
 
Anúnciase a intención do presidente Emilio Pérez Touriño de crear o Instituto de 
Cooperación Cultural Rosalía de Castro, co obxectivo de promover a presenza da cultura 



galega no mundo. O anuncio foi feito ante os corenta e tres directores dos centros do 
Instituto Cervantes cuxo director Antonio Molina manifestou o seu apoio ao proxecto. 
 
 
 
Franco, Camilo, 'Un encontro en Baiona relembra a tertulia de Torrente e Casares', La Voz 
de Galicia, 'Al sol', 29 xullo 2005, p. 43. 
 
Coméntase que os familiares de Torrente Ballester, Carlos Casares e Manuel Prego de 
Oliver realizaron un coloquio na cafetería Monterrey de Baiona, en lembranza da que 
facían os escritores. Recóllense os comentarios e algunhas das historias que contaron por 
exemplo, Hakan Casares, Xavier Casares, Álvaro Torrente, etc. 
 
 
Franco, Camilo, 'Galicia encabeza o número de Casas Museo da Península', La Voz de 
Galicia, 'Culturas', nº 126, 'En portada', 10 setembro 2005, pp. 3-4. 
 
Apunta que Galicia é a autonomía española con máis casas museos, un total de catorce, e 
que o seu principal percorrido literario vai dende o Rexurdimento á Xeración Nós. 
Comenta que unha boa parte destes museos están orientados maioritariamente en tres 
sentidos -o documental, o das actividades culturais e o do turismos- e cita aqueles escritores 
con casa ou fundación en Galicia, entre os que están Ramón Cabanillas, Manuel Curros 
Enríquez, Ramón Otero Pedrayo, Vicente Risco ou Carlos Casares. Tamén denuncia a 
escaseza de recursos cos que contan estas institucións que, en boa parte, teñen uns 
orzamentos limitados, que non aseguran a conservación dos fondos documentais. Por outra 
parte, alude a proxectos futuros ao redor destas casas e anota outros dos seus graves 
problemas, a necesidade de dixitalización dos fondos documentais, para rematar falando 
das tres fundacións existentes ao redor da figura de Valle-Inclán. 
 
 
 
 
Franco, Camilo, 'Galaxia, Castro e Cumio alíanse para facer grandes obras editoriais', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 21 setembro 2005, p. 47. 
 
Infórmase do novo proxecto común que levarán a cabo tres editoriais galegas, Galaxia, 
Ediciós do Castro e Cumio, baixo o título de "Século XXI". En principio publicarán tres 
dicionarios adaptados á nova normativa e dirixidos aos estudantes dos tres niveis: primaria, 
secundaria e bacharelato. Finalmente, recóllense as opinións dos directores das tres 
editoriais.  
 
 
Franco, Camilo, 'A Asociación de Escritores crea unha editorial virtual para noveis', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 25 outubro 2005, p. 54. 
 
Infórmase sobre a creación, por parte da Asociación de Escritores Galegos, dunha editora 
virtual na que os escritores novos e inéditos poderán colgar os seus textos. Recóllese 



ademais o comentario de Cesáreo Sánchez Iglesias, quen afirma que se fará un criterio de 
selección e que a propiedade dos textos será sempre dos escritores. 
 
 
Franco, Camilo, 'Franco Grande pide unha lectura menos tópica de Cunqueiro', La Voz de 
Galicia, 'Santiago', 28 outubro 2005, p. L9. 
 
Dáse conta da participación de Xosé Luis Franco Grande nos coloquios realizados con 
motivo do aniversario de Merlín e familia de Cunqueiro. Franco Grande salientou os 
coñecementos de Cunqueiro e propuxo explicacións ao feito de que o autor se distanciase 
dos seus coetáneos. 
 
 
Franco, Camilo, 'O 25% dos libros en galego están fabricados fóra de Galicia', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 4 novembro 2005, p. 53. 
 
Coméntase que na primeira xornada do Simposio sobre o libro e a lectura, un dos temas que 
se tratou foi o feito de que o vinte e cinto por cento dos libros publicados en galego están 
fabricados fóra de Galicia. Sobre este asunto opinan Víctor Freixanes, director de Galaxia, 
e Antón Mascato, director de Edicións do Cumio. 
 
 
Franco, Camilo, 'O mundo editorial e literario galego mira a Internet como unha 
alternativa', La Voz de Galicia, 'Cultura', 5 novembro 2005, p. 48. 
 
Indícase que na clausura do Simposio sobre o libro e a lectura celebrado en Santiago de 
Compostela, propuxeron novos proxectos en relación á publicación de obras galegas en 
internet. Os creadores comentaron que é unha nova posibilidade que xa se está a levar a 
cabo por certos grupos como por exemplo a Biblioteca Virtual Galega. Pero, para os 
editores, a rede aínda é un medio de difusión e non de edición directa. 
 
 
Franco, Camilo, 'O teatro galego busca medios para aproximarse aos cidadáns', La Voz de 
Galicia, 'Santiago', 22 novembro 2005, p. L8. 
 
Infórmase sobre a celebración da primeira xornada do encontro "Cidadanía e Teatro" que 
ten lugar no Consello da Cultura. Coméntase que na primeira mesa redonda participaron 
Casilda García, Ánxeles Cuña e Ana Vallés, que falaron sobre os problemas do teatro 
galego. A segunda mesa redonda estivo composta por Francisco Sangiao, Lino Braxe e 
Mercedes Castro, e versou sobre o financiamento de espectáculos. 
 
 
Franco, Camilo, 'Translittera' repasa as novas formas das linguaxes poéticas galegas', 
Galicia en el mundo, 'Cultura', 2 decembro 2005, p. 57. 
 
Comenta que se vai celebrar na Fundación Laxeiro de Vigo a cuarta reunión das xornadas 
"Translittera", creadas polo Consello da Cultura e nas que se produce un contacto directo 



entre o fenómeno poético e o público, pois, segundo indica, as linguaxes poéticas non son 
exclusivas da poesía. 
 
 
Franco, Camilo, 'A lei do libro prevé a creación dunha editora nacional e unha librería 
propia', La Voz de Galicia, 'Cultura', 7 decembro 2005, p. 41. 
 
Dáse conta da próxima aprobación da Lei do Libro coa que se creará unha editora nacional 
e unha librería central. Ademais, no borrador da lei tamén se recollen os proxectos que se 
levarán a cabo para o fomento da lectura. 
 
 
Franco, Camilo, 'Os editores piden que a futura lei do libro sexa aprobada por 
unanimidade', La Voz de Galicia, 'Cultura', 18 decembro 2005, p. 58. 
 
Con motivo da celebración da Noite da Edición, recóllense as palabras do presidente da 
Asociación Galega de Editores, Miguel Anxo Fernán Vello, quen comenta que é necesario 
que o Parlamento galego aprobe a Lei do Libro xa que resulta importante para o futuro do 
país. 
 
 
 
Franco, Camilo, 'Touriño crea unha área de cultura para coordinarse coa consellería', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 23 decembro 2005, p. 72. 
 
Dáse conta da creación dunha nova área de asesoramento e coordinación dedicada á cultura 
na Presidencia da Xunta de Galica, creada polo presidente Emilio Pérez Touriño, quen 
puxo como responsábel a Damián Villalaín, xerente da Fundación Carlos Casares. O 
obxectivo desta nova área, segundo se indica, é coordinar coa consellería e propoñer novas 
ideas. 
 
 
 
Franco, F., 'Finou onte en Vigo, aos 85 anos, o libreiro Antón Patiño Regueira', 'Sociedad 
y Cultura', 7 xullo 2005, p. 36. 
 
Anúnciase a morte de Antón Patiño Regueira aos oitenta e cinco anos en Vigo. 
Republicano e galeguista, foi tamén fundador da librería Librouro, onde vendía libros 
prohibidos na década dos sesenta, durante a dictadura franquista, como un modo de 
afianzar a liberdade.  
 
 
 
 
Franco, Xesús, 'De 'Atlántico, Atlántico', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 25 marzo 2005, p. 38. 
 



O poema constrúese a partir de tres cuartetos; o primeiro verso, en maiúsculas, salienta a 
idea de desorientación ou de falta de seguranzas na que se basea o poema 'NO MEDIO DO 
ATLÁNTICO SEN TERRA', e mediante o motivo do mar, a voz lírica expresa o 
sentimento de soidade e tristura tras deixar atrás a seguridade (illa) ou o amor (mulleres), 
para seguir outro camiño (navegar). Este artigo tamén saíu publicado en Galicia Hoxe, o 
día 9 de abril de 2005. 
 
 
 
Franco, Xesús, 'De 'Atlántico, Atlántico', Galicia Hoxe, 'MARé', 9 abril 2005, p. 48. 
 
O poema constrúese a partir de tres cuartetos; o primeiro verso, en maiúsculas, salienta a 
idea de desorientación ou de falta de seguranzas na que se basea o poema 'NO MEDIO DO 
ATLÁNTICO SEN TERRA', e mediante o motivo do mar, a voz lírica expresa o 
sentimento de soidade e tristura tras deixar atrás a seguridade (illa) ou o amor (mulleres), 
para seguir outro camiño (navegar). Este artigo tamén saíu publicado en Galicia Hoxe, o 
día 25 de marzo de 2005. 
 
 
 
Freire, Carlos, 'Acio sanguento', La Voz de Galicia, 'Novela por entregas', 2005, . 
 
Carlos Freire (Moaña, 1970) publica no xornal La Voz de Galicia unha novela por entregas 
co título de Acio sanguento. A historia comeza cando nunha despedida de solteiros 
desaparece un deles. Á mañá seguinte na praia descobren mutilado e morto ao pai deste 
mozo, un profesor de Secundaria. A policía acode á casa do fillo e atópao na cama 
ensanguentado e en coma. A partir de aquí, os investigadores Maqueira e Sieiro comezan a 
buscar aos posíbeis asasinos. O relato avanza co descubrimento de novos implicados, aínda 
que todo parece levar aos policías a un camiño sen saída. A aparición de novos cadáveres, 
sempre cunha folla de loureiro na gorxa, abre novas vías de investigación. O primeiro 
sospeitoso, o propio fillo, deixa de selo xa que as probas contra él son inexistentes. Pouco a 
pouco, os policías, sobre todo Sieiro, van facendo novas pescudas e descobren que o 
asasino segue unha especie de rito propio da antigüidade grega, un rito do deus Dioniso. 
Desta maneira, guiado por un profesor de Universidade, descobre ao posíbel asasino. 
Cando logra coñecer o seu paradeiro, decide ir a detelo, sen embargo el fuxe e, nesa fuxida 
acaban, policía e presunto asasino, nunha praia onde moitos mozos e mozas están a facer 
"botellón". Sen saber como, estes mozos abalánzanse sobre eles e o investigador Sieiro 
esperta no hospital. A historia acaba coa reflexión de Sieiro sobre o caso. Preséntase en 
varias entregas baixo os seguintes títulos 'Ao fondo da noite; 'Crespúsculo matutino'; 'Ou o 
que xurda'; 'Compañeiros de armas'; 'Ángulo morto'; 'Máis respostas que preguntas 
posibles'; 'En sinal de dó'/'Tempestades de aerosol'; 'Pantalán nº3'; 'Moitas vítimas'; 'O 
sorriso do xaguar'; 'Conversión de auga en lume'; 'Lugar propicio para o amor'; 'O móbil era 
o móbil'; 'Nefertiti'; 'Medusas a mariñeira'; 'Voo directo'; 'Que din os rumorosos'; 'Causa 
común'; 'Os luxos do rural'; 'Arte da cantería'; 'Unha confesión'; 'Tatúate'; 'O raposo sabe 
moitas cousas'; 'As leccións do pasado'; 'O dúas veces nado'; 'Á caza'; 'Un diaño 
endeusado'; 'Botellón'; 'Rescate emocional', todos eles publicados entre o 1 de agosto de 
2005 e o 31 de agosto de 2005 en 'Al sol',  p. 49; p. 47; p. 47; p. 44; p. 45; p. 47; p. 47; p. 



47; p. 46; p. 38; p. 46; p. 41; p. 47; p. 51; p. 49; p. 43; p. 47; p. 47; p. 42; p. 38; p. 56; p. 49; 
p. 40; p. 47; p. 46; p. 43; p. 47; p. 55; p. 64; p. 47; p. 47. 
 
 
G. Rodríguez, Ignacio, 'Barreiro optará a ser reelixido como presidente da Real Academia 
Galega', La Voz de Galicia, 'Cultura', 3 decembro 2005, p. 48. 
 
Nota na que se informa de que o presidente da Real Academia Galega, R.A.G., Xosé 
Ramón Barreiro, anunciou que se convocaban eleccións e que el se presentaba a reelección. 
Explica o proceso electoral e sinala tamén que se presentaron tres obras editadas pola RAG: 
os Cadernos de lingua, unha recompilación de cartas de Antonio de la Iglesia, realizada por 
Xesús Alonso Montero e tamén unha obra dedicada a Xocas.  
 
 
 
G.M., Marta, 'Ruibal define el teatro como uno de los actos más libres', El Ideal Gallego, 
'A Coruña', 2 xuño 2005, p. 17. 
 
Infórmase da celebración dun taller sobre o teatro e a súa temática realizado dentro do 
programa "Galicia, Camiños de Concordia" e dirixido por Euloxio Ruibal na Biblioteca 
Pública Miguel González Garcés. Así mesmo, recóllense algunhas opinións de Ruibal 
tratadas no taller. 
 
 
G.M., Marta, 'La Feira do Libro trae a lo mejor del panorama gallego actual', El Ideal 
Gallego, 'A Coruña', 30 xullo 2005, p. 17. 
 
Faise eco da celebración da XXXIV Feira do Libro que se celebrará ao longo de dez días e 
que contará con cincuenta e tres casetas nas que estarán representadas librarías, editoriais e 
distribuidoras. Aporta o programa de actos onde destaca a firma de libros que realizarán 
Neira Vilas, Manuel Rivas e Xavier Alcalá, entre outros.  
 
 
 
G.P., 'El Festival de la Poesía arranca bajo el lema 'Salvemos os ríos'', Faro de Vigo, 
'Louriña-Condado', 1 setembro 2005, p. 14. 
 
Informa do comezo en Salvaterra do Festival da Poesía, intitulado "Salvemos os ríos", 
organizado pola Sociedade Cultural do Condado. Entre os actos que se realizarán destacan 
dúas conferencias a cerca da defensa dos ríos e un percorrido pola historia do cine 
producido en Galicia que contará con varias proxeccións. Anúnciase tamén, que o último 
día se celebrará o Festival Poético-Musical no que participarán Antón Lopo, Bernardino 
Graña, Mª do Carmo Kruckenberg e Luz Pozo, entre outros.  
 
 
 



G.S., 'Manuel Lugrís, ó olimpo galego', Diario de Pontevedra, 'Cultura', 3 xullo 2005, p. 
68. 
 
Indícase que o plenario da Real Academia Galega acordou dedicar o Día das Letras 
Galegas do 2006, a Manuel Lugrís Freire, porque foi un home que se entregou á 
dignificación e normalización da lingua galega, creou diferentes institucións políticas e 
culturais e fundou o primeiro xornal escrito integramente en galego. 
 
 
Gamallo Otero, Pablo, 'Presencia', Atlántico Diario, 'Verano', 22 agosto 2005, p. 22. 
 
Poema de Pablo Gamallo onde o eu poético expresa que a presenza da muller lle chega para 
soportar a grande soidade e manifesta a súa inquedanza polo momento no que teña que 
"deixar de querela/ para poder por fin morrer".   
 
 
 
García Bodaño, Salvador, 'Mar na atardecida', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 1 outubro 2005, p. 
40. 
 
Publicación dun poema de Salvador García Bodaño. Este artigo de creación tamén se 
publicou no mesmo xornal e mesma sección, o día 31 de outubro de 2005 na páxina 40. 
 
 
 
García Bodaño, Salvador, 'Mar na atardecida', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 31 outubro 2005, p. 
36. 
 
Publicación dun poema de Salvador García Bodaño. Este artigo de creación tamén se 
publicou no mesmo xornal e mesma sección, o día 1 de outubro de 2005 na páxina 40. 
 
 
García López, Xoán, 'O marqués (breve relato)', Diario de Ferrol, 'La ventana', 28 maio 
2005, p. 16. 
 
García López realiza a descrición dunha casa galega de marqueses, dos seus xardíns e dos 
personaxes que habitan nela. Con esta historia critica esa sociedade que obtén os cartos de 
forma inmoral e actúa de maneira hipócrita, segundo expón o autor. 
 
 
García Márquez, Marta, 'Luar na lubre asómase ao mundo con 'Saudade'', El Ideal 
Gallego, 'MÚSICA', 8 novembro 2005, p. 15. 
 
Dá conta da publicación do novo disco do grupo Luar na Lubre, Saudade, que se centra na 
emigración galega e na pegada que deixou en Arxentina. Afirma que está moi presente a 
literatura e indica que inclúe, entre outros, unha peza literaria de Celso Emilio Ferreiro e o 



tema "Cantigas do neno", que é unha versión dun dos poemas galegos de Federico García 
Lorca. 
 
 
 
García Márquez, Marta, 'Los versos se escapan de lo impreso en la Fundación Seoane', El 
Ideal Gallego, 'Jornadas', 26 novembro 2005, p. 13. 
 
Informa das xornadas "Translittera", que tiveron lugar na Fundación Seoane, onde 
participaron oito escritores. O obxectivo dos organizadores é evitar que se fosilice a poesía 
facendo que os artistas experimenten con ela en convivencia co mundo visual e o melódico.  
 
 
 
García Teijeiro, Antonio, '"Noite de Reis"', Faro de Vigo, 'Sociedad y Cultura', 5 xaneiro 
2005, p. 38. 
 
Poema no que o autor describe a chegada dos Reis Magos nunha noite máxica e como os 
nenos agardan con ilusión que lles traian moitos agasallos. 
 
 
García Tremps, Óscar, 'Libro de reclamacións', La Voz de Galicia, 'Relatos de verán', 15 
agosto 2005, p. 49. 
 
Relato feito co mesmo estilo dunha folla de reclamacións onde Eusebio Hernández, que 
acostuma sentarse nun dos bancos dun centro comercial, conta que viu entrar unha serie de 
persoas dentro dun dos ascensores, do que escoita unhas voces que o chaman,  e que se 
dirixe inexplicabelmente á planta sexta. Decidiuse e achegouse á porta do ascensor e viu 
unha camisa de neno ensanguentada, e entón foi cando redactou a reclamación, para avisar 
do que pasaba e que ía entrar.  
 
 
 
García Yebra, Tomás, 'Los editores constatan que los niños españoles ya leen más que sus 
padres', La Voz de Galicia, 'Cultura', 4 maio 2005, p. 49. 
 
Dáse conta das estatísticas realizadas pola Fundación Santamaría, que revelan que a 
literatura infantil e xuvenil está nun dos seus mellores momentos xa que os nenos españois 
len moitos libros. Indica que a partires dos dez anos, a porcentaxe de lectores comeza a 
baixar e que os nenos están moi influenciados polos amigos e a televisión para escoller as 
súas lecturas. En columna á parte, menciónase con respecto á literatura galega, o aumento 
de autores xóvenes dedicado á literatura infantil e xuvenil. 
 
 
García, Francisco, 'Un vendedor de historias', El Progreso, 'Lugo', 30 xaneiro 2005, p. 9. 
 



Recóllense as opinións do libreiro Carlos Coira Nieto, dono da Librería Trama, colaborador 
coa editorial Tristán e presidente da Asociación de Libreiros de Lugo. Coira Nieto comenta 
que coa venda de libros "un non se fai rico" e que na súa librería vende de todo, tanto os 
libros best-seller como os autores clásicos. Salienta que a literatura infantil e xuvenil está a 
ter moito auxe e que os libros en galego non superan as vendas dos libros en castelán. Por 
último, desminte que o prezo dos libros sexa excesivo pois hai unha gran oferta de edicións 
de peto. 
 
 
García, Jesús Manuel, 'O académico galego Xulio Francisco Ogando Vázquez finou onte 
en Ourense', La Voz de Galicia, 'Cultura', 2 abril 2005, p. 48. 
 
Infórmase do pasamento do académico Xulio Francisco Ogando Vázquez e realízase un 
percorrido pola súa vida e labor literario. 
 
 
García, Jesús Manuel, 'Ánxeles Cuña buscará o entendemento de todos no CDG', La Voz 
de Galicia, 'Cultura', 28 setembro 2005, p. 47. 
 
Informa de que Ánxeles Cuña, (Pontevedra, 1957), acaba de ser nomeada directora do 
Centro Dramático Galego pouco tempo antes de que estree O heroe, de Manuel Rivas coa 
compañía Sarabela que ela dirixe. Entre os seus proxectos destaca o de crear un eido 
formativo permanente para profesionais.   
 
 
 
García, R., 'Letras pasadas por agua', La Opinión, 'A Coruña', 23 abril 2005, pp. 8-9. 
 
Con motivo da celebración do Día do Libro, recóllense as opinións dos libreiros que 
participaron na feira da Coruña. Estes indican que houbo poucas vendas debido á chuvia e 
salientan que os libros máis vendidos foron O código Da Vinci e A sombra do vento; pola 
contra, as vendas de temática eclesiástica non tiveron ningún éxito. Entre as librarías 
participantes saliéntanse Couceiro, Kipling, Tanxencias Cómic, A Libreira, Merino e 
Roget. 
 
 
García, Rodri, 'García-Bodaño canta a ausencia das persoas qure lle "impactaron"', La Voz 
de Galicia, 'Cultura', 31 xaneiro 2005, p. 55. 
 
Recóllense as intencións que o poeta Salvador García Bodaño quixo plasmar no seu libro 
Cantos de ausencia. Elexías (1959-2002) publicado por A Nosa Terra. Comenta García 
Bodaño que se trata de cantos elexíacos para lembrar á xente que lle impactou cando a 
coñeceu e, entre os homenaxeados no libro, cítanse a Luís Pimentel, Rosalía de Castro, 
Castelao e Carlos Casares, entre outros. Tamén se recollen algúns versos do libro. 
 
 



García, Rodri, 'La Biblioteca Nacional compra todos los títulos de Raíña Lupa', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 30 decembro 2005, p. 44. 
 
Coméntase que a Biblioteca Nacional acaba de mercar todos os títulos da editorial Raíña 
Lupa, dirixida por Rocío Santa Cruz. Indícase que a editorial está especializada en libros 
ilustrados con obra gráfica orixinal e fotografía e que de cada obra saen tiradas moi curtas. 
Así mesmo, dáse conta dalgúns dos volumes como Bruja, Seis poemas gallegos, La Bella 
Otero, Ara Solis ou Itinerarium. 
 
 
 
García, Rubén, 'Libros en la quema', La Opinión, 'A Coruña', 17 agosto 2005, p. 4. 
 
Dá conta da mostra que ten lugar na biblioteca municipal da Sagrada Familia da Coruña, 
"Peligro de extinción", onde se expoñen as obras que non foron prestadas en 2004. Segundo 
indica a responsábel da mostra, Elena Corzo, aquelas que ninguén leve, serán expurgadas.  
 
 
 
García, Xoán Xosé, 'De 'In-ventos'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 2 xaneiro 2005, p. 36. 
 
O poeta describe a súa viaxe no vento para chegar á súa amada. 
 
 
García, Xoán Xosé, 'De 'In-ventos', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 4 xullo 2005, p. 32. 
 
Cavilación do poeta sobre o amor. 
 
 
García, Xoán Xosé, 'De 'In-ventos', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 21 xullo 2005, p. 47. 
 
Breve poema de Xoán Xosé García pertencente a In-ventos. 
 
 
García, Xoán Xosé, 'In-ventos', Galicia Hoxe, 'Maré', 21 decembro 2005, p. 32. 
 
Breve poema de Xoán Xosé García pertencente a In-ventos. 
 
 
García, Xosé Lois, 'Pornofálicos', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 17 outubro 2005, p. 40. 
 
Poema sen rima que describe unha relación sexual lésbica entre dúas freiras que é 
observada por un frade.  
 
 
 
García, Xosé Lois, 'Kalendas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 13 novembro 2005, p. 36. 



 
Poema de Xosé Lois García titulado "15 de marzo de 2003", segundo indica unha nota ao 
pé de páxina, que está dirixido á nai natureza que poliniza e sementa.  
 
 
 
Garrido, Santiago, 'Sayonara ríos, sayonara fontes', La Voz de Galicia, 'El mundo a los 
cuatro vientos', 26 xaneiro 2005, p. 72. 
 
Dáse conta da presenza dos estudos sobre a lingua galega en Tokio, a través do traballo de 
Takekazu Asaka quen traduciu os poemas de Rosalía de Castro ao xaponés e realizou 
diversos traballos publicados en revistas xaponesas. O último libro que vai publicar é As 
linguas na Península Ibérica onde redacta A situación actual da lingua galega. Estudio 
Sociolingüístico, cun limiar de Antón Santamarina. Takekazu asegura que o galego 
sobrevivirá polo menos até o ano 2200 e reclama que non exista en Tokio un Centro de 
Estudos Galegos. 
 
 
Gaspar, Silvia, 'MARIÑA (o poema)', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 12 agosto 2005, p. 48. 
 
Poema pertencente á Mariña onde un eu poético, xa vello, "sabio e vencido", rememora un 
momento amoroso e bucólico da súa vida. Chama a atención que ao longo do poema o mar 
se converte no motivo fetiche para falar de amor. 
 
 
 
Gaspar, Silvia, 'Canción de Lorelei', Galicia Hoxe, 'Maré', 2 setembro 2005, p. 40. 
 
Composición poética de Silvia Gaspar pertencente á "Canción de Lorelei" que compara o 
ciclo da auga, e todo o que produce, coa forma de actuar dalgúns seres humanos.  
 
 
 
Goberna, Alfredo, 'La biblioteca del IEM recibe una donaciónd de 42 libros de Caixa 
Galicia', Atlántico Diario, 'Metropolitana', 2 agosto 2005, p. 21. 
 
O Instituto de Estudios Miñoranos, I.E.M., estabelecerá no edificio do Colexio Público de 
Mallón unha biblioteca na que será posíbel coñecer mellor a historia do Val Millor. Logo 
dá conta da donación de corenta e dous exemplares que lle realizou a Fundación Caixa 
Galicia, que significan o comezo dunha liña de traballo común. A seguir sinala que o 
I.E.M. recibiu tamén recentemente a donación dos fondos bibliográficos de Fernández del 
Riego.  
 
 
 
Gómez Alfaro, X.C., 'Alén do alado incendio desbordante', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 25 
febreiro 2005, p. 48. 



 
Soneto que describe un incendio que detrás del deixa unha nova natureza. 
 
 
Gómez Alfaro, X.C., 'Derrama', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 9 marzo 2005, p. 48. 
 
Descrición subxectiva do poeta do acto sexual. Esta publicación saíu no mesmo xornal e 
mesma sección, o día 22 de marzo de 2005, na páxina 48, malia ter diferente título. 
 
 
Gómez Alfaro, X.C., 'Derrama de 'Alén do lume', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 22 marzo 2005, 
p. 48. 
 
Descrición subxectiva do poeta do acto sexual. Esta publicación saíu no mesmo xornal e 
mesma sección, o día 9 de marzo de 2005, na páxina 48, malia ter diferente título. 
 
 
Gómez Alfaro, X.C., 'De 'Alén do lume', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 24 marzo 2005, p. 48. 
 
O poeta fálanos do que pasará cando a súa amada se vaia. 
 
 
Gómez Alfaro, X.C., 'De 'Alén do lume', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 2 abril 2005, p. 48. 
 
Soneto no que o poeta describe unha realidade varia. 
 
 
Gómez Ledo, Avelino, 'Rosa místega', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 14 xullo 2005, p. 48. 
 
Descrición metafórica da rosa con alusións mitolóxicas. 
 
 
Gómez Ledo, Avelino, 'De 'Romanceiro compostelán', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 3 agosto 
2005, p. 48. 
 
Soneto de Avelino Gómez Ledo pertencente ao Romanceiro compostelán (Follas Novas 
Edicións, 2004). Presenta un poema de temática xacobea onde exalta as figuras da catedral 
compostelá que dan á praza de Praterías.  
 
 
 
Gómez Ledo, Avelino, '¡Quen me dera!', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 26 agosto 2005, p. 40. 
 
Composición de versos octosilábicos de rima asonante de Avelino Gómez Ledo, (Chantada, 
1893-1977), que se enmarca dentro das dedicadas a Galicia. Aprécianse influencias de 
Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro. Amosa unha visión da vida como algo imparábel 
e nada tranquilo.  



 
 
 
Gómez Ledo, Avelino, 'De 'Romanceiro compostelán', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 18 
outubro 2005, p. 48. 
 
Publicación dun poema de Avelino Gómez, extraído do libro Romanceiro compostelán. 
 
 
 
Gómez Ledo, Avelino, 'De 'Romanceiro compostelán'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 24 
outubro 2005, p. 40. 
 
Soneto dedicado á praza do Obradoiro de Santiago de Compostela á que van a dar o antigo 
Hospital, actual Hostal dos Reis Católicos e a Catedral, ademais do Reitorado da 
Universidade e o Concello.  
 
 
 
Gómez Ledo, Avelino, 'A siñora de...', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 27 outubro 2005, p. 40. 
 
Poema do teólogo Avelino Gómez Ledo pertencente á obra Romanceiro compostelán 
dirixido á Virxe onde lle manifesta que sempre lle foi fiel e que fixo unha boa elección xa 
que os galegos sempre van ter fe nela.  
 
 
 
Gómez Ledo, Avelino, 'Rosa místega', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 4 decembro 2005, p. 36. 
 
Preséntase un poema de Avelino Gómez Ledo, (Chantada, 1893-1977), de inspiración 
relixiosa que compara o amor maternal da Virxe cunha rosa rosada.  
 
 
 
Gómez Ledo, Avelino, 'De 'Romanceiro compostelán'', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 decembro 
2005, p. 40. 
 
Publicación dun poema de Avelino Gómez, extraído do libro Romanceiro compostelán. 
 
 
 
 
Gómez, C., 'Preparando el homenaje a Nélida Piñón', Diario de Pontevedra, 
'Pontevedra/Comarca', 25 marzo 2005, p. 11. 
 
Dáse conta do nomeamento de Nélida Piñón como filla adoptiva do Concello de Cotobade 
xa que os seus catro avós pertencían a este municipio. Tamén se apuntan os actos que terán 



lugar con motivo da homenaxe e da presentación que Nélida Piñón fará do seu libro, A 
república dos soños. 
 
 
Gómez, Chus, 'Una biblioteca muy viva', Diario de Pontevedra, 'Caldas/O Deza/Tabeirós', 
17 febreiro 2005, p. 24. 
 
Saliéntase o bo funcionamento da Biblioteca Municipal de Caldas de Reis desde a súa 
remodelación no ano 2003. Dáse conta dos servizos e das actividades que ofrece o centro e 
destácase o incremento de usuarios e novos socios. 
 
 
Gómez, Chus, 'Dos exposiciones sobre la lectura centran el inicio del 'Cultura Quente', 
Diario de Pontevedra, 'Caldas/O deza/Tabeirós', 2 xullo 2005, p. 19. 
 
Dáse conta da inauguración do festival "Cultura Quente" en Caldas de Reis onde se amosa 
polas rúas unha colección de doce paneis nos que se poden ler frases do Quixote e de obras 
doutros autores. Outra exposición é unha selección de carteis cedidos pola Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez de Salamanca. 
 
 
Gómez, Chus, '¿Qué mejor regalo que un libro?', Diario de Pontevedra, 'Caldas/O 
Deza/Tabeirós', 25 outubro 2005, p. 24. 
 
Informa de que na Biblioteca Municipal "Martínez Ferro" de Caldas se celebrou o Día da 
Biblioteca entregando un libro gratuíto xunto cun pregón escrito para a ocasión, por Luís 
Mateo Díaz a cada usuario que acudiu.  
 
 
 
Gómez, Chus, 'Isaac Díaz Pardo, Premio de Xornalismo Literario 'Blanco Torres'', Diario 
de Pontevedra, 'Pontevedra', 22 decembro 2005, p. 25. 
 
Coméntase que Isaac Díaz Pardo gañou a sétima edición do Premio de Xornalismo 
Literario e de Opinión, Roberto Blanco Torres. O galardón concedéuselle polos seus artigos 
publicados na Voz de Galicia. Finalmente, dise cando terá lugar a entrega do Premio. 
 
 
 
Gómez, Joel, 'Recuperado el primer poemario en gallego de una mujer en la postguerra', La 
Voz de Galicia, 'Santiago', 19 xaneiro 2005, p. 8. 
 
Infórmase sobre a publicación do poemario de Áurea Lorenzo Abeijón titulado Queixas, 
que xa fora publicado tras a Guerra Civil. Indícase que foi recuperado por Aurora Marco, 
encargada do traballo introdutorio e da presentación da obra, quen comenta o escaso estudo 
que se ten realizado sobre escritoras de posguerra. 
 



 
Gómez, Lupe, 'De 'Levantar as tetas'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 15 xaneiro 2005, p. 48. 
 
Cavilación íntima da poeta sobre a vestimenta que ela elixa. 
 
 
 
Gómez, Lupe, 'O voo', Galicia Hoxe, 'Revista das Letras', nº 552, 10 febreiro 2005, p. 5. 
 
Lupe Gómez conta a historia dunha muller solitaria e pechada en si mesma e un home que 
viaxaba en tren por todo o mundo e paraba en diferentes cidades. Un día atopáronse os dous 
e namoráronse pero el marchou e o seu tren non volveu parar nunca, mentres que ela 
continuou na súa soidade aínda que namorada. 
 
 
Gómez, Lupe, 'Levantar as tetas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 4 marzo 2005, p. 48. 
 
A poeta fálanos de alguén que a fai feliz. 
 
 
 
Gómez, Lupe, 'Levantar as tetas', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 27 marzo 2005, p. 32. 
 
A poeta describe  a súa marcha nun camión comendo caramelos e cantando cancións. 
 
 
 
Gómez, Lupe, 'Lupe e Luz', Galicia Hoxe, 'Revista das Letras', nº 560, 7 abril 2005, pp. 1-
8. 
 
Da man de Lupe Gómez preséntase no suplemento unha homenaxe á poeta Luz Fandiño e 
recóllense algúns fragmentos do libro que Lupe Gómez escribiu sobre ela e a súa vida. 
Comenta que foi e é unha muller rebelde que na súa emigración soubo refuxiarse nos seus 
poemas cos que acadou a liberdade. Os fragmentos que se recollen no suplemento aparecen 
cos seguintes títulos: "Elisa Carrisa", "Lavando a vaixela", "Liberdade", "Os xantares", "O 
señor Ares", "Casal, o mozo que bailaba", "Madame Boul", "O meu blog", "O regreso a 
Galicia" e "Os poemas de Luz Fandiño". Nesta última sección aparece un dos poemas da 
escritora. 
 
 
Gómez, Lupe, 'De 'Levantar as tetas', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 3 xuño 2005, p. 48. 
 
Recollen un poema de Lupe Gómez, extraído da obra Levantar as tetas. 
 
 
 
Gómez, Lupe, 'De 'Levantar as tetas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 7 xuño 2005, p. 48. 



 
A poeta describe o seu estado ebrio, aínda que non de alcol. 
 
 
 
Gómez, Lupe, 'De Fisteus a Compostela', Galicia Hoxe, 'Revista das Letras', nº 574, 14 
xullo 2005, pp. 1-8. 
 
Número do suplemento dedicado a Lupe Gómez onde se define como unha poeta que non 
se enmarca nin na xeración dos 80 nin na dos 90, senón que é unha escritora afastada de 
calquera academicismo. A continuación recóllense os seguintes escritos que describen, en 
primeira persoa, momentos puntuais: "A chousa de baixo", "Enganchada ao e-mail", "A 
escola de Branca", "Emborracharse", "O piso de Rosalía de Castro", "Outeiriño", "A 
curtiña", "O útero dos cabalos", "Noia", "O piso de San Pedro de Mezonzo", "A rúa de San 
Pedro", "O terreo", "Melodía de días usados" e "A facultade de Xornalismo". 
 
 
Gómez, Lupe, 'De 'Levantar as tetas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 4 agosto 2005, p. 48. 
 
Breve composición pertencente a Levantar as tetas, de Lupe Gómez. 
 
 
 
Gómez, Lupe, 'De 'Levantar as tetas'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 20 agosto 2005, p. 40. 
 
Breve composición pertencente a Levantar as tetas, de Lupe Gómez. 
 
 
 
Gómez, Lupe, 'De 'levantar as tetas'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 21 setembro 2005, p. 40. 
 
Breve composición pertencente a Levantar as tetas, de Lupe Gómez. 
 
 
 
Gómez, Lupe, 'De 'Levantar as tetas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 26 setembro 2005, p. 32. 
 
Breve composición pertencente a Levantar as tetas, de Lupe Gómez. 
 
 
Gómez, Lupe, 'Azul e estranxeira', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 1 novembro 2005, p. 48. 
 
Publicación dun poema da escritora Lupe Gómez, pertencente ao seu libro Azul e 
estranxeira. 
 
 
 



Gómez, Lupe, 'A chousa de Hermida', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Literatura', 24 decembro 
2005, p. 5. 
 
Texto de fasquía autobiográfica en que a autora evoca as sensacións negativas vencelladas 
na súa nenez a unha chousa de Fisteus: a chousa de Hermida.  
 
 
 
Gómez-Aller, Juan, 'Luz Pozo presenta 'Memoria Solar', un percorrido pola súa traxectoria 
que inclúe varios poemas inéditos', La Voz de Galicia, 'Cultura', 3 xuño 2005, p. 58. 
 
Dáse conta da presentación do libro que recolle toda a obra publicada e algúns poemas 
inéditos de Luz Pozo Garza, baixo o título Memoria Solar. A obra atópase prologada por 
Carmen Blanco e é publicada pola editorial Linteo. Tamén se indica que o volume foi 
presentado na sede da Real Academia Galega por Manuel Ramos, editor de Linteo. Así 
mesmo, recóllense as palabras de Pozo Garza coas que xustifica o título da obra. 
 
 
González Cereijo, Diego, 'Simbelynë', La Voz de Galicia, 'Relatos de verán', 17 agosto 
2005, p. 46. 
 
Diego González Cereijo conta neste relato as lembranzas do narrador cando era pequeno. 
Lémbrase do mimo con que coidaba súa nai as plantas e como seu pai mentres, rifaba con 
ela. Conclúe o relato contando a breve historia do seu medio irmán.  
 
 
 
González Garcés, Miguel, 'De 'Porta de aire', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 13 maio 2005, p. 48. 
 
O poeta fálanos da choiva e o que el sente cando é mollada por ela. 
 
 
González Garcés, Miguel, 'De 'Porta de aire'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 23 maio 2005, p. 
40. 
 
Cavilación íntima do poeta sobre a morte. 
 
 
González Garcés, Miguel, 'Porta de aire', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 22 xuño 2005, p. 48. 
 
Descrición íntima do poeta do acto sexual. 
 
 
González Garcés, Miguel, 'Porta de aire', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 7 decembro 2005, p. 32. 
 
Breve poema sen métrica nin rima formado por cinco  versos que lembra momentos vividos 
no pasado. 



 
 
 
González Garcés, Miguel, 'Porta de aire', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 31 decembro 2005, p. 34. 
 
Cavilación íntima do poeta sobre a vida e o paso do tempo. 
 
 
 
 
González Gómez, Xesús, 'Aclaración a Marica Campo', A Nosa Terra, nº 1.175, 'Cartas', 
12 maio 2005, p. 4. 
 
González Gómez realiza unha crítica a Marica Campo polo seu erro ao citar un poema de 
Manuel María nunha data que Alonso Montero situara dentro da poesía social. 
 
 
González, Almudena, 'A literatura galega estará presente con 34 editoriais na Feira Liber 
en Madrid', El Progreso, 'Cultura', 12 outubro 2005, p. 74. 
 
Anúnciase que a literatura galega estará representada por trinta e catro editoriais, que 
abarcan todos os xéneros,  na Feira Internacional do Libro de Madrid.  
 
 
 
González, Eva, 'Acitui repetirá la animación de calle que actuó el pasado año', Faro de 
Vigo, 'Área metropolitana/Baixo miño', 23 xaneiro 2005, p. 13. 
 
Dáse conta da valoración positiva que Acitui, Asociación de Comerciantes e Industriais de 
Tui, fixo en canto ás actividades realizadas no verán, entre as que salienta o teatro de rúa. 
Coméntase, alén disto, que se levará a cabo un encontro de Teatro Infantil de Rúa para o 
próximo verán. 
 
 
González, Eva, 'Un libro escrito 'a latidos', Faro de Vigo, 'Área metropolitana/Baixo Miño', 
17 febreiro 2005, p. 19. 
 
Anuncia a presentación do poemario Ondas do Baixo Miño, de Antonio García Rivas, o día 
26 de febreiro en Tui. Sinala que o libro é froito da fonte de sentimentos que embarga ao 
poeta no lugar no que reside e a inspiración da paisaxe. Recolle as palabras do autor, que 
afirma o seguinte: "espremín, eso si, un anaco da alma, engadinlle un bocadiño de 
imaxinación, boteille cachiños de corazón e ollei con moita dozura". 
 
 
 
González, Eva, 'El Teatro Cine Avenida se despide con un concierto y un homenaje', Faro 
de Vigo, 'Louriña-Baixo Miño', 11 marzo 2005, p. 16. 



 
Anúnciase a celebración dun concerto no Teatro Cine Avenida da Garda, con motivo do 
seu peche. Segundo se indica, os grupos que actuarán son a Agrupación Coral Polifónica da 
Garda, o grupo de Acordeóns Mascarenhas e a Banda de Música da Agrupación Municipal 
da Garda. 
 
 
González, Eva, 'A guarda despide ao seu teatro', Faro de Vigo, 'Baixo Miño', 20 marzo 
2005, p. 17. 
 
Infórmase do peche do Teatro Cine Avenida da Garda no que se realizou a derradeira 
actuación. Saliéntase a importancia que tivo o teatro na vida cultural da localidade e 
lémbrase a historia do local. 
 
 
González, Eva, 'A Guarda instala una escultura como un impulso al fomento de la lectura', 
Faro de Vigo, 'Área Metropolitana/Baixo Miño', 12 abril 2005, p. 17. 
 
Infórmase da colocación dunha escultura no entorno da igrexa parroquial da Guarda. Esta 
escultura foi elaborada por Cuqui Piñeiro e representa a un rapaz lendo un libro. A autora 
indica que o obxectivo é promover a lectura. 
 
 
González, Eva, 'La biblioteca de Tui bate su récord con 9000 usuarios', Faro de Vigo, 
'Baixo miño', 14 abril 2005, p. 20. 
 
Dáse conta do aumento de cifras na Biblioteca Pública Municipal de Tui con respecto ao 
número de usuarios, debido á instalación de internet, ao aumento de consultas de prensa e 
publicacións periódicas e ao incremento de lectores infantís, así como un maior número de 
socios por mes. 
 
 
González, Eva, 'Vecinos de Caldelas temen el cierre de la biblioteca local', Faro de Vigo, 
'Área Metropolitana/Baixo Miño', 16 xuño 2005, p. 13. 
 
Infórmase de que non se efectuará o peche da biblioteca local de Caldelas aínda que as 
obras do edificio anexo se leven a cabo. A biblioteca está dotada de dous mil volumes e foi 
creada hai cinco anos e, incluso acolle un curso para promover a lectura entre os cidadáns. 
 
 
González, Eva, 'El simposio 'Letras na raia' plantea derribar las fronteras entre miñotos', 
Faro de Vigo, 'Baixo Miño/Área Metropolitana', 15 outubro 2005, p. 12. 
 
Informa da celebración da primeira xornada do I Simposio Internacional "Letras na raia" 
que organiza o Colectivo de Escritores en Lingua Galega (AELG) que ten como obxectivo 
principal estabelecer relacións de mutua colaboración coa literatura e a cultura portuguesa. 
Nel participaron, ademais da delegada provincial da Consellaría de Cultura e Deporte, 



Marta Patricia Souto González, José Manuel Méndez, presidente da Asociación Portuguesa 
de Escritores, José Rodríguez, presidente da asemblea xeral do Convento de San Paio de 
Cerveira e o presidente da Cámara de Vila Nova de Cerveira, José Manuel Vaz Carpinteira. 
Conclúe engadindo o programa da xornada seguinte que consistirá en dúas mesas redondas. 
 
 
 
González, Mónica, 'Restitúese a memoria', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 6 novembro 2005, p. 
31. 
 
Dá conta do acto de homenaxe que tivo lugar en Silleda co gallo do vintecinco aniversario 
do pasamento dos loitadores contra a represión do franquismo, Ramón de Valenzuela e 
Antón Alonso Ríos, organizado pola Asociación sociocultural Adellís e a Dirección Xeral 
de Creación e Difusión Cultural da Xunta de Galicia. Nel participaron, ademais da viúva de 
Valenzuela, Mariví Villaverde, Neira Vilas, Avelino Pousa Antelo e Celestino García 
Braña, entre outros.  
 
 
 
Góñez, Mónica, 'ámote mundo', Galicia Hoxe, 'Revista das Letras', nº 589, 13 outubro 
2005, pp. 1-12. 
 
Primeira antoloxía de poemas de Mónica Góñez, (Fisterra, 1977) que se abre cunha 
introdución na que se explica que o título evoca o libro de ciencias naturais do seu irmán 
pequeno que nunca tivo. Recolle quince composicións nas que, mediante o versilibrismo, 
conta, na maior parte dos casos en primeira persoa, vivencias persoais moi sensitivas e 
amorosas.  
 
 
 
Graffin, Greg, 'Conclusión de "A punk manifesto"', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 24 
setembro 2005, p. 40. 
 
Greg Graffin presenta en Conclusións de A punk manifesto unha declaración de principios a 
cerca de que é o punk como forma de expresión persoal, como movemento e como forma 
de vida. 
 
 
 
Guede, Manuel, 'Desde logo está mal disposto o tema', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 4 xuño 
2005, p. 48. 
 
Acollen o traballo poético de Manuel Guede "Desde logo está mal disposto o tema", 
dedicado a Rosarito Grandal, a Monalina: prostituta e revolucionaria, segundo o poeta. 
 
 



Guerra, Inma, 'Hojas viejas y caras nuevas', La Voz de Galicia, 'Santiago', 19 setembro 
2005, p. L8. 
 
Describe a situación das librerías que ofertan libros de segunda man en Santiago de 
Compostela: Follas Vellas, Vetusta, Trasgo e Couceiro. Fala cos seus donos e sinala que 
para fixar o prezo dun exemplar tense en conta, ademais do prezo do mercado, (que será 
reducido á metade ou menos),  a maior ou menor aceptación do autor entre os compradores, 
o estado de conservación da obra e a edición á que pertence. Tamén menciona os 
exemplares máis curiosos e antigos que teñen.  
 
 
 
Guillén, Xosé María, 'De 'Antoloxía'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 5 decembro 2005, p. 40. 
 
Poema de estilo e verso libre de Xosé María Guillén onde o eu poético canta ao inevitábel 
paso do tempo. 
 
 
 
Guillén, Xosé María, 'Polos faiados do ceo', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 11 decembro 2005, 
p. 36. 
 
Composición poética de estilo e métrica libre que relata a evolución metafísica do eu 
poético. 
 
 
 
Guinizzeli, Guido, 'O poeta aflixido quere andar soíño como unha rula', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 1 maio 2005, p. 32. 
 
Soneto no que o poeta describe o seu estado anímico. 
 
 
Gullar, Ferreira, 'Escrito', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 10 agosto 2005, p. 48. 
 
Composición sen título pertencente a Escrito, onde Ferreira Gullar expresa, mediante a 
descrición da prata, do cobre e do ouro, que todo ten unha parte boa e unha parte mala.  
 
 
 
H.N., 'Aprender a publicar un libro', El Correo Gallego, 'Hoy', 11 xullo 2005, p. 60. 
 
Infórmase sobre a realización do I máster de edición proposto pola Universidade de 
Santiago de Compostela e a Xunta de Galicia que foi dirixido por Mercedes Brea e Xavier 
Senín. Así mesmo, saliéntase que xa está convocada a segunda edición. Exponse que o 
máster consta dunha parte teórica e unha parte práctica que o alumnado desenvolve en 



empresas. Tamén se destaca a existencia dun curso especializado en edición e que é outra 
alternativa máis curta. 
 
 
H.N., 'Reviven los antiguos periódicos', El Correo Gallego, 'Hoy', 31 xullo 2005, p. 77. 
 
Logo de comentar os beneficios da dixitalización dos xornais antigos e a súa posta a 
disposición da comunidade de internautas, analiza diversas iniciativas. Comenta, en 
primeiro lugar, a do Consello da Cultura Galega, que a través do seu portal, 
www.culturagalega.org, permite consultar El Catón Compostelano, primeiro periódico de 
Galicia. Logo aporta información sobre a Hemeroteca Virtual da Real Academia Galega, 
onde se poden consultar na súa web, www.realacademiagalega.org, vinte e nove títulos de 
xornais e revistas como por exemplo, Semanario Instructivo. Conclúe falando do proxecto 
da Consellaría de Cultura que, a través do Centro Superior Bibliográfico de Galicia, ten 
como obxectivo dixitalizar as publicacións de Galicia e das sociedades de emigrantes 
galegos da Habana ou de Bos Aires, sendo a súa dirección web, 
www.csbg.org/prensagalega/index.asp. 
 
 
 
Hamete, Cide, 'Cuarto centenario', El Progreso, 'Relatos do verán', 14 agosto 2005, p. 89. 
 
Coincidindo co centenario de El Quijote de Miguel de Cervantes, Paco Martín presenta 
unha "versión distanciada do acontecemento", ao igual que o propio Cervantes asina o 
relato como simple transcritor dun orixinal de Cide Hamete Benengeli. Nel Hamete esíxelle 
a Cervantes unha substanciosa indemnización proporcional ás ganancias que obtivo grazas 
ao éxito da primeira parte da obra que el creou e que firmou Cervantes. Paco Martín 
emprega como pano de fondo a precaria figura dos denominados "negros", persoas que 
realizan obras literarias que logo firman outros, obtendo moi poucos beneficios. 
 
 
 
Hughes, Ted, 'Ted Hughes', Galicia Hoxe, 'Revista das Letras', nº 587, 6 outubro 2005, pp. 
1-8. 
 
Antoloxía de Edward James Hughes, (Ted Hughes),  traducida ao galego por Xoán 
Abeleira, quen tamén elabora a introdución, "Poemas exemplares", onde comeza definindo 
a Ted Hughes (Mytholmroyd, Yorkshire, Reino Unido, 1930- Londres, 1998) como "un dos 
mellores poetas en lingua inglesa de todos os tempos". A seguir, aporta unhas notas 
biográficas do autor destacando sobre todo o odio que chegou a despertar nunha parte da 
poboación, que provocou que a súa obra fose "maltratada". Conclúe explicando que os 
catorce poemas que seleccionou achegan as claves para descifrar a súa andaina creativa e 
vital, para amosar, finalmente, as composicións que abarcan case todos os temas, 
comezando por "O pensamento-raposo" que é unha autopoética. En xeral, dominan os 
poemas rompedores e realistas.  
 
 



 
I.G.A., 'La Praza Maior será un espacio de homenaje a autores gallegos', El Progreso, 
'Lugo', 13 abril 2005, p. 4. 
 
Informa da colocación por parte do Concello de Lugo, de cinco monolitos na Praza Maior, 
dedicados a Rosalía de Castro, Castelao, Valle-Inclán, Eduardo Pondal e Manuel María, e 
de dous monolitos dobres en homenaxe a Uxío Novoneyra, Álvaro Cunqueiro, Otero 
Pedrayo e Curros Enríquez. Tamén salienta a colocación no lateral da Casa Consistorial, de 
cinco placas de bronce con poemas de Pimentel, Lopo Lías, Esquío, Alfonso X "O Sabio" e 
Lorenzo Varela. 
 
 
I.G.R., 'Intelectuales gallegos abogan en A Coruña por impulsar la figura y el pensamiento 
de Plácido Castro', La Voz de Galicia, 'Cultura', 17 novembro 2005, p. 47. 
 
Dá conta dos actos que se están levando a cabo no marco do congreso Plácido Castro e o 
seu tempo, que se está a celebrar na Fundación Luís Seoane e tamén en Corcubión. Nel 
preténdese realizar unha achega ao intelectual galego contando coa participación, entre 
outros, de Ramón Villares e Xulio Ríos, que tamén é o organizador. En xeral, coincidiron 
en que son necesarios máis estudos sobre o galeguista.  
 
 
 
I.M., 'Darío Xohán Cabana cubrirá a vacante de Manuel María na RAG', La Opinión, 
'Cultura', 3 maio 2005, p. 53. 
 
Infórmase da elección do escritor chairego Darío Xohán Cabana para ocupar o posto 
deixado por Manuel María como membro da Real Academia Galega. Saliéntase a súa 
traxectoria literaria e os premios acadados coas súas obras como o premio Xerais, o premio 
Otero Pedrayo ou a Medalla de Ouro da cidade de Florencia. 
 
 
I.M., 'O Neira Vilas homenaxea a Manuel María coa presenza da súa viúva', Atlántico 
Diario, 'Área metropolitana', 13 maio 2005, p. 26. 
 
Anúnciase a celebración do Día das Letras Galegas por parte do alumnado do colexio Xosé 
Neira Vilas de Peitieiros en Gondomar, os cales escenificaron a obra Barriga Verde de 
Manuel María e tomaron textos do autor para as cancións que interpretou Luis Caruncho. 
En canto á homenaxe que lle dedican a Lorenzo Varela, este é o protagonista da súa revista 
Arco da Vella. 
 
 
I.M., 'La compañía prepara un guión sobre una novela del gallego Fernández Paz', La 
Opinión, 'Cultura', 5 xuño 2005, p. 75. 
 



Dáse conta da próxima adaptación da novela de Agustín Fernández Paz, Aire negro, levada 
a cabo pola produtora Continental e coa colaboración de Oberón Cinematográfica. No 
inicio da nova recóllese un resumo do argumento da novela. 
 
 
I.M., 'La RAG analizará en un simposio los cuentos de Emilia Pardo Bazán', La Opinión, 
'Cultura', 5 xullo 2005, p. 55. 
 
Dáse conta da celebración do segundo simposio sobre Emilia Pardo Bazán, organizado pola 
Real Academia Galega, e que terá lugar do 27 ao 30 de setembro. Este ano as xornadas 
están dedicadas á analise dos contos da escritora e haberá, segundo se indica, catro 
comunicacións e dez relatorios. Indícase tamén que se fará a presentación das actas do 
encontro anterior. 
 
 
I.O., 'Castelao, o heroe ruso', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 16 xuño 2005, p. 40. 
 
Infórmase da conferencia "Escritores galegos en Rusia" pronunciada por Alonso Montero 
no Instituto Cervantes de Moscova, sobre Rodríguez Castelao como artista revolucionario. 
Alonso Montero realizou un repaso pola vida e obra do escritor e os críticos da Unión 
Soviética salientaron que foi o artista revolucionario máis importante do mundo. Así 
mesmo, indícase que lle dedicaron a Castelao unha sala do Museo da Revolución e que se 
publicou recentemente, en San Petersburgo, a primeira antoloxía da literatura galega en 
ruso. 
 
 
Iglesias Alvariño, Aquilino, 'De 'Poetas galegos do século XX'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 
14 xaneiro 2005, p. 48. 
 
Soneto dedicado a diferentes elementos naturais que se repiten ciclicamente. 
 
 
Iglesias Senra, Amalia, 'Estevo Creus', ABC, 'ABCD', nº 693, 'Poesía', 14 maio 2005, p. 20. 
 
Repaso pola traxectoria de Estevo Creus (Cee, 1971) dende o seu papel fundador en Letras 
de Cal e o grupo de teatro Talía á consecución de varios premios como o "Miguel González 
Garcés" no ano 1996, e á súa inclusión no Batallón Literario da Costa da Morte. A seguir 
contextualízase na Xeración dos 90, que tamén merece unhas liñas e cítanse os seus 
poemarios Poemas da cidade oculta (1996), Areados (1996), Teoría do lugar (1999), Cans 
(2000) e Decrúa (2003). Por último, expóñense como trazos fundamentais da súa poesía o 
anticonvencionalismo, o fragmentarismo, o minimalismo e a narratividade. 
 
 
 
Iglesias Vázquez, Esther, 'Estación terminal', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 30 
agosto 2005, p. 47. 
 



Relato de Esther Iglesias ambientado nunha estación de trens onde a narradora agarda a 
chegada de seu pai, que todos os anos viña sen avisar. Pero ao final do conto recibe unha 
chamada que lle lembra que faleceu hai un ano.  
 
 
 
Iglesias, Ana, 'El resurgir de la novela', El Correo Gallego, 'Santiago', 26 abril 2005, p. 32. 
 
Con motivo da XXXIV edición da Feira do Libro de Santiago de Compostela, indícase que 
a escritora Rosa Aneiros asinou exemplares do seu último libro Veu a visitarme o mar. Así 
mesmo, o director técnico da feira, Xosé Antón Pedreira, salientou que esta era a obra máis 
vendida e que o xénero máis reclamado era a novela. Entre a literatura infantil, Pedreira 
destaca a colección de libros Os Bolechas e os libros da editorial Kalandraka. Finalmente, 
anúncianse novas presentacións de libros e a presenza de distintos autores. 
 
 
Iglesias, Ana, 'Un cóctel de arte y poesía', El Correo Gallego, 'Santiago', 25 maio 2005, p. 
35. 
 
Dáse conta da inauguración da exposición organizada pola Fundación Gonzalo Torrente 
Ballester presentada baixo o título de "Os gozos e as sombras", na que o máis destacado, 
segundo se indica, é o contraste entre dez visións das sombras representadas por pintores, 
frente a dez visións dos gozos a cargo de poetas galegos. Indícase que se trata dunha 
homenaxe a unha das obras máis importantes de Torrente Ballester Los gozos y las sombras 
e faise unha relación de todos os artistas que participan na exposición. 
 
 
Iglesias, Ana, 'Una muestra con libros, dibujos y carteles rescata la figura de Ánxel Casal', 
El Correo Gallego, 'Santiago', 21 outubro 2005, p. 26. 
 
Infórmase da inauguración da exposición Os artistas de Casal no Auditorio de Galicia, 
integrada por unha extensa mostra de libros, debuxos, carteis e pinturas saídos dos talleres 
do que fora alcalde republicano de Santiago. Achéganse tamén fragmentos dos discursos da 
conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, e do comisario da mostra, Xosé Henrique Acuña, 
pronunciados no decurso do evento. Eses discursos enxalzan a figura de Casal e da súa 
dona e inciden na intención da exposición de reivindicalas e outorgarlles o espazo que 
merecen. Por último, ofrécese unha nómina de persoeiros do mundo da cultura e da política 
que acudiron á inauguración. En cadro á parte, destácanse dous datos: que a Fundación 
Castelao prepara no marco do Año de Casal unha exposición para conmemorar os 75 anos 
da publicación do libro 50 homes por 10 reás, saído dos talleres de Casal, e que no 
Auditorio permanecen expostas ao público tamén obras de outros tantos artistas que se 
nomean.  
 
 
 
Iglesias, Jesús, 'La biblioteca y el archivo de Filgueira Valverde estarán catalogados en 
2006', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 14 maio 2005, p. 75. 



 
Infórmase de que a catalogación dos vinte mil libros da biblioteca Xosé Filgueira Valverde 
quedará finalizada no ano 2006 e adianta para ese mesmo ano, a conmemoración do 
centenario do nacemento do estudoso, coa realización de diversos actos e exposicións. A 
nova continúa informando da financiación que a Cátedra Caixanova Filgueira Valverde 
2005 vai ofrecer aos cinco proxectos de investigación seleccionados, indicando que tres 
pertencen a carreiras de ciencias sociais e dous a forestais, e dáse conta de cales foron os 
proxectos gañadores e os seus autores. 
 
 
Iglesias, Mero, 'Ule a dor e a alegría', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 24 abril 2005, p. 32. 
 
O poeta fálanos da dor e da alegría. 
 
 
Iglesias, Mero, 'Na lonxitude do tempo', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 12 maio 2005, p. 48. 
 
Cavilación íntima do poeta sobre a estación do outono. 
 
 
Iglesias, Patricia, 'Mi estilo es absolutamente inexistente', La Voz de Galicia, 'Fugas', 'D 
'ultima', 15 abril 2005, p. 20. 
 
Aproximación á figura do debuxante Xaquín Marín a partir da cuestión do fondo de 
armario. Conclúese que se trata dunha persoa despreocupada polos asuntos de moda, que 
califica o seu estilo como "inexistente". 
 
 
 
Iglesias, Serxio, 'Métodos para afogar un cisne', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 7 outubro 2005, 
p. 40. 
 
Poema de Serxio Iglesias pertencente a Metodos para afogar un cisne (Edicións positivas, 
2002). Nesta ocasión, mediante o versolibrismo, retrata a un "mirón" frustrado. 
 
 
 
Iglesias, Serxio, 'Métodos para afogar un cisne', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 28 novembro 
2005, p. 40. 
 
Breve composición de Serxio Iglesias de Metodos para afogar un cisne (Edicións positivas, 
2002), con verso e métrica libres, onde se describe a situación dun afogado nas primeiras 
horas do día. 
 
 
 
Ínsua, Emílio Xosé, 'Do que non foi', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 30 marzo 2005, p. 48. 



 
Cavilación do poeta nun futuro sen a súa amada e as súas consecuencias. 
 
 
Ínsua, Emílio Xosé, 'O sentido da vida', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 22 abril 2005, p. 48. 
 
Definición subxectiva do poeta da existencia humana. 
 
 
Intxausti, Aurora, 'Manuel Rivas usa su mirada más poética y evocadora en 'Cuentos de 
invierno', El País, 'La cultura', 24 novembro 2005, p. 35. 
 
Dá conta da presentación de Cuentos de invierno e da edición escolar de O lapis do 
carpinteiro, ambas as dúas de Manuel Rivas (A Coruña, 1957). Sinala que na primeira das 
obras, Rivas evoca o inverno na época de Nadal con nostalxia e tenrura, empregando 
personaxes da súa terra natal ao longo dos oito relatos que o forman.  
 
 
 
J.A., 'Portadas de libros, señas editoriales de identidad', El Correo Gallego, 'Tema del día', 
7 novembro 2005, p. 6. 
 
Análise da gran importancia que teñen, en calquera obra literaria, o deseño das cubertas e a 
edición do formato dos volumes, xa que constitúen a imaxe da marca de identidade das 
obras que as editoriais poñen no mercado. Recóllense as opinións e as experiencias de 
Carlos Lema, director de Edicións de Galaxia; Fausto Isorna, deseñador e ilustrador de 
portadas para Galaxia, Xerais, Edicións Positivas e Sotelo Blanco; e Celia Torres, 
responsábel de Promoción de Xerais.  
 
 
 
J.C., 'Una sepultura a diez metros de la tumba de Elena Quiroga', La Región, 'Ourense', 3 
abril 2005, p. 10. 
 
Descríbese o acto de sepultura do falecido Xulio Francisco Ogando Vázquez e coméntase 
que o académico descansa a dez metros da tumba de Elena Quiroga no cemiterio de 
Vilafranca do Bierzo. 
 
 
J.C., 'Un congreso lembrará a figura de Manuel María', La Opinión, 'Cultura', 11 xuño 
2005, p. 67. 
 
Infórmase da celebración do congreso "Manuel María: poeta nacional" na Universidade da 
Coruña en homenaxe ao escritor, organizado pola Asociación de Escritores en Lingua 
Galega, a Asociación Socio-Pedagóxica Galega, CIG-Ensino, a Mesa pola Normalización 
Lingüística e a Universidade da Coruña. Saliéntase a importancia de Manuel María na 



cultura galega e a tentativa de que este congreso faga chegar o seu pensamento a toda a 
mocidade. 
 
 
J.D.C., 'La feria del libro antiguo abre con menos oferta que otros años', Atlántico Diario, 
'Vigo', 31 xullo 2005, p. 15. 
 
Informa da inauguración da XIV Feira do Libro Antigo e de Ocasión de Vigo, que nesta 
edición conta con menos expositores que noutras ocasións. A seguir aporta diversos datos 
técnicos e afirma que os prezos oscilan entre un e dez mil euros e cita diversas obras que se 
poden encontrar.  
 
 
 
J.D.C., 'La Escola de Arte Dramática homenajeó a Carlos Casares en su acto inaugural', 
Atlántico Diario, 'Vigo', 7 outubro 2005, p. 19. 
 
Dá conta da inauguración do primeiro curso académico da Escola Superior de Arte 
Dramática, que contou cun discurso inaugural a cargo de Kristina Berg, viúva de Carlos 
Casares.  
 
 
 
J.F., 'Arrinca hoxe en Vigo a Feira do Libro con menos expositores', Galicia Hoxe, 'Maré', 
1 xullo 2005, p. 44. 
 
Anúnciase a inauguración da XXXI edición da Feira do Libro en Vigo que este ano 
presenta como novidade a súa localización e mais a ampliación de horario. A apertura 
oficial corre a cargo de Alfonso Pexegueiro e na feira participarán distintos escritores 
galegos como Méndez Ferrín, Álvarez Cáccamo, Fernández Paz ou Luísa Castro. E 
indícase que o libro galego terá un maior relevo. 
 
 
J.G., 'Una obra conjunta sobre Compostela une a ocho autores lusófonos', La Voz de 
Galicia, 'Santiago', 24 xullo 2005, p. L7. 
 
Dá conta do proxecto literario conxunto, no que exporán a súa experiencia na última 
semana en Compostela, un grupo de oito escritores brasileiros, galegos, portugueses, 
angolanos e timorenses, ao participaren no VIII Congreso Internacional da Associação 
Internacional de Lusitanistas. Cada un elaborará un traballo propio, con notas ao pé, reais 
ou imaxinarias, e despois intercambiaranos entre eles para, finalmente, publicalos. O 
xornalista informa que, co gallo da clausura da capitalidade europea da cultura en 
Compostela, xa se realizou unha actividade similar. 
 
 
 
J.K., 'O home do asfalto', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Miradas alleas', 9 outubro 2005, p. 19. 



 
Relato curto, acompañado dunha fotografía de Chico&Estévez, que describe, en poucas 
palabras a Manoliño, afirmando que nunca tiña medo e que vivía debaixo do asfalto. E, de 
cando en vez, asomábase despreocupadamente para ver quen pasaba sen atemorizarse polo 
grave risco que corría de ser atropelado.  
 
 
 
J.K.L., 'Suba ó mesmo ceo, por favor', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Miradas alleas', 16 outubro 
2005, p. 19. 
 
Relato curto, acompañado dunha fotografía de Chico&Estévez, onde un narrador 
omnisciente describe a traxectoria dun home que tiña como obxectivo chegar ao ceo e para 
iso andaba vagando na busca dunha escaleira que lle axudara no seu propósito.  
 
 
 
J.K.R., 'Coa cabeza a piques de estourar', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Miradas alleas', 19 xuño 
2005, p. 23. 
 
Relato que presenta a un home cunha forte dor de cabeza, como se tivese sobre os ombros 
unha campá. 
 
 
J.K.R., 'A escura fraga dos cranios', Galicia Hoxe, 'Miradas alleas', 11 setembro 2005, p. 
19. 
 
Relato breve onde se conta que existe unha fraga enfeitizada onde hai cranios con ollos 
abertos que no seu momento pertenceron a centos de cativos que foron aló de excursión.  
 
 
 
J.L., 'Uns 1.050 millóns á edición de libros en galego', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 4 marzo 
2005, p. 41. 
 
Infórmase da subvención que a Xunta de Galicia ofrece para a produción editorial galega. 
 
 
J.L.M., 'O Morrazo rinde unha homenaxe a Manuel María, o poeta da Terra da Chá', 
Atlántico Diario, 'Morrazo', 21 abril 2005, p. 21. 
 
Infórmase da realización dunha homenaxe a Manuel María por parte da comarca do 
Morrazo. Os actos celebraranse no Auditorio Municipal de Cangas e constarán dunha mesa 
redonda, titulada "Manuel María, poeta nacional", na que participarán Manuela Álvarez, 
Xosé Vázquez Pintor, Bautista Álvarez e Bernardino Graña, moderados por Pilar 
Fernández, dun recital poético e dun concerto. 
 



 
J.O., 'El héroe según Cunqueiro', La Voz de Galicia, 'Cultura', 25 xaneiro 2005, p. 53. 
 
Dáse conta da publicación do estudo La figura del heroe en la narrativa de Cunqueiro, de 
Juan Manuel López Mourelle e publicado pola Deputación de Lugo con motivo do 
cincuenta aniversario da publicación de Merlín e familia. 
 
 
J.P.K., 'Directo ó baleiro sen freos', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Miradas alleas', 7 agosto 2005, 
p. 19. 
 
Relato curto, acompañado dunha fotografía de Chico&Estévez, no que o narrador describe 
como, en cuestión de minutos, un matón, logo de accionar o timbre da porta, tira polo oco 
das escaleiras ao individuo que lle abriu. 
 
 
 
J.R., 'Rosalianófilos' na Matanza', Galicia Hoxe, 'Maré Hoxe', 16 xullo 2005, p. 41. 
 
Nova sobre a celebración, o día anterior, da "festa rosaliana" organizada pola Fundación 
Rosalía de Castro de Padrón. Nela presentouse a sexta entrega da colección "24 de 
febreiro" (Rosalía de Castro nas páxinas dos escritores republicanos na Guerra Civil, 
homenaxe a Juan González del Valle) e lembrouse a figura da insigne poeta galega, da que 
se conmemoraba o CXX aniversario do seu falecemento. Así mesmo, faise referencia a 
outras das actividades que se realizaron no acto, como a doazón ao centro de Estudos 
Rosalianos de máis de duascentas partituras inspiradas en versos da autora ou a entrega do I 
Premio Rosalía de Castro para Experiencias Pedagóxicas.  
 
 
 
J.Y., 'El papa Wojtyla e Cervantes, estrellas de la Fiesta del Libro', El Ideal Gallego, 'A 
Coruña', 21 abril 2005, p. 17. 
 
Infórmase da realización da quinta edición da Feira do Libro da Coruña na que, segundo 
comentan os libreiros, as peticións dos lectores son moi variadas pero destacan a venda de 
libros do Papa e mais de exemplares do Quixote adaptado aos nenos. 
 
 
Jabois, Manuel, 'Caride presenta 'Dedre' e 'A negrura do mar', as súas obras máis recentes', 
Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 29 xaneiro 2005, p. 85. 
 
Dáse conta da presentación de dous libros de Ramón Caride, Dedre, un volume de relatos 
de temática variada, e A negrura do mar, composto pola novela do mesmo título e dous 
relatos máis. Apúntase que dita presentación tivo lugar no Café Moderno de Caixa Galicia, 
en Pontevedra. 
 
 



Jabois, Manuel, 'O triunfo de Xosé Neira Vilas', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 6 
febreiro 2005, p. 77. 
 
Dáse conta da homenaxe que recibiron os escritores Xosé Neira Vilas e Anisia Miranda na 
clausura do VI Salón do Libro Infantil e Xuvenil celebrado en Pontevedra. Coméntase que 
a loanza dos escritores realizouna Ramón Regueiro e que a estes lles foi entregado un cadro 
de Kiko da Silva. 
 
 
Jabois, Manuel, 'Los libros salen a la calle', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 24 abril 
2005, p. 83. 
 
Coméntanse os actos que tiveron lugar en Pontevedra con motivo do Día do Libro, no que 
os libreiros se botaron á rúa para expoñer as súas novidades e ademais, participaron Xesús 
Constela e Miguel Anxo Fernández, asinando exemplares das súas obras. 
 
 
Jabois, Manuel, 'Casalderrey bota en falta máis mulleres nas xornadas adicadas ás letras 
galegas', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 5 maio 2005, p. 73. 
 
Dáse conta da conferencia pronunciada por Fina Casalderrey no IES Torrente Ballester de 
Pontevedra onde mantivo un coloquio cos estudantes sobre a necesidade de buscar na 
literatura galega, mulleres que tamén deberían ser homenaxeadas no Día das Letras Galegas 
polo seu labor na literatura de transmisión oral. Así mesmo, recóllense as opinións de 
Casalderrey en relación a Lorenzo Varela, escritor homenaxeado este ano no Día das Letras 
Galegas. 
 
 
Jaureguizar, 'A editorial lucense Alvarellos prevé recuperar o seu fondo de clásicos', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 13 xaneiro 2005, p. 81. 
 
Coméntase que a editorial Alvarellos de Lugo ten previsto reeditar certas obras antigas do 
seu catálogo como as obras completas de Diego Cernadas y Castro, de Henrique Flórez ou 
de Pallares Gayoso, que pertenceron ao século XVIII, e tamén de Vicetto e Aureliano 
Pereira. 
 
 
Jaureguizar, 'Queipo mestura orientalismo e bioloxía en 'Os ciclos do bambú', El 
Progreso, 'Cultura', 16 febreiro 2005, p. 73. 
 
Dáse conta da presentación da obra de Xabier Queipo, Os ciclos do bambú, no congreso 
Correntes d'Escritas, e coméntase que é un libro de contos co tema central da bioloxía e 
Oriente. 
 
 
Jaureguizar, 'Anxos Sumai publicará unha segunda entrega dos seus diarios en internet', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 12 marzo 2005, p. 80. 



 
Infórmase da próxima publicación por parte de Galaxia dos escritos que Anxos Sumai 
publica na páxina web do Consello da Cultura Galega. Coméntase que foron escritos entre 
abril de 2003 e xullo de 2004 e que sairán baixo o título de Melodía de días usados. A 
propia autora indica que se trata dun volume reflexivo onde as historias que presenta non 
son todas reais. 
 
 
Jaureguizar, 'Doce colectivos lucenses convocan unha homenaxe a Manuel María', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 16 marzo 2005, p. 81. 
 
Infórmase da homenaxe que doce colectivos de Lugo van ofrecer ao poeta Manuel María, 
baixo o título "Leva unha rosa a Outeiro. Viaxando con Manuel María". Indícase que a 
homenaxe consta de dúas partes: a primeira consiste nun itinerario por diversos lugares de 
Outeiro de Rei no que se lerán textos do autor, e na segunda parte, proxectarase un vídeo 
sobre as viaxes de Manuel María polo estranxeiro. 
 
 
Jaureguizar, 'Darío Xohán Cabana podería ser membro da RAG nesta primavera', El 
Progreso, 'Cultura y Comunicación', 20 marzo 2005, p. 80. 
 
Coméntase que Darío Xohán Cabana pode converterse en membro da Real Academia 
Galega na próxima reunión que esta celebre. Dáse conta dos premios acadados polo escritor 
e dalgunhas das súas obras. Ademais, recóllense as palabras de loanza de Francisco 
Fernández Rei ao candidato. 
 
 
Jaureguizar, 'Darío Xohan Cabana', El Progreso, 'Cultura', 20 marzo 2005, p. 80. 
 
 
 
 
Jaureguizar, 'Manuel Rivas publica un adianto da súa vindeira novela en Portugal', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 23 marzo 2005, p. 72. 
 
Noticia sobre a publicación, na revista lusa Periférica, dun adianto da obra inédita do autor 
coruñés Oeste, ambientada na Coruña e na que se abordan temas como a emigración e a 
guerra. Faise referencia ó coñecemento previo que os lectores portugueses teñen da obra de 
Rivas a través da publicación anterior de varias das súas obras. A notica complétase cun 
despece no que se recolle un fragmento de Oeste. 
 
 
 
Jaureguizar, 'Margarita Ledo presentará este ano un documental sobre Manuel María', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 28 marzo 2005, p. 73. 
 



Coméntase que Margarita Ledo está a traballar nun documental no que pretende recoller 
por qué Manuel María escribiu poesía en galego. Coméntase que o traballo estará asinado 
pola realizadora Nós Produtora Cinematográfica Galega e que ten unha finalidade 
didáctica. Finalmente, solicítase que calquera que teña algunha gravación ou material sobre 
Manuel María, que o entregue para completar o documental. 
 
 
Jaureguizar, 'Méndez Ferrín reúne medio século de poemas dispersos nun volume', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 31 marzo 2005, p. 73. 
 
Anúnciase a recente publicación na colección "Poesía" de Espiral Maior dunha colectánea 
poética de Xosé Luís Méndez Ferrín, que parte de Voce na néboa (1956) e remata con 
textos soltos de 2003. Dise que a obra, titulada Era na selva de Esm (2004) pretende 
rescatar eses poemas esquecidos ou de difícil acceso, e cítanse como obras incluídas no 
volume: Voce na néboa, Os cincocentos días, "Homes e illas", Erótica, Morte de Amadís e 
O outro. 
 
 
Jaureguizar, 'Unha novela de Cunqueiro será editada en árabe no inicio do 2006', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 27 abril 2005, p. 73. 
 
Infórmase sobre a próxima publicación en árabe da obra de Álvaro Cunqueiro, Se o vello 
Simbad volvese ás illas. Indícase que a iniciativa partiu da participación de Luís González 
Tosar, presidente do PEN Club de Galicia e de Miguel Anxo Fernán-Vello, no Salón do 
Libro de Casablanca en Marrocos. Ademais dáse conta do tradutor, Larvi El Harti e de que 
a publicación correrá a cargo do Ministerio de Cultura de Marrocos. 
 
 
Jaureguizar, 'Rosa Aneiros definiu 'Veu visitarme o mar' como 'a marea negra dunha 
muller', El País, 'Cultura y comunicación', 28 abril 2005, p. 89. 
 
Infórmase da presentación da novela de Rosa Aneiros, Veu visitarme o mar, e recóllense os 
comentarios de Manuel Bragado e Xosé Miranda, presentes no acto, así como un resumo 
do argumento da obra. 
 
 
Jaureguizar, 'Monforte recupera a súa feira do libro, que desaparece en Ferrol', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 29 abril 2005, p. 88. 
 
Recóllense os comentarios do secretario da Federación Galega de Libreiros, Antonio 
Fernández Maira, quen salienta a recuperación da feira do libro de Monforte de Lemos e 
mais o certame do libro vello de Lugo. Pola contra, comenta que este ano non se realizará a 
feira do libro en Ferrol e sobre a feira de Santiago, indica que está a ter moi boa acollida. 
 
 
Jaureguizar, 'Darío Xoán Cabana homenaxeará á Xeración dos 50 ao ingresar na RAG', El 
Progreso, 'Cultura', 3 maio 2005, p. 72. 



 
Infórmase de que o escritor Darío Xohán Cabana realizará o seu discurso de ingreso na 
Real Academia Galega sobre a Xeración dos 50, desde Manuel María a Méndez Ferrín. 
Recóllense as súas palabras coas que salienta a importancia deste grupo de escritores cos 
que a literatura galega se renovou. 
 
 
Jaureguizar, 'O Día dos Museos comezará cunha mostra sobre Cunqueiro e Del Riego', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 11 maio 2005, p. 79. 
 
Con motivo da celebración do Día Internacional dos Museos, coméntase que a Deputación 
de Lugo ten previsto realizar unha serie de exposicións e, no tocante á literatura galega, 
dáse conta da conferencia que pronunciará Víctor Freixanes sobre a relación entre Álvaro 
Cunqueiro e Francisco Fernández del Riego. 
 
 
Jaureguizar, 'Freixanes: 'Del Riego informou a Cunqueiro de que contaban con el', El 
Progreso, 'Cultura y Comunicación', 13 maio 2005, p. 86. 
 
Con motivo da celebración do Día Internacional dos Museos, dáse conta da conferencia que 
pronunciou Víctor Freixanes no Museo Provincial de Lugo e na que salientou a importancia 
que tivo para a literatura galega a amizade entre Fernández del Riego e Álvaro Cunqueiro. 
 
 
Jaureguizar, 'A Feira do Libro de Lugo medra en cinco postos na edición deste ano', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 7 xuño 2005, p. 73. 
 
Dáse conta da ampliación da Feira do Libro de Lugo que conta este ano con cinco librarías 
máis. Cítanse algunhas delas como Biblos, Trama, Souto, Couceiro, Cartabón, etc. 
 
 
Jaureguizar, 'Autores galegos e lusos para mozos participan nun proxecto literario', El 
Progreso, 'Cultura', 18 xuño 2005, p. 71. 
 
Dáse conta do proxecto de animación á lectura "A Estafeta do Conto" organizado por oito 
escritores galegos e portugueses e celebrado en dezaseis bibliotecas dos dous países. 
Pretenden estabelecer dous grupos e cada grupo realiza un conto, axudados por rapaces. 
 
 
Jaureguizar, 'Lugo será el plató de 'A biblioteca da iguana' durante tres semanas', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 22 xuño 2005, p. 77. 
 
Saliéntase a rodaxe do telefilme A biblioteca da iguana na cidade de Lugo. O proxecto está 
baseado nun conto de Miranda e indícase que os redactores do guión serán o director, 
Antón Dobao, e Miguelanxo Prado. O filme sairá á luz no 2006 e na parte final da nova 
resúmese o argumento da obra. 
 



 
Jaureguizar, 'Docampo representará a España no Festival de Literatura de Berlín', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 4 setembro 2005, p. 64. 
 
Informa que Xabier Docampo participará no V Festival Internacional de Literatura de 
Berlín representando a España. Sinala que o obxectivo dos organizadores, a UNESCO e o 
Concello de Berlín, é amosar a diversidade da letra escrita en todo o planeta. Como 
exemplo hai un apartado dedicado á literatura infantil e xuvenil, que será onde participe 
Docampo. A continuación, describe brevemente as diferentes seccións e explica como vai 
ser a intervención de Docampo, que fará lecturas de varias das súas obras co gallo de 
introducir debates sobre o texto en cuestión ou sobre o seu oficio. 
 
 
 
Jaureguizar, 'O Decathlon de Rivas', El Progreso, 'Auto dos danados', 11 setembro 2005, 
p. 73. 
 
Logo de mencionar exemplos da literatura gala e apuntar que van ver a luz seiscentas 
sesenta e dúas novidades, fronte a terceira parte na literatura galega, anuncia que a novela 
Oeste de Manuel Rivas (Xerais), da que xa saíron dous avances nas revistas Periférica e 
Cañas, vai adiantar a súa data de publicación. A seguir di que se lle esixe moito a Rivas. 
Logo afirma que se vai publicar Contra Maqueiro (Xerais) de Méndez Ferrín e que Suso de 
Toro e Marilar Aleixandre están a concluír dúas novas novelas.  
 
 
 
Jaureguizar, 'Un paraugas negro', El Progreso, 'Especial', 5 outubro 2005, p. XVII. 
 
Relato breve onde un narrador omnisciente conta as reflexións que durante un paseo ten 
Froilán, un paraugas negro que nunca estivo conforme consigo. Sucesivamente crúzase co 
paraugas vermello, que ten moitos anos e opina que todos deberían ser da mesma cor, 
amarelo, que ten un sentimento ampuloso, e, finalmente, azul, a quen el admira. 
 
 
 
Jaureguizar, 'Translittera' levará a nova poesía a cinco fundacións galegas', El Progreso, 
'Cultura', 11 novembro 2005, p. 105. 
 
Dá conta da celebración das Xornadas Translittera, organizadas polo Consello da Cultura 
Galega, que levarán as novas linguaxes poéticas ás Fundacións Granell, Luís Seoane, 
Wenceslao Fernández Flórez, Laxeiro e Otero Pedrayo. Nelas participarán persoeiros que 
traballan en diversos eidos da cultura como Antón Lopo, Carlos Quiroga, Iván Prado, 
Yolanda Castaño, Nela Que, Estevo Creus, Manolo Cortés, etc.  
 
 
 



K.V., 'Xulio Xiz Ramil pregona mañana el VII Encontro de Poetas', El Progreso, 'Terra de 
lemos/Quiroga', 26 agosto 2005, p. 17. 
 
Anuncia que o pregón do VII Encontro de Poetas no Val de Quiroga, organizado polo 
grupo poético Amencer Quiroga e o Concello, correrá a cargo de Xulio Xiz Ramil e contará 
coa colaboración do cantautor Alfredo González Vilela. 
 
 
 
Kruckenberg, María do Carme, 'Lembranzas da beleza triste', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 29 
abril 2005, p. 56. 
 
A poeta describe a súa loita coa realidade e o mundo. 
 
 
Kruckenberg, María do Carme, 'Lembranzas da beleza triste', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 
10 maio 2005, p. 52. 
 
A poeta reflexiona sobre a vida e os avatares que nesta se producen. 
 
 
Kruckenberg, María do Carme, 'De 'Lembranzas de beleza triste'', Galicia Hoxe, 
'Contrastes', 11 agosto 2005, p. 48. 
 
Breve poema de María do Carme Kruckenberg (Vigo, 1926) pertencente a Lembranzas da 
beleza triste (Espiral Maior, 2003) onde se aprecia a presenza do paso do tempo fuxidío e 
os seus devastadores efectos e, ademais, a nostalxia e a dor.  
 
 
 
L.M.N., 'Rabuñando a beirarrúa', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Miradas alleas', 22 maio 2005, p. 
23. 
 
Conta o accidente dun peón que é atropelado por unha bicicleta. 
 
 
L.R., 'Suspense y poesía', La Opinión, 'A Coruña', 3 febreiro 2005, p. 11. 
 
Dáse conta da programación cultural que ofrece a Universidade da Coruña para o mes de 
febreiro e entre as actividades, saliéntase a participación de Ramiro Fonte nun coloquio e 
lectura de poemas. 
 
 
L.R., 'La Escola de Teatro e Música del Eixo Atlántico completará en año y medio la 
'manzana cultural' de San Francisco', La Región, 'Ciudad', 13 setembro 2005, p. 12. 
 



Anúnciase que a Escola de Teatro e Música do Eixo Atlántico estará rematada en catorce 
meses e descríbese o proxecto que ten como obxectivo principal potenciar a vida artística e 
cultural da eurorrexión.   
 
 
 
L.R., 'Las viñetas cobran vida', La Región, 'Ourense', 5 outubro 2005, p. 10. 
 
Anuncia a inauguración das XVII Xornadas de Banda Deseñada en Ourense organizadas 
pola Casa da Xuventude nas que participan Sonia Pulido, Lorenzo Gómez, Javier Olivares, 
David Rubín, Kiko da Silva, Javi Montes e Alberto Guitián, entre outros. Describe o 
programa de actos e as diferentes exposicións que se realizan na Casa da Xuventude, no 
Auditorio da cidade, no Museo municipal e no Edificio Politécnico do Campus.  
 
 
 
L.R., 'Blanco Amor renace en San Francisco', La Región, 'Ourense', 2 decembro 2005, p. 4. 
 
Informa do programa de actos organizados polo PEN Clube para homenaxear a Eduardo 
Blanco Amor no vixésimo sexto cabodano do seu pasamento. Comezou cunha ofrenda 
floral diante da súa tumba onde interveu Xosé Luís Méndez Ferrín e un grupo de alumnos 
dos institutos Otero Pedrayo, As Lagoas e Blanco Amor que leron fragmentos do escritor e 
textos creados por eles. A continuación, tivo lugar un café-coloquio, un recital poético e un 
acto literario onde participaron Xesús Alonso Montero e Euloxio Ruibal, entre outros. 
 
 
 
Lago, Iria, 'De 'Acotacións', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 16 xullo 2005, p. 48. 
 
Breve composición poética de verso libre de Iria Lago pertencente a Acotacións. Nela 
aprécianse, en primeiro lugar, e como xa indica o propio título da obra, catro acotacións que 
aportan información sobre o ambiente no que se desenvolve a acción do poema, que é 
sórdido, abafante e marxinal. O eu poético remata pedindo que o coiden dentro dese 
horríbel mundo.  
 
 
 
Laguna, Isabel, 'Amancio Prada regresa por terceira vez a Rosalía de Castro', Galicia 
Hoxe, 'Maré', 14 decembro 2005, p. 35. 
 
Informa da presentación do novo disco de Amancio Prada, Rosalía siempre, dedicado á 
poeta de Padrón onde recolle once temas inspirados na súa obra. 
 
 
 
Lamas, Jorge, 'El título de Arte Dramático tendrá la validez de una licenciatura', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 3 xuño 2005, p. 57. 



 
Infórmase de que os estudos de Arte Dramática impartidos en Vigo recibirán o título de 
grao superior equivalente a unha licenciatura, constarán de catro cursos académicos 
divididos en tres especialidades: dirección de escena e dramaturxia, escenografía e 
interpretación. Por último, indícase que se adaptará o edificio coa creación dun teatro, 
talleres e vestiarios. 
 
 
Lamas, Jorge, 'A Editorial Galaxia crea a Biblioteca Fundación Carlos Casares', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 15 setembro 2005, p. 48. 
 
Dá noticia da presentación da primeira entrega da Biblioteca Fundación Carlos Casares da 
Editorial Galaxia, Culturas, civilizacións e sociedade global, que recolle os debates que se 
produciron no I Encontro  de Mondariz-Balneario. Anuncia que a nova Biblioteca de 
Galaxia tamén publicará os relatorios das xornadas literarias que se realizan no pazo de 
Mariñán.  
 
 
 
Laso Lorenzo, Rafael, 'As catro estacións', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 19 agosto 
2005, p. 42. 
 
Rafael Laso Lorenzo aporta un relato breve no que o narrador conta que mentres ía 
andando pola rúa escoitou, de súpeto, un violín tocando As Catro Estacións de Vivaldi. 
Acercouse e topou a un músico e botoulle unhas esmolas e nese intre, pasou da primavera 
ao verán, e logo, pouco antes de que chegase a onda el unha parella da policía local, pasou 
ao outono. Os policías pedíronlle os papeis e, como non os tiña, dixéronlle que se fora e el 
recolleu todo, andou un pouco e, cando xa se foron, volveu facer soar o violín. 
 
 
 
Lear, Edward, 'De 'Lear', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 31 marzo 2005, p. 40. 
 
O poeta cóntanos a historia dun home que vivía nunhas rochas e que encerrou a súa muller 
nunha caixa. 
 
 
Llorente, Rosa Mª, 'Unha proba de amor', La Voz de Galicia, 'Relatos de verán', 9 agosto 
2005, p. 45. 
 
Breve monólogo de Rosa María Llorente onde un home lle expresa á súa moza o grande 
pánico que lle produce entrar nunha igrexa e solicítalle que lle pida calquera outra proba de 
amor menos entrar nese lugar.  
 
 
 
Lomba, Ana, 'Mar', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 9 agosto 2005, p. 48. 



 
Composición poética de Ana Lomba pertencente a Mar onde un grupo de persoas afirman 
con rotundidade que arranxarán todos os males realizados, agás un que sempre permanece, 
a ferida da alma. 
 
 
 
López Rivera, Dulce Mª, 'Eva no paraíso', La Voz de Galicia, 'Relatos de verán', 28 agosto 
2005, p. 54. 
 
Relato de Dulce Mª López Rivera no que se describe o Paraíso Terreal, onde habitaba Eva, 
e tamén a tentación da mazá, que estaba sempre presente.  
 
 
 
López Rodríguez, Xavier, 'O espello oitavado', Galicia Hoxe, 'Revista das Letras', nº 555, 
3 marzo 2005, p. 5. 
 
Conta a historia dun home que visita un museo en Toledo e tras verse reflectido nun espello 
oitavado, comézalle a intriga de saber de quen foi pero no consegue descubrir cáles foran os 
seus donos. 
 
 
López Silva, Inma, 'Na procura de editor', La Voz de Galicia, 'Relatos de verán', 7 agosto 
2005, p. 46. 
 
Relato curto de Inma López Silva titulado "Na procura de editor". No primeiro parágrafo, 
ao igual que fixo Miguel de Cervantes, sinálase a procedencia ficticia do texto, é unha 
"Tradución dunha carta atopada no arquivo de Alba" destinada a Miguel. Nela o editor 
Victorius, ademais de facerlle unhas suxestións para que reformule a obra, infórmao de que 
non lle pode publicar o seu manuscrito, As aventuras dun enxeñoso fidalgo, chamado Don 
Quixote e o seu criado polas Hespañas adiante debido a que a súa empresa non traballa 
con textos escritos en "dialectos galaico ou catalán". Aconséllalle dirixirse ao Conde de 
Lemos. 
 
 
 
López Valcárcel, Xulio, 'Encontros en Mariñán', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Enfiando', 
27 novembro 2005, p. 23. 
 
Dá noticia das Xornadas de Mariñán de Xornalismo e Literatura, organizadas por Luciano 
Rodríguez. Comeza informando da lección inaugural, que realizou Luís Álvarez Pousa, 
quen teorizou sobre un posíbel "espazo de converxencia entre xornalismo e literatura", 
entendéndoos como procesos de comunicación. A seguir, sinala que Gustavo Pernas e 
Manuel Vieitez falaron sobre as relacións entre xornalismo e teatro e Román Raña Lama e 
Xulio López Valcárcel dedicaron a súa conferencia á poesía e ao xornalismo sinalando que 
ámbalas dúas funcionan como formas de comunicación, pero mentres o xornalismo 



transmite información obxectiva, a poesía busca a permanencia e tamén expresar 
sentimentos. Na última parte do artigo afirma que, no eido da literatura, é na narrativa, 
segundo María Xosé Queizán, onde se producen o maior número de coincidencias co 
xornalismo.  
 
 
 
López, Belén, 'La biblioteca de la casa do Cuadrante recibe 36 libros', Diario de 
Pontevedra, 'Vivir aquí', 19 xaneiro 2005, p. 76. 
 
Informa da ampliación de fondos da biblioteca da Casa do Cuadrante. Dise o número de 
exemplares que a biblioteca reúne e faise fincapé na recente chegada de vinte e seis 
volumes procedentes do Servizo de publicacións do Consello da Cultura Galega. Sinálase 
que esta última partida enmárcase nas actuacións da Concellería de Cultura do Concello de 
Vilanova.  
 
 
López, Belén, 'Palabras e pratos de cea de primavera', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 
23 abril 2005, p. 84. 
 
Infórmase sobre a realización dunha cea en Pontevedra baixo a organización do PEN Club 
dentro do programa "Xantares Literarios". Coméntase que nesta ocasión os homenaxeados 
foron Antonio Odriozola e Xosé María Castroviejo e recóllense ademais, os comentarios 
dalgúns dos asistentes. 
 
 
López, Belén, '23A: un día entre libros e flores', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 23 abril 
2005, p. 85. 
 
Dáse conta de todos os actos que se levarán a cabo en Galicia para celebrar o Día 
Internacional do Libro. Coméntase que en Pontevedra estarán os escritores Xesús Constela 
e Miguel Anxo Fernández asinando libros. Ademais, infórmase de que a Xunta de Galicia 
vai repartir libros nos principais estadios de fútbol galegos e na Feira de Santiago. 
 
 
López, Belén, 'O mes de maio bota a lingua', Diario de Pontevedra, '17-M: Día das Letras 
Galegas', 6 maio 2005, p. 84. 
 
Con motivo da celebración do Día das Letras Galegas, recóllense os comentarios do 
concelleiro de cultura de Pontevedra en canto ás actividades que teñen previsto levar a cabo 
durante o mes de maio e indícase que colaboran coa iniciativa, a Rede de Entidades Amigas 
da Lingua e outros vinte colectivos máis. 
 
 
López, Belén, 'Falece a académica e escritora pontevedresa Aurora Vidal', Diario de 
Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 12 maio 2005, p. 84. 
 



Infórmase do falecemento da escritora pontevedresa Aurora Vidal, irmá do coñecido 
escritor Xoán Vidal. Recóllense algúns datos da súa vida e indícase que escribiu libros de 
poesía, narrativa e teatro, aínda que a maior parte da súa obra se atopa inédita. Por último, 
saliéntase a edición do libro de poemas Poemas de nenos e paxariños, a cargo de Luís 
Alonso Girgado e Natalia Regueiro. 
 
 
López, Belén, 'Os libros andan soltos por Pontevedra', Diario de Pontevedra, 'Día das 
Letras Galegas', 17 maio 2005, p. 81. 
 
Infórmase da posta en marcha da segunda edición do "bookcrossing" en Pontevedra que 
como novidade deste ano, soltaranse cento cincuenta volumes e haberá postos fixos para 
recoller ou depositar os libros "libres". Así mesmo, indícase que os responsábeis da 
iniciativa son o Movimento em Defesa da Língua e a Assembleia reintegracionista Ene 
Agá. 
 
 
López, Belén, 'Por iso, o meu carro canta...', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 26 
maio 2005, p. 84. 
 
Indícase que no Pazo da Cultura de Pontevedra estase a celebrar unha exposición titulada 
"O carro e o home", organizada polo Centro Galego de Artes da Imaxe (Cgai) e mais o 
Museo do Pobo Galego. Na exposición recóllense fotografías de carros de Xaquín Lorenzo 
e proxectaranse dous documentais. 
 
 
López, Belén, 'A Feira do Libro Antigo pon á venda 30.000 volumes', Diario de 
Pontevedra, 'Vivir aquí Cultura', 29 maio 2005, p. 83. 
 
Infórmase da inauguración da Feira do Libro e de Ocasión en Pontevedra que conta este 
ano con seis casetas. Apúntase que o acto inaugural foi presidido polo presidente da 
Federación de Libreiros de Galicia, Xaime Corral, polo concelleiro de cultura, Luís Bará, e 
mais polo presidente da Agrupación de Libreiros de Pontevedra, Ramón Domínguez. Así 
mesmo, saliéntase que se poñen á venda trinta mil volumes e outras curiosidades antigas. 
 
 
López, Belén, 'A Feira do Libro de Madrid conta coa presenza de 34 editoriais galegas', 
Diario de Pontevedra, 'Cultura', 12 outubro 2005, p. 75. 
 
Comézase por dar conta de que trinta e catro editoriais galegas participan na Feira do Libro 
de Madrid, Liber 2005 nun posto colectivo da Asociación Galega de Editores. Anúnciase 
que Kalandraka, que contará tamén cun posto propio, presentará alí as súas últimas 
novidades: Pequeno azul e peno amarelo, de Leo Lionni, o álbum titulado Un agasallo 
diferente, con texto de Marta Azcona e tamén os últimos números da Colección Makakiños. 
Infórmase a seguir que se levarán á Feira máis de cincocentos títulos que abarcan, ademais 
dunha ampla diversidade de contidos, diversos soportes, (CD-ROM, libros de peto, etc.).  
 



 
 
López, Iria, 'Os olllos de Nicolau', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 140, 'Adianto 
Editorial', 17 decembro 2005, p. 10. 
 
Recóllese unha parte do relato Meniña de cristal de Iria López que foi a gañadora do 
Premio Biblio-Pazos de Galicia. 
 
 
 
López, Rafa, 'Francisco Castro', Faro de Vigo, 'Filias y fobias', 21 xaneiro 2005, p. 8. 
 
Entrevista a Francisco Castro sobre as súas filias e fobias. 
 
 
López, Rafa, 'Nélida Piñón: memoria gallega de una Príncipe de Asturias', Faro de Vigo, 
'Club Faro', 31 decembro 2005, p. 16. 
 
Dáse conta de todos os participantes do Club Faro de 2005 e entre eles saliéntase a 
participación de Nélida Piñón, que falou sobre o extraordinario poder da imaxinación. 
 
 
 
López, Sandra, 'La feria del libro abre el lunes en Méndez Núñez con 53 casetas', La 
Opinión, 'Cultura', 30 xullo 2005, p. 55. 
 
Dá conta da inauguración da XXXIV Feira do Libro que, nesta edición contará cun grande 
número de actividades destinadas a fomentar a lectura entre os máis xóvenes co obxectivo 
de tentar paliar o mal momento que está atravesando o sector. Explica os detalles técnicos e 
aporta o programa de actos onde se destaca que participarán os principais escritores galegos 
en recitais de poesía, presentación de libros, mesas redondas, etc.  
 
 
 
López, Siro, 'A pantasma', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 24 agosto 2005, p. 46. 
 
Relato breve que retoma as andanzas de Sancho e don Quixote como protagonistas. Nesta 
ocasión atópanse chegando a unhas casas nos Ancares cando unha figura pantasmal se lles 
aparece no camiño. Don Quixote confúndea co xigante Caraculiambro, que ven amolalos 
por orde do mago Frestón, o seu inimigo,mais resultou ser o doutor Pedro Recio da Ínsula 
Barataria.  
 
 
 
López, Tatiana, 'El Cervantes dedica un congreso en Nueva York a la literatura gallega', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 28 xaneiro 2005, p. 52. 
 



Coméntase que o Instituto Cervantes vai realizar no mes de outubro un Congreso 
Internacional de Literatura Galega en Nova York para levar a cabo a misión de integrar 
culturas e linguas. 
 
 
López, Tatiana, 'Aplazado el congreso sobre cultura y literatura gallegas de Nueva York', 
La Voz de Galicia, 'Cultura', 25 maio 2005, p. 53. 
 
Reclámase o pouco interese que mostra a Xunta de Galicia á hora da realización do Mes da 
Cultura Galega, en Nova York, no que se levarían a cabo xornadas de fotografía, literatura 
e cine galego. 
 
 
López, Uxía, 'A Fundación Rosalía homenaxea en Padrón aos catro poetas falecidos o ano 
pasado', La Voz de Galicia, 'Cultura', 25 febreiro 2005, p. 44. 
 
Infórmase da homenaxe que se vai realizar na Fundación Rosalía de Castro para 
conmemorar os cento sesenta e oito anos do nacemento da autora. No acto tamén se 
lembrará aos escritores falecidos entre o 2003 e o 2004: Xela Arias, Manuel María, Luísa 
Villalta e Antón Tovar. 
 
 
López, Uxía, 'A comunidade escolar protagoniza en Padrón a festa institucional da Casa-
Museo de Rosalía', La Voz de Galicia, 'Santiago', 16 xullo 2005, p. L7. 
 
 
 
 
López, Uxía, 'El museo de Rosalía se abre a los concellos para fomentar la cultura', La Voz 
de Galicia, 'Comarcas', 10 novembro 2005, p. L12. 
 
Faise eco da intención da Fundación Rosalía de Castro de abrir a Casa Museo de A 
Matanza "ao pobo" facendo partícipes dos servizos culturais que ofrece, primeiro aos 
municipios próximos a Padrón e logo, ao resto. O principal obxectivo da Fundación é 
garantir a subsistencia da Casa Museo. Informa tamén da primeira xuntanza da directiva da 
Fundación cos alcaldes e cos concelleiros de cultura dos concellos implicados para lograr 
ese obxectivo. Nunhas liñas adxacentes anúnciase que terá lugar o acto de hermanamento 
entre as Casas museo de Rosalía de Castro e Camilo Castelo Branco e apórtase o programa 
de actos.  
 
 
 
López, Uxía, 'Siete municipios de la comarca comprometen su apoyo a la Fundación 
Rosalía de Castro', La Voz de Galicia, 'Comarcas', 16 decembro 2005, p. 11. 
 
Coméntase que sete municipios da comarca reuníronse para colaborar coa Fundación 
Rosalía de Castro, principalmente a nivel económico. 



 
 
 
López, Xavier, 'Rúas ateigadas de literatura', A Nosa Terra, nº 1.158, 'Santiago', 6 xaneiro 
2005, p. 14. 
 
Infórmase de que no novo barrio que se creará no antigo mercado de gandos de 
Salgueiriños, as rúas serán denominadas con nomes de obras de autores galegos como A 
Esmorga, Vento mareiro, Follas Novas, entre outros. 
 
 
López-Barxas, Paco, 'Dulcinea's Club', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 25 agosto 
2005, p. 45. 
 
Relato de Paco López Barxas que ten forma epistolar. O emisor informa a Don Quixote que 
a súa amada Dulcinea, Aldonza Lorenzo, non era do Toboso, senón que en realidade era 
neta dunha veciña do último venteiro galego de Almodóvar del Campo que, despois de 
diversas reencarnacións, rexenta un lupanar, o Dulcinea's Club, ao cal foi e alí veu a amada 
do Fidalgo da Triste Figura.  
 
 
 
Lopo, Antón, 'Xelmírez', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 8 abril 2005, p. 48. 
 
Poema dedicado a figura histórica de Xelmírez. 
 
 
Lopo, Antón, 'Os pallasos do Festiclown levan humor e medicinas a Chiapas', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 11 setembro 2005, p. 75. 
 
Faise eco da celebración da V Campaña de Solidariedade con Chiapas, promovida polo 
Festiclown, que levará a varios pallasos de xira por diversos concellos do norte de Chiapas 
dominados polo zapatismo. A seguir aporta os detalles técnicos e informa que, ademais de 
humor tamén repartirán medicinas. Esta noticia aparece tamén publicada en Galicia Hoxe, 
o 11 de setembro. 
 
 
 
Lopo, Antón, 'Pallasos para que ría Chiapas', Galicia Hoxe, 'Maré', 11 setembro 2005, p. 
26. 
 
Faise eco da celebración da V Campaña de Solidariedade con Chiapas, promovida polo 
Festiclown, que levará a varios pallasos de xira por diversos concellos do norte de Chiapas 
dominados polo zapatismo. A seguir aporta os detalles técnicos e informa que, ademais de 
humor tamén repartirán medicinas. Esta noticia tamén aparece publicada en El Correo 
Gallego, o 11 de setembro. 
 



 
 
Lorenzo Baleirón, Eusebio, 'Dunas de Corrubedo', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 27 maio 2005, 
p. 48. 
 
Descrición subxectiva do poeta das dunas de Corrubedo. 
 
 
Lorenzo Baleirón, Eusebio, 'Para o silencio', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 2 xuño 2005, p. 48. 
 
Cavilación íntima do poeta sobre a súa persoa e o mundo. 
 
 
Lorenzo Baleirón, Eusebio, 'Dunas de Corrubedo', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 13 xuño 
2005, p. 40. 
 
Descrición subxectiva do poeta das dunas de Corrubedo. 
 
 
Lorenzo Gil, César, 'Cabodanos culturais do 2005', A Nosa Terra, nº 1.158, 'Cultura', 6 
xaneiro 2005, p. 25. 
 
Dáse conta de cáles son os autores homenaxeados no 2005 por motivo de celebrar o seu 
cabodano e apúntanse algúns nomes como por exemplo o de Carballo Calero ou Ramón 
Piñeiro que cumpren quince anos desde o seu falecemento. 
 
 
Lorenzo Gil, César, 'Coidar as traducións para gañar o mercado do libro', A Nosa Terra, nº 
1.159, 'Cultura', 13 xaneiro 2005, p. 25. 
 
Coméntase que a industria editorial galega pretende competir coa española á hora de facer 
traducións de obras estranxeiras. Ramón Nicolás, tradutor da obra O fillo do acordeonista 
de Bernardo Atxaga, indica que o mellor sería sacar as traducións ao tempo que aparecen 
en castelán e, Xulián Maure, fundador da biblioteca virtual da Asociación de Tradutores 
Galegos, comenta que no noso país as traducións teñen moita calidade. 
 
 
Lorenzo Gil, César, 'Libros embarcados', A Nosa Terra, nº 1.174, 'Cultura', 5 maio 2005, p. 
30. 
 
Realízase un percorrido polas diferentes obras da literatura galega que teñen como tema 
central o mar e a vida mariñeira. Saliéntanse entre as principais novelas de mar as 
seguintes: Follas do bacallau, de Xabier Paz; Ártico ou O paso do Noroeste, de Xabier 
Queipo; Galegos no golfo de México, de Xosé Neira Vilas; Terranova. Memorias dun 
mariñeiro, de Mario Franco; O retorno dos homes mariños e Contos da Coruña, de Xurxo 
Souto; Riosil, de Valentín Carrera e algún dos relatos de Manuel Rivas tirados da obra, Un 
millón de vacas. 



 
 
Lorenzo Gil, César, 'Falar de libros nos xardíns de Mariñán', A Nosa Terra, nº 1.179, 
'Cultura', 9 xuño 2005, p. 30. 
 
Dáse conta da celebración da segunda edición dos "Diálogos Literarios" no Pazo de 
Mariñán, organizados pola Fundación Carlos Casares e cunha duración de tres días. 
Anótase que na primeira xornada participaron Ramón Pernas e Xosé Miranda que falaron 
sobre Merlín e familia, de Álvaro Cunqueiro, por ser o cincuenta aniversario da obra. Outro 
dos diálogos tratou sobre o conto literario e estivo a cargo de José María Merino e Miguel-
Anxo Murado. Un novo tema a tratar foi a relación entre a literatura e a violencia da guerra, 
sobre o que falaron José Viale Moutinho e Anxo A. Rei Ballesteros. Finalmente, o último 
coloquio realizárono Jesús Munáriz e Miguel Anxo Fernán Vello que explicaron as 
dificultades de editar poesía. 
 
 
Lorenzo Gil, César, 'Blanco-Amor volta a Auria', A Nosa Terra, nº 1.200, 'Cultura', 1 
decembro 2005, p. 25. 
 
Dá conta da homenaxe que lle realizará o PEN Clube de Escritores de Galicia a Blanco 
Amor co gallo do vinteseis cabodano do seu pasamento. Informa do programa de actos, que 
comezará cunha ofrenda floral diante da tumba do escritor, onde participarán Xosé Luís 
Méndez Ferrín e os alumnos de varios institutos da cidade, que lerán textos do autor. Logo 
levarase a cabo un café-coloquio baixo o lema "A lembranza dos amigos" e a continuación, 
un acto literario onde falarán Xesús Alonso Montero, Manuel González Álvarez e Euloxio 
R. Ruibal, entre outros. O artigo finaliza cunhas palabras do presidente do PEN Clube, 
onde afirma que esta homenaxe realizarase todos os anos debido a que Blanco Amor non 
ten ningunha fundación ou padroado que se lembre del.  
 
 
 
Lorenzo, Fran P., 'María Casares e Maruxa Mallo, as estrelas do CDG', El Correo Gallego, 
'Hoy', 19 outubro 2005, p. 66. 
 
Informa da presentación na sede do Centro Dramático Galego do "esqueleto" da futura 
compañía teatral pública de Galicia pola súa nova responsábel, Ánxeles Cuña Bóveda, quen 
avanzou que "priorizará o proxecto artístico e de xestión" e apostará pola dramaturxia 
contemporánea. Así mesmo, tamén adiantou que se levarán a cabo dúas montaxes teatrais, 
unha sobre María Casares e outra sobre Maruxa Mallo. A seguir, recóllense os diferentes 
obxectivos que expuxo, entre os que destaca o de avanzar na formación continuada de 
actores.  
 
 
 
Lorenzo, Fran P., 'Música, álxebra literaria', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 29 outubro 2005, p. 
32. 
 



Faise eco da publicación en castelán da novela Cuarteto con piano, de Xosé Manuel 
Villanueva (Lugo, 1959), que saíra do prelo en galego, en 2003, en Edicións Xerais. 
Analiza brevemente o argumento e afírmase que ten como pano de fondo o cuarteto de 
piano do compositor alemán Brahms. 
 
 
 
Losada, Óscar, 'Un mundo de contos', La Opinión, 15 maio 2005, p. 80. 
 
Infórmase de que a produtora galega Ficción Producciones e mais a Televisión de Galicia 
van levar á pantalla dous contos. O primeiro é Patajhorobí de Cid Cabido, no que 
participan por exemplo, a poeta galega Iolanda Castaño e o segundo filme, está baseado no 
conto de Xosé Miranda, A biblioteca da iguana. Coméntase que neste último, destaca a 
figura de Miguelanxo Prado quen a parte de escribir o guión, participa como director. Este 
artigo publicouse tamén no Faro de Vigo, o 17 de maio de 205. 
 
 
Losada, Óscar, 'Un mundo de contos', Faro de Vigo, 'Televisión', 17 maio 2005, p. 75. 
 
Infórmase de que a produtora galega Ficción Producciones e mais a Televisión de Galicia 
van levar á pantalla dous contos. O primeiro é Patajhorobí, de Cid Cabido, no que 
participan por exemplo, a poeta galega Iolanda Castaño e o segundo filme, está baseado no 
conto de Xosé Miranda, A biblioteca da iguana. Coméntase que neste último, destaca a 
figura de Miguelanxo Prado quen á parte de escribir o guión, participa como director. Este 
artigo tamén se publicou en La Opinión, o 15 de maio de 2005. 
 
 
Loureiro, R., 'Cunqueiro, contra a escuridade', La Voz de Galicia, 'Cultura', 20 novembro 
2005, p. 58. 
 
Faise eco do estudo grafolóxico que realizou José Ramón Vázquez, presidente da 
Sociedade Galega de Grafoloxía, da caligrafía de Álvaro Cunqueiro, a quen coñeceu na súa 
xuventude. Logo de contar algunha anécdota sobre el, afirma que a principal conclusión á 
que chegou é que o escritor posuía unha gran intuición, unha "atención penetrante", unha 
"desbordante intelixencia sintética" e unha gran tenacidade. Afirma que tamén se aprecia a 
súa preferencia pola vida interior. Nunha columna adicional indícase que o estudo foi 
publicado no Boletín da Sociedade Galega de Grafoloxía.  
 
 
 
Loureiro, Ramón, 'Mondoñedo e Ferrol demandan un Día das Letras para os seus poetas', 
La Voz de Galicia, 'Cultura', 11 abril 2005, p. 63. 
 
Coméntase que as cidades de Ferrol e Mondoñedo van solicitar á Real Academia Galega un 
Día das Letras Galegas dedicado a algún dos poetas que formaron parte da Escola Literaria 
do Seminario. 
 



 
Loureiro, Ramón, 'Coa sombra do bispo Guevara', La Voz de Galicia, 'Relatos de verán', 8 
agosto 2005, p. 46. 
 
Relato breve de Ramón Loureiro onde o narrador afirma que o Cabaleiro da Triste Figura 
cre ter visto a sombra do Bispo Guevara, que foi quen lle deu a vida a Lázaro de Tormes. 
Pero non se atreve a bicarlle o anel.   
 
 
 
Loureiro, Ramón, 'Nadal na vella terra dos Magos', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 141, 
'Etnografía', 24 decembro 2005, pp. 8-9. 
 
Faise referencia ás tradicións que todavía perviven en Galicia na época do Nadal. A 
primeira que se comenta é a do tizón do Nadal, recollida no libro de Pérez López, Igrexa 
galega baixomedieval, que consistía en queimar un tizón o día da Noiteboa que durase ata o 
día seguinte. A continuación, recóllense os comentarios de Felipe Senén, un dos 
antropólogos que máis atención lle presta a estes temas, sobre o tributo que lle renden os 
galegos á auga, á terra, ao lume e ao aire. Tamén no Nadal están presentes as lembranzas 
aos mortos e a música ten gran poder significativo. Finalmente, outro elemento máxico 
desta data é a gastronomía. 
 
 
 
LR, 'La casa de Curros se convertirá a mediados del mes de mayo en "Museo dos poetas"', 
La Región, 'Ourense', 16 xaneiro 2005, p. 12. 
 
Saliéntase que a casa natal de Curros Enríquez, despois da súa rehabilitación por parte do 
Concello de Celanova, se converterá no Museo dos Poetas, na que se expoñerá a obra e o 
legado do poeta. 
 
 
LR, 'El Teatro Principal nutre gran parte de su programación con grupos y actividades 
locales', La Región, 'Ourense', 17 febreiro 2005, p. 11. 
 
Dáse conta das actividades que se levaron a cabo no Teatro Principal de Ourense e 
saliéntase a celebración da primeira mostra de Teatro Infantil. 
 
 
LR, 'Poemas para las poetisas', La Región, 'Ciudad', 31 marzo 2005, p. 15. 
 
Dáse conta da celebración do Día Mundial da Poesía no Liceo de Ourense,  coa 
participación de alumnos de diferentes colexios. Así mesmo, indícase que no acto contaron 
coa presenza das escritoras, Pura e Dora Vázquez. 
 
 
LR, 'Muere Xulio Francisco Ogando Vázquez', La Región, 'Ourense', 2 abril 2005, p. 9. 



 
Infórmase do falecemento do académico Xulio Francisco Ogando Vázquez e dos actos que 
se levarán a cabo na súa lembranza. Así mesmo, recóllense os comentarios sobre o finado, 
de Xosé Ramón Barreiro, José Luís Baltar, José Luís Pérez, José Araújo e Víctor Freixanes. 
 
 
LR, 'La muerte del académico ourensano deja en el aire la cesión de su valioso fondo 
bibliográfico', La Región, 'Ourense', 2 abril 2005, p. 11. 
 
Coméntase a intención de Xulio Francisco Ogando Vázquez de crear unha fundación á que 
poder doar o seu legado bibliográfico de máis de cen mil volumes e dez millóns de fichas, 
mais, este proxecto non se levou a cabo debido á morte do académico. 
 
 
LR, 'Una nutrida representación social, política y cultural despidió a Francisco Ogando 
Vázquez', La Región, 'Ourense', 3 abril 2005, p. 10. 
 
Infórmase do funeral e enterramento que se lle realizou ao académico Xulio Francisco 
Ogando Vázquez no cemiterio de Vilafranca do Bierzo e dáse conta das personalidades que 
acudiron á despedida. 
 
 
LR, 'Las letras salen en busca de lectores', La Región, 'Ourense', 23 abril 2005, p. 11. 
 
Dáse conta da celebración do Día do Libro no que os libreiros sacarán á rúa as últimas 
novidades co obxectivo de acercar a lectura a aqueles que non a practican de forma 
habitual. Así mesmo, recóllense os comentarios de dous escritores galegos: Marco Valerio 
e Edmundo Díaz Conde. 
 
 
LR, 'La falta de espacio complica la instalación de la Biblioteca de la Diputación en el 
Simeón', La Región, 'Ourense', 28 abril 2005, p. 7. 
 
Infórmase sobre o traslado da Biblioteca da Deputación de Ourense ao edificio Simeón que 
xa acabou a súa rehabilitación. Aínda así, co novo espazo, coméntase que non é suficiente 
para instalar todos os libros e as bibliotecas de autor. 
 
 
LR, 'La demora en el proyecto de la Escuela de Teatro impide cumplir el plazo fijado por la 
UE', La Región, 'Ourense', 18 maio 2005, p. 3. 
 
Dáse conta do retraso que leva a presentación do proxecto para a creación da Escola de 
Teatro de Ourense e asegúrase que este se levará a cabo para que a principios do 2007 a 
escola estea en funcionamento. 
 
 



LR, 'Directores, autores y actores se citan para chequear la salud del teatro en tres días', La 
Región, 'Ourense', 21 maio 2005, p. 10. 
 
Infórmase da celebración do Congreso de Teatro "Da creación á exhibición" en Ourense e 
no que se darán cita actores, produtores, autores, directores... como Helena Pimenta, 
Ernesto Caballero, Itziar Pascual, etc.. e ademais, a compañía de teatro Sarabela celebra as 
vodas de prata coa publicación dun libro e un DVD. Finalmente, detállase o programa 
diario do congreso. 
 
 
LR, 'La Alameda abre hoy la librería más grande', La Región, 'Ciudad', 28 maio 2005, p. 
13. 
 
Infórmase da inauguración da vixésimo primeira edición da Feira do Libro de Ourense que 
conta con dezasete casetas e na que se realizarán diferentes actividades como a firma de 
exemplares, un curso de cata de viños, animación infantil, unha mesa redonda sobre a arte, 
e como novidade, a lectura do Quixote en galego. 
 
 
LR, 'Beiras rexeita falar do BNG na campaña e dí que o 'o PP ten pánico porque vai 
perder', La Región, 'Autonómicas 19-J', 28 maio 2005, p. 8. 
 
Dáse conta da presentación do libro A estrela na palabra no Ateneo de Ourense e indícase 
que os seus autores, Francisco Pillado e Miguel Anxo Fernán-Vello recollen nel as 
conversas que tiveron con Xosé Manuel Beiras. 
 
 
LR, 'La Feria del Libro abrió sus casetas con una exaltación de Antón Tovar y de Manuel 
María', La Región, 'Ourense', 29 maio 2005, p. 12. 
 
Saliéntase a inauguración da vixésimo primeira edición da Feira do Libro de Ourense, 
instalada na Alameda e dáse conta dos representantes institucionais que asistiron ao acto 
inaugural, así como dos libros máis habituais que se expoñen na feira. 
 
 
LR, '¿Cuánto cuesta el libro de la Witch?', La Región, 'Ourense', 30 maio 2005, p. 8. 
 
Con motivo da celebración da Feira do Libro en Ourense, infórmase da importante acollida 
que ten actualmente a literatura infantil. Coméntase que os libros infantís levan ilustracións 
moi laboriosas e que o seu prezo oscila entre os dez e doce euros. Entre os contos máis 
vendidos, indícase que son aqueles que levan como protagonistas a personaxes dos debuxos 
televisivos. 
 
 
LR, 'Los directores teatrales dibujan un futuro 'aburrido, superficial y carente de proyecto', 
La Región, 'Ourense', 30 maio 2005, p. 4. 
 



Dáse conta da clausura do I Congreso Internacional de Teatro "Da creación á exhibición" 
co relatorio de Juan Antonio Hormigón, secretario xeral da Asociación de Directores de 
Escena. Ademais, recóllense os comentarios de Helena Pimenta, Carme Portaceli e Ernesto 
Caballero. 
 
 
LR, 'Mundos que caben en un bolsillo', La Región, 'Ourense', 31 maio 2005, p. 10. 
 
Saliéntase a boa acollida que teñen os libros de peto entre os lectores porque o prezo é máis 
reducido e son de menor tamaño. Os libreiros que expoñen na Feira do Libro de Ourense, 
comentan que as vendas destes libros son elevadas pero que os lectores habituais compran 
xeralmente as edicións orixinais. 
 
 
LR, 'Pequeño Quijote y Mortadelo de la Mancha', La Región, 'Feria del libro', 1 xuño 2005, 
p. 10. 
 
Con motivo do cuarto centenario do Quixote, dáse conta das diferentes edicións que saíron 
á luz este ano, entre as que se nomea o libro editado pola Xunta de Galicia en galego, cun 
custo de nove euros. En columna á parte, indícase que na Feira do Libro de Ourense estará 
Xavier Alcalá presentando a obra Las catacumbas. 
 
 
LR, 'La literatura se convirtió en arte', La Región, 'Ourense', 4 xuño 2005, p. 12. 
 
Dáse conta da presenza de certos escritores na Feira do Libro de Ourense como Mariluz 
Villar. Tamén estivo Xaime Quessada presentando o seu libro Arte e Liberdade e 
participando xunto con Ignacio Vasallo e Nicolás García Aller nunha mesa redonda sobre a 
arte en Galicia. Así mesmo, anúncianse os novos actos como son o espectáculo de Cándido 
Pazó, "Relatos para adultos", e a entrega dos premios, "Contos para a mocidade". 
 
 
LR, 'Los libreros, decepcionados con su última feria, demandan un único espacio para 
todas', La Región, 'Ourense', 6 xuño 2005, p. 5. 
 
Recóllense os comentarios dos libreiros que participaron na Feira do Libro de Ourense e 
que non quedaron moi contentos coa nova localización xa que o número de vendas foi moi 
reducido. 
 
 
LR, 'Dieciséis mil libros vuelven a sus estantes', La Región, 'Monterrei', 8 xuño 2005, p. 
17. 
 
Anúnciase a próxima inauguración da biblioteca municipal de Verín tras tres anos de obras. 
Agora a biblioteca conta con hemeroteca, sala de lectura e un espazo para os pequenos. 
Indícase que ampliarán os seus fondos con títulos en galego e castelán. 
 



 
LR, 'La Biblioteca de Verín reabre con el reto de aumentar sus 16.000 libros hasta 60.000', 
La Región, 'Monterrei', 18 xuño 2005, p. 16. 
 
Infórmase da apertura ao público da biblioteca de Verín que estivo tres anos pechada por 
unha reforma. Indícase que aínda quedan salas por ordenar e que esperan acadar a cifra de 
sesenta mil libros. 
 
 
LR, 'O Otero Pedrayo desenterra o seu tesouro', La Región, 'Ourense', 21 xuño 2005, p. 11. 
 
Dáse conta da exposición bibliográfica que o instituto Otero Pedrayo de Ourense realiza 
para que o seu alumnado coñeza os fondos da biblioteca. Apúntase que conservan libros 
dos séculos XVII ao XIX e que o máis antigo que teñen é un libro sobre astronomía de 
Copérnico do ano 1566. 
 
 
LR, 'El premio Trasalba obvió la tradición para tributar un homenaje póstumo a Sixto 
Seco', La Región, 'Ourense', 27 xuño 2005, p. 5. 
 
Dáse conta da entrega do premio Trasalba 2005 convocado pola Fundación Otero Pedrayo 
e concedido a Agustín Sixto Seco. No acto entregóuselle unha xerra á súa viúva e a 
laudatio foi realizada por Xosé Luís Barreiro, presidente da Real Academia Galega. Así 
mesmo, en columna á parte, saliéntase a presentación de dúas novas edicións do libro de 
Otero Pedrayo, Bocarribeira. 
 
 
LR, 'Celanova estudia a los intelectuales y políticos ourensanos', La Región, 'Ourense', 6 
xullo 2005, p. 7. 
 
Infórmase da realización dun curso de verán organizado pola Universidade Sur de 
Celanova, baixo o título "Galegos de Ourense. Intelectualidade e Política". O obxectivo é 
analizar a obra dalgúns dos escritores ourensáns máis salientábeis, como Curros Enríquez, 
Otero Pedrayo, Vicente Risco ou Blanco Amor. 
 
 
LR, 'El Centro Aberto incita a la lectura regalando abanicos con extractos de libros', La 
Región, 'Ciudad', 20 xullo 2005, p. 11. 
 
Noticia que dá a coñecer que o Centro Comercial Aberto de Ourense, en colaboración coa 
Consellaría de Cultura, regalará aos seus clientes un abanico de papel que contén 
fragmentos de diversas obras literarias acompañadas de ilustracións.  
 
 
 
LR, 'El teatro pide amparo a Europa', La Región, 'Ciudad', 24 xullo 2005, p. 11. 
 



Logo de describir a situación que había hai un ano, onde non existía case ningunha 
institución pública que ofrecese cursos de formación continuada, informa da solicitude de 
axudas á Unión Europea dos concellos de Ourense e Ribadavia para abrir dúas Escolas de 
Teatro. Explica que os dous proxectos son compatíbeis entre si xa que a Escola de 
Ribadavia ofertaría dramaturxia, interpretación, música, danza, ballet e títeres mentres que 
Ourense dramaturxia, formación de actores e un centro de documentación. A estes 
proxectos hai que engadir o que se está levando a cabo en Vigo, onde se impartirá dirección 
de escena e dramaturxia, escenografía e interpretación. Compara os tres proxectos e sinala 
que o de Ourense corre perigo debido ao retraso no cumprimento dos prazos impostos pola 
U.E. 
 
 
 
LR, 'Plazas con mucha poesía', La Región, 'Carballiño', 15 setembro 2005, p. 17. 
 
Informa da inauguración do itinerario poético dedicado a Manuel María e apunta que, en 
cada un dos lugares aos que o poeta fai alusión en O Cantigueiro de Orcellón, instaláronse 
unha serie de placas con poemas desa obra.  
 
 
 
LR, 'Un pregonero 'enfeitizado' por Carballiño', La Región, 'Provincia', 15 setembro 2005, 
p. 16. 
 
Nota na que se fai referencia ao pregón de inauguración das Festas do San Cibrao 2005 en 
Carballiño (Ourense), que correu a cargo do escritor e antigo membro de Los Diplomáticos, 
Xurxo Souto, quen, ademais de cantar, rememorou a Manuel María no seu discurso.  
 
 
 
LR, 'La demora de la gestión pone en peligro una ayuda de 4.2 millones para la Escola de 
Teatro', La Región, 'Ourense', 16 setembro 2005, p. 3. 
 
Faise eco da gran demora nas obras de construción da Escola de Teatro e Música do Eixo 
Atlántico xa que, como consecuencia diso, ponse en perigo a concesión dunha importante 
axuda da Unión Europea, que abarcaría o 75% do custo total das obras, debido a que non se 
cumpren os prazos de execución dados pola UE.  
 
 
 
LR, 'Bugallo se propone que Ourense sea 'ciudad de turismo literario', como el Dublín de 
Joyce', La Región, 'Ourense', 27 setembro 2005, p. 6. 
 
Faise eco da toma de posesión do delegado de Cultura e Deportes en Ourense, Xosé Carlos 
Sierra, onde Ánxela Bugallo anunciou a súa intención de converter Ourense nunha 
referencia do "turismo literario", como "Dublín é o Dublín de Joyce".  
 



 
 
LR, 'Anxeles Cuña asumirá a dirección do Centro Dramático Galego', La Región, 
'Ourense', 27 setembro 2005, p. 12. 
 
Fai referencia á elección da actual directora de Sarabela Teatro, Ánxeles Cuña Bóveda, 
como directora do Centro Dramático Galego. A seguir, aporta unhas notas biográficas dela 
e describe a compañía teatral Sarabela, que é a máis galardoada nos Premios María Casares 
de Teatro e que estreará proximamente O héroe, de Manuel Rivas.  
 
 
 
LR, 'Una ofrenda ante su tumba y un acto literario recuerdan hoy a Blanco Amor', La 
Región, 'Ourense', 1 decembro 2005, p. 8. 
 
Anuncia os actos que o PEN Clube de escritores de Galicia realizará co gallo do vinteseis 
aniversario do pasamento de Blanco Amor baixo o título II Xornada de homenaxe a E. 
Blanco Amor. En primeiro lugar farase unha ofrenda floral ante a tumba do escritor onde 
intervirán, ademais das autoridades políticas, Luís González Tosar, Méndez Ferrín e un 
grupo de alumnos de varios institutos da cidade que lerán textos de Blanco Amor. Logo 
terá lugar un coloquio coordinado por Marcos Valcárcel e Vázquez Monxardín sobre 
Blanco Amor e, finalmente, un acto literario no que participarán Alonso Montero, Euloxio 
Ruibal, Luís Pérez, etc.  
 
 
 
Luaña, Susana, 'El concello de Vilagarcía 'libera' libros para fomentar la lectura', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 11 marzo 2005, p. 59. 
 
Infórmase do proxecto de bookcrossing que o concello de Vilagarcía pon en marcha co 
obxectivo de fomentar a lectura. Coméntase que os libros serán deixados en parques e 
xardíns e explícase en que consiste a iniciativa. 
 
 
Luca de Tena, Gustavo, 'O CDG, da campaña didáctica ao ciclo dos arquivos', A Nosa 
Terra, nº 1.191, 'Cultura', 29 setembro 2005, p. 24. 
 
Gustavo Luca de Tena realiza unha análise crítica do traballo realizado polo Centro 
Dramático Galego nos seus case vintecinco anos de existencia. En xeral, define como 
negativo para os intereses da dramaturxia galega o traballo que realizou. Critica 
negativamente, entre outros factores, o exceso de representacións de obras clásicas. 
Conclúe o artigo loando a elección da nova directora xa que pertence a un dos grupos de 
teatro premiados polo público pola súa calidade. 
 
 
 



Luca, G., 'Un teatro profesional que aposta por non emigrar', A Nosa Terra, nº 1.178, 
'Cultura', 2 xuño 2005, p. 30. 
 
Saliéntase a importancia e o traballo do grupo de teatro Sarabela que conta cun público 
propio xa que o seu traballo é auténtico porque a materia teatral non é finxida. A súa 
directora, Ánxeles Cuña Bóveda, comenta que o teatro galego ten problemas porque emigra 
e non resiste á política caciquil de Galicia. Sarabela Teatro, segundo se indica, é o grupo 
teatral que máis premios recibiu nos últimos vinte anos. 
 
 
Lueiro Rey, Manuel, 'Da 'Derradeira escolma ferida'', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 10 xaneiro 
2005, p. 48. 
 
Acolle un poema de Lueiro Rey. 
 
 
Lueiro Rey, Manuel, 'Cadeniña sen can', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 23 abril 2005, p. 48. 
 
O poeta compara o home que se vende co "fillo de cadela" (prostituta). 
 
 
Lueiro Rey, Manuel, 'De 'Derradeira escolma ferida', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 25 abril 
2005, p. 40. 
 
Visión poética do mar e tamén da natureza en xeral. 
 
 
Lueiro Rey, Manuel, 'O río', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 3 maio 2005, p. 52. 
 
O poeta preséntanos a dous amigos dialogando mentres van camiñando e se fai de noite. 
 
 
Lueiro Rey, Manuel, 'Vento', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 25 xuño 2005, p. 48. 
 
O poeta describe o vento que empeza a soprar. 
 
 
Lueiro Rey, Manuel, 'De 'Derradeira escolma ferida'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 17 agosto 
2005, p. 40. 
 
Poema de Manuel Lueiro Rey pertencente a Derradeira escolma ferida (2003), titulado 
"Inverno de Nenos", onde se pode apreciar un estremecedor e desolador grito ante as 
miserias que pasou un neno vagabundo durante as noites de inverno.  
 
 
 



Lugrís, Manuel, 'Un ano sen a voz do poeta', A Nosa Terra, nº 1190, 'Galiza', 22 setembro 
2005, p. 8. 
 
Dá conta do acto de homenaxe celebrado en Monte Alto polo grupo de barrio do BNG co 
gallo do primeiro cabodano do pasamento de Manuel María. Destaca a gran asistencia de 
público e tamén que foi a única manifestación de lembranza realizada na cidade de A 
Coruña. Remata sinalando que non contou con ningunha axuda institucional e aporta a súa 
opinión sobre as posíbeis causas.  
 
 
 
M.A., 'O libro dá paso a Marta Sánchez e a Miguel Bosé', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 2 agosto 
2005, p. 44. 
 
Dáse conta da inauguración da XXXIV edición Feira do Libro da Coruña coa intervención 
de Lino Braxe e o pregón de María Pujalte que deu inicio ás Festas de María Pita nas que 
actuarán Miguel Bosé, Marta Sánchez e Seguridad Social. 
 
 
 
M.A.S., 'Textos de Manuel María y García Lorca, en las pruebas del selectiva', Diario de 
Ferrol, 'Ferrol', 16 xuño 2005, p. 17. 
 
Dise que os textos escollidos para a proba de Lingua e Literatura Galegas nas probas de 
selectividade do 2005, pertencían a Manuel María e a Teresa Moure. 
 
 
M.C., 'El pleno pedirá que Díaz Castro tenga su Día das Letras Galegas', El Progreso, 
'Terra Chá', 25 maio 2005, p. 14. 
 
Infórmase da petición que realizará o Concello de Guitiriz á Real Academia Galega para 
nomear o poeta local Xosé María Díaz Castro, como o escritor homenaxeado o Día das 
Letras Galegas do 2006. 
 
 
M.C., 'La V Festa Balura se inicia hoy con Marica Campo como pregonera', El Progreso, 
'Terra Chá', 23 xullo 2005, p. 11. 
 
Anúnciase o programa da V Festa Balura en Castro de Rei, que contará con Marica Campo 
como pregoeira. 
 
 
 
M.C., 'Redondela homenajea durante este fin de semana a Castelao', Atlántico Diario, 
'Área metropolitana', 22 setembro 2005, p. 22. 
 



A asemblea local de Galiza Nova organizou unha serie de actividades en homenaxe a 
Castelao, entre elas a proxección da chegada dos restos do escritor, unha charla sobre a 
Guerra Civil e o Nacionalismo, unha ofrenda floral na Alameda, unha queimada e concerto 
na Alameda, a cargo dos grupos Antisocial e Cuchufellos. 
 
 
 
M.G., 'La escritora Aurora Marco dedica un libro a la poetisa sonense fallecida Áurea 
Lorenzo', El Correo Gallego, 'Área de Compostela', 26 xaneiro 2005, p. 37. 
 
Infórmase da presentación do libro de Aurora Marco, Áurea Lorenzo Abeijón. Queixas, no 
centro de interpretación Castro Baroña de Porto do Son. Coméntase que o libro é un estudo 
de investigación sobre a escritora e de que a edición correu a cargo do Concello de Poio. 
 
 
M.G., 'Primera feria del libro en Noia con once 'stands', El Correo Gallego, 'Área de 
Compostela', 22 xuño 2005, p. 37. 
 
Infórmase da celebración da I Edición da Feira do Libro en Noia que conta con once 
expositores e cuxo obxectivo é levar os libros á rúa para promover a lectura. Saliéntase que 
a inauguración correrá a cargo do escritor Anxo Angueira Viturro e que á par haberá 
actividades para nenos, firma de exemplares e presentación de libros. 
 
 
M.Q., 'Caneiro reclama máis autoestima para o libro galego', El Progreso, 'Cultura', 12 
xuño 2005, p. 83. 
 
Infórmase da celebración da vixésimo terceira edición da Feira do Libro de Lugo que foi 
inaugurada polo escritor Xosé Carlos Caneiro, quen salientou no seu pregón, a importancia 
da lectura e reclamou un maior apoio das administracións cara o libro e os libreiros. Así 
mesmo, apúntanse as diferentes actividades que se realizarán durante a feira. 
 
 
M.R., 'Ata 250 novas funcións na Rede Galega de Teatros', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 22 
xullo 2005, p. 43. 
 
Ofrécense as cifras das funcións escénicas e musicais programadas pola Rede Galega de 
Teatros e Auditorios para o segundo semestre do ano, así como a cantidade de formacións 
artísticas e intérpretes implicados nestas actividades. A conclusión é que coa alta cifra de 
funcións programadas, este circuito, do que se especifican as vilas que o integran, 
convértese no de maior número de actividades de toda Galicia. 
 
 
 
M.S., 'A Xunta inviste na mellora da biblioteca de 40 centros educativos 250.000 euros', El 
Progreso, 'Galicia', 13 outubro 2005, p. 55. 
 



Infórmase que a Consellaría de Educación está a desenvolver un programa de mellora de 
bibliotecas escolares que repercutirá en corenta centros educativos, catro deles na provincia 
de Lugo. Esta iniciativa suporá unha achega dun mínimo de cinco mil euros para os 
centros, que se destinará a adquirir fondos, subscribir publicacións periódicas, edición de 
materiais impresos e adquisición de mobiliario. 
 
 
 
M.V., 'El actor vilalongués Celso Bugallo leerá el pregón del Entroido 2005', Diario de 
Arousa, 'Pontevedra', 28 xaneiro 2005, p. 25. 
 
Coméntase que o actor Celso Bugallo será o encargado de ler o pregón das festas do 
entroido en Pontevedra e indícase que Bugallo é coñecido principalmente polos seus 
traballos en Los lunes al sol e Mar adentro. 
 
 
M.Z., 'Plantan un carballo en memoria de Risco', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 9 abril 2005, p. 
45. 
 
Infórmase que un dos actos que terá lugar, dentro do programa de homenaxe a Vicente 
Risco, é a plantación dun carballo na alameda da cidade de Ourense. 
 
 
Machuca, C.G., 'Arte Dramático tendrá sede definitiva en Navia en septiembre del año 
2007', Faro de Vigo, 'Vigo', 7 outubro 2005, p. 4. 
 
O director da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia informa de que esta contará 
con sede definitiva en Sampaio de Navia en setembro de 2007, logo de que a Xunta se 
comprometese a consignar as partidas necesarias para a súa construción. O futuro teatro 
chamarase "Carlos Casares" en honor do seu impulsor. 
 
 
 
Mallo Castro, Arcadio, 'A foto', La Voz de Galicia, 'Relatos de verán', 11 agosto 2005, p. 
46. 
 
Evocación nostálxica do pasado a través da contemplación dunha vella fotografía de grupo 
no xardín do instituto. 
 
 
 
Mallo, A., 'Homenaxe en Oleiros ó poeta da patria, Manuel María', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 
20 febreiro 2005, p. 30. 
 
Coméntase a celebración da homenaxe que o Concello de Oleiros lle rendeu ao poeta 
Manuel María coa denominación dunha das salas da biblioteca municipal co nome do 
escritor. No acto, segundo se indica, participou a viúva do escritor, o alcalde e máis o 



profesor universitario Martínez Pereiro, encargado de facer a loanza a Manuel María. Este 
artigo tamén saíu publicado en El Correo Gallego, o día 20 de febreiro de 2005. 
 
 
Mallo, A., 'Autores galegos con presente e futuro', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 15 maio 2005, 
p. 30. 
 
Infórmase de que a Asociación de Escritores en Lingua Galega  (AELG) celebrará en Poio 
os días catro e cinco de xuño unhas xornadas culturais con motivo do seu 25 aniversario. 
Ofrécense datos sobre o programa das xornadas, que recolle múltiples actividades como 
conferencias, mesas redondas, un recital e unha actuación musical. Fálase tamén da 
presentación deste mesmo programa, levada a cabo polo presidente da AELG, Cesáreo 
Sánchez Iglesias, quen, no marco do evento, incidiría en determinados momentos sinalados 
da traxectoria vital da Asociación, como a data do seu nacemento ou a calebración do I 
Encontro de Escritores en Lingua Galega no mosteiro de Poio, en 1981. Así mesmo, 
recóllese a valoración positiva que Sánchez Iglesias fai do contacto cos autores doutras 
literaturas.  
 
 
 
Mallo, A., 'Versos para Manuel María', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 6 novembro 2005, p. 32. 
 
Infórmase sucintamente das actividades levadas a cabo no seo do Congreso sobre Manuel 
María que, logo de tres días celebrándose, pechouse o venres cun recital de poemas do 
autor a cargo de diversos poetas galegos, e cunha conferencia final pronunciada por Basilio 
Losada, compañeiro de xeración do homenaxeado. 
 
 
 
Mallo, Albino, 'Rosalía para cruzar España', Galicia Hoxe, 'Maré', 12 xaneiro 2005, p. 44. 
 
Infórmase sobre a estrea do espectáculo poético musical titulado Sobre la sombra que 
sempre me asombra, realizado en homenaxe a Rosalía de Castro. Coméntase que os 
intérpretes son María José Goyanes, Asunción Balaguer, José Aguilar e Lino Braxe, este 
último ademais, foi o encargado de escoller os poemas e da dirección do espectáculo. 
Tamén se indica que a función remata cun poema, "A estrela perdida do teatro", escrito por 
Fernán-Vello no que expresa o desexo que tivo Rosalía de Castro por ser actriz. 
 
 
Mallo, Albino, 'Nos interiores da poetisa', Galicia Hoxe, 'Maré', 16 xaneiro 2005, p. 40. 
 
Infórmase sobre o recital, presentado en forma de teatro, que se levará a cabo en homenaxe 
a Rosalía de Castro, baixo o título Sobre a sombra que sempre me asombra. Indícase que a 
selección de textos, a dirección e a interpretación son de Lino Braxe, acompañado da actriz 
María Asunción Balaguer. Tamén se dá conta da participación de Fernán-Vello coa 
redacción dun monólogo titulado "A estrela perdida do teatro" e saliéntase a representación 
do espectáculo en diferentes cidades españolas. 



 
 
Mallo, Albino, 'O instituto Cervantes acorda coa RAG proxectar a cultura galega', El 
Correo Gallego, 'Hoy', 4 febreiro 2005, p. 75. 
 
Dáse conta da reunión mantida entre César Antonio Molina, presidente do Instituto 
Cervantes, e Xosé Ramón Barreiro, presidente da Real Academia Galega, para asinar un 
acordo no que o Instituto Cervantes se compromete a divulgar a lingua galega por todo o 
mundo. Recóllense as palabras de Molina, quen salienta os actos que se levarán a cabo, 
como a celebración da Semana Cultura de Galicia, a tradución de libros a outras linguas, a 
iniciativa de dar clases de galego a través de internet, etc. Ademais, Molina indicou que os 
novos presidentes das sedes de Lisboa e Milán serán Ramiro Fonte e Antón Castro, 
respectivamente. Este artigo tamén se publicou en Galicia Hoxe, o día 4 de febreiro de 
2005. 
 
 
Mallo, Albino, 'O galego tamén conta', Galicia Hoxe, 'Maré', 4 febreiro 2005, p. 43. 
 
Dáse conta da reunión mantida entre César Antonio Molina, presidente do Instituto 
Cervantes, e Xosé Ramón Barreiro, presidente da Real Academia Galega, para asinar un 
acordo no que o Instituto Cervantes se compromete a divulgar a lingua galega por todo o 
mundo. Recóllense as palabras de Molina, quen salienta os actos que se levarán a cabo 
como a celebración da Semana Cultura de Galicia, a tradución de libros a outras linguas, a 
iniciativa de dar clases de galego a través de internet, etc. Ademais, Molina indicou que os 
novos presidentes das sedes de Lisboa e Milán serán Ramiro Fonte e Antón Castro, 
respectivamente. Este artigo tamén se publicou en El Correo Gallego, o día 4 de febreiro de 
2005. 
 
 
Mallo, Albino, 'Oleiros lembra a Manuel María', El Correo Gallego, 'Hoy', 20 febreiro 
2005, p. 74. 
 
Coméntase a celebración da homenaxe que o Concello de Oleiros lle rendeu ao poeta 
Manuel María coa denominación dunha das salas da biblioteca municipal co nome do 
escritor. No acto, segundo se indica, participou a viúva do escritor, o alcalde e máis o 
profesor universitario Martínez Pereiro, encargado de facer a loanza a Manuel María. Este 
artigo tamén saíu publicado en Galicia Hoxe, o 20 de febreiro de 2005. 
 
 
Mallo, Albino, 'O teatro nun traballo de resistencia', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 2 abril 2005, p. 
44. 
 
Dáse conta da presentación da edición en libro da obra teatral de Gustavo Pernas, Paso de 
Cebra. Comenta Pernas que se trata dunha comedia chea de ironía e humor onde un grupo 
de persoas non poden moverse porque non poden cruzar a rúa. Indica o autor que xa 
realizaron moitas representacións mais non saíron do ámbito galego e que a darán a coñecer 



na Feira de Teatro de Santiago de Compostela para conseguir que a inclúan en festivais ou 
ciclos. 
 
 
Mallo, Albino, 'Como un acto de igualdade', Galicia Hoxe, 'Maré', 15 abril 2005, p. 42. 
 
Saliéntase que César Antonio Molina, director do Instituto Cervantes, doa a súa biblioteca á 
Deputación da Coruña formada por cincuenta mil libros, cartas, revistas literarias, 
gravados, cadros, vídeos, etc. Pola súa parte, Fernández Moreda, presidente da Deputación, 
asegura que todo o material será catalogado e situado en salas especiais ao alcance de 
todos. Molina tamén afirmou que os novos libros que vaia adquirindo, serán entregados 
posteriormente polos seus fillos. 
 
 
Mallo, Albino, 'Xuntanza en Poio da Asociación de Escritores en Lingua Galega', El 
Correo Gallego, 'Hoy', 15 maio 2005, p. 75. 
 
Dáse conta da celebración dunhas xornadas culturais con motivo do vintecinco aniversario 
da Asociación de Escritores en Lingua Galega que se celebrarán no Mosteiro de Poio e nas 
que haberá relatorios, mesas redondas, un recital poético e unha actuación musical. No acto 
de presentación do programa, o presidente da asociación salientou a importancia das 
iniciativas que se propoñen e lembrou o I Encontro de Escritores en Lingua Galega 
celebrado en 1981. Finalmente, dáse conta dos días das actividades e dos participantes. 
 
 
Mallo, Albino, 'Falar para entender', Galicia Hoxe, 'Maré', 31 maio 2005, p. 48. 
 
Infórmase do programa da II edición dos Diálogos Literarios de Mariñán que son 
organizados pola Fundación Carlos Casares. Saliéntase que se trata dun encontro de 
escritores e non dun congreso onde os debates xiran en torno aos seguintes temas: "50 anos 
con Merlín e familia, con Ramón Pernas e Xosé Miranda; "O conto literario", con José 
María Merino e Miguel Anxo Murado; "Literatura, violencia e guerra", con José Viale 
Moutinho e Anxo Rei Ballesteros; "Editar poesía", con Jesús Munárriz e Miguel Anxo 
Fernán Vello; "Galicia entre dous mares", con Susana Fortes e Arcadio López-Casanova; e 
finalmente, "Traducindo" con Elarbi El Harti e Basilio Losada. Este artigo saíu publicado 
ademais de neste xornal, en El Correo Gallego, o día 31 de maio de 2005. 
 
 
Mallo, Albino, 'Os II Diálogos Literarios, desde o 2 de xuño no Pazo de Mariñán', El 
Correo Gallego, 'Hoy', 31 maio 2005, p. 75. 
 
Infórmase do programa da II edición dos Diálogos Literarios de Mariñán que son 
organizados pola Fundación Carlos Casares. Saliéntase que se trata dun encontro de 
escritores e non dun congreso onde os debates xiran en torno aos seguintes temas: "50 anos 
con Merlín e familia, con Ramón Pernas e Xosé Miranda; "O conto literario", con José 
María Merino e Miguel Anxo Murado; "Literatura, violencia e guerra", con José Viale 
Moutinho e Anxo Rei Ballesteros; "Editar poesía", con Jesús Munárriz e Miguel Anxo 



Fernán Vello; "Galicia entre dous mares", con Susana Fortes e Arcadio López-Casanova; e 
finalmente, "Traducindo", con Elarbi El Harti e Basilio Losada. Este artigo saíu publicado 
ademais de neste xornal, en Galicia Hoxe, o día 31 de maio de 2005. 
 
 
Mallo, Albino, 'Luz Pozo presenta o libro 'Memoria Solar', El Correo Gallego, 'Hoy', 3 
xuño 2005, p. 73. 
 
Dá conta da publicación oficial do libro de Luz Pozo Garza, Memoria solar, e nomea aos 
paticipantes do acto de presentación. 
 
 
Mallo, Albino, 'Memoria solar de Luz Pozo', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 3 xuño 2005, p. 44. 
 
Infórmase da presentación oficial do libro de Luz Pozo Garza que recolle toda a súa obra 
poética baixo o título Memoria Solar, publicado por Lintero Edicións. No acto estiveron 
presentes Carmen Blanco, Xavier Seoane, Fernán-Vello, Olivia Rodríguez e Manuel 
Ramos. Coméntase que o volume contén doce poemarios, algún inédito, e Luz Pozo indica 
que seguirá traballando non só coa poesía, senón tamén, no campo da prosa e nos labores 
de investigación da Real Academia Galega. 
 
 
Mallo, Albino, 'A violencia nas letras', Galicia Hoxe, 'Maré', 4 xuño 2005, p. 44. 
 
Informa da celebración dos II Diálogos Literarios de Mariñán, organizados pola Fundación 
Carlos Casares e a Deputación da Coruña, e comenta que nesta xornada houbo dous 
diálogos: un sobre "Literatura, violencia e guerra" no que participou José Viale Moutinho e 
Anxo Rei Ballesteros, e outro, sobre "Editar poesía", con Fernán Vello e Jesús Munárriz. 
 
 
Mallo, Albino, 'Espiral Maior publicará poemarios e antoloxías bilingües galego-castelán', 
El Correo Gallego, 'Hoy', 18 xuño 2005, p. 76. 
 
Infórmase do proxecto que levará a cabo a editorial Espiral Maior e a Deputación da 
Coruña e que consiste en sacar á luz unha nova colección de poemarios e antoloxías 
poéticas escritos en galego, coa súa correspondente tradución ao castelán, co obxectivo de 
difundir a poesía galega por todo o mundo. Coméntase que no 2005 sairán catro libros: 
Prometeo a flor de loto, de Luz Pozo, traducido pola propia autora; unha antoloxía de 
poetas de 1950-60, traducida por Luciano Rodríguez; outra antoloxía de Lois Pereiro, 
seleccionada por Miguel Mato Fondo; e por último, versos inéditos de Manuel Rivas que 
serán recompilados e traducidos polo escritor. Así mesmo, tamén se salienta que cada libro 
presentará un limiar no que se analizará a obra do autor e se aportarán datos biblio-
biográficos. 
 
 
Mallo, Albino, 'A contracultura galega, fío dunha exposición na Fundación Seoane', El 
Correo Gallego, 'Hoy', 29 xuño 2005, p. 76. 



 
Dáse conta da inauguración da exposición "O lado da sombra" na Fundación Luís Seoane 
da Coruña, onde se recupera a historia esquecida da contracultura galega dos anos 70 e 80. 
Indícase que a mostra se centra principalmente en tres campos da cultura popular como son 
a edición de revistas e libros, a edición de discos e a cinematografía. Esta noticia saíu 
publicada ademais, no xornal Galicia Hoxe, o día 29 de xuño de 2005. 
 
 
Mallo, Albino, 'Tan cerca, tan lonxe', Galicia Hoxe, 'Maré', 29 xuño 2005, p. 42. 
 
Dáse conta da inauguración da exposición "O lado da sombra" na Fundación Luis Seoane 
da Coruña, onde se recupera a historia esquecida da contracultura galega dos anos 70 e 80. 
Indícase que a mostra se centra principalmente en tres campos da cultura popular como son 
a edición de revistas e libros, a edición de discos e a cinematografía. Esta noticia saíu 
publicada ademais, no xornal El Correo Gallego, o día 29 de xuño de 2005. 
 
 
Mallo, Albino, 'Lugrís Freire, proposto pola RAG para o Día das Letras Galegas 2006', El 
Correo Gallego, 'Hoy', 3 xullo 2005, p. 76. 
 
Indícase que o autor homenaxeado o Día das Letras Galegas do 2006 é Manuel Lugrís 
Freire. Esta decisión, segundo Xosé Manuel Barreiro, director da Real Academia Galega, 
foi asinada por Neira Vilas, Charo Rodríguez, Antón Santamarina e Francisco Fernández 
Rei. Finalmente, resúmese a traxectoria vital de Lugrís tanto en Galicia como na 
emigración. 
 
 
Mallo, Albino, 'Para un dos gardiáns da lingua', Galicia Hoxe, 'Maré', 3 xullo 2005, p. 30. 
 
Infórmase da decisión adoptada pola Real Academia Galega de dedicarlle o Día das Letras 
Galegas no ano 2006 a Manuel Lugrís Freire. Achéganse algúns datos sobre o abano de 
candidatos manexado e sobre as razóns que levaron, finalmente, á escolla de Lugrís por 
unanimidade. Nun breve cadro á parte, faise un sucinto percorrido pola traxectoria do 
persoeiro homenaxeado. 
 
 
 
Mallo, Albino, 'Convenio cultural entre a Deputación e Caixanova', El Correo Gallego, 
'Hoy', 22 xullo 2005, p. 73. 
 
Información acerca da programación cultural que presentaron a Deputación da Coruña e 
Caixanova, composta por música, teatro, arte, exposicións e conferencias e que se 
desenvolverá nos concellos coruñeses de máis de 10.000 habitantes e cabeceiras de 
comarca. 
 
 
 



Mallo, Albino, 'Díaz-Pardo emerxente', Galicia Hoxe, 'Maré', 6 outubro 2005, p. 33. 
 
Recuperación dun mural de 1946 realizado por Isaac Díaz Pardo no que era o Cine Goya e 
nun futuro próximo será a sede da Fundación deste empresario e editor. Trátase dun mural 
de 5´30 metros de lonxitude por 2´50 de ancho, realizado por encargo do dono do cine, 
polo que o tema é unha alegoría sobre este espectáculo. 
 
 
 
Mallo, Albino, 'A obra de Díaz-Pardo emerxe outra vez nunha Fundación dedicada a el na 
Coruña', El Correo Gallego, 'Hoy', 6 outubro 2005, p. 68. 
 
Trata da recuperación do mural realizado por Díaz Pardo en 1946 para o que era daquela o 
Cine Goya e agora a sede de Hércules Edicións. Trátase dun debuxo  de trazos negros que 
representa unha alegoría do cine, que mide 5´30 metros de lonxitude por 2´50 de altura. O 
autor asinou e realizou esta inscrición: "Isto pinteino polo ano 46. Xa non me lembro. Isaac 
Díaz Pardo. Mea culpa." 
 
 
 
Mallo, Albino, 'Basilio Losada revela a forza do amor na obra de Manuel María', El Correo 
Gallego, 'HOY', 5 novembro 2005, p. 66. 
 
Información acerca do Congreso sobre Manuel María, que rematará na Coruña cun recital 
poético a cargo de Bernardino Graña, María do Carme Krukenberg, María Xosé Queizán, 
Luz Pozo Garza e  Xosé Luís Méndez Ferrín e unha conferencia de Basilio Losada. 
 
 
 
Mallo, Albino, 'O home que foi e o que será', Galicia Hoxe, 'Maré', 29 decembro 2005, p. 
34. 
 
Dáse conta da exposición aberta baixo o título "Manuel María, a palabra viva" no Centro 
Cultural A Fábrica de Oleiros e dedicada ao escritor. Consta de vinte e cinco paneis que 
recorren a vida e obra de Manuel María a través de textos e fotografías. Saliéntase o 
contido de tres paneis, os titulados "Eu son Manuel María" e "Eu amo á Terra Chá, sempre 
tan miña", e o dedicado aos nenos. Así mesmo, defínese a Manuel María como o escritor 
galego máis prolífico da segunda metade do século XX e que tratou toda clase de xéneros 
literarios. 
 
 
 
Malvido Otero, Gemma, 'Cangas, capital do cómic', A Nosa Terra, 'Fin de semana', 27 
xullo 2005, p. 34. 
 
Información sobre o Salón do Cómic de Cangas, as áreas habilitadas, os participantes e os 
actos desenvolvidos. 



 
 
 
Manuel María, 'Balada para lle dicir á miña terra', A Nosa Terra, nº 1.185, 21 xullo 2005, 
p. 1. 
 
Con motivo do Día da Patria Galega publícase o poema "Balada para lle dicir á miña terra", 
pertencente a Libro das badaladas (1978). 
 
 
 
Manuel María, 'De 'Camiños de luz e sombra', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 14 outubro 2005, p. 
40. 
 
Acolle un poema de Camiños de luz e sombra, de Manuel María. 
 
 
 
MARÉ, 'De todos os ventos, o noroeste', Galicia Hoxe, 'Maré', 4 xaneiro 2005, p. 36. 
 
Coméntase que o escritor Miquel Desclot publicou un volume en catalán que contén versos 
de sesenta e cinco autores de todo o mundo. Nesa compilación, indícase que aparecen dous 
escritores galegos: Martím Codax de quen recolle catro cantigas de amigo do século XIII, e 
Fernán-Vello, do que escolleu os seus versos dedicados a Basilio Losada e titulados "El 
Bes". 
 
 
MARÉ, 'Oriente no faro galego', Galicia Hoxe, 'Maré', 5 xaneiro 2005, p. 36. 
 
Anúnciase a chegada á libraría de dúas obras de Xabier Queipo, o libro de relatos Os ciclos 
do bambú (2004) e o poemario Glosario (2004). Céntrase na presenza do orientalismo nos 
relatos da primeira obra, da que destaca a liña de continuidade que mantén con outros 
títulos do autor como Malaria sentimental ou O ladrón de esperma. Tamén se sinala como 
característica desta obra o experimentalismo e a busca de novos rexistros. De Glosario dise 
que é unha obra anterior, que foi adiada catro anos por cuestións editoriais e que nela 
conflúen tres propostas: o xogo poético a partir de conceptos biolóxicos, os haikus e a 
aproximación poética ás viaxes. Remátase coas palabras do propio autor nas que sinala que 
escribe poesía ou prosa indistintamente. 
 
 
 
MARÉ, 'Alianza contra a agonía', Galicia Hoxe, 'Maré', 5 xaneiro 2005, p. 35. 
 
Infórmase sobre a creación da primeira alianza editorial galega coa distribuidora Arnoia, na 
que se unen sete editoriais galegas que poñen o seu produto na man desta nova empresa 
para difundir os seus libros, incluso fóra de Galicia. As editoriais que participan no 



proxecto son Edicións do Cumio, Espiral Maior, Laiovento, Toxosoutos, Ir Indo, Galaxia e 
Xerais. 
 
 
MARÉ, 'Para os Reis da casa', Galicia Hoxe, 'Maré', 5 xaneiro 2005, p. 37. 
 
Dáse conta das últimas novidades editoriais que saíron á luz antes dos Reis do 2005 por 
parte das editoriais Kalandraka e Galaxia. Coméntase que Kalandraka publicou para os 
máis novos, A verdadeira historia de Carapuchiña, de Rodríguez Almodóvar e dentro da 
súa colección "Sondeconto", sacou á luz: O oso fabuloso, A memoria das árbores, 
Gatipedro e Soños de Xulieta. Pola súa parte, Galaxia centrouse nas traducións dos clásicos 
universais e presentou As ondas, de Virginia Woolf e Un médico de aldea, de Kafka, así 
como, a reedición de Ilustrísima, Historias que ninguén cre e Contos da néboa. Por último, 
noméanse outras novidades de Galaxia como Capitol, última sesión, de Miguel Anxo 
Fernández; Diario de Comidas, de Rodríguez Baixeras; Unha viaxe no Ford T, de Xerardo 
Agrafoxo; As frechas de ouro, de John Rutherford e Tristano morre, de Tabucchi. 
 
 
MARÉ, ''Charenton', o xenoma poético de Chus Pato', Galicia Hoxe, 'Maré', 5 xaneiro 
2005, p. 36. 
 
Coméntase a última obra de Chus Pato, Charenton, na que a autora expresa por medio do 
humor e da ironía unha reflexión sobre o presente do nacionalismo galego e reivindica o 
xenoma poético. Recóllense as opinións da propia autora. 
 
 
MARÉ, 'Valle-Inclán, a musa de  Borobó', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 6 xaneiro 2005, p. 36. 
 
Anúnciase a publicación do libro Anacos Valleinclanianos que recolle unha selección de 
cincuenta artigos escritos polo xornalista Raimundo García Domínguez "Borobó" sobre o 
escritor arousán. 
 
 
 
MARÉ, 'o soño da lingua apátrida', Galicia Hoxe, 'Maré', 7 xaneiro 2005, p. 37. 
 
Dáse conta da existencia de falantes da lingua esperanto na provincia de Ourense. 
Coméntase que se trata dunha lingua cun nivel de falantes semellantes ao hebreo e indícase 
que en Galicia existen dúas asociacións locais de esperanto, en Santiago e Vigo. Ademais, 
sinálase que algunhas obras de autores galegos foron traducidas a este lingua, por exemplo, 
Retrincos de Castelao. 
 
 
MARÉ, '¿Sénteste poeta?, a pregunta para empezar un taller', Galicia Hoxe, 'Maré', 9 
xaneiro 2005, p. 32. 
 



Dáse conta da celebración dun taller de poesía impartido polo escritor Francisco Castro e 
organizado por Caixanova, no que os participantes desde o primeiro momento, crearán os 
seus propios poemas para fomentar a creatividade. Indícase que o taller se divide en oito 
sesións e ao final, cada participante recibirá un informe dos seus logros. 
 
 
MARÉ, 'un vinte e nove por cento máis', Galicia Hoxe, 'Maré', 9 xaneiro 2005, p. 32. 
 
Dáse conta do total de funcións escénicas e concertos promovidos polo Igaem (Instituto 
Galego das Artes Escénicas e Musicais) cuxo número aumentou á cifra de mil corenta e 
cinco espectáculos. En canto ás representacións teatrais realizáronse oitocentas oito e 
saliéntanse como espectáculos de maior éxito Flash Back Compostela e Galicia Máxica. 
 
 
MARÉ, 'Xela Arias, premio Plácido Castro', Galicia Hoxe, 'Maré', 16 xaneiro 2005, p. 43. 
 
Dáse conta da resolución da IV edición do premio de tradución Plácido Castro que será 
compartido entre Xela Arias pola tradución da obra de Baudelaire, O Spleen de Paris, e 
Moisés Rodríguez Barcia, pola tradución Do asasinato considerado como unha das belas 
artes, de Thomas de Quincey. 
 
 
MARÉ, 'O home e a memoria', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 26 xaneiro 2005, p. 45. 
 
Infórmase sobre diferentes homenaxes ofrecidas ao poeta Manuel María. A primeira da que 
se dá conta é a homenaxe recibida en Lisboa na biblioteca Museo República e Resistencia 
baixo o título "Uma voz da Galiza e de Portugal" na que se leron poemas do escritor. Outra 
das homenaxes foi ofrecida pola revista Xistral que sacou un monográfico sobre o escritor e 
dáse conta dos participantes que elaboraron o traballo. Por último, indícase que o Concello 
de Vilagarcía vai dedicar unha rúa ou praza da cidade a Manuel María. 
 
 
MARÉ, 'Porque quedas en nós', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 28 xaneiro 2005, p. 41. 
 
Infórmase da entrega do premio "Plácido Castro de Tradución" que o xurado outorgou a 
Xela Arias pola tradución da obra de Baudelaire, O Spleen de París, e a Rodríguez Barcia 
pola tradución da obra de Thomas de Quincey, Do asasinato considerado como unha das 
belas artes. A propósito da nova, tamén se salienta a recente publicación do libro en 
homenaxe a Xela Arias e titulado Xela Arias, quedas en nós. O volume, publicado por 
Xerais, a Asociación de Escritores en Lingua Galega e mais a súa familia, recompila as 
colaboracións de máis de cincuenta persoas así como fotografías e ilustracións. A obra 
aparece dividida en catro apartados titulados: "No pouso dos afectos", "No silencio das 
palabras", "Vencerse é cousa de se tratar" e "Un día tiven desexos e cumprinos". Por 
último, resúmese a traxectoria literaria da autora. 
 
 
MARÉ, 'Cunha tendencia á baixa', Galicia Hoxe, 'Maré', 2 febreiro 2005, p. 41. 



 
Infórmase sobre os datos ofrecidos polo Barómetro de hábitos de lectura e compra de 
libros, nos que se revela que o índice de lectores en Galicia continúa a ser moi baixo aínda 
que tivo unha subida nos últimos anos. Indícase que a novela e o conto seguen a ser os 
xéneros preferidos e que é maior o número de mulleres lectoras que de homes. 
 
 
MARÉ, 'Rafa Villar, no ventre da balea', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 3 febreiro 2005, p. 43. 
 
Infórmase da presentación do volume número quinto da colección "Poeta en Compostela" 
que edita o Correo Galego, a Concellería de Cultura de Santiago de Compostela e mais a 
Asociación de Escritores en Lingua Galega. Coméntase que este libro, titulado No ventre 
da balea (escolma poética persoal 1994-2004), recolle una selección de textos de oito 
poemarios de Rafa Villar, ademais de varios poemas inéditos e unha composición final. Por 
último, achéganse as palabras do propio escritor, quen valora calquera iniciativa de 
promoción da literatura. 
 
 
MARÉ, 'Novo avance editorial', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 3 febreiro 2005, p. 42. 
 
Coméntase o balance obtido pola editorial Xerais en canto á publicación de libros durante o 
2004. Indícase que os máis vendidos foron os dicionarios adaptados ás novas normas da 
Real Academia Galega, seguidos da literatura xuvenil e das novelas contemporáneas. Dáse 
a cifra de cento cincuenta e seis novidades e oitenta e catro reimpresións, ademais de se 
anotar as obras dos escritores máis solicitados. 
 
 
MARÉ, 'Neira Vilas, o clásico', Galicia Hoxe, 'Maré', 6 febreiro 2005, p. 30. 
 
Dáse conta da homenaxe ofrecida a Neira Vilas na sexta edición do Salón do Libro Infantil 
e Xuvenil organizado pola Concellería de Cultura do Concello de Pontevedra. No acto a 
loanza do escritor foi realizada da man de Ramón Regueira Varela quen repasou a 
traxectoria vital de Neira Vilas e dáse conta, ademais, dos asistentes á homenaxe. 
 
 
MARÉ, 'Correntes d´Escritas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 8 febreiro 2005, p. 45. 
 
Dáse conta da participación de tres escritores galegos, Carlos Quiroga, Xavier López López 
e Xavier Queipo, na sexta edición do Encontro das Correntes d'Escritas celebrado este ano 
en Portugal e no que se reúnen escritores pertencentes a América do Sur, Europa e África. 
 
 
MARÉ, 'Unha revisión crítica', Galicia Hoxe, 'Maré', 12 febreiro 2005, p. 43. 
 
Infórmase sobre o proxecto que o colectivo Burla Negra vai levar a cabo baixo o título "Hai 
que botalos" onde se pretende dar unha visión crítica da situación económica, social, 
política e cultural de Galicia. Coméntase que o proxecto consta de vinte cinco 



curtametraxes nas que participan, entre outros, Mabel Ribera, Luis Tosar, Sechu Sende, 
Suso de Toro e Manuel Rivas, entre outros. 
 
 
MARÉ, 'Encontro con Simbad', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 18 febreiro 2005, p. 41. 
 
Infórmase da participación da literatura galega na décimo primeira edición do Salón 
Internacional do Libro de Casablanca, representada por Luis G. Tosar, presidente do PEN 
Club de Galicia, e por Fernán-Vello, presidente da Asociación Galega de Escritores. 
Ambos comentan que a experiencia foi moi positiva para as letras galegas, xa que 
descubriron o interese da cultura árabe pola nosa literatura e salientaron a obra Se o vello 
Simbad volvese ás illas, como un clásico do imaxinario infantil na comunidade árabe. Por 
último, Fernán-Vello prometeu publicar unha antoloxía bilingüe galego-árabe de poetas 
marroquís en Espiral Maior. 
 
 
MARÉ, 'Nunha remuda constante', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 19 febreiro 2005, p. 41. 
 
Dáse conta da celebración da asemblea xeral na que os socios da Asociación de Escritores 
en Lingua Galega elixirá á nova xunta directiva. Proponse como presidente a Cesáreo 
Sánchez e continuarán nos cargos Marta Dacosta, Henrique Rabuñal e Marica Campo. 
Ademais, indícase que na asemblea tamén se presentará o calendario de actividades e o 
balance económico e de xestión do 2004. 
 
 
MARÉ, 'Da profesionalización', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 20 febreiro 2005, p. 30. 
 
Recóllese a resolución obtida na asemblea xeral da Asociación de Escritores en Lingua 
Galega, onde foi escollida a nova directiva constituída por Césareo Sánchez, presidente, 
Mercedes Queixas, secretaría xeral, Anxo Gómez, adxunto á secretaría, Marta Dacosta, 
tesoureira, Xabier Queipo, encargado das relacións internacionais, Marga Romero, da zona 
de Vigo, Xerardo Méndez, da zona de Ourense, Antía Otero, en Compostela e Henrique 
Rabuñal, na zona da Coruña. Ademais, indícase que nomearon a Vicente Araguas como o 
representante da AELG en Madrid. Por último, coméntase que na asemblea foi presentado 
o programa de actividades do 2005 e a concesión do premio "Os bos e xenerosos" ao 
Museo do Pobo Galego en Compostela. 
 
 
MARÉ, 'Co desexo de máis apoios', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 22 febreiro 2005, p. 47. 
 
Dáse conta da elección da nova directiva da Asociación de Escritores en Lingua Galega, 
que terá como presidente a Césareo Sánchez Iglesias, quen salientou a importancia de 
consolidar o traballo da asociación e propuxo os novos obxectivos como a continuidade da 
revista interna, a realización dun congreso de escritores galegos e portugueses, continuar 
coas publicacións de Poetas en Compostela, conceder o premio "Os Bos e Xenerosos" ao 
Museo do Pobo Galego, e redactar un libro sobre a historia da asociación. 
 



 
MARÉ, 'Intento de usurpación', Galicia Hoxe, 'Maré', 24 febreiro 2005, p. 41. 
 
Coméntase a problemática que xurdiu coa organización do Día das Letras Chairegas, xa 
que este evento estaba en mans de asociacións e institutos da comarca, os cales, recriminan 
ao alcalde de Castro de Rei, Arturo Pereiro, tomar as rendas da organización do evento e 
facelo propio. Consideran que o alcalde está a facer campaña electoral e que corre perigo a 
celebración deste día. 
 
 
MARÉ, 'Tamén en letras galegas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 25 febreiro 2005, p. 41. 
 
Infórmase sobre a decisión de Víctor Freixanes, director da editorial Galaxia, de sacar á luz 
unha nova colección "Clásicos universais" xa que, segundo comenta Freixanes, esta é unha 
materia pendente na literatura galega. Coméntase que os títulos que se publicarán son, entre 
outros, catro obras de Shakespeare traducidas por Miguel Pérez Romero, Romeo e Xulieta, 
Rei Lear, Noite de Reis e A tempestade; a obra de Dovstoievski, Crime e castigo; As ondas, 
de Virginia Woolf; a tradución feita por Luis Fernández de todos os relatos de Franz Kafka 
até 1917, titulados Un médico de aldea. Narracións completas I; unha antoloxía sobre a 
poesía italiana do século XIII baixo a edición e tradución de Darío Xohán Cabana, 
Antoloxía do Doce Estilo Novo, e o volume Poesía inglesa e francesa, traducido por 
Plácido Castro, Lois Tobío e Delgado Gurriarán. 
 
 
MARÉ, 'O esperado marco de esperanza', Galicia Hoxe, 'Maré', 26 febreiro 2005, p. 43. 
 
Dáse conta da aprobación dos borradores da Lei do Libro, da Lei de Bibliotecas e do Plan 
de Fomento da Lectura e recóllense as palabras de satisfacción de Manuel Bragado, así 
como tamén se reflicte o importante labor que está a desenvolver a Mesa do Libro. 
 
 
MARÉ, 'Dous para dous na RAG', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 26 febreiro 2005, p. 41. 
 
Infórmase sobre os dous candidatos propostos para cubrir os postos na Real Academia 
Galega, deixados por Meixide Pardo e Manuel María. Indícase que os candidatos son 
Euloxio Ruibal e Darío Xohán Cabana, dos cales se apuntan aspectos da súa produción 
literaria. 
 
 
MARÉ, 'Artez premia o Teatro Galán polo 'En pé de pedra', Galicia Hoxe, 'Maré', 26 
febreiro 2005, p. 43. 
 
Dáse conta do premio outorgado pola revista Artez ao equipo da Sala Galán pola seu 
festival de danza na rúa "En Pé de guerra", así como polos doce anos que levan 
dedicándose ao teatro. 
 
 



MARÉ, 'Sobre os pasos de Sarmiento', Galicia Hoxe, 'Maré', 2 marzo 2005, p. 42. 
 
Infórmase da celebración das xornadas "Martín Sarmiento", organizadas pola comisión 
cultural Martín Sarmiento e cuxo obxectivo é tratar os temas da toponimia, a natureza e a 
lingua en Vilafranca do Bierzo. Coméntase que están intentando recuperar o Museo das 
Ciencias Naturais e saliéntase que Sarmiento foi un gran observador da natureza e defensor 
da mesma. 
 
 
MARÉ, 'Un retrato á soidade', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 2 marzo 2005, p. 44. 
 
Dáse conta da publicación da novela curta de Pablo Vaamonde, O mes de abril, onde 
presenta a un ancián que sofre o problema da soidade. Vaamonde, comenta que o libro foi 
redactado a partir da súa propia experiencia, do que lle contaban os pacientes. Indícase que 
o limiar está asinado por Víctor Freixanes e que a novela conta con trinta e un capítulos. 
 
 
MARÉ, 'Euloxio Ruibal na sucesión de Meixide Pardo na Academia', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 4 marzo 2005, p. 41. 
 
Coméntase a decisión da Real Academia Galega de nomear a Euloxio Ruibal como sucesor 
do falecido Meixide Pardo e a proposta do poeta Darío Xohán Cabana para ocupar o posto 
de Manuel María. 
 
 
MARÉ, 'Biografía en catro tempos', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 4 marzo 2005, p. 45. 
 
Infórmase das publicacións que sairán a luz sobre Lorenzo Varela por ser o autor a quen se 
lle dedica o Día das Letras Galegas do 2005. Apúntase que a primeira biografía en saír do 
prelo foi a de Carlos Luís Bernárdez, Lorenzo Varela. Vida e obra, publicada por Xerais e 
que se estrutura en catro etapas da vida do escritor: infancia e mocidade, a guerra, o exilio 
en México e o exilio arxentino. Por outra parte, o maior biógrafo de Varela, Fernando 
Salgado, vai publicar outra biografía e Antón Lopo editará As tres mortes de Lorenzo 
Varela, na que ademais da biografía, inclúe unha antoloxía da súa poesía en galego e en 
castelán. 
 
 
MARÉ, 'O poder e a súa sombra', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 7 marzo 2005, p. 36. 
 
Lembranza polo vintecinco aniversario do colectivo Realidade Galega, creado en 1980 ao 
redor de Ramón Piñeiro e Domingo García-Sabell, co obxectivo de promover o galeguismo 
cultural e defender os dereitos galegos no Estatuto de Autonomía. Dáse conta dos tres anos 
de historia do colectivo e o labor que levou a cabo, así como dalgúns dos seus 
compoñentes. 
 
 
MARÉ, 'Da ética e a estética', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 8 marzo 2005, p. 45. 



 
Infórmase sobre a elección de Euloxio Ruibal como novo membro da Real Academia 
Galega. Recóllense os comentarios do dramaturgo e saliéntase a súa figura como un dos 
principais impulsores do teatro galego para convertelo nun teatro normalizado e 
profesional. Ruibal considera que este é o mellor momento do teatro galego en toda a súa 
historia e indica que o que máis lle preocupa é a súa proxección social. 
 
 
MARÉ, 'Letras con viño e mantel', Galicia Hoxe, 'Maré', 12 marzo 2005, p. 41. 
 
Dáse conta do proxecto que o PEN Clube de Galicia vai levar a cabo baixo o título de 
"Xantares Literarios" cos que pretende unificar a literatura galega coa gastronomía. 
Coméntase que haberá sete xantares nos que serán homenaxeados diferentes autores que 
nalgún momento da súa produción literaria plasmaron o tema da gastronomía galega. Polo 
tanto, dáse conta de todos estes escritores así como dos restaurantes que colaboran co 
proxecto e mais das personalidades que participan nos xantares. 
 
 
MARÉ, '2006, un ano para o exilio', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 14 marzo 2005, p. 37. 
 
Indícase que no ano 2006 celébrase o sesenta e cinco aniversario do exilio republicano de 
1939 e dáse conta dos actos que o goberno está planificando para levar e cabo co obxectivo 
da recuperación da memoria histórica. En canto aos exiliados galegos, faise mención 
especial ás figuras de Lorenzo Varela, Luís Seoane e o compositor Xesús Bal e Gay. 
 
 
MARÉ, 'Os versos de Bodaño lembran hoxe a Casares', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 marzo 
2005, p. 36. 
 
Anúnciase a celebración dun acto en lembranza do escritor Carlos Casares no terceiro 
aniversario da súa morte, organizado polo Liceo de Ourense e a Fundación Carlos Casares. 
Coméntase que na homenaxe, Salvador García-Bodaño fará a presentación do seu libro 
Cantos de ausencia. Elexías (1959-2002), e que haberá un recital poético no que se lerán 
versos en lembranza de Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Otero Pedrayo, Castelao, 
Blanco Amor, Celso Emilio e Carlos Casares, entre outros. 
 
 
MARÉ, 'Eterna María Casares', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 24 marzo 2005, p. 43. 
 
Infórmase da homenaxe que o Instituto Cervantes de París vai ofrecer á actriz María 
Casares e na que participará Miguel Anxo Fernán-Vello. Entre as actividades que se 
levarán a cabo, apúntase unha exposición, a publicación dun libro biográfico e dúas mesas 
redondas, así como a proxección de dúas películas. 
 
 
MARÉ, 'Sherezade da República', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 25 marzo 2005, p. 33. 
 



Dáse conta da semana de actos que vai realizar Nélida Piñón en Galicia, xa que vai ser 
nomeada filla adoptiva de Cotobade, por ter antepasados galegos e pola presenza constante 
de Galicia na súa obra. Así mesmo, fará a presentación de dúas novelas que acaban de 
publicar editoriais galegas: Voces do deserto, publicada por Candeia Editora na que a 
autora recupera a figura de Sherezade e amosa unha nova visión do mundo das mulleres na 
cultura do Islam, e a novela A República dos soños, publicada por Galaxia e na que Nélida 
Piñón trata o tema da emigración galega. Finalmente, dáse conta doutro acto no que 
participará a escritora e do ciclo de conferencias, no que participará, "A arte da conversa. 
Tertulias con...", organizado pola Fundación Fenosa no Museo de Arte Contemporánea da 
Coruña. 
 
 
MARÉ, 'E para ler, nada mellor que unha boa mesa', Galicia Hoxe, 'Maré', 29 marzo 2005, 
p. 42. 
 
Infórmase da celebración dos "Xantares Literarios" que organiza o PEN Clube de Galicia e 
o grupo de restauradores Xantares, e que este ano constará de sete xornadas dedicadas a 
homenaxear a escritores galegos relacionados coa gastronomía. Noméanse os escritores e 
xornalistas que participarán así como os homenaxeados: Álvaro Cunqueiro, Rosalía de 
Castro e Camilo José Cela, Jorge Vítor Sueiro, Xosé María Castroviejo e Antonio 
Odriozola, Otero Pedrayo e Xaquín Lorenzo, Ángel Muro e Ciprinano Torre Enciso e 
Emilia Pardo Bazán, Manuel María Puga e Parga Picadillo. 
 
 
MARÉ, 'De sobremesa: Cunqueiro', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 30 marzo 2005, p. 43. 
 
Dáse conta da realización do primeiro xantar literario organizado polo PEN Clube de 
Galicia que estivo dirixido á figura de Álvaro Cunqueiro. Noméanse os escritores, 
xornalistas e restauradores que participaron, e González Tosar, presidente do PEN, comenta 
que o obxectivo é crear un medio de expresión e relación entre a literatura e a gastronomía. 
 
 
MARÉ, 'Analizan a recepción da obra de Joyce en Cunqueiro', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 31 
marzo 2005, p. 38. 
 
Coméntase que foi inaugurada a XVI edición dos Encontros da Asociación Española James 
Joyce nos que se abordarán diferentes temas relacionados co escritor irlandés e entre eles, 
saliéntase o estudo da recepción da figura de Joyce na obra de Álvaro Cunqueiro. 
 
 
MARÉ, 'De 'A Xuntanza do Piñeiro', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 31 marzo 2005, p. 37. 
 
Infórmase sobre a publicación da escrita poética de Méndez Ferrín desde 1956 até 2003, 
nun volume compilatorio titulado Era na Selva de Esm e publicado por Espiral Maior. Así 
mesmo, recóllense as palabras do propio autor quen indica que foi axudado por Iris Cochón 
e que no libro aparecen sobre todo os poemas de máis difícil acceso. 
 



 
MARÉ, 'Nas vías do galeguismo e da fe', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 2 abril 2005, p. 41. 
 
Dáse conta do pasamento do académico Xulio Francisco Ogando Vázquez en Ourense e 
realízase un percorrido pola súa traxectoria vital e literaria. 
 
 
MARÉ, 'As dúas voces do Atlántico', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 2 abril 2005, p. 45. 
 
Dáse conta da presentación da obra A República dos soños, de Nélida Piñón, na súa versión 
en galego, labor que, segundo se indica, realizaron Carmen Torres París e María Dolores 
Torres París. Indícase que no acto estiveron presentes a autora, Manuel Fraga, Celso Currás 
e Víctor Freixanes. Finalmente, coméntase con brevidade o argumento da novela "máis 
importante da emigración galega", segundo apunta Freixanes. 
 
 
MARÉ, 'A historia de Galicia a través de cinco visións', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 7 abril 
2005, p. 44. 
 
Infórmase da celebración do ciclo de conferencias "Cinco visións de Galicia", organizado 
polo Liceo e o Campus universitario de Ourense co obxectivo de dar a coñecer diferentes 
puntos de vista de Galicia e os seus pensadores dos séculos XVIII ao XX. Entre os 
participantes saliéntase a Henrique Monteagudo, que falará sobre a Galicia do Padre 
Sarmiento; Darío Villanueva, tratará a Galicia de Cela; pola súa parte, Carmen Blanco dará 
a visión de Galicia que tiñan as primeiras escritoras galegas; Xusto Beramendi dedicarase á 
Galicia de Vicente Risco, e por último, Xosé María Dobarro tratará o tema da Galicia dos 
precursores. 
 
 
MARÉ, 'Unha remuda obrigada', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 9 abril 2005, p. 43. 
 
Coméntase que tras o falecemento de Sixto Seco, presidente da Fundación Rosalía de 
Castro, estase a producir unha disputa entre os patróns do plenario da Fundación xa que, 
como se indica, foron propostas dúas candidaturas para ocupar o posto de Sixto Seco. Una 
delas lidéraa Gonzalo Rey Lama, colaborador co anterior presidente, e a segunda proposta, 
máis renovadora, propón como presidenta a Helena Villar. Infórmase que haberá unha 
asemblea antes de final de mes na que decidirán quen presidirá o Padroado e a Fundación 
Rosalía de Castro. 
 
 
MARÉ, 'Libros: consolídase a crise', Galicia Hoxe, 'Maré', 13 abril 2005, p. 40. 
 
Coméntanse os datos ofrecidos polo Instituto Nacional de Estatística en relación á 
produción editorial do 2005. Indícase que esta produción baixou con respecto ao ano 
anterior xa que Galicia está situada como sétima comunidade autónoma a nivel estatal. 
Tamén se aportan os datos con respecto á publicación das obras en galego ou castelán e 
amósase que esta última segue a ser a lingua dominante. 



 
 
MARÉ, 'Récord de asistencia nos Xantares literarios do PEN', Galicia Hoxe, 'Maré', 16 
abril 2005, p. 46. 
 
Dáse conta da celebración do terceiro Xantar Literario en Pontevedra, organizado polo PEN 
Clube de Galicia, e no que lle renderon homenaxe a Jorge Víctor Sueiro. Ademais informa 
de que o seguinte xantar, que tamén se realizará en Pontevedra, homenaxeará a José María 
Castroviejo e a Antonio Odriozola. 
 
 
MARÉ, 'Os libreiros galegos, satisfeitos de Bolonia', Galicia Hoxe, 'Maré', 17 abril 2005, 
p. 30. 
 
Apúntanse os bos resultados obtidos por parte das editoriais galegas que participaron na 
Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Boloña. Recóllense as palabras de 
satisfacción do secretario da Asociación Galega de Editores, Manuel Bragado e de Agustín 
Fernández Paz, quen salienta a importancia das traducións. Finalmente, indícase que no 
stand da AGE houbo a representación de quince editoriais e que Kalandraka Editora tivo un 
stand propio. 
 
 
MARÉ, 'Jaureguizar cre que Portugal ignora a Galicia', Galicia Hoxe, 'Maré', 17 abril 
2005, p. 30. 
 
Dáse conta dos relatorios que o escritor Jaureguizar vai pronunciar en Portugal, 
concretamente nas Universidades de Braga e de Lisboa, nas que falará sobre a escasa 
importancia que a cultura portuguesa lle rende á literatura galega actual, xa que a considera 
atrasada e anticuada, segundo Jaureguizar. 
 
 
MARÉ, '25 anos de libros e país', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 20 abril 2005, p. 43. 
 
Infórmase da celebración do vintecinco aniversario da editorial Sotelo Blanco e recóllense 
as lembranzas do seu director, Olegario Sotelo Blanco, de cando fundou a empresa e as 
dificultades que se atopou para a publicación de certos libros. Ademais, dáse conta do 
programa de actos do aniversario que inclúe unha exposición de documentos de varios 
autores sobre a historia da editorial, e a celebración de relatorios e mesas redondas. 
 
 
MARÉ, 'En busca do pasado', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 21 abril 2005, p. 40. 
 
Refírese á publicación da última novela de Xosé Antón Perozo, 5 de agosto de 1936, 
baseada na súa vila natal, Llerena, e centrada no momento histórico en que estalou a Guerra 
Civil e as consecuencias que produciu na citada vila. Perozo comenta que coa novela viu un 
dos seus retos cumpridos e saliéntase que se trata dunha obra na que a ficción e a realidade 
se mesturan. 



 
 
MARÉ, 'Despegar, agora ou nunca', Galicia Hoxe, 'A festa do mundo dos soños', 23 abril 
2005, p. 44. 
 
Infórmase sobre o estudo publicado en relación aos índices de lectura a nivel estatal. 
Coméntase que no ámbito galego houbo un crecemento do número de títulos, aínda que as 
tiradas sufriron un descenso. En canto aos índices de lectura en Galicia, indícase que non se 
deu un despegue aínda que os editores se senten esperanzados coa próxima aprobación da 
Lei do Libro e da Lei de Bibliotecas. 
 
 
MARÉ, 'O Quixote en Compostela', Galicia Hoxe, 'Maré', 23 abril 2005, p. 42. 
 
Infórmase da inauguración da XXIV edición da Feira do Libro en Santiago de Compostela 
que se iniciará coa lectura popular do Quixote en galego e farase cargo do pregón a 
escritora Rosa Aneiros. Tamén se indica que Xosé Neira Vilas fará a presentación do seu 
libro Xentes e camiños do que se comenta que se trata dunha recompilación de artigos 
xornalísticos e saliéntase a publicación da obra de Cervantes, Don Quixote da Mancha, en 
galego, elaborada pola Consellaría de Cultura e traducida por Xela Arias, María Xesús 
Senín, Mª Xosefa S. Fernández e X. Antón Palacios. 
 
 
MARÉ, 'Lectura, mellor a galega', Galicia Hoxe, 'Maré', 24 abril 2005, p. 30. 
 
Dáse conta da inauguración da XXIV edición da Feira do Libro de Santiago de 
Compostela, cuxo pregón foi pronunciado pola escritora Rosa Aneiros e noméanse as 
personalidades institucionais que asistiron ao acto e que salientaron que o obxectivo da 
feira é promover as obras galegas máis alá das nosas fronteiras. 
 
 
MARÉ, 'A Feira do Libro de Santiago vive un domingo de presentacións', Galicia Hoxe, 
'Maré', 25 abril 2005, p. 37. 
 
Con motivo da celebración da Feira do Libro de Compostela, saliéntase a presenza do 
escritor Manuel Veiga para presentar o seu libro Era por setembro, do que se comenta que 
é unha homenaxe aos exiliados e aos emigrados que viviron dificultades de adaptación ao 
seu regreso a Galicia. Así mesmo, dáse conta da participación doutros autores como María 
Canosa, que tamén firmou exemplares das súas obras. 
 
 
MARÉ, 'Letras galegas en positivo', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 27 abril 2005, p. 44. 
 
Dentro do programa de actividades da Feira do Libro de Compostela, dáse conta da 
participación dos escritores Ramón Loureiro e Neira Cruz que presentaron as obras As 
galeras de Normandía e A noite da raíña Berenguela, respectivamente. Ademais, 
saliéntanse os seus comentarios sobre o bo estado de saúde que vive a literatura galega. 



 
 
MARÉ, 'Renegados do hoxe poético', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 28 abril 2005, p. 42. 
 
Con motivo da presentación do poemario Mecánicas celestes, de Noel Blanco Mourelle, 
xunto a David Souto, Javier Patiño e Adrián Álvarez, recóllense as opinións destes 
escritores en canto ás dificultades que atopan os novos poetas para entraren nos círculos 
literarios e que as súas obras se publiquen. Comentan que a única saída a obteñen cos 
certames literarios pero, aínda así, consideran que neles non se aceptan as liñas máis 
rompedoras. 
 
 
MARÉ, 'Positivas dá outro ar', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 28 abril 2005, p. 44. 
 
Dáse conta da decisión tomada por Paco Macías, director de Edicións Positivas, de darse de 
baixa da Asociación Galega de Editores, alegando que hai unha gran falta de interese ante a 
situación que está a sufrir o sector do libro. Así mesmo, comenta que na Feira do Libro de 
Compostela se está a producir unha guerra de competencias entre os libreiros. 
 
 
MARÉ, 'Tras a crise do sector', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 29 abril 2005, p. 49. 
 
Dáse conta da celebración dunha mesa redonda, dentro do programa de actividades da Feira 
do Libro de Compostela, titulada "O libro na encrucillada" e na que participaron Miguel 
Anxo Fernán-Vello, presidente da Asociación Galega de Editores, Xaime Corral Prieto, 
presidente da Federación de Libreiros de Galicia, Cesáreo Sánchez Iglesias, presidente da 
Asociación de Escritores en Lingua Galega, e Manuel Casal, o coordinador das 
distribuidoras galegas. Todos eles reflexionaron sobre o estado actual do libro que non é 
moi favorábel e propoñen como solución que se aproben as Leis do Libro e de Bibliotecas 
para acadar "normativizar a industria, a creación editorial e as bibliotecas públicas". 
 
 
MARÉ, 'Revisando traxectorias', Galicia Hoxe, 'Maré', 2 maio 2005, p. 36. 
 
Con motivo da celebración do vintecinco aniversario da creación da editorial Sotelo 
Blanco, dáse conta dos actos que se levarán a cabo, entre os que se salientan a exposición 
que contén documentos manuscritos de varios autores que mostran a traxectoria da 
editorial; a edición dunha antoloxía que recolle os títulos publicados na colección de poesía 
Leliadoura; a homenaxe a Manuel Vázquez Montalbán na que participarán José Saramago, 
Manuel Rivas, Juan Marsé e o propio Sotelo Blanco; e outra homenaxe ao libreiro Xesús 
Couceiro Rivas pola súa dedicación á promoción do libro galego. Ademais, haberá 
conferencias e mesas redondas, e finalmente indícase que Sotelo Blanco prepara a edición 
dun libro que recollerá reflexións de vintecinco personalidades galegas. 
 
 
MARÉ, 'A escrita construíndo a lingua', Galicia Hoxe, 'Maré', 2 maio 2005, p. 37. 
 



Dáse conta da elección unánime por parte dos membros da Real Academia Galega de 
nomear a Darío Xohán Cabana como sucesor de Manuel María. Xohán Cabana comenta 
que a nova foi unha alegría e que aportará os seus coñecementos ao traballo que está a 
elaborar a RAG: o gran dicionario lexicográfico. O escritor indica que sobre lexicografía 
hai moitos filólogos mellores ca el pero considera que se debe reflexionar sobre o papel dos 
escritores na construción do idioma xa que moitas veces o "uso" imponse á "norma". 
 
 
MARÉ, 'Sempre estiven preto de Galicia', Galicia Hoxe, 'Maré', 3 maio 2005, p. 47. 
 
Dáse conta da celebración do vintecinco aniversario que a editorial Sotelo Blanco está a 
realizar, coa inauguración dunha exposición na Fundación Torrente Ballester, de Santiago 
de Compostela. O seu director e fundador, Olegario Sotelo Blanco, comenta cómo xurdiu a 
idea de crear a editorial desde a emigración para estar en contacto co país e lembra os 
coloquios mantidos con Ramón Piñeiro ou Filgueira Valverde. Finalmente, Sotelo Blanco 
adianta que está a traballar na creación dun Museo da Emigración en Barcelona, para 
"recuperar a memoria histórica dos emigrantes galegos". 
 
 
MARÉ, 'Do desleixo na cultura', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 6 maio 2005, p. 43. 
 
Dáse conta da campaña iniciada por personaxes da cultura galega contra o despedimento de 
sete traballadores do CGAC de Compostela. Comentan que tales destinos son inxustos e 
propoñen como causa a inestabilidade e desmantelamento do centro, en canto á súa xestión. 
 
 
MARÉ, 'O mestre dos libreiros', Galicia en el mundo, 'MARé', 8 maio 2005, p. 30. 
 
Dáse conta da homenaxe que a Fundación Sotelo Blanco lle rendeu ao libreiro Xesús 
Couceiro por levar máis de trinta anos dedicado á venda do libro galego. Recóllense as 
palabras do homenaxeado quen considera que a súa profesión é difícil e máis neste 
momento no que a facturación baixou moito, e critica a equivocada estratexia de promoción 
da lectura, así como as consecuencias dunha educación castelanizada. 
 
 
MARÉ, 'Máis cerca dos lectores', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 12 maio 2005, p. 41. 
 
Dáse conta do proxecto que levarán a cabo dez editoriais galegas de crear unha 
distribuidora, á que chamarán Arnoia, para favorecer a difusión do libro galego, nun 
momento en que o nivel de facturación é moi baixo. Segundo comenta o director 
financeiro, Alberto Pérez Abreu, o obxectivo é facer chegar ás librerías dous catálogos ao 
ano. 
 
 
MARÉ, 'Dos museos do exilio', Galicia Hoxe, '17 de maio', 12 maio 2005, p. 42. 
 



Infórmase da apertura de dúas exposicións nas que se reivindica o carácter comprometido 
da cultura galega que se viu truncado pola Guerra Civil e o consecuente exilio de artistas 
galegos. Indícase que na Galería Sargadelos de Compostela se expoñerá "Arte e 
compromiso social da cultura galega" e no Museo Marco de Vigo, realizarase a exposición 
"Diáspora. 10 artistas galegos no exilio latinoamericano (1930-1970)". En ambas 
exposicións aparecen autores como Castelao, Manuel Colmeiro e Ángel Botello, entre 
outros. 
 
 
MARÉ, 'O PEN pecha os Xantares cun canto á gastronomía', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 13 
maio 2005, p. 40. 
 
Dáse conta da celebración da última comida das xornadas "Xantares Literarios", 
organizados polo PEN Clube e dedicado nesta ocasión aos escritores Curros Enríquez, 
Pardo Bazán e Manuel María Parga y Puga. Así mesmo, noméanse os participantes que 
acudiron ao xantar. 
 
 
MARÉ, 'Consolidados pero coa crise enriba', Galicia Hoxe, '17 de maio', 13 maio 2005, p. 
44. 
 
Dáse conta da estatística elaborada pola Federación de Gremios e Editores de España onde 
se revela que unha porcentaxe moi baixa de persoas dedican algo do seu tempo libre á 
lectura. Ante estes datos, recóllense as palabras de Antonio Fernández, coordinador da 
Federación de Libreiros de Galicia, Manuel Bragado, presidente da Asociación Galega de 
Editores, e Cesáreo Sánchez, presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega, os 
cales consideran que a creación literaria galega se atopa nun bo momento e que o problema 
chega coa publicación e venda das obras, polo que reclaman un maior apoio institucional 
para promover e potenciar a lectura. 
 
 
MARÉ, 'Libros para mirar e escoitar', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 13 maio 2005, p. 40. 
 
Saliéntase o proxecto pioneiro que levará a cabo a Asociación Galega de Editores e a 
Compañía de Radio e Televisión de Galicia, como campaña publicitaria de fomento da 
lectura en galego. Explícase que se trata da publicación dun libro-DVD titulado Palabra de 
Autor/ Palabra de Autora, no que se recollen as novidades editoriais do ano 2004. Trátase 
dun anuario no que os escritores presentan as súas obras nun volume de trescentas páxinas. 
 
 
MARÉ, 'Choverán libros en Compostela', Galicia Hoxe, '17 de maio', 14 maio 2005, p. 44. 
 
Infórmase do inicio do proxecto "bookcrossing" que consiste en deixar libros pola cidade 
para que quen os atope os lea. Esta iniciativa, que se levará a cabo en Compostela, 
Pontevedra, O Grove, Lugo e Ourense, segundo se apunta, vén promovida polo Movimento 
em Defesa da Língua e a Concellaría de Política Lingüística de Santiago de Compostela. 
Coméntase que serán liberados cento setenta e cinco libros escritos en galego, portugués e 



brasileiro, os cales levarán un código que deberá ser introducido na páxina web 
www.bookcrossing.com. 
 
 
MARÉ, 'O libro, cuestión de óptica', Galicia Hoxe, '17 de maio', 14 maio 2005, p. 43. 
 
Dáse conta dos balances propostos pola Consellaría de Cultura da Xunta de Galicia e os da 
Asociación de Editores en canto á publicación de libros en galego. Mentres que os 
primeiros afirman que houbo un aumento desde o 2001, a AGE considera que a situación é 
crítica e propoñen a cifra de cen libros menos publicados cada ano. Así mesmo, tamén fan 
referencia ás posíbeis causas e indícase que a diferenza nos datos se debe a que o balance 
da AGE só se centra na publicación privada e non en publicacións institucionais. 
 
 
MARÉ, 'Fervenza da vida' para un referente', Galicia Hoxe, '17 de maio', 17 maio 2005, p. 
48. 
 
Dáse conta da homenaxe que a editorial Fervenza lle rende a Francisco Pillado Maior en 
recoñecemento do seu labor como dramaturgo, ensaísta, tradutor e director da editorial 
Laiovento. O propio Pillado comenta que a homenaxe é unha sorpresa xa que o traballo 
editorial, na actualidade, non está moi recoñecido. Na homenaxe, despois da laudatio, 
falará Francisco Pillado a quen se lle entregará a "Fervenza da Vida" (unha escultura). 
 
 
MARÉ, 'Olladas ó buraco negro', Galicia Hoxe, '17 de maio', 17 maio 2005, p. 49. 
 
Infórmase da crise que está a sufrir o mundo editorial galego xa que, segundo os datos que 
se propoñen, houbo un descenso na produción, unha baixada do número de lectores e unha 
escasa calidade. Mais, segundo se comenta, só é a literatura infantil e xuvenil a que salva ao 
sector editorial de chegar a unhas cifras máis baixas. 
 
 
MARÉ, 'Un mago medieval', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 19 maio 2005, p. 45. 
 
Dáse conta da adaptación da novela de Roque Cameselle, Bieito Dubidoso, ao cine que 
estreará Deboura Cultural na primavera do 2006. Coméntase o argumento da obra que se 
centra no momento histórico en que Portugal se separa do Reino de Galicia, e indica 
Casemelle que tivo que variar certos aspectos da novela e que a película só recollerá unha 
primeira parte da vida do protagonista. Ademais, comenta as dificultades coas que se 
atopou e indica os obxectivos que pretende acadar co filme. 
 
 
MARÉ, 'De Profundis', o debut de Miguelanxo Prado no cine', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 19 
maio 2005, p. 45. 
 
Coméntase que Miguelanxo Prado está a realizar a súa primeira longametraxe de animación 
titulada De profundis, que será producida en outono do 2006 por Continental, e resúmese o 



seu argumento. Ademais, tamén se indica que xa colaborou como redactor do guión no 
proxecto da Televisión de Galicia, "A biblioteca da Iguana", que consiste na adaptación de 
contos de escritores ao cinema. 
 
 
MARÉ, 'O PEN reúne poesía e danza nun espectáculo en Santiago', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 
26 maio 2005, p. 44. 
 
Infórmase da celebración do espectáculo musical-poético organizado polo PEN Clube con 
motivo do Mes das Letras Galegas, e baixo o título "Poetic@rte. A danza das palabras". 
Coméntase que o proxecto consiste en mesturar a obra de seis poetas galegos coa música e 
a danza e para iso, contan cos versos de Luís González Tosar, Chus Pato, Román Raña, 
María do Cebreiro, Modesto Fraga e Yolanda López. 
 
 
MARÉ, 'Esfarelar a posguerra', Galicia Hoxe, 'Maré', 31 maio 2005, p. 46. 
 
Dáse conta das novidades que a editorial Xerais está a sacar en canto á recuperación da 
obra de escritores esquecidos. Indícase que editou unha recompilación de poemarios e 
composicións inéditas de Emilio Álvarez Blázquez e que reeditou a obra O camiño de 
abaixo, de Xohán Casal. Así mesmo, tamén saíu do prelo unha das obras máis importantes 
do teatro galego, Vinte mil pesos crime, de Bernardino Graña. 
 
 
MARÉ, 'A AELG celebra os seus 25 anos cun congreso', Galicia Hoxe, 'Maré', 3 xuño 
2005, p. 41. 
 
Dáse conta da realización dun congreso no Mosteiro de Poio e en Pontevedra, para celebrar 
o vintecinco aniversario da Asociación de Escritores en Lingua Galega, e contará con 
relatorios e mesas redondas nas que participan, entre outros, Carlos López Bernárdez, 
Camilo Franco, Henrique Rabuñal, Fernán Vello, Margarita Ledo e Pilar García Negro, 
entre outros. 
 
 
MARÉ, 'Antíteses na distancia', Galicia Hoxe, 'Maré', 5 xuño 2005, p. 34. 
 
Dáse conta da clausura dos II Diálogos Literarios de Mariñán nos que se realizaron dúas 
xuntanzas. A primeira presentouse baixo o título "Galicia entre dous mares" na que 
participaron Susana Fortes e Arcadio López-Casanova, dos que se recollen os seus 
comentarios sobre a escrita en galego. A segunda mesa redonda versou sobre a tradución e 
interviñeron Elardi El Harti e Basilio Losada. 
 
 
MARÉ, 'Cómpren 25 anos máis', Galicia Hoxe, 'Maré', 6 xuño 2005, p. 36. 
 
Infórmase dos actos celebrados con motivo do vintecinco aniversario do nacemento da 
Asociación de Escritores en Lingua Galega. Indícase que a conferencia inaugural correu a 



cargo de Carlos López Bernárdez quen falou sobre eses vintecinco anos de literatura galega 
e tamén se celebraron dúas mesas redondas: unha sobre o presente e futuro dos escritores 
galegos e outra, sobre o traballo desenvolvido pola AELG. Finalmente, cítanse outras das 
actividades realizadas. 
 
 
MARÉ, '25 anos de Sarabela', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 7 xuño 2005, p. 41. 
 
Dáse conta dos actos que celebrará a compañía teatral Sarabela Teatro para conmemorar o 
seu vintecinco aniversario e saliéntase que é a compañía máis premiada nos últimos vinte 
anos debido, sobre todo, ao bo recoñecemento do público por realizar un traballo auténtico. 
Finalmente, realízase un percorrido pola traxectoria vital da compañía. 
 
 
MARÉ, 'Cara ao buraco negro', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 8 xuño 2005, p. 41. 
 
Infórmase de que o estudo elaborado pola Confederación Española de Gremios e 
Asociacións de Libreiros revela que desde o 2001 a venda de libros e a permanencia das 
librerías se viu reducida, e indícase que unha das causas é a baixada nas vendas de libros de 
texto. 
 
 
MARÉ, 'Homenaxe a Fiz Vergara Vilariño cun concerto na Fonte da Coba', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 9 xuño 2005, p. 44. 
 
Dáse conta da homenaxe que, como todos os anos, a Asociación Ergueitos lle rende ao 
poeta Fiz Vergara Vilariño e que se basea nunha xornada de poesía e natureza. 
 
 
MARÉ, 'Na revolución cultural', Galicia Hoxe, 'Maré', 10 xuño 2005, p. 45. 
 
Dáse conta da mostra "Arte e compromiso social da cultura galega" celebrada na galería 
Sargadelos de Compostela, na que se realizarán tres mesas redondas sobre o compromiso 
da cultura galega e a arte. Indícase que a primeira mesa contou coa presenza de Xosé Díaz, 
Natalia Granell, Margarita Ledo, Silvia Longueira, Anxo Rabuñal e Claudio Rodríguez Fer, 
e recóllense os comentarios dos participantes. 
 
 
MARÉ, 'Galicia, na cola editorial', 'Maré', 10 xuño 2005, p. 44. 
 
Dáse conta da celebración do IV Galeusca sobre "Política do libro nas nacións plurilingües" 
e da intervención de Antón Mascato, de Edicións do Cumio, co relatorio "A intermediación 
na promoción do libro". Coméntase que a produción do libro en galego decreceu no último 
ano, en cambio, no País Vasco e Cataluña, mantívose e aumentou, respectivamente. 
 
 
MARÉ, 'Da palabra e da terra', Galicia Hoxe, 'Maré', 15 xuño 2005, p. 43. 



 
Infórmase do proxecto "50 anos con Merlín e familia" que vai levar a cabo a Consellaría de 
Cultura e mais a editorial Galaxia para conmemorar o cincuenta aniversario da aparición da 
obra de Cunqueiro. Coméntase que o proxecto consta de tres etapas: "A terra de Miranda", 
"Álvaro Cunqueiro e Merlín e familia" e "A orixe e expansión do mito"; e que se exhibirá 
unha mostra itinerante sobre os seus personaxes e a repercusión que tiveron, e sobre 
aspectos biográficos de Cunqueiro. 
 
 
MARÉ, 'Editores en contacto', Galicia Hoxe, 'Maré', 17 xuño 2005, p. 41. 
 
Dáse conta da celebración do IV Galeusca de Editores en Donostia no que os editores 
decidiron crear unha secretaría técnica permanente que se encargue de elaborar unha 
memoria-informe na que se recollen as propostas e actividades dos anteriores encontros. 
Así mesmo, apúntanse as dificultades con que os editores galegos, vascos e cataláns se 
atopan na publicación de libros nas correspondentes linguas e entre os inconvenientes, 
salientan o reducido e disperso mercado, a necesidade dunha política bibliotecaria activa, a 
importancia dos libros de texto na lingua propia, etc. 
 
 
MARÉ, 'Unha lírica para o mundo', Galicia Hoxe, 'Maré', 18 xuño 2005, p. 45. 
 
Infórmase do proxecto que levará a cabo a editorial Espiral Maior e a Deputación da 
Coruña e que consiste en sacar á luz unha nova colección de poemarios e antoloxías 
poéticas escritos en galego, coa súa correspondente tradución ao castelán, co obxectivo de 
difundir a poesía galega por todo o mundo. Coméntase que no 2005 sairán catro libros: 
Prometeo a flor de loto, de Luz Pozo, traducido pola propia autora; unha antoloxía de 
poetas de 1950-60, traducida por Luciano Rodríguez; outra antoloxía de Lois Pereiro, 
seleccionada por Miguel Mato Fondo; e por último, versos inéditos de Manuel Rivas que 
serán recompilados e traducidos polo escritor. Así mesmo, tamén se salienta que cada libro 
presentará un limiar no que se analizará a obra do autor e se aportarán datos biblio-
biográficos. 
 
 
MARÉ, 'A poesía galesa feita galego', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 21 xuño 2005, p. 41. 
 
Infórmase sobre a publicación pola editorial Vtp dunha antoloxía de dez poetas galeses 
traducida ao galego por Javier Frías Conde e titulada No país da brétema. Gwlad y 
Cymylau. Recóllense os comentarios de Conde respecto á antoloxía e sinálanse as 
similitudes entre o galés e o galego. 
 
 
MARÉ, 'A RAG abre o debate do Día das Letras 06', Galicia Hoxe, 'Maré', 25 xuño 2005, 
p. 44. 
 
Dáse conta da próxima reunión que se celebrará na Real Academia Galega e onde se 
escollerá quen será o autor homenaxeado para o Día das Letras Galegas do 2006. Entre os 



candidatos propostos, saliéntanse a Carballo Calero, Manuel Lugrís Freire, Florencio 
Delgado Gurriarán e como novidade, aparecen os nomes de Ánxel Casal e Chano Piñeiro, 
personaxes que non proceden directamente do mundo literario. 
 
 
MARÉ, 'un sector protagonista', Galicia Hoxe, 'Maré', 29 xuño 2005, p. 41. 
 
Recóllense as palabras de Miguel Anxo Fernán-Vello, presidente da Asociación Galega de 
Editores, quen afirma que o mundo editorial galego participará no 2006, na Feira do Libro 
de Guadalajara en México xa que hai unha "presenza activa" do libro galego en 
Latinoamérica. Así mesmo, indica que se creou un novo premio literario, o Premio Ánxel 
Casal, que se outorgará no "Salón do Libro e da Industria Cultural" que se celebrará en 
Pontevedra no mes de decembro. Por último, Fernán-Vello anuncia o novo proxecto da 
AGE, que consiste na elaboración do primeiro documental sobre a historia do libro galego. 
 
 
MARÉ, 'Por un centenario en paz', Galicia Hoxe, 'Maré', 2 xullo 2005, p. 41. 
 
Faise referencia á probábel elección de Manuel Lugrís Freire como o escritor homenaxeado 
no Día das Letras Galegas do 2006. Saliéntase a dedicación pola defensa do galeguismo, 
así como as distintas publicacións no ámbito do xornalismo, a poesía, o teatro, os estudos 
lingüísticos, etc. E, sobre todo, apúntase o feito de ser o editor do primeiro xornal 
americano escrito en galego, A gaita gallega. 
 
 
MARÉ, 'Amigo, libreiro e señor', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 7 xullo 2005, p. 40. 
 
Lémbrase ao galeguista Antón Patiño Regueira polo seu pasamento o 6 de xullo de 2005 en 
Vigo, e realízase un percorrido pola súa vida cultural, salientándose que o estabelecemento 
Librouro, que el dirixía, foi un medio clandestino para a publicación de libros durante o 
franquismo. 
 
 
MARÉ, 'Con espírito infatigable', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 19 xullo 2005, p. 42. 
 
Información sobre a homenaxe recibida por Salvador García Bodaño no seu setenta 
aniversario, organizada pola AELG. Recóllense as palabras do escritor e dáse conta dos 
seus proxectos. 
 
 
 
MARÉ, 'Música, debates e letras', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 20 xullo 2005, p. 44. 
 
Información sobre a programación que o Festigal ofrece este ano no que se inclúen 
concertos, debates, presentación de libros, exhibición de curtametraxes, contacontos e 
mostras de artesanía. Actuarán Berrogüetto, Os Diplomáticos, Safari Orquestra, La Phaze 
ou Expensive Soul, entre outros. 



 
 
MARÉ, 'O poeta en Venezuela', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 21 xullo 2005, p. 40. 
 
Información sobre o Festival Mundial da Poesía de  Venezuela ao que acudirá Miguel 
Anxo Fernán-Vello como único representante de España.  
 
 
 
MARÉ, 'A memoria do alcalde', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 21 xullo 2005, p. 41. 
 
Presentación do documental Ánxel Casal, a luz impresa  elaborado con motivo das 
actividades programadas en honra do político galeguista para recuperar a memoria do 
alcalde compostelán asasinado en 1936.  Ao acto acudiron Néstor Rego, responsábeis de 
cultura do consistorio compostelán, e Xan Leira, o director do documental. Tamén se dá 
conta do "Ano Casal", iniciativa da corporción municipal, que aprobou por unanimidade a 
dedicatoria do ano 2005 á memoria do editor e político. 
 
 
 
MARÉ, 'A música que soa na Terra Chá', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 21 xullo 2005, p. 44. 
 
Presentación da XXVI edición do Festival de Pardiñas que dedicará unha homenaxe a 
Manuel María. 
 
 
 
MARÉ, 'Curros terá máis que unha casa', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 22 xullo 2005, p. 42. 
 
Infórmase que a Fundación Curros Enríquez acaba de asinar un orzamento de preto de 
60.000 euros co obxectivo de converter a vivenda natal do escritor nun museo que achegue 
a súa figura e a súa época. 
 
 
 
MARÉ, 'Galiza en Nova York', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 23 xullo 2005, p. 43. 
 
Infórmase das actividades organizadas en Nova York polo escritor e promotor cultural 
Francisco Álvarez "Koki" para espallar a cultura galega. Entre elas, dúas exposicións, un 
ciclo de cine en Galego e as I Xornadas sobre literatura galega, que se celebrarán no 
Instituto Cervantes. 
 
 
 
MARÉ, 'A lingua dos escritores', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 27 xullo 2005, p. 43. 
 



Presentación da  Web do Tesouro Informatizado da Lingua Galega (www.ti.usc.es/TILG 
<http://www.ti.usc.es/TILG>)  que recolle case cen mil palabras do galego moderno. Este 
proxecto, ideado polo Instituto da Lingua Galega en 1985, consiste nun sistema de 
búsqueda no que, logo de introducir un termo, accedemos a unha listaxe con datos do autor, 
libro, editorial, data e o fragmento do texto no que se recolle o termo. Pode consultarse na 
web. O equipo de traballo, dirixido por Antón Santamarina, fixo un labor de catalogación 
de textos do galego moderno, desde o máis antigo de 1464,  o Soneto de Pedro Vázquez de 
Neyra até a actualidade.  
 
 
 
MARÉ, 'Máis cerca do final', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 28 xullo 2005, p. 43. 
 
Infórmase da elección da nova presidencia da Fundación Rosalía de Castro, tras meses de 
polémica, coa única candidatura de Helena Villar Janeiro. 
 
 
 
MARÉ, 'A Feira do Libro da Coruña aposta polos libreiros da vila', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 
30 xullo 2005, p. 41. 
 
Información acerca da Feira da XXXIV edición da Feira do Libro da Coruña, que aposta 
polos vendedores da vila, a maioría nos 53 expositores, coa presenza de autores como 
Miguel Anxo Fernán-Vello, Xavier Alcalá, Ramiro Fonte, Xosé Neira Vilas, Xaime 
Quessada e Suso de Toro. 
 
 
 
MARÉ, 'Subvencións para subiren o pano', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 30 xullo 2005, p. 43. 
 
Infórmase que o Igaem repartiu máis de 600.000 euros en axudas á produción e distribución 
teatral, destinadas a vinte e cinco compañías teatrais galegas. 
 
 
 
MARÉ, 'Detidos no camiño do tempo', Galicia Hoxe, 'Maré', 8 agosto 2005, p. 30. 
 
Información sobre a participación de Yolanda Castaño na UIMP en Santander, onde  
representará á literatura galega no ciclo Martes Literarios, dedicado ás últimas voces da 
poesía no Estado. Na súa intervención ocuparase da traxectoria dos poetas dos 90, 
caracterizados polo individualismo e pola eclosión das mulleres que renovaron a liña da 
nova poesía. 
 
 
 
MARÉ, 'As curas de urxencia', Galicia Hoxe, 'Maré', 9 agosto 2005, p. 43. 
 



Información acerca da Asociación Galega de Editores que alerta do descenso da facturación 
das empresas, sinala a precaria situación de Galicia que non acada a cifra mínima 
recomendada pola Unesco en canto a número de libros por habitantes, así como o déficit 
histórico en canto a bibliotecas. Tamén denuncia que o gasto do goberno galego en libro 
por habitante é inferior á media española e europea. A AGE dá conta asemade dos seus 
proxectos: a participación en dúas feiras internacionais, na de Madrid (LIBER 2005) e na 
de Frankfurt; a organización dun Simposio sobre libro e lectura co tema monográfico O 
libro, a edición, a creación literaria e as novas tecnoloxías;  tamén, a súa implicación 
nunha campaña de promoción da literatura e do libro galego nos medios de comunicación 
durante o Nadal e un convenio coa RTVG polo cal se desenvolverán espazos publicitarios 
destinados a promover a lectura e o libro galego. 
 
 
 
MARÉ, 'Un buscador de tesouros', Galicia Hoxe, 'Maré', 12 agosto 2005, p. 41. 
 
Información sobre as actividades programadas para a Homenaxe ao escritor Xosé Lois 
García en Chantada, consistentes en música, ofrendas, viaxes polo Miño e trinta e catro 
relatorios acerca da súa obra poética, o seu achegamento á lusofonía ou a aproximación ao 
mundo africano. O recoñecemento conta cunha visita ao monte do Faro, onde se realizará 
unha ofrenda ao trobador Xohán de Requeixo. 
 
 
 
MARÉ, 'Santiago recorda a Ánxel Casal no seu 69 cabodano', Galicia Hoxe, 'Maré', 18 
agosto 2005, p. 37. 
 
Información sobre a celebración en Cacheiras dun acto de lembranza a Ánxel Casal no seu 
sesenta e nove cabodano, consistente nunha ofrenda floral e unha camiñada pola zona na 
que Casal apareceu morto. Ademais a Asociación de Escritores en Lingua Galega editará 
un volume no que varios autores renderán  homenaxe ao editor. 
 
 
 
MARÉ, 'Xustiza na Galiza mártir', Galicia Hoxe, 'Maré', 18 agosto 2005, p. 37. 
 
Información sobre a homenaxe a Alexandre Bóveda celebrada en Pontevedra e Poio para 
conmemorar o "Día da Galiza Mártir" o 17 de agosto, data estabelecida polos emigrantes 
galegos na honra dos galeguistas e de todas as vítimas republicanas da Guerra Civil. 
Durante o acto, o vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, anunciou a creación dunha 
"Comisión  da verdade e da memoria". 
 
 
 
MARÉ, 'Un ano de silencio na Terra Chá', Galicia Hoxe, 'Maré', 26 agosto 2005, p. 39. 
 



Anúnciase a realización dunha homenaxe a Manuel María organizada pola asociación 
Xermolos de Guitiriz, a Fundación Manuel María e a Instituto de Estudos Chairegos de 
Vilalba, consistente nunha exposición de portadas dos libros do escritor, debuxos de Felipe 
Criado e textos escritos por Manuel María para a asociación. Tamén haberá unha mesa 
redonda na que intervirán Xulio Xiz, Xosé Luís Novo Caón e Afonso Blanco.  
 
 
 
MARÉ, 'Inéditos para o outono', Galicia Hoxe, 'Maré', 30 agosto 2005, p. 41. 
 
Dáse conta das novidades que publicará Edicións Xerais, entre elas Oeste, a última novela 
de Manuel Rivas, Contra Maqueiro, o último poemario de Méndez Ferrín así como os 
últimos premios Xerais e Merlín: Herba Moura, de Teresa Moure e Unha branca de cobre 
para Martiño, de Carredano ata completar cincuenta títulos. En total sete coleccións que 
suman un total de cincuenta títulos. 
 
 
 
MARÉ, 'O labirinto da herdanza', Galicia Hoxe, 'Maré', 3 setembro 2005, p. 37. 
 
Información acerca da reunión do presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, cos membros 
do Padroado do Museo do Pobo Galego, na que expresa a necesidade de someter a 
avaliacións e análises o proxecto da Cidade da Cultura para mellorar a súa definición e os 
seus contidos, ao tempo que solicitou aos membros do Padroado a súa colaboración para 
unha mellor utilización do proxecto de Eisenman. Tamén precisou que o Museo do Pobo 
Galego terá todo o apoio necesario para desempeñar o seu traballo desde a plena autonomía 
e liberdade. 
 
 
 
MARÉ, 'Parte a Chiapas a Campaña Solidaria do Festiclown galego', Galicia Hoxe, 'Maré', 
5 setembro 2005, p. 31. 
 
Dáse noticia da partida da 3ª Caravana Solidaria do Festiclown cara aos Municipios  
Autónomos de Chiapas. O Festiclown, coa colaboración da súa compañía oficial, Os Sete 
Magníficos Máis Un, organiza esta terceira viaxe solidaria na que participan Iván Prado, o 
clown Manuel Vicente, o malabarista David Bruzos, a zancuda Sandra Caracoles, o 
contacontos Gerardo Santjosep, o xornalista Antón Lopo e Xavier Pin, loxista da xira. O 
obxectivo é fomentar o teatro como instrumento de expresión da cultura dos pobos 
indíxenas e dar lugar á primeira compañía de pallasos indíxenas. 
 
 
 
MARÉ, 'A un palmo do fondo', Galicia Hoxe, 'Maré', 6 setembro 2005, p. 35. 
 
Información acerca da solicitude do presidente da Asociación Galega de Editores, Miguel 
Anxo Fernán-Vello, dunha entrevista coa conselleira de Cultura para conseguir que a Lei 



do libro e a das Bibliotecas sexan aprobadas no Parlamento antes de fin de ano. Este artigo 
tamén saíu publicado en El Correo Gallego, o día 7 de setembro de 2005. 
 
 
 
MARÉ, 'Cultura quere desbloquear os contratos da dirección do Igaem', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 7 setembro 2005, p. 67. 
 
Información sobre a reforma en profundidade do Igaem que pretende a Consellaría de 
Cultura. Apúntase que se renovarán os sete cargos de responsabilidade, e danse algúns 
nomes que soan para substituír a Manuel Guede á fronte de Centro Dramático Galego. 
 
 
 
MARÉ, 'Nin un só paso atrás', Galicia Hoxe, 'Maré', 7 setembro 2005, p. 36. 
 
Informa acerca da intención de Cultura de levar a cabo unha reforma en profundidade do 
Igaem, o que supón a renovación das persoas que forman a dirección do organismo co 
obxectivo de converter o Igaem nun motor da música, o teatro e a danza galega, un 
auténtico buque insignia da cultura. 
 
 
 
MARÉ, 'Catro compañías galegas na Fira de Tárrega', Galicia Hoxe, 'Maré', 7 setembro 
2005, p. 36. 
 
Anúnciase que as compañías galegas Mofa e Befa, Trompicallo, Os Quinquilláns e 
Matarile Teatro acudirán á edición XV da Fira de Tárrega. As obras que levarán son: 
Cultura para dar e tomar (Mofa e Befa), Nadarín (Trompicallo), Moby Dick (Os 
Quinquilláns) e Historia Natural (eloxio do entusiasmo) (Matarile Teatro). 
 
 
 
MARÉ, 'O eco do bardo da Terra Chá', Galicia Hoxe, 'Maré', 7 setembro 2005, p. 37. 
 
Información sobre a homenaxe a Manuel María que se celebrará na Praza das Mulleres de 
Vilalba organizada pola asociación cultural Xermolos, a Fundación Manuel María e o 
Instituto de Estudos Chairegos, durante o cal máis de vinte escritores recitarán versos do 
poeta chairego, poderá contemplarse unha mostra coas diversas edicións dos libros de 
Manuel María, xunto con fotografías do autor. Actuarán varias bandas de gaitas, así como a 
cantante Pilocha e Miro Casabella. 
 
 
 
MARÉ, 'Vinte autores lembran mañá en Vilalba o escritor Manuel María', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 7 setembro 2005, p. 67. 
 



Información acerca da solicitude do presidente da Asociación Galega de Editores, Miguel 
Anxo Fernán-Vello, dunha entrevista coa conselleira de Cultura para conseguir que a Lei 
do libro e a das Bibliotecas sexan aprobadas no Parlamento antes de fin de ano. Este artigo 
tamén saíu publicado en Galicia Hoxe, o día 6 de setembro de 2005. 
 
 
 
MARÉ, 'Os editores tocan a porta', Galicia Hoxe, 'Maré', 9 setembro 2005, p. 36. 
 
Infórmase que a Asociación Galega de Editores decidiu solicitar audiencia co presidente da 
Xunta ao que entregarán un documento informativo e valorativo sobre O sector do Libro en 
Galicia. Os editores queren expoñerlle ao presidente que impulse o debate e a aprobación 
no Parlamento dos borradores da Lei do Libro e a lectura e da Lei de bibliotecas. 
 
 
 
MARÉ, 'Manuel, palabra presente', Galicia Hoxe, 'Maré', 9 setembro 2005, p. 35. 
 
Información sobre a homenaxe a Manuel María celebrada en Vilalba para recordar o poeta 
no seu primeiro cabodano durante a cal máis de vinte escritores, entre eles Darío Xohán 
Cabana, Marica Campo ou Paco Martín, leron poemas de Terra Chá e puxeron música aos 
seus versos Pilocha, A Quenlla e Laura e Luís. 
 
 
 
MARÉ, 'O Igaem  baixo a lupa dos creadores culturais', Galicia Hoxe, 'Maré', 10 setembro 
2005, p. 39. 
 
Infórmase que o director xeral de Creación e Difusión Cultural, Luís Bará, asistiu no 
Auditorio de Galicia a un debate sobre o papel do Igaem na cultura, no que expresou o seu 
compromiso a escoitar e manter un diálogo aberto cos sectores da danza, o teatro e a 
música galegos. No encontro participaron Manuel Viéitez, Dolores Vilavedra, Cándido 
Pazó, Rodrigo Romaní e Xesús Ron, moderados por Inma López Silva, e fíxose fincapé na 
necesidade de reformar en profundidade a estrutura do Instituto Galego de Artes Escénicas 
e Musicais, en especial, o papel do presidente, o xerente e o consello asesor. 
 
 
 
MARÉ, 'O ano do noso poeta nacional', Galicia Hoxe, 'Maré', 12 setembro 2005, p. 31. 
 
Presentación do programa de actividades organizadas pola AS-PG, MNL, CIG-Ensino e 
AELG para homenaxear  a Manuel María: estrea de espectáculos musicais, teatrais e 
audiovisuais, congresos, homenaxes e exposicións en diferentes localidades do país. 
 
 
 
MARÉ, 'O renacer dun poeta', Galicia Hoxe, 'Maré', 13 setembro 2005, p. 32. 



 
Infórmase de que catro colectivos (MNL, AS-PG, CIG-Ensino e AELG) promoven unha 
homenaxe global a Manuel María que se materializará en discos, libros, congresos e 
programas educativos ao longo dun ano, así como a creación dun monumento que recolla a 
súa unión a Outeiro de Rei e A Coruña, e a creación do Premio Manuel María.  
 
 
 
MARÉ, 'Un outono para mover os pés', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 setembro 2005, p. 38. 
 
Infórmase da programación para o outono no Teatro Galán. Durante o mes de outubro a 
protagonista será a danza coa coreógrafa catalá Ana Eulate que presentará o Taller de danza 
"Corpo cotián - corpo expresiva" e co artista Juschka Weigel que traerá de novo o 
espectáculo "Frecuency". Tamén se informa que as compañías galegas Pisando ovos, 
Teatro Ensalle e Malalúa presentarán obras durante o mes de novembro e en decembro a 
compañía valenciana "Noname radar". 
 
 
 
MARÉ, 'Roteiros literarios, a obra desde a casa do escritor', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 
setembro 2005, p. 39. 
 
Infórmase do proxecto da Consellaría de Cultura e a Asociación de Escritores en Lingua 
Galega para a promoción da literatura galega no ensino, consistente na elaboración dun 
inventario de casas de escritores galegos e realización de varios roteiros literarios arredor 
de figuras senlleiras das nosas letras. 
 
 
 
MARÉ, 'Mazás para descubrir a Cunqueiro', Galicia Hoxe, 'Maré', 16 setembro 2005, p. 
36. 
 
Infórmase que a conselleira de Cultura, o presidente da Real Academia Galega e o director 
de Galaxia ofreceron unha roda de prensa, nunha mesa presidida por mazás, para presentar 
a mostra aos medios de comunicación e percorreron a exposición que consta de tres 
seccións, a primeira localizada na selva de Esmelle, a segunda  de carácter biográfico e a 
terceira sobre o mito de Merlín. 
 
 
 
MARÉ, 'Reacción fronte ó exterior', Galicia Hoxe, 'Maré', 21 setembro 2005, p. 37. 
 
Presentación do "Proxecto Século 21" que une a Galaxia, Edicións do Castro e Do Cumio  
para editar, xunto cunha liña de dicionarios para o ensino, o macroproxecto da 
"Diciopedia", que reúne un Dicionario da Lingua Galega e unha Enciclopedia Galega e 
Universal. 
 



 
 
MARÉ, 'Yolanda Castaño estimula a creación poética cun obradoiro', Galicia Hoxe, 'Maré', 
22 setembro 2005, p. 36. 
 
Infórmase da celebración dun obradoiro poético en Santiago e en Ourense co que Yolanda 
Castaño pretende estimular a creación poética. 
 
 
 
MARÉ, 'Homenaxe das letras vivas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 27 setembro 2005, p. 37. 
 
Dáse conta dun "filocafé" en Vigo dedicado a Inés de Castro,  no Pub vigués Sete Mares, 
con poesía, teatro, danza, música, fotografía, audiovisual e performances. Tamén se 
presentará o libro Son de poesía, en homenaxe a Antón Tovar, Manuel María, Xela Arias e 
Luísa Villalta, en edición preparada por Domínguez Alberte, coa colaboración de Edições 
Fluviais de Lisboa e a Libraría Couceiro de Santiago, ademais de numerosos creadores 
literarios e plásticos das dúas beiras do Miño. 
 
 
 
MARÉ, 'Catorce anos despois', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 27 setembro 2005, p. 35. 
 
Presentación da nova etapa do Centro Dramático Galego coa dramaturga e directora de 
Sarabela Teatro, Ánxeles Cuña, que sucede a Manuel Guede á fronte do CDG desde 1991. 
Este nomeamento sitúase no proceso de reforma do Igaem anunciado pola Conselleira de 
Cultura. Trázase un percorrido pola traxectoria da nova directora, salientando os premios 
conseguidos e as montaxes realizadas nos vinte e cinco anos de Sarabela Teatro. 
 
 
 
MARÉ, 'Recitais poéticos na honra de Manuel María', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 28 setembro 
2005, p. 36. 
 
Información sobre a homenaxe a Manuel María nos XIV Encontros Pedagóxicos de 
Compostela.O acto consistiu en dous recitais, un deles protagonizado polo alumnado de 
primaria de Lavacolla, Ramón Cabanillas e Fontiñas e polos de secundaria do Xelmírez, 
Pondal e Rosalía de Castro, entre outros. O outro recital contou coas voces de Rafa Villar, 
Helena Villar Janeiro, Rosa Aneiros, Suso de Toro e Salvador García Bodaño, entre outros. 
 
 
 
MARÉ, 'Que sintan esta casa como súa', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 28 setembro 2005, p. 36. 
 
Recolle as palabras da nova directora do Centro Dramático, Ánxeles Cuña, que aposta por 
un teatro vivo e de calidade e sinala que os seus retos son promover os novos creadores e 



achegar a arte ás sociedade. Tamén evocou a compañía ourensá Sarabela Teatro que ela 
dirixe e coa que conseguiu importantes premios. 
 
 
 
MARÉ, 'Os editores confían en saír da crise na nova etapa política', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 
4 outubro 2005, p. 42. 
 
Dá conta da mellora das relacións entre o sector libreiro e o novo Goberno galego. A 
Asociación Galega de Editores valorou positivamente os contactos mantidos coa 
Consellaría de Cultura e a de Industria. 
 
 
 
MARÉ, 'Manuel María permanece', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 4 outubro 2005, p. 41. 
 
Presentación da homenaxe da cultura galega a Manuel María organizada pola Asociación 
de Escritores en Lingua Galega, AS-PG, CIG-Ensino e MNL, coa colaboración do 
Concello de Santiago, Deputación da Coruña e Consellaría de Cultura, cun programa de 
actividades audiovisuais, teatrais, musicais e expositivas que se desenvolverán durante seis 
meses e percorrerán todo Galicia. 
 
 
 
MARÉ, 'A dureza insoportable dos versos', Galicia Hoxe, 'Maré', 5 outubro 2005, p. 37. 
 
Anúnciase a publicación en Revista das Letras da primeira tradución ao galego dos versos 
de Ted Hughes, realizada por Xoán Abelleira. Engádese unha presentación e valoración da 
obra do escritor británico. 
 
 
 
MARÉ, 'As letras saltan o valo', Galicia Hoxe, 'Maré', 8 outubro 2005, p. 36. 
 
Infórmase que a Conselleira de Cultura asina un convenio cos editores para a promoción 
exterior do libro galego. Na Feira do Libro de Casablanca presentarase a versión árabe de 
Se o vello Sinbad volvese ás illas, de Cunqueiro, tradución realizada polo profesor e 
escritor Larbi el Harti, da universidade de Rabat. Paralelamente, a editorial Espiral Maior 
publicará unha Antoloxía de poetas das diversas culturas marroquís. 
Tamén se refire a reunión da Conselleira co PEN que lle presentou un programa de actos no 
que figuran varias actuación do ciclo de palabra, danza e música Poetic@rte 
<mailto:Poetic@rte>, a  IV edición do Premio poético Caixanova, a segunda homenaxe a 
Blanco Amor, a entrega do galardón bianual "PEN de Galicia" e a publicación da obra 
completa de Antón Tovar. 
 
 
 



MARÉ, 'Sobre o cosmos do poeta', Galicia Hoxe, 'Maré', 8 outubro 2005, p. 37. 
 
Anúnciase o inicio do Ano de Manuel María cunha homenaxe no Auditorio de Galicia. 
Unha iniciativa na que participan colectivos como MNL, AS-PG, AELG e CIG-Ensino co 
obxectivo de difundir e popularizar un poeta que foi o mellor embaixador cultural da nosa 
historia. Tamén se dá a coñecer o proxecto de levantar dous monumentos en diálogo, na 
carballeira de Santa Isabel en Outeiro de Rei e A Coruña. Asemade infórmase doutros 
proxectos como a elaboración dun documental, dirixido por Margarita Ledo,  un disco 
monográfico de Milladoiro e un congreso sobre o autor. 
 
 
 
MARÉ, 'Con prisma propio', Galicia Hoxe, 'Maré', 9 outubro 2005, p. 35. 
 
Homenaxe  a Manuel María no Auditorio de Compostela, coa intervención de Francisco 
Rodríguez, que disertou sobre distintos aspectos do poeta: a exaltación da terra e a lingua, o 
pasado histórico, a solidariedade internacional, o mantemento da esperanza na última etapa 
máis intimista, e definiuno como o único poeta que "dá unha dimensión como país". O acto 
pechouse cun recital con Ferrín, Fernán-Vello, Pallarés, Marica Campo ou Cesáreo 
Sánchez, un acto musical con María Manuela, Casavella e Mini e Mero, e a proxección do 
documental Manuel María. A palabra estremecida e alertada. 
 
 
 
MARÉ, 'De tertulia con Vidal Bolaño', Galicia Hoxe, 'Maré', 10 outubro 2005, p. 37. 
 
Información sobre o primeiro acto de homenaxe a Vidal Bolaño no Casino de Compostela, 
tres anos despois da súa morte, consistente nunha tertulia que contará con Antón Dobao, 
Camilo Franco e Manolo Quintáns. Anúnciase a próxima representación polo casco vello 
da obra Doentes conducida por Carlos Blanco. 
 
 
 
MARÉ, 'Bará e Freixanes fan un informe sobre a situación real do libro galego hoxe', El 
Correo Gallego, 'Hoy', 11 outubro 2005, p. 68. 
 
O director xeral de Creación de Difusión Cultural, Luís Bará, reuniuse co coordinador da 
sección de Literatura do Consello da Cultura Galega, Víctor Freixanes, para levar a cabo un 
informe sobre a situación do libro galego. Este encontro ten lugar ás portas da inauguración 
do Salón Internacional do Libro, Liber, en Madrid, no que Galicia estará presente cun stand 
e coa participación da conselleira de cultura Ánxela Bugallo, Luís Bará e a Asociación 
Galega de Editores. 
 
 
 
MARÉ, 'Barnes publica en galego', Galicia Hoxe, 'Maré', 11 outubro 2005, p. 43. 
 



Anuncia que en xaneiro se poñerá en marcha Rinoceronte Editora, un proxecto editorial 
especializado na tradución ao galego de escritores internacionais, como Julian Barnes, cuxa 
obra Arthur & George abrirá unha longa nómina composta, entre outros, por Alessandro 
Barico, Michel Houellebecq, Arto Paasilina, Giuseppe Ferrandino, Bohumil Hrabal ou 
Elinar M. Gudmundsson. 
 
 
 
MARÉ, 'Voz galega no Liber', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 11 outubro 2005, p. 41. 
 
O director xeral de Creación de Difusión Cultural, Luís Bará, reuniuse co coordinador da 
sección de Literatura do Consello da Cultura Galega, Víctor Freixanes, para levar a cabo un 
informe sobre a situación do libro galego. A Asociación Galega de Editores comparte cos 
españois a urxencia dunha Lei do Libro. 
 
 
 
MARÉ, 'Vidal Bolaño, sen ir máis lonxe', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 11 outubro 2005, p. 42. 
 
O escritor Camilo Franco e o guionista e director Antón Dobao participaron nunha tertulia 
no Casino de Compostela para lembrar o dramaturgo Roberto Vidal  Bolaño e a súa obra, 
dentro da homenaxe A Compostela de Roberto Vidal Bolaño, sen ir máis lonxe, e á que 
asistiron amigos do dramaturgo como Xosé Manuel Beiras, Alfredo Conde ou Mar 
Nogueiras. 
 
 
 
MARÉ, 'Con 'pluralidade e transversais', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 12 outubro 2005, p. 36. 
 
Trinta e catro selos editoriais de Galicia están presentes na Feira Internacional do Libro 
(Liber) que se celebra en Madrid.  Presentan un stand con máis de cincocentos títulos en 
galego, novidades na súa maioría, co obxectivo de buscar novos mercados e relanzar desde 
Madrid a idea dun país en fervedoira. 
 
 
 
MARÉ, 'De libros e memorias', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 13 outubro 2005, p. 41. 
 
A Editorial Galaxia pon en marcha un ciclo de actividades e mesas redondas como apoio á 
exposición 50 anos con Merlín e familia. A primeira das conferencias leva por título 
"Merlín e familia e o seu tempo" e participan Fernández del Riego e César Cunqueiro, 
moderados por Loli Vilavedra. Tamén se celebrarán unha mesa redonda sobre Merlín e 
familia e os escritores galegos. Por outra parte, no Museo do Pobo Galego inaugúrase  o 
Foro Internacional do Exilio da Fundación Luís Seoane. 
 
 
 



MARÉ, 'Del Riego lembra o tempo de Cunqueiro', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 14 outubro 
2005, p. 37. 
 
Información sobre a inauguración a cargo de Fernández del  Riego e César Cunqueiro do 
ciclo de conferencias co que Editorial Galaxia celebra o cincuenta aniversario da 
publicación de Merlín e familia. Anúncianse as conferencias que se desenvolverán neste 
ciclo. 
 
 
 
MARÉ, 'A eclosión frustrada', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 15 outubro 2005, p. 34. 
 
Infórmase da exposición Os artistas de Ánxel Casal. Arte e edición nunha Galicia 
entusiasmada, integrada por libros, pinturas, carteis e debuxos, algúns exhibidos por 
primeira vez, que recrean o esplendor cultural de Galicia antes de 1936. 
 
 
 
MARÉ, 'Contando nubes como almas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 15 outubro 2005, p. 36. 
 
As Redes Escarlata homenaxean en Arzúa a Francisco Domínguez, dentro do programa 
Terra@ctiva <mailto:Terra@ctiva>. No acto participarán Calís Pato, María Esteirán, Darío 
Xohán Cabana, Chus Pato e Xabier Cordal. 
 
 
 
MARÉ, 'Chega a revolución cultural', Galicia Hoxe, 'Maré', 19 outubro 2005, p. 33. 
 
A nova directora do Centro Dramático Galego, Ánxeles Cuña, presentouse onte en 
Compostela co obxectivo de levar a escena a Maruja Mallo e María Casares e de crear unha 
compañía residente. Ánxeles Cuña aposta polo contemporáneo, pola formación permanente 
e por crear producións de rúa. 
 
 
 
MARÉ, '30 anos de debuxo en liberdade', Galicia Hoxe, 'Maré', 19 outubro 2005, p. 34. 
 
Até o 30 de decembro terá lugar en Bruxelas a exposición O cómic da democracia 
española (1975-2005/6). 30 anos de cómic democrático español Para esta exposición 
seleccionáronse  máis de 90 pranchas orixinais de grande calidade artística, gráfica e textual 
e é a primeira vez que estes traballos saen fóra de España. Entre os debuxantes participantes 
están Miguelanxo Prado, Kike Benlloch e Alberto Vázquez. 
 
 
 
MARÉ, 'Á espera da realidade', Galicia Hoxe, 'Maré', 20 outubro 2005, p. 39. 
 



Infórmase que a escena galega acolle positivamente a proposta de Ánxeles Cuña, nova 
directora do Centro Dramático Galego, de crear un núcleo actoral permanente. Belén 
Quintáns, Antonio Durán "Morris", Camilo Franco, Susana Dans, Xosé Cermeño e Celso 
Parada dan o seu voto de confianza, aínda que con reservas aos cambios que propón a nova 
titular do centro. 
 
 
 
MARÉ, 'Cabana cre que a prosa de Cunqueiro non deixou escola', Galicia Hoxe, 'Maré', 
'Maré', 21 outubro 2005, p. 36. 
 
Infórmase da participación do escritor Darío Xohán Cabana nunha das mesas redondas 
organizadas por Galaxia con motivo do cincuentenario da obra de Cunqueiro Merlín e 
familia. Do discurso que artella a súa intervención, son varios os puntos que se destacan: a 
súa consideración de que Cunqueiro influíu máis nas xeracións posteriores como poeta que 
como narrador, a nómina de autores nos que el cre que se rastrexan máis nítidamente as 
pegadas de Cunqueiro, difusor, dende a súa óptica, da materia de Bretaña en Galicia, etc. 
Tamén se recollen algunhas consideracións de Cabana sobre as influencias cunqueirianas 
nas súas propias obras. 
 
 
 
MARÉ, 'Desestiman os recursos de seis grupos teatrais', Galicia Hoxe, 'Maré', 25 outubro 
2005, p. 44. 
 
Infórmase que a Consellaría de Cultura desestimou os recursos interpostos por seis grupos 
teatrais contra a concesión de axudas para a produción e distribución de espectáculos 
teatrais con empresas galegas profesionais. As compañías afectadas son Uvegá Teatro, 
Teatro do Aquí, Matarile Teatro, Talía Teatro, Nove Dous e Kukas Producións Artísticas. 
Posto que se indica que a actuación da Comisión de Valoración axustouse ás bases e as 
compañías citadas non impugnaron as bases senón a resolución, procederase á concesión 
das axudas que quedaran en suspenso. 
 
 
 
MARÉ, 'A xuventude dos 50 rexeitou a Cunqueiro', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 28 outubro 
2005, p. 36. 
 
Para celebrar os 50 anos de Merlín e familia, Xosé Luís Franco Grande participou na mesa 
redonda no Museo do Pobo xunto ao xornalista Víctor F. Freixanes e o filólogo Henrique 
Monteagudo. Franco Grande explicou que a xuventude dos anos 50 non conectaba con 
Cunqueiro, e recordouno como un home xeneroso, bohemio e profesional serio. 
 
 
 
MARÉ, 'Os editores debaten a incidencia tecnolóxica', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 3 novembro 
2005, p. 36. 



 
Inauguración do II Simposio "O Libro e a Lectura" que se centra na relación do libro cos 
avances electrónicos. Participarán vinte e cinco expertos e profesionais relacionados  co 
sector do libro e das novas tecnoloxías.  
 
 
 
MARÉ, 'Na casa de Otero Pedrayo', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 3 novembro 2005, p. 37. 
 
Infórmase da celebración dos "Obradoiros de paisaxe en Trasalba" organizados polo Idega 
e o Centro de Estudos Oterianos da Fundación Otero Pedrayo. Ao longo de tres días nos 
que intervirán dez conferenciantes de Galicia, Portugal e España, entre eles: Rubén  C. 
Lois, Margarita Ortega, Susana Reboreda, Jacobo García Álvarez e Iago Seara. 
 
 
 
MARÉ, 'Novas formas de impresión', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 4 novembro 2005, p. 37. 
 
Inaugúrase en Compostela o II Simposio "O libro e a lectura", centrado no desafío que as 
novas tecnoloxía constitúen para o sector editorial e para o soporte impreso. Luís Bará 
reivindicou o papel do libro e da lectura como ferramenta para artellar unha nova sociedade 
máis xusta.  José Antonio Millán disertou sobre "Libros e bitios, ou a convivencia entre os 
dous soportes de edición: impresa e dixital". Tamén tivo lugar unha mesa redonda sobre "O 
futuro da edición e as novas tecnoloxías" na que participaron Juan Blanco Valdés, Catuxa 
Seoane e Manuel Gago. 
 
 
 
MARÉ, 'Galeusca, posta en común', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 10 novembro 2005, p. 37. 
 
Anúnciase o inicio da XXII edición do congreso Galeusca en Xirona, no que participan 
catorce autores galegos. Celebrarase unha mesa redonda baixo o título "Tradición e 
disidencia na literatura galega" na que intervirán Teresa Moure, que falará de "Escritoras e 
disidencia", Anselmo López Carreira que abordará  "As raíces históricas da nosa tradición. 
Unha lectura disidente" e Carlos Paulo Martínez Pereiro que tratará de "Ananos ou xigantes 
aos ombros de xigantes? Da (anti)tradición literaria". Asemade, terá lugar unha lectura de 
textos na que intervirán Antía Otero, Xavier Seoane, Anxos Sumai e Xabier López López, 
co acompañamento musical do violonchelista Daniel Regencós. 
 
 
MARÉ, 'López Carreira racha cos mitos  históricos galegos', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 11 
novembro 2005, p. 36. 
 
Información sobre a mesa redonda "Tradición e disidencia na literatura galega" dentro o 
XXII Congreso do Galeusca. Anselmo López Carreira fará unha lectura disidente da 
historia de Galicia, centrándose en aspectos como o celtismo, a importancia do reino suevo 
e a inexistencia da conquista e a repoboación en Galicia. Teresa Moure defenderá a voz 



feminina actual como unha voz disidente que reflicte pensamentos alternativos e 
diverxentes. Carlos Paulo Martínez Pereiro botará unha mirada á antitradición, falará da 
influencia nas letras galegas da literatura medieval. A xornada pecharase cun recital de 
autores galegos. 
 
 
 
MARÉ, 'Os lindes borrosos da creación', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 12 novembro 2005, p. 45. 
 
Presentación no Consello da Cultura Galega da iniciativa Translittera, un encontro para a 
experimentación de creadores procedentes de disciplinas diversas: poesía, música, teatro, 
artes plásticas e experimentación electrónica. Este achegamento ás novas linguaxes terá 
lugar en cinco escenarios distintos: Santiago, A Coruña, Vigo, Cecebre e Trasalba, e 
intervirán uns vinte xoves artistas: Antón Lopo, Iván Prado, Carlos Santiago, Pepe Sendón, 
Yolanda Castaño, Rafael Xaneiro, Estevo Creus, David Creus, Lucía Aldao, Manolo 
Cortés, Cristina F., Lomarti Adri, Minus Bálido, Ana Cibeira, Carlos Quiroga, Nela Que, 
Roi Fernández e Ig. 
 
 
 
MARÉ, 'Cambiar un país con versos', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 16 novembro 2005, p. 35. 
 
Dáse conta da celebración do acto de presentación da reedición do libro de Méndez Ferrín, 
Con pólvora e magnolias, que supuxo unha renovación da poesía galega, estancada ata 
daquela. Coméntase que ao final do acto, Ferrín leu poemas do libro. 
 
 
 
 
MARÉ, 'III Encontro de Escritores en Mariñán', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 16 novembro 
2005, p. 35. 
 
Anúnciase a presentación na Deputación da Coruña do III Encontro de Escritores en 
Mariñán, que se celebrará entre os días 18 e 20 de novembro. 
 
 
 
MARÉ, 'Como facer levitar a palabra', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 18 novembro 2005, p. 34. 
 
Informa da presentación de Translittera como plataforma de experimentación poética, que 
nace co obxectivo de sacar a poesía do papel e acercala ao gran público mediante linguaxes 
máis acordes cos tempos. Neste proxecto participan máis dunha vintena de creadores de 
diversos ámbitos literarios e artísticos.  Rafa Xaneiro,  impulsor deste proxecto, explica que 
se trata de ofrecer programas que combinen  poesía, movemento de corpo, vídeo-poema, 
música, teatro, plástica e arte electrónica dixital. 
 
 



 
MARÉ, 'Solucións para superar a crise', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 19 novembro 2005, p. 37. 
 
Informa do encontro "Cidadanía e teatro", organizado pola Asociación de Actores, 
Directivos e Técnicos da Escena de Galicia (Aadteg), que se celebrará en dúas xornadas de 
traballo no Consello da Cultura Galega. O obxectivo destas xornadas será analizar as causas 
do progresivo deterioro do teatro galego e trazar unha estratexia para a nova etapa. Este 
encontro, no que participarán importantes figuras da escena galega, centrarase no tema de 
facer que o público de Galicia necesite o teatro. 
 
 
 
MARÉ, 'Soñar cos pés na terra', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 22 novembro 2005, p. 39. 
 
Información sobre o encontro celebrado no foro "Cidadanía e teatro, na Consello da Cultura 
Galega, no que participaron a nova directora do Centro Dramático Galego, Ánxeles Cuña, a 
corresponsábel da Sala Galán, Ana Vallés, e a actriz de Teatro de Ningures, Casilda García. 
Ánxeles Cuña adiantou algunhas das liñas que seguirá no Centro Dramático Galego. Ana 
Vallés confirmou que Matarile pechará a Sala Galán en decembro e denunciou a falta de 
axudas á danza e ao teatro. Casilda García sinalou que non hai demanda social do teatro nin 
interese por provocala desde os organismos, e valorou o traballo dos grupos de teatro 
afeccionado. 
 
 
 
MARÉ, 'Villalaín e Monteagudo abriron o ciclo do libro arredor de Casares', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 23 novembro 2005, p. 35. 
 
Infórmase de que deu inicio en Santiago o III Ciclo Carlos Casares de Faladoiros e 
Debates, organizado pola Fundación Carlos Casares e dedicado nesta ocasión a cuestións 
relativas ao libro e á edición.  Sucintamente, enuméranse algúns dos eventos e actividades 
celebrados, así como outros que aínda terán lugar, incluída a nómina de participantes nos 
mesmos. 
 
 
 
MARÉ, 'A estratexia do 'Cana Plus', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 23 novembro 2005, p. 37. 
 
Infórmase de que se vén de claururar o encontro "Teatro e cidadanía" no Consello da 
Cultura Galega. En concreto, fálase da primeira das dúas mesas redondas que pecharon o 
evento. Esta mesa, segundo se explicita, estivo moderada pola actriz Mabel Rivera e 
vertebrouse en torno ao tema das estratexias de captación e fidelización de público. 
Coméntase que se recoñeceu a crise existente a este nivel, e baralláronse algunhas das 
explicacións que poderían dar conta da situación, así como as posíbeis solucións. Tamén de 
recolle a denuncia, por parte do participante Artur Trillo, da ausencia no encontro daquelas 
persoas co poder necesario para pór en marcha as solucións a esa problemática. Neste 
contexto resáltase que tivo lugar a intervención de Miguel Martín, novo xerente do 



IGAEM, que dende o seu osto no público tomou a palabra para solicitar cincuenta días de 
proba para a súa xestión. En breve cadro á parte alúdese á representación no día anterior da 
obra Así que pasen cinco anos, a cargo da compañía galega Sarabela.    
 
 
 
MARÉ, 'Homenaxe reivindicativa', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 24 novembro 2005, p. 35. 
 
Información sobre a homenaxe a Eduardo Blanco Amor en Ourense organizada polo PEN 
Clube galego o día 1 de decembro, no vinte e seis cabodano do escritor. Trátase dunha 
homenaxe reivindicativa que pretende corrixir unha situación inxusta e dar a coñecer a un 
escritor esquecido. Na mesma participarán os estudantes de Bacharelato da provincia 
ourensá e recibirán como agasallo un exemplar de A esmorga.  O escenario principal será o 
cemiterio de San Francisco, tamén haberá un xantar-coloquio e un acto literario. Anúnciase 
asemade a tradución de A esmorga ao francés, pola profesora Fátima Rodríguez, da 
Universidade de Toulouse. 
 
 
 
MARÉ, 'Translittera' chegará mañá á Fundación Luís Seoane', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 24 
novembro 2005, p. 36. 
 
Anúnciase a chegada á Fundación Seoane de Translittera coa presentación de cinco 
propostas: as de Manolo Cortés, Lomarti, Yolanda Castaño, Nela Que e Roi Fernández, e a 
montaxe Sete, de Antón Lopo, Iván Prado e Manolo Martínez. 
 
 
 
MARÉ, 'Para todos os públicos', 'Maré', 25 novembro 2005, p. 36. 
 
Coméntase a presentación dos novos volumes da editorial Sotelo Blanco: a tradución ao 
galego de Manhattan Transfer, de John Dos Passos e O descenso do derradeiro ocaso, de 
Ángel de la Cruz, así como Un escuro rumor tralo silencio, de Isidro Novo, premio Risco 
de Literatura Fantástica. A seguir, cita as novas publicacións do xénero infantil: Caixa de 
mistos e O pequeno da familia e, finalmente, a gañadora do Premio Vicente Risco, Na 
memoria do pobo. Oficios, contos e cantigas, así como Galegos de vila e O Castelo de 
Pambre. 
 
 
MARÉ, 'Compromiso de exiliado', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 26 novembro 2005, p. 37. 
 
Infórmase do nomeamento de Lois Tobío como fillo adoptivo a título póstumo do concello 
de Gondomar e da celebración dunha mesa redonda na que participaron Marga Romero, 
Carlos Nuevo e Emilio Insúa, que abordaron as diferentes facetas do diplomático e 
intelectual. 
 
 



 
MARÉ, 'Desde a Selva de Esmelle', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 30 novembro 2005, p. 36. 
 
Para pór punto e final á exposición coa que editorial Galaxia celebrou o cincuentenario de 
Merlín e familia  terá lugar un recital poético e un concerto do cantautor Amancio Prada. 
No recital intervirán Yolanda Castaño, Ana Romaní, Antón Lopo, Fran Alonso, Daniel 
Salgado e María do Cebreiro, que recitarán poemas de Cunqueiro e tamén composicións 
específicas da súa creación sobre a obra do autor homenaxeado. Explícase o contido da 
exposición, distribuída en tres seccións: unha primeira de carácter escenográfico, unha 
segunda parte biográfica e unha terceira dedicada ao mito de Merlín. 
 
 
 
MARÉ, 'Pontevedra recupera o valor do pulso poético', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 30 
novembro 2005, p. 36. 
 
Infórmase da presentación da Fundación Novás-Casasbellas, creada en Pontevedra para o 
recoñecemento e difusión dos poetas pontevedreses Manuel Cuña Novás e Jorge Cuña 
Casasbellas, así como para promover todo tipo de actos relacionadas coa poesía, a arte e a 
reflexión filosófica. A Fundación botou a andar cunha homenaxe a Cuña Novás. O primeiro 
acto consistiu nunha conferencia de Sabino Torres, que foi o seu  editor. Continuará con 
outro relatorio e cun recital poético-musical. 
 
 
 
MARÉ, 'O glosario da diáspora', Galicia Hoxe, 'Maré', 4 decembro 2005, p. 33. 
 
Co gallo da apertura do Museo da Emigración Galega (MEGA) en Bos Aires, faise 
referencia aos pasos que se levaron a cabo para a súa creación, que ten por obxectivo 
primordial amosar as fondas pegadas da colectividade galega na Arxentina a través de 
diferentes obxectos. Infórmase así mesmo dos diferentes actos oficiais relacionados con 
este acontecemento que se celebrarán tanto en Galicia como no país hispanoamericano.  
 
 
 
MARÉ, 'Unha festa con sorpresa', Galicia Hoxe, 'Maré Hoxe', 8 decembro 2005, p. 29. 
 
Informa da homenaxe que recibirá Luz Pozo Garza na Coruña o 17 de decembro de 2005, 
na que se repartirá aos asistentes unha edición limitada e non venal dun libro de poemas 
inédito da autora, realizado por Espiral Maior en colaboración co Ámbito Cultural de El 
Corte Inglés. A comisión de homenaxe está formada por Olga Patiño, Xavier Seoane, Xulio 
López Valcárcel, Ánxeles Pernas e Miguel Anxo Fernán-Vello. Esta homenaxe supón o 
recoñecemento á traxectoria da poeta 
 
 
 
MARÉ, 'Aquel ano de 2006', Galicia Hoxe, 'Maré', 13 decembro 2005, p. 42. 



 
Anúnciase a creación en xaneiro de 2006 dun "gran Salón da Industria Cultural" no que, 
por primeira vez, estará presente o libro, a música e o audiovisual galego. Tramitación da 
nova lei do libro que pretenderá non só o fomento da lectura senón tamén a promoción da 
gran riqueza económica e comercial que supón o sector editorial 
 
 
 
MARÉ, 'Cultura con solidariedade', Galicia Hoxe, 'Maré Hoxe', 13 decembro 2005, p. 40. 
 
Informa da realización da gala solidaria "Implícate" que terá lugar no Auditorio 
compostelán. Nesta causa solidaria, que pretende cambiar o mundo desde a conciencia 
crítica, participan no ámbito a poesía Manolo Rivas, Marilar Aleixandre, Chus Pato, Marta 
Dacosta, Fran Alonso. No apartado de música: Mercedes Peón, Uxía Senlle, Abe Rábade 
Trío, Gaudí Galego, Ugia Pedreira. En teatro: Mofa e Befa e o dúo Pepa Yáñez e Davide 
Salvado. E, en teatro, Branca Novoneyra e María Reimóndez. 
 
 
 
MARÉ, 'Aires novos na 'Botadura do Teatrón', Galicia Hoxe, 'Maré', 13 decembro 2005, p. 
44. 
 
Dáse conta da conversión que o colectivo Ollo da Farándula vai sufrir para transformarse 
en Teatrón coa representación de Botadura do Teatrón. Ademais vaise facendo un repaso 
da historia do grupo e dunha declaración de intencións que rexe a nova filosofía da 
compañía. 
 
 
 
MARÉ, 'Segundo ciclo de 'Diálogos na casa de Rosalía' en Padrón', Galicia Hoxe, 'Maré', 
13 decembro 2005, p. 42. 
 
Infórmase da presentación en Santiago, por parte da Fundación Rosalía de Castro, do 
segundo ciclo Diálogos na casa de Rosalía, que terá lugar a partir do 16 de decembro na 
Casa Museo da escritora. Explícanse as actividades que se levarán a cabo e lémbrase que 
nesta edición o ciclo estará dedicado ao doutor Agustín Sixto Seco, ex presidente da 
Fundación. 
 
 
 
MARÉ, 'A arte da caza e da cociña con Cunqueiro e Castroviejo', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 
decembro 2005, p. 34. 
 
Infórmase da presentación da reedición pola editorial Ézaro do Teatro venatorio y 
coquinario gallego escrito por Álvaro Cunqueiro e José María Castroviejo e publicado por 
primeira vez en 1958. Explícase que esta edición acompáñase de once xilografías 



coloreadas realizadas por E.C. Ricart. Valórase asemade a importancia e o contido desta 
obra. 
 
 
 
MARÉ, 'Boa saúde na casa dos libros', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 decembro 2005, p. 37. 
 
Reflexión acerca da situación das bibliotecas en Galicia. Ofrécense distintos datos 
estatísticos acerca do número de bibliotecas existentes na nosa comunidade, titularidade das 
mesmas, idade predominante dos usuarios, investimentos realizados e número de 
bibliotecas con acceso a Internet, así como unha comparación coas outras comunidades 
españolas. Tamén se informa das obras de construción en Santiago da nova biblioteca 
estatal, alén da reivindicación da creación dunha biblioteca pública do Estado en Vigo. 
 
 
 
MARÉ, 'Poemas que danzan sobre imaxes bailarinas', Galicia Hoxe, 'Maré', 15 decembro 
2005, p. 36. 
 
Coméntase que o Laboratorio de Movementos que dirixe Branca Novo acaba de inaugurar 
unha exposición na que se mestura a literatura coa danza e a música. A exposición baséase 
nos textos A Bailarina e eu de Lupe Gómez e Espiralia de Olalla Cociña. Así mesmo, 
indícase que esta é unha exposición pertencente a un proxecto máis amplo e recóllense 
algúns dos versos das autoras citadas. 
 
 
 
MARÉ, 'Poesía contra o capital nun festival anti-OMC', Galicia Hoxe, 'Maré', 15 decembro 
2005, p. 40. 
 
Infórmase da próxima celebración dun festival que terá lugar o día 16 de setembro e que 
terá por obxecto materializar a protesta contra a Organización Mundial do Comercio. 
Detállase o programa de actividades previstas no seo do mesmo, que pasan pola actuación 
de distintas agrupacións musicais e o recital de versos dos poetas Gaspar Domínguez, 
Sechu Sende, Asun Arias, Xosé Luis Santos Cabanas, David Otero, Daniel Salgado ou 
Xabier Paz. Incídese no feito de que actos de protesta desta ou doutra índole se están a levar 
a acabo noutras cidades do mundo, como por exemplo Hong Kong. 
 
 
 
MARÉ, 'O contacto solidario', Galicia Hoxe, 'Maré', 16 decembro 2005, p. 38. 
 
Infórmase sobre o festival solidario que vai realizar a ONG galega Implicadas no 
Desenvolvemento e indícase, en relación á literatura galega, que entre as actividades 
propostas haberá unha recital de poesía a cargo de Manuel Rivas, Chus Pato, Fran Alonso, 
Marilar Aleixandre e Marta Dacosta. 
 



 
 
MARÉ, 'Ferrol celebra o seu teatro', Galicia Hoxe, 'Maré', 19 decembro 2005, p. 36. 
 
Señálase que a Fundación Carlos Casares, para celebrar a reapertura do Teatro Jofre de 
Ferrol, vai levar a cabo un ciclo de conferencias que se iniciarán coa participación da 
investigadora teatral Laura Tato Fontaíña quen falará sobre a "Historia do Teatro Galego en 
Ferrol". Ademais, indícase que haberá unha mesa redonda composta por Mabel Ribera, 
Elina Luaces, Luma Gómez e Joaquín Lens, os cales expoñerán as súas vivencias como 
actores ferroláns. 
 
 
 
MARÉ, ''Son de Aquí', as tradicións en clave de grande espectáculo', Galicia Hoxe, 'Maré', 
20 decembro 2005. 
 
Coméntase que dentro do espectáculo "Son de Aquí" que se vai representar en Vigo, haberá 
unha parte dedicada aos contos galegos coa representación de contacontos como a presenza 
de Quico Cadaval. 
 
 
 
MARÉ, 'Títulos para salvar o ano', Galicia Hoxe, 'Maré', 23 decembro 2005, p. 24. 
 
Recóllense as novidades literarias presentadas polas editoriais galegas (Xerais, Espiral 
Maior e Galaxia) no mes de Nadal de 2005. Coméntase que Xerais ofreceu poucos títulos 
mais pertencían a escritores consagrados: O lapis do carpinteiro de Manuel Rivas, Contra 
Maquieiro de Méndez Ferrín e Carrilanos de Rafael Cid. Pola súa banda, Espiral Maior 
presentou novos títulos: Maneiras de querer. Obra poética (1978-2005) de Vicente 
Araguas, Cidades de area de Xurxo Alonso, Casa de orfas de Emma Pedreira, O útero dos 
cabalos de Lupe Gómez, O raio verde de Rosa Méndez Fonte, O segredo do monte de 
Antonio Domínguez Rey, Capitán dos teus ollos de Xosé Miranda, a segunda edición da 
novela Luces de Fisterra de Carlos Mella, Pomerania meu amor de Heidi Kühn-Bode, 
Palabra, fogo, alma. Traducir é crear e Sobre o dereito a unha morte digna. Finalmente, 
recóllense as novidades de Galaxia das que se nomea a Kafka con Un artista da fame e 
Narracións completas II, a tradución de O Gatopardo de Tomasi di Lampedusa, Casas 
baratas de Antón Riveiro Coello, Cabaret Voltaire de Jaureguizar e unha edición 
individual do relato A lingua das bolboretas de Manuel Rivas. De todas estas obras 
achégase un breve comentario. 
 
 
 
MARÉ, 'Materia para os soños', Galicia Hoxe, 'Maré', 23 decembro 2005, p. 35. 
 
Achéganse as recomendacións de varios escritores galegos (Miguel Anxo Fernán-Vello, 
Carlos Callón, Carlos Negro, Luísa Castro, Carme Hermida e Elvira Riveiro) sobre as 
posíbeis lecturas para o Nadal de 2005. 



 
 
 
MARÉ, 'Dez novos escritores entran hoxe no PEN', Galicia Hoxe, 'Maré', 23 decembro 
2005, p. 36. 
 
Dáse conta do ingreso de dez novos membros do PEN Clube de Galicia (Anxo Angueira, 
Xosé María Dobarro, Domingo Tabuyo, Luís García Mañá, María do Carme Kruckemberg, 
Manuel Forcadela, Anxo Tarrío, Luciano Rodríguez, Camilo Franco e Cesáreo Sánchez 
Iglesias), dentro do acto de celebración da segunda edición do Premio do PEN e que este 
ano recaeu na escritora alemá Úrsula Heinze a quen se lle recoñeceu o seu traballo en 
defensa da liberdade de expresión e opinión así como a súa colaboración na tradución de 
obras ao galego. Finalmente, recóllese un resumo da súa traxectoria literaria. 
 
 
 
MARÉ, 'Homenaxe a Fraguas no Consello da Cultura', Galicia Hoxe, 'Maré', 26 decembro 
2005, p. 29. 
 
Infórmase da homenaxe que o Consello da Cultura Galega lle vai render a Antonio Fraguas 
con motivo do seu sexto cabodano. No acto participarán Alfonso Zulueta de Haz, Clodio 
González e Francisco Calo Lourido. 
 
 
 
MARÉ, 'Manuel María será Fillo Adoptivo de Lugo', Galicia Hoxe, 'Maré', 28 decembro 
2005, p. 31. 
 
Infórmase que a corporación municipal do Concello de Lugo outorgou o título de fillo 
adoptivo da cidade ao poeta Manuel María en recoñecemento pola presenza de Lugo na súa 
obra. 
 
 
 
MARÉ, 'O teixo dos altos cumes', Galicia Hoxe, 'Maré', 29 decembro 2005, p. 33. 
 
Infórmase da colocación dun teixo no parque de Bonaval en Compostela para conmemorar 
o centenario do nacemento de Antón Fraguas, a quen se destaca polo seu labor 
historiográfico e antropolóxico galego. Así mesmo, indícase que haberá un acto sobre a 
figura de Fraguas presentado por Zulueta de Haz e coa participación de Clodio González e 
Calo Lourido. 
 
 
 
MARÉ, 'Homenaxe a Castelao para abrir o Ano da Memoria', Galicia Hoxe, 'Maré', 29 
decembro 2005, p. 34. 
 



Infórmase da ofrenda floral que se celebrará diante da tumba de Castelao en Bonaval e 
organizada pola Fundación Castelao. Indícase ademais que con este acto se dá inicio á 
celebración do Ano da Memoria. 
 
 
 
MARÉ, 'En Terre de Brumes', Galicia Hoxe, 'Maré', 30 decembro 2005, p. 38. 
 
Dáse conta do proxecto que levará a cabo a Casa de Galicia de Toulousse que consiste na 
publicación dunha colección de narrativa contemporánea galega en francés, baixo a 
dirección de Ramón Chao. Coméntase que entre os tradutores aparecen nomes prestixiosos 
como Marie Laffranque e Vicent Ozanam, e indícase que o obxectivo é sacar do prelo dous 
títulos por ano. A primeira obra que se publicará será A esmorga, de Blanco Amor. 
 
 
 
María, Manuel, 'Rosas', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 7 xaneiro 2005, p. 40. 
 
Recóllese un poema de Manuel María baixo o epígrafe "Rosas". 
 
 
María, Manuel, 'Rosas', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 10 setembro 2005, p. 40. 
 
Recolle unha composición poética de Manuel María baixo o epígrafe "Rosas". 
 
 
Marínez-Conde, Ricardo, 'Dous haikus', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 11 xullo 2005, p. 32. 
 
Recóllese un poema de Ricardo Martínez-Conde baixo o epígrafe "Dous haikus". 
 
 
Mariño Pego, Carlos, 'Sempre verde', El Correo Gallego, 'Relatos do verán', 30 agosto 
2005, p. 24. 
 
Reflexión sobre as dramáticas consecuencias dos incendios forestais . 
 
 
 
Mariño, Isabel, 'Asunción Balaguer pone voz a Rosalía', La Opinión, 'Cultura', 7 xaneiro 
2005, p. 46. 
 
Infórmase sobre a programación cultural para o mes de xaneiro na cidade da Coruña. 
Saliéntase a participación de Asunción Balaguer, xunto a María José Goyanes, José Aguilar 
e Lino Braxe, no espectáculo poético teatral "Sobre la sombra que sempre me asombra", a 
representación de O lapis do carpinteiro a cargo da compañía Sarabela Teatro, a 
representación de A ciencia dos anxos coa compañía Librescena e Teatro Noroeste 
presentará Ensaio. 



 
 
Mariño, Isabel, 'Cervantes y Shakerpeare comparten escenario', La Opinión, 'Cultura', 8 
xaneiro 2005, p. 46. 
 
Infórmase sobre a oferta teatral acordada polo Concello da Coruña e a entidade Caixanova 
para o ano 2005. Entre a participación galega, saliéntase a representación, por parte do 
Centro Dramático Galego, da obra Ricardo III de Shakespeare. 
 
 
Mariño, Isabel, 'Molina nombrará a dos coruñeses nuevos directores en Milán y Lisboa', 
La Opinión, 'Cultura', 4 febreiro 2005, p. 69. 
 
Infórmase sobre os comentarios de César Antonio Molina, presidente do Instituto 
Cervantes, de nomear a dous escritores galegos como directores dos centros que o Instituto 
ten en Lisboa e Milán. Os nomes barallados son os de Ramiro Fonte e Antón Castro. 
 
 
Mariño, Isabel, 'Los directores de todos los centros del Cervantes se reunirán en A Coruña', 
La Opinión, 'Cultura', 4 febreiro 2005, p. 69. 
 
Infórmase sobre a reunión que se celebrará na Coruña dos directores dos centros que o 
Instituto Cervantes ten por todo o mundo. Coméntase que na visita de César Antonio 
Molina, presidente do Instituto Cervantes, á Real Academia Galega, este e Xosé Ramón 
Barreiro, presidente da Real Academia Galega, asinaron un acordo no que o Instituto 
Cervantes se compromete a divulgar a lingua galega por todo o mundo, a través da 
tradución de libros a outras linguas, a iniciativa de dar clases de galego a través de internet, 
etc.  
 
 
Mariño, Isabel, 'O poeta Xavier Seoane recolle os seus temas e as súas teimas en 78 
sonetos', La Opinión, 'Cultura', 3 marzo 2005, p. 59. 
 
Dáse conta da publicación do novo poemario de Xavier Seoane, Vagar de amor e sombra, 
no que recolle setenta e oito sonetos nos que reflexiona sobre o sexo e a morte e nos que fai 
referencias a escritores como Camoes, Pessoa, Rosalía de Castro ou Luísa Villalta e 
Manuel María. 
 
 
Mariño, Isabel, 'Continental llevará a la gran pantalla 'Conta saldada', de Suso de Toro', 
Galicia Hoxe/La Región, 'Cultura', 6 marzo 2005, p. 60. 
 
Entre os diferentes traballos fílmicos que presentará para o 2006 a produtora coruñesa 
Continental, saliéntase a produción dunha película baseada na novela de Suso de Toro, 
Conta saldada, e indícase que os redactores do guión son Diego Ameixeiras e Verónica 
Fernández. 
 



 
Mariño, Isabel, 'El Ayuntamiento respalda la gestión de la Fundación Seoane', La Opinión, 
'Cultura', 2 xuño 2005, p. 61. 
 
Recóllense os comentarios de Carlos González Garcés, concelleiro de cultura da Coruña, 
sobre o respaldo que o Concello está a ofrecer á Fundación Luís Seoane e a intención de 
obter os máximos resultados desta. En columna á parte, infórmase da exposición "Lorenzo 
Varela-Luís Seoane: Galeguidade Universal" que está aberta na citada Fundación. 
 
 
Mariño, Isabel, 'Cunqueiro foi unha figura inxustamente maltratada', La Opinión, 'Cultura', 
3 xuño 2005, p. 69. 
 
Dentro do programa que se desenvolve na segunda edición dos Diálogos Literarios de 
Mariñán, organizados pola Fundación Carlos Casares, dáse conta da participación de 
Ramón Pernas xunto con Xosé Miranda para falar de Cunqueiro e a súa obra Merlín e 
familia. Pernas afirma que a figura de Cunqueiro é "inxustamente maltratada" e que el se 
considera un gran defensor da súa obra. Por último, na nova apúntanse os distintos diálogos 
que se realizarán nas seguintes sesións. 
 
 
Mariño, Isabel, 'La selectividad llora a Manuel María', La Opinión, 'Sociedad', 16 xuño 
2005, p. 47. 
 
Coméntase que nas probas de selectividade do 2005, no exame de Lingua e Literatura 
Galegas, apareceron un texto do poeta Manuel María e unha reflexión sobre o 
multilingüísmo de Teresa Moure. 
 
 
Mariño, Isabel, 'O Día das Letras Galegas estará adicado a Manuel Lugrís Freire', La 
Opinión, 'Cultura', 3 xullo 2005, p. 61. 
 
Anúnciase a decisión da Real Academia Galega de nomear a Manuel Lugrís Freire como o 
escritor que será homenaxeado no Día das Letras Galegas do 2006, e resúmese a súa 
vivencia e a súa produción literaria, así como a defensa que realizou da lingua galega. 
 
 
Mariño, Isabel, 'A RAG colaborará cos autores para exportar a literatura galega', La 
Opinión, 'Cultura', 17 setembro 2005, p. 54. 
 
Infórmase que a Real Academia Galega e a Asociación de Escritores en Lingua Galega 
colaborarán para exportar  o pensamento, a poética e a novela galega. Un dos proxectos  
pretende situar nas principais linguas de Europa un catálogo de grandes escritores galegos e 
traduciranse as grandes obras dos creadores de Galicia aos principais idiomas. 
 
 
 



Mariño, Isabel, 'Hércules Edicións recupera para su fundación un mural de Díaz Pardo', La 
Opinión, 'Cultura', 6 outubro 2005, p. 61. 
 
Anúnciase que a Fundación Rodríguez Iglesias de Hércules Ediciones estrea a súa nova 
sede no edificio do antigo cine Goya, logo da inauguración do mural realizado en 1946 por 
Díaz Pardo, que foi restaurado por iniciativa da editorial coruñesa. Trátase dun mural de 
5´38 metros de lonxitude e 2´50 de altura, imitando a pintura do carbón, que representa 
unha máscara de teatro clásico. 
 
 
 
Mariño, Isabel, 'A Coruña revisará nun congreso a figura e a obra de Manuel María', La 
Opinión, 'Cultura', 21 outubro 2005, p. 23. 
 
Dá conta do programa de homenaxe a Manuel María na Coruña. Entre os actos organizados 
pola CIG-Ensino, a Asociación Socio-Pedagóxica Galega, a Asociación de Escritores en 
Lingua Galega e a Mesa pola Normalización Lingüística, destaca o congreso que terá lugar 
na Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña entre os días 3, 4 e 5 de novembro. 
 
 
 
Martín, Paco, 'Happy New Year's Eve', El Progreso, 'Contos da Invernía', 2 xaneiro 2005, 
p. 72. 
 
Conto de Paco Martín no que se considera delicto non empregar as novas tecnoloxías, 
como é un teléfono móbil. 
 
 
Martínez Hombre, Juan, 'A tentación', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 13 agosto 
2005, p. 46. 
 
Relato en terceira persoa protagonizado por Ventura, ladrón de tulipáns dos xardíns da 
Gran Vía, que, incapaz de resistir a tentación, sométese a duras penitencias para suplicar o 
perdón da Virxe. 
 
 
 
Martínez, Andrés Carlos, 'Tinta e vida', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 20 agosto 
2005, p. 37. 
 
Relato de Andrés Carlos Martínez, incluído en "Relatos de verán" de La Voz de Galicia. A 
voz narradora conta que debe asinar o papel que lle entrega a enfermeira para poder retirar 
as cousas do seu pai falecido, entre as cales se atopa un vello bolígrafo que o acompañou ao 
longo de toda a súa vida e que agora xa non pinta. 
 
 
 



Martínez, C., 'Más de 30 colectivos de O Morrazo dan inicio hoy a los actos de homenaje a 
Manuel María', Diario de Pontevedra, 'O Morrazo/Cangas', 21 abril 2005, p. 22. 
 
Infórmase da homenaxe que se ofrecerá en Cangas ao poeta Manuel María, organizada por 
máis de trinta asociacións, os concellos e a Deputación. Dáse conta da presentación do 
programa que inclúe unha mesa redonda titulada "Manuel María, poeta nacional", un recital 
poético e un concerto. 
 
 
Martínez, Cecilia, 'El pregón de Luis García Mañá abre la VI Feria del Libro de Cangas', 
Diario de Pontevedra, 'Vivir verán', 23 xullo 2005, p. 76. 
 
Infórmase da celebración do acto inaugural da VI Feira do Libro de Cangas co pregón de 
Luís García Mañá, que destacou  a estreita relación que existe entre os libros e a historia 
dun lugar, ademais loou o papel que xogan os escritores locais, entre os que citou a 
Bernardino Graña e Castroviejo. 
 
 
 
Martínez, Cecilia, 'Las III Xornadas da Muller reunirán a actrices, directores y escritoras', 
Diario de Pontevedra, 'O morrazo/Cangas/Moaña', 8 setembro 2005, p. 19. 
 
Presentación das III Xornadas da Muller que reunirán en Cangas a actrices, directoras e 
escritoras, para analizar a situación do colectivo feminino dentro das artes escénicas. Dáse 
conta do programa, no que se inclúe a presentación do Libro de Estilo para evitar el 
sexismo en los medios de comunicación, así como unha mesa redonda e unha conferencia  
de Maribel Álvarez sobre a vida e obra de Maruja Mallo. 
 
 
 
Martínez, Iago, 'La Universidad oferta a la Xunta dos edificios para acoger Arte 
Dramático', Atlántico Diario, 'Vigo', 28 febreiro 2005, p. 14. 
 
Fálase sobre a decisión que tomará a Xunta de Galicia en canto a elección de centro para 
localizar a Escola de Arte Dramático de Galicia. Coméntase que a Universidade de Vigo 
fixo a proposta do pavillón Isaac Newton e mais do Centro de Apoio Científico e 
Técnolóxico á Investigación que pronto quedarán baleiros, así como, da cesión do teatro 
Roberto Vidal Bolaño, no que habería que realizar obras de adaptación. 
 
 
Martínez, José, 'Maldito cigarro', La Opinión, 'Concurso 4 cuentos', 14 agosto 2005, p. 63. 
 
Conto "Maldito cigarro", do "Concurso 4 cuentos". 
 
 
 



Martínez, Manolo, 'Escrita dispersa', Galicia Hoxe, 'Revista das Letras', nº 576, 28 xullo 
2005, pp. 1-8. 
 
Revista das Letras publica catro textos de Manolo Martínez "A viaxe circular", "E-Mail", 
"Melodía de anxos"e "Días tristes de Braulio". 
 
 
 
Martínez-Conde, Ricardo, 'Orballo nas camelias', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 14 novembro 
2005, p. 32. 
 
Publicación dun poema de Orballo nas camelias,   de Ricardo Martínez-Conde. 
 
 
 
Martíns, Eliana, 'A figura de Manuel María será homenaxeada durante todo un ano', 
Diario de Pontevedra, 'Cultura', 13 setembro 2005, p. 68. 
 
Información sobre o inicio da programación arredor de Manuel María organizada pola AS-
PG, MNL, CIG-Ensino e AELG. Entre as actividades anunciadas está a creación do I 
Premio Manuel María á Dignidade Galega, a realización dun monumento en Outeiro de Rei 
e A Coruña, a realización dunha biografía sonora, a edición dun disco de Milladoiro con 
poemas musicados, o estreo da peza teatral Farsa do bululú, ou a rodaxe do filme Fala e 
será desta miña terra, Manuel María. 
 
 
 
Martíns, Eliana, 'Galicia lembrará a Manuel María durante 12 meses no seu cabodano', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 13 setembro 2005, p. 72. 
 
Presentación da programación que se desenvolverá durante un ano en homenaxe a Manuel 
María, baixo o lema "Manuel María, poeta nacional". Esta iniciativa está organizada pola 
MNL, AS-PG, CIG-Ensino e AELG, desenvolverase en actividades como a creación do I 
Premio Manuel María á Dignidade Galega; a realización do monumento que entroncará o 
concello de Outeiro de Rei coa cidade da Coruña; a realización dunha fotobiografía sonora 
da que se ocupará Xurxo Souto;  a creación do filme titulado Fala e será desta miña terra, 
Manuel María, dirixido por Margarita Ledo; o estreo da peza A farsa de Bululú en 
Pontevedra baixo a dirección de Celso Parada; a edición dun disco monográfico de 
Milladoiro con algúns dos poemas musicados; a actuación homenaxe da Banda 
Filharmónica de Galicia que estreará dúas pezas baseadas en Manuel María; a reedición do 
disco de Suso Vaamonde Os soños na giala. Asemade, organizaranse exposicións 
itinerantes, congresos e xornadas de ensino para dar a coñecer a obra e a persoa de Manuel 
María. 
 
 
 



Matalobos, Manuel Celso, 'Na revista 'Xistral'', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 3 novembro 2005, 
p. 40. 
 
Reproducen un poema de Manuel Celso Matalobos, do que se indica que foi no seu día 
editado na revista Xistral. 
 
 
 
Matamoros, Jose, 'La ciudad, centro de visitas', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 18 
febreiro 2005, p. L15. 
 
Entre outras cuestións alleas á literatura galega, dáse conta da presentación da última 
novela de Rosa Aneiros, Veu visitarme o mar, na libraría Couceiro de Santiago de 
Compostela. No acto, a escritora estivo acompañada por Camilo Franco e Manuel Bragado. 
 
 
Matamoros, Jose, 'Poesía, arma cargada de futuro', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 
25 febreiro 2005, p. L15. 
 
Infórmase da celebración dun acto homenaxe a Rosalía de Castro, celebrado na casa-museo 
en Padrón e no que estiveron presentes Xosé Ramón Barreiro, Miguel Anxo Fernán-Vello, 
Ana Romaní e Xesús Rábade Paredes. Ademais, indícase que no acto tamén se lembrou aos 
escritores falecidos entre o 2003 e 2004: Manuel María, Xela Arias, Luísa Villalta e Antón 
Tovar. 
 
 
Matamoros, Jose, 'Cultura y salud como objetivos', La Voz de Galicia, 'Santiago', 29 
marzo 2005, p. 5. 
 
Entre outras cuestións alleas á literatura galega, dáse conta da presentación que Ana Vallés, 
directora da compañía Matarile Teatro e programadora do Teatro Galán, vai realizar da 
obra Pie izquierdo en Santa Cruz de Tenerife, e que consiste nunha mestura de danza e 
teatro. 
 
 
Matamoros, Jose, 'Huyendo del estrés cotidiano', La Voz de Galicia, 'Patio de Vecinos', 1 
abril 2005, p. 15. 
 
Entre outras cuestións alleas á literatura galega, dáse conta da celebración do debate 
"Literatura e compromiso" organizada pola sección de Literatura e Industrias da Edición do 
Consello da Cultura Galega e na que participaron Suso de Toro, Euloxio Ruibal e Xabier 
Cordal, os cales expuxeron as súas opinións sobre o compromiso dos escritores e as súas 
obras coa sociedade na que viven. 
 
 
Matamoros, Jose, 'Una ciudad abierta y plural', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 10 
abril 2005, p. L15. 



 
Entre outras cuestións allea á literatura galega, dáse conta da celebración da XV edición das 
Xornadas de Lingua e Literatura celebradas en Santiago de Compostela. 
 
 
Matamoros, Jose, 'Un partido muy legal', La Voz de Galicia, 'Santiago', 18 xuño 2005, p. 
11. 
 
Entre outras cuestións alleas á literatura galega, dáse conta da presentación do libro-
catálogo que recolle os contidos da exposición "Os gozos e as sombras: dez poetas + dez 
artistas - Novas visións", presentado por Yolanda Castaño e Antón Sobral. Tamén se indica 
que o acto de presentación será pechado cun recital poético a cargo de Estíbaliz Espinosa. 
 
 
Matamoros, Jose, 'Astros del cielo y de la poesía', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 28 
setembro 2005, p. L15. 
 
Información sobre a homenaxe a Manuel María nos XIV Encontros Pedagóxicos de 
Compostela. O acto, celebrado no Teatro Principal, constou dun recital no que participaron 
Rosa Aneiros, Suso de Toro, X. A. Neira Cruz, Rafa Villar, Helena Villar, María Lado, 
Carlos Negro ou Salvador García Bodaño, xunto a alumnos de primaria e de secundaria, 
que leron poemas e representaron a peza teatral Os soños na gaiola. 
 
 
 
Matamoros, Jose, 'Merlín amplía su familia', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 14 
outubro 2005, p. L15. 
 
Infórmase da celebración de numerosos actos para conmemorar o cincuenta aniversario de 
Merlín e familia. Entre eles, unha serie de conferencias coordinadas por Dolores Vilavedra. 
Sinálase que tamén se organizou unha cata comentada dos viños que aparecen mencionados 
na novela. 
 
 
 
Mato Fondo, Miguel, 'O whiskey na barrica', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 23 marzo 2005, p. 
48. 
 
Reflexión do poeta sobre as palabras e o seu poder de atracción. 
 
 
Mato Fondo, Miguel, 'Tarde de primavera', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 17 abril 2005, p. 
32. 
 
O poeta describe a chegada da primavera a través do canto dun paspallás. 
 
 



Mauleón, Amaia, 'El libro gallego abre nueva página', Faro de Vigo, 'Sociedad y Cultura', 
9 xaneiro 2005, p. 44. 
 
Dáse conta das opinións dos directores de tres editoriais galegas, Manuel Bragado de 
Xerais, Víctor Freixanes de Galaxia e Bieito Ledo de Ir Indo, sobre as ventas do ano 2004 e 
as obras máis vendidas. Todos eles consideran que o balance é positivo e comentan cáles 
serán as principais novidades e proxectos que levarán a cabo no 2005, especialmente os 
dedicados ao Día das Letras Galegas. 
 
 
Mauleón, Amaia, 'El libro gallego abre nueva página', La Opinión, 'Cultura', 23 xaneiro 
2005, p. 60. 
 
Dáse conta das opinións dos directores de tres editoriais galegas, Xerais, Galaxia e Ir Indo, 
sobre as ventas do ano 2004. Todos eles consideran que o balance é positivo e comentan 
cáles serán as principais novidades e proxectos que levarán a cabo no 2005. 
 
 
Mauleón, Amaia, 'Música para as letras galegas', Faro de Vigo, 'Sociedad y Cultura', 17 
maio 2005, p. 42. 
 
Coméntase que a xefa do departamento do Conservatorio de Música de Vigo organiza cada 
ano polo Día das Letras Galegas, unha homenaxe para un músico galego e, este ano, 
salienta a figura de Reveriano Soutullo. 
 
 
Mauleón, Amaia, 'Mil formas de hacer poesía', Faro de Vigo, 'Sociedad y Cultura', 3 
decembro 2005, p. 40. 
 
Informa da presentación na Fundación Laxeiro de Vigo do proxecto Translittera, a partir da 
idea do artista multimedia Rafael Xaneiro para acercar as variadas facetas da poesía ao 
público galego. Nesta presentación interviñeron unha decena de artistas de distintas 
disciplinas como a música, as artes plásticas, a danza, o mundo dixital, o teatro e a poesía. 
Neste proxecto participan vinte e cinco artistas de toda Galicia e pretende ser un punto de 
partida para futuras creacións conxuntas. 
 
 
 
Mayoral, M, 'Ferrol, éxito editorial', Diario de Ferrol, 13 xaneiro 2005, p. 72. 
 
Infórmase sobre o abundante número de vendas de libros relacionados coa cidade de Ferrol. 
Indícase cáles foron os libros máis vendidos e, entre os relacionados coa literatura galega, 
noméase a novela de Xesús Constela, As humanas proporcións e a revista FerrolAnálisis. 
 
 
Mayoral, M, 'Manuel María, o 'galego normalizado', Diario de Ferrol, 'CGS', 21 outubro 
2005, p. 16. 



 
Dá conta dos actos de homenaxe a Manuel María en Ferrol, recollendo as palabras da 
conferencia pronunciada por Lois Diéguez na apertura da exposición titulada "Manuel 
María, a palabra viva", acollida no Ateneo Ferrolán. Sinala o programa de actividades está 
organizado por CIG-Ensino, a Asociación Socio-Pedagóxica Galega, a Asociación de 
Escritores en Lingua Galega e a Mesa pola Normalización Lingüística. 
 
 
 
Mayoral, M, 'La Fundación Carlos Casares repasa la vida teatral de Ferrol', Diario de 
Ferrol, 'Conferencias', 3 novembro 2005, p. 17. 
 
A reapertura do teatro Jofre centrará a vida cultural da cidade de Ferrol. As actividades 
programadas desenvolveranse no centro Torrente Ballester. Haberá unha conferencia da 
profesora Laura Tato sobre a historia do teatro en Ferrol, e unha mesa redonda con actores 
e persoas vinculadas ao mundo escénico de orixe ferrolá, como Mabel Rivera, Luma 
Gómez, Elina Luaces, Joaquín Lens, Pedro Blanco Llano. 
 
 
 
Meirion Edwars, Huw, 'Chuvia', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 16 xuño 2005, p. 44. 
 
Descrición dunha cidade na que está a chover. 
 
 
Meirion Edwars, Huw, 'De 'No país da brétema Gwlad y Cymylau', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 20 xullo 2005, p. 48. 
 
Publicación dun poema de No país da brétema Gwlad y Cymylau de Huw Meirion 
Edwards. 
 
 
 
Meixide, Carlos, 'Siga probando', Galicia Hoxe, 'Revista das Letras', nº 552, 10 febreiro 
2005, pp. 4-5. 
 
Relato no que o autor conta a súa experiencia coas mulleres, concretamente con tres: 
Mariza Juzkowiak, Carmela Novo e Judith Raña. Todas foron as súas mozas pero ao final 
deixounas porque a experiencia no lle resultou boa e concluiu que o mellor era "seguir 
probando". 
 
 
 
Meixide, Carlos, 'O home de Liverpool', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Miradas alleas', 6 marzo 
2005, p. 23. 
 
Realízase unha crítica á decadencia do Reino Unido. 



 
 
Meixide, Carlos, 'O Deep Blue da poesía galega', Galicia Hoxe, 'Maré', 15 agosto 2005, p. 
31. 
 
Informa da invención por parte dos aduaneiros sen fronteiras dun xerador instantáneo e 
automático de poemas, un artefacto que con só premer un botón xera un poema. Trátase 
dunha mestura de programación informática e humor acedo elaborado a partir dunha 
antoloxía dos poetas galegos máis novos. 
 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'De 'Poetas galegos do século XX', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 9 
febreiro 2005, p. 48. 
 
Lembranza do poeta de personaxes históricos como Zbarski, Adrio e Bóveda. 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'De 'Era na selva de Esm'', Galicia Hoxe, 'Maré', 1 abril 2005, p. 48. 
 
Cavilación íntima do poeta. 
 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'De 'Era na selva de Esm'', Galicia Hoxe, 'Maré', 7 abril 2005, p. 48. 
 
Xogo poético do poeta cas palabras e a súa disposición no poema. 
 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'De 'Era na selva de Esm'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 16 abril 2005, 
p. 48. 
 
Apóstrofe a unha persoa chamada Darío, ao cal o poeta inquire sobre diversas cuestións. 
 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'Era na selva de Esm', Galicia Hoxe, 'Maré', 29 maio 2005, p. 32. 
 
Fabulación do poeta sobre o cabaleiro Amadís e as doncelas ás que este serve. 
 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'De 'Erótica', Galicia Hoxe, 'MARé', 7 xullo 2005, p. 48. 
 
Cavilación íntima do poeta sobre a dobre personalidade do home. 
 



 
Méndez Ferrín, X.L., 'De 'Era na selva de Esm', Galicia Hoxe, 'Maré', 30 xullo 2005, p. 
48. 
 
Publicación dun poema de Méndez Ferrín. 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'De 'Era na selva de ESM'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 16 agosto 
2005, p. 40. 
 
Publicación do poema do libro Era na selva de Esm.  
 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'De 'Era na selva de Esm'', Galicia Hoxe, 'Maré', 23 decembro 2005, 
p. 38. 
 
Publicación do poema do libro Era na selva de Esm.  
 
 
 
Méndez Ferrín, Xosé Luís, ''Contra Maquieiro'', Galicia Hoxe, 'Maré', 27 decembro 2005, 
p. 40. 
 
Lembranza do poeta dun pasado moi diferente ao presente actual. 
 
 
 
 
Méndez Ferrín, Xosé Luís, 'Contra Maquieiro', Galicia Hoxe, 'Maré', 27 decembro 2005, 
p. 40. 
 
Lembranza do poeta dun pasado moi diferente ao presente actual. 
 
 
 
Méndez Moreira, Mónica, 'Marcos e Fran', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 28 
agosto 2005, p. 55. 
 
Relato sobre un frustrado  traballo de reporteiro de guerra. 
 
 
 
Méndez, Carmen, 'Cambiar de coche', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 10 agosto 
2005, p. 38. 
 



Relato  protagonizado por unha muller moi atarefada que, igual que o vello coche que 
conduce, necesita tamén un descanso.  
 
 
 
Mera, Héitor, 'Sobre o neto de Herodes II', La Voz de Galicia, 'Cultura', 9 xuño 2005, p. 
54. 
 
Comeza referíndose á presenza en novelas de diferentes sistemas literarios da vida de 
Xesús como temática central e ao feito de que na literatura actual se ten tratado 
literariamente moitas cuestións da materia teolóxica. Critica destas obras que, malia a 
excelente ambientación histórica, adoecen de tentar achegar datos históricos sobre a vida de 
Xesús de pouco consistencia argumental, polo que caen no sensacionalismo e na tentación 
de converter os seus argumentos en verdade absoluta. Considera que en Protoevanxeo do 
neto de Herodes non se dan esas eivas pola honestidade literaria que percibirá o lector, pois 
Bernardino Graña fai unha lectura propia de diversas pasaxes da Biblia, o que dá como 
resultado unha obra de grande interese e para a que augura debate e polémica. 
 
 
 
Mesejo, N., 'A mostra sobre 'Merlín e familia' enche de fantasía o Museo do Pobo', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 16 setembro 2005, p. 88. 
 
Infórmase da inauguración dunha macroexposición na que se recrea o imaxinario que 
Álvaro Cunqueiro despregou na súa primeira novela en galego. A exposición divídese en 
tres partes. Na primeira sala da mostra, "50 anos con Merlín e familia", recréanse a selva de 
Esmelle, as fragas de Eirís e a Terra de Miranda. Un segundo apartado pon en relación a 
vida coa obra de Cunqueiro. A terceira sección céntrase  no mito de Merlín, as súas orixes e 
a súa influencia na literatura occidental. 
 
 
 
Michelena, Cristina, '¡Ay, esta galleguiña!', Diario de Pontevedra, 'Vivir Aquí', 2 abril 
2005, p. 82. 
 
Saliéntase a figura de Nélida Piñón como unha escritora consciente das súas raíces galegas 
e humilde ante os éxitos acadados. Destácase ademais unha das súas novelas, La república 
de los sueños, considerada como a obra máis importante da emigración galega, e recóllense 
certas opinións da propia Nélida Piñón. 
 
 
Michelena, Cristina, 'Roteiros, otra forma de ver la ciudad', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
aquí. Cultura', 10 abril 2005, p. 79. 
 
Dáse conta da realización dos percorridos histórico-literarios que teñen lugar en 
Pontevedra, nos que un ilustre escritor recorre o centro antigo da cidade lembrando os 



lugares nos que se facían reunións ou as imprentas nas que editaban os xornais. Nesta 
ocasión, o "roteiro" que realizou tal paseo foi o escritor Sabino Torres. 
 
 
Michelena, Cristina, 'Francisco Castro y la maldición cíclica de los errores del pasado', 
Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 11 maio 2005, p. 82. 
 
Saliéntase a presentación do libro de relatos de Francisco Castro, Río Leteo, e recóllense as 
palabras do autor sobre o tema que trata na obra. 
 
 
Michelena, Cristina, 'A Asociación de Escritores en Lingua Galega celebra os seus 25 anos 
en Pontevedra e Poio', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 3 xuño 2005, p. 85. 
 
Dáse conta da celebración do vintecinco aniversario da Asociación de Escritores en Lingua 
Galega e infórmase da presentación do programa de actividades que se levará a cabo no 
Mosteiro de Poio e no que participarán máis de douscentos escritores por medio de 
relatorios e mesas redondas. 
 
 
Michelena, Cristina, 'Los libreros mantienen sus ventas a pesar de la guerra de los libros de 
texto', Diario de Pontevedra, 'Sociedad', 14 xuño 2005, p. 81. 
 
Coméntase que segundo un estudo da Confederación Española de Gremios e Asociacións 
de Libreiros, o número de vendas nas librerías viuse reducido este ano e incluso moitas 
delas tiveron que pechar. Ademais recóllense as críticas dos libreiros cara á lei de 
gratuidade dos libros de texto. 
 
 
Michelena, Cristina, 'Xesús Franco e a súa relación amor-odio co mar', Diario de 
Pontevedra, 'Cultura', 15 xuño 2005, p. 84. 
 
Dáse conta da presentación do último poemario de Xesús Franco, Atlántico, Atlántico, no 
que, como apunta o propio autor, tentou plasmar a súa identidade co mar, sendo este un 
vehículo de amar. Resúmese o argumento, no que un mariño recorre o Atlántico Norte e 
atópase con sete illas, sete mulleres e sete namoramentos. Finalmente, Xesús Franco 
salienta que os mariñeiros son persoas moi introvertidas e que ás veces non saben o que 
queren. 
 
 
Michelena, Cristina, 'Xoias do saber en galego na feira', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
Verán/Cultura', 19 xullo 2005, p. 59. 
 
Presentación na Feira do libro de Pontevedra de tres obras: a Enciclopedia Galega 
Universal de Ir Indo Edicións, os novos volumes sobre natureza da Gran Enciclopedia 
Galega e a Enciclopedia Temática Ilustrada de A Nosa Terra Edicións.  
 



 
 
Michelena, Cristina, 'Francisco Fernández del Riego recibe o premio Blanco Torres 2005', 
Diario de Ferrol/El Ideal Gallego/Diario de Arousa, 'Agenda', 26 xullo 2005, p. 62. 
 
Anúnciase o acto de entrega do Premio Blanco Torres  a Francisco Fernández del Riego, e 
onde terá lugar. 
 
 
 
Miranda, Xosé, 'Anxos de garda', El Progreso, 'Relatos de verán', 10 xullo 2005, p. 72. 
 
Conta a historia dun mozo fracasado na vida que lle pide ao seu anxo da garda que o axude 
aínda que este non lle fai caso. Un día o rapaz descobre que o seu anxo ten tan mala sorte 
coma el. 
 
 
Mirás, Nacho, 'Mil palabras para una imagen', La Voz de Galicia, 'Santiago', 27 xaneiro 
2005, p. L8. 
 
Dáse conta da presentación do libro Santiago de Compostela, editado polo Concello de 
Santiago e no que se recollen fragmentos de escritores, viaxeiros, periodistas ou peregrinos 
que puxeron en palabras as súas impresións sobre a cidade compostelá. 
 
 
Molezún, F., 'La feria de A Coruña reunirá a los grandes escritores de Galicia', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 30 xullo 2005, p. 29. 
 
Información sobre a XXIV edición da Feira do Libro da Coruña, que conta con cincuenta e 
tres expositores e reunirá aos grandes escritores de Galicia. 
 
 
 
Montejano, Vicente, 'Mosquera valora el año 2004 cultural', Faro de Vigo, 26 febreiro 
2005, pp. 6-7. 
 
Dáse conta do balance do ano cultural 2004 presentado pola Concellería de Cultura do 
Concello de Gondomar. Coméntase que se organizaron uns cincuenta actos culturais entre 
os que se salienta, relacionados coa literatura galega, o día de homenaxe ao teatro en 
Gondomar coa actuación da compañía Librescena; a entrega do I premio de teatro Roberto 
Vidal Bolaño a Margarita Cachaza; a celebración da Mostra de Teatro Roberto Vidal 
Bolaño; e o festival de títeres "Títerenadal". 
 
 
Montero García, Carlos, 'PD: Bicos do futuro', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 30 
agosto 2005, p. 46. 
 



Carta ao revés, comeza pola sinatura e remata co saúdo inicial, que contén a despedida do 
amor. 
 
 
 
Montes, Eugenio, 'Pardaus', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 8 febreiro 2005, p. 52. 
 
Descrición hilozoísta dos pardaus. 
 
 
Mora, Ricardo C., 'A aventura dos aeroxeneradores', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 
15 agosto 2005, p. 48. 
 
Aventura de Don Quixote cunha ringleira de aeroxeradores. 
 
 
 
Mosquera, Javier, 'Tras la pista de más de 15.000 libros', Faro de Vigo, 'Vigo', 16 xaneiro 
2005, p. 9. 
 
Dáse conta da iniciativa proposta polos veciños de Bouzas en Vigo, de recuperar a antiga 
Biblioteca Mariña fundada por Ramón Fernández Mato e que desapareceu tras a Guerra 
Civil. Remítese á historia da biblioteca e infórmase sobre a vida do seu fundador. 
 
 
Mosquera, Javier, 'La Escuela Superior de Arte Dramático tendrá un teatro para 250 
espectadores', Faro de Vigo, 'Vigo', 18 xuño 2005, p. 11. 
 
Coméntase que unha vez rematadas as obras onde se localizará a Escola Superior de Arte 
Dramática de Vigo, ábrese o prazo de matriculación e infórmase das probas que hai que 
realizar, así como, da estruturación dos estudos e dos requisitos necesarios para o acceso. 
 
 
Mosquera, Javier, 'Vivir en la alameda es muy grato', Faro de Vigo, 'Vigo', 2 decembro 
2005, p. 8. 
 
Percorrido polos lugares nos que habitou don Francisco del Riego desde que en 1939 fixou 
a súa residencia a Vigo. O escritor fai unha valoración moi positiva da cidade na que 
mesmo hai unha praza que leva o seu nome. 
 
 
 
Mosquera, Marcos, 'Las bibliotecas piden más dinero al Concello para mantener su 
calidad', La Opinión, 'A Coruña', 29 xullo 2005, p. 5. 
 
As bibliotecas municipais demandan ao Concello da Coruña un aumento do cadro de 
persoal e do seu presuposto anual para manter a calidade e a actualidade das súas 



coleccións e servizos, demandas que figuran na memoria de xestión destas instalacións 
correspondente a 2004. 
 
 
 
Mouzo Quintáns, Jessica, 'Eu só sei que non sei nada', La Voz de Galicia, 'Relatos do 
verán', 6 agosto 2005, p. 47. 
 
Reflexión sobre os comportamentos racistas ao noso carón. 
 
 
 
Murado, Miguel-Anxo, 'Li Po', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 7 febreiro 2005, p. 40. 
 
Apóstrofe de Li Po a lúa, recriminándolle o seu engano. 
 
 
Murado, Miguel-Anxo, 'De 'Lapidario', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 18 xuño 2005, p. 48. 
 
Apóstrofe de Li Po a lúa, recriminándolle o seu engano. 
 
 
Murado, Miguel-Anxo, 'Bhartrhati', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 13 agosto 2005, p. 48. 
 
Publicación dun poema de Bhartrhari, de Miguel-Anxo Murado. 
 
 
 
Murilo Leal, Claudio, 'De poemas a Santiago de Compostela', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 
19 outubro 2005, p. 38. 
 
Publicación dun poema de Poemas a Santiago de Compostela, de Claudio Murilo Leal. 
 
 
 
N.R.M., 'Broz Brei retorna ao século XIX para novelar a historia do convento melidá de 
Santispíritus', La Voz de Galicia, 'Comarcas', 1 febreiro 2005, p. 12. 
 
Informa da presentación do libro Santispiritus de Melide, historia novelada do convento 
melidao ambientada entre os anos 1836 e 1838. A obra, de máis de seiscentas páxinas, está 
ilustrada con debuxos do propio autor de todas as terras vinculadas co templo e inclúe 
tamén un resumo de documentos relacionados con Melide. Sinálase que o autor empregou 
máis de tres anos de traballo na elaboración desta obra, da que se editaron catrocentos 
exemplares nunha tirada limitada, custeada polo propio autor. 
 
 
 



Navaza, Gonzalo, 'Viaxe certa do Clavileño', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 31 
agosto 2005, p. 46. 
 
Nárrase que don Quixote e Sancho chegaron a voar co Clavileño e chegaron a principios do 
século XXI á costa de Muxía e bateron cun buque cargado de betume. 
 
 
 
Naya Abeleira, Fernando, 'Burro', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 18 agosto 2005, p. 
47. 
 
Historia en primeira persoa sobre o exceso de velocidade e as súas dramáticas 
consecuencias. 
 
 
 
Negra, Rosa, 'Versos', El Correo Gallego, 'Contrastes', 31 agosto 2005, p. 40. 
 
Publicación dun poema. 
 
 
Negro, Carlos, 'De 'Héleris', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 14 abril 2005, p. 48. 
 
O poeta describe unha voda e os costumes sociais que a acompañan. 
 
 
 
Negro, Carlos, 'De 'Héleris', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 17 xuño 2005, p. 48. 
 
O poeta descríbenos a un mozo que se está facendo home e que se interesa xa polas cousas 
destes. 
 
 
 
Negro, Carlos, 'De 'Héleris', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 13 xullo 2005, p. 48. 
 
Descrición subxectiva do sentimento da tenrura por parte do poeta. 
 
 
 
Negro, Carlos, 'De 'Héleris'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 15 agosto 2005, p. 32. 
 
Publicación dun poema do libro Heleris, de Carlos Negro. 
 
 
 
Negro, Carlos, 'De 'Héleris'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 25 setembro 2005, p. 28. 



 
Publicación dun poema do libro Heleris, de Carlos Negro. 
 
 
 
Negro, Carlos, 'De 'Héleris'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 10 outubro 2005, p. 40. 
 
Publicación dun poema do libro Heleris, de Carlos Negro. 
 
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'De 'Dende Gres', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 25 xaneiro 2005, p. 52. 
 
Lembranza do pasado, das cousas do día a día: o monte, as vacas, os xogos. 
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'De 'Dende Gres', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 28 abril 2005, p. 48. 
 
Lembranza da infancia do poeta e dos xogos cos seus amigos da nenez. 
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'De 'Dende Gres', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 20 maio 2005, p. 48. 
 
O poeta lembra o pasado e séntese conmovido polo paso do tempo. 
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'O século das nosas vidas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 11 xuño 2005, p. 43. 
 
Neira Vilas conta a historia de cómo se fundou a Asociación Iniciadores da Academia 
Galega en 1905 na Habana. Dá conta de todas as xuntanzas e procesos que tiveron que 
levar a cabo Xosé Fontenla Leal, Manuel Murguía, Uxío Carré, Pérez Ballesteros, etc. 
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'De 'Dende Gres', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 20 xuño 2005, p. 40. 
 
Lembranza  dun muíño de río que agora só é ruínas. 
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'De 'Dende Gres', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 29 xuño 2005, p. 48. 
 
O poeta lembra o pasado e séntese conmovido polo paso do tempo. 
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'Dende Gres', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 5 xullo 2005, p. 48. 
 
Loa da vila de Gres, lugar natal do poeta. 
 



 
Neira Vilas, Xosé, 'Contan de Gres', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 20 outubro 2005, p. 40. 
 
Publicación dun poema de Contan de Gres, de Manuel María. 
 
 
 
Neira, Henrique, 'Descubrir a cidade', Galicia en el mundo, 'MARÉ', 13 xaneiro 2005, p. 
41. 
 
Infórmase da presentación do libro de Helena Villar Janeiro e Xesús Rábade Paredes, 
Cabeleira de pedra, que constitúe o cuarto volume da colección "Poeta en Compostela" e 
que recolle trinta e un poemas. Así mesmo, ambos autores comentan o feito de escribir en 
conxunto e finalmente, saliéntanse outras publicacións súas: a tradución ao castelán de 
textos de Rosalía e a tradución, tamén ao castelán, de Follas Novas. 
 
 
Neira, Henrique, 'Rábade e Villar descóbrennos a vida nos espazos de Compostela', El 
Correo Gallego, 'Hoy', 13 xaneiro 2005, p. 67. 
 
Infórmase da presentación do libro de Helena Villar Janeiro e Xesús Rábade Paredes, 
Cabeleira de pedra, que constitúe o cuarto volume da colección "Poeta en Compostela" e 
que recolle trinta e un poemas. Así mesmo, ambos autores comentan o feito de escribir en 
conxunto e finalmente, saliéntanse outras publicacións súas: a tradución ao castelán de 
textos de Rosalía e a tradución, tamén ao castelán, de Follas Novas. 
 
 
Neira, Henrique, 'Bronce e poemas para homenaxear a Rosalía', El Correo Gallego, 'Hoy', 
17 outubro 2005, p. 67. 
 
Dise que a praza de Padrón de Mollet del Vallet conta cun busto de bronce en homenaxe a 
Rosalía de Castro. A idea desta homenaxe partiu da Irmandade A Nosa Galiza de Mollet. 
 
 
 
Neira, Henrique, 'Mollet mira xa a Padrón', Galicia Hoxe, 'Maré', 17 outubro 2005, p. 39. 
 
Dise que o Concello catalán de Mollet del Vallés lle rende homenaxe a Rosalía de Castro 
nunha festa musical na que se inaugurou un busto en bronce da escritora. A idea da 
homenaxe parte da Irmandade A Nosa Galiza de Mollet. Durante a homenaxe léronse 
poemas de Rosalía, actuaron o grupo de gaitas e a coral da Irmandade A Nosa Galiza, e 
unha conferencia de Pura Salceda sobre a vida e obra de Rosalía. 
 
 
 
 



Neira, Manuel Xosé, 'Manuel Meilán no meu 'Lugo literario', A Nosa Terra, nº 1.181, 
'Cultura', 23 xuño 2005, p. 28. 
 
Manuel Xosé Neira lembra a figura do lucense Manuel Meilán a quen se lle podería 
considerar como a man dereita de Castelao. Neira recorre a súa vida como defensor do 
galeguismo desde a emigración, participando en xornais, revistas e audicións radiofónicas. 
Salienta, de Manuel Meilán, o seu labor en defensa do "compromiso galeguista" e a súa 
pertenza ao Consello de Galicia. 
 
 
Nemo, P., 'La tabla de salvación', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 106, 23 abril 2005, p. 
20. 
 
Reflexión sobre a variedade de lectores que se poden atopar na sociedade e entre os 
diferentes tipos que nomea, cita ao lector interesado polo país que le Sempre en Galicia, ou 
ao rapaz de instituto que lle mandaron ler en clase A esmorga, ou tamén, ao estudoso 
filólogo que analiza o último libro de Lobo Antunes. Finalmente, conclúe considerando que 
o libro é un medio de salvación. 
 
 
Neves, Kiko, 'De 'Centoonce', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 28 outubro 2005, p. 40. 
 
Publicación dun poema de Centoonce, de Kiko Neves. 
 
 
 
Neves, Kiko, 'Centoonce', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 29 outubro 2005, p. 36. 
 
Publicación dun poema de Centoonce, de Kiko Neves. 
 
 
 
Nieves, Kiko, 'Centoonce', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 9 setembro 2005, p. 40. 
 
Publicación dun poema de Centoonce, de Kiko Neves. 
 
 
 
Nieves, Kiko, 'De 'Centoonce'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 12 setembro 2005, p. 32. 
 
Publicación dun poema de Centoonce, de Kiko Neves. 
 
 
 
Nieves, Seve, 'La literatura fantástica anima a la lectura', La Región, 'Verín', 28 abril 2005, 
p. 49. 
 



Infórmase da inauguración da exposición "Biblioteca de libros fantásticos" de Carmen 
Domech en Verín na que a autora expón uns cincuenta libros adaptados das súas historias 
de contacontos. Indícase que na súa orixe é un proxecto de animación á lectura para que 
cada persoa que vexa os libros cree as súas propias historias. Finalmente, anúnciase que a 
seguinte exposición será a de Xosé Lois González sobre "O Carabouxo e as letras". 
 
 
Nieves, Seve, 'Calle para Manuel María', La Región, 'Mostra de Viños da Ribeira Sacra', 4 
xuño 2005, p. 20. 
 
Dáse conta do programa de actividades da XII Mostra de viños da Ribeira Sacra e 
saliéntase que haberá un acto literario dedicado ao poeta Manuel María, así como a 
inauguración dunha rúa co seu nome. 
 
 
Noia, Soedade e A. R. López (coord.), 'De rerum natura', Galicia Hoxe, 'Revista das 
Letras', nº 573, 7 xullo 2005, pp. 1-8. 
 
Este número da Revista das Letras está dedicado á xeración dos novos poetas galegos que 
empezaron a darse a coñecer a principios do século XXI. Recóllese no suplemento o 
Manifesto elaborado por Javier Patiño Loira, David Souto Alcalde, Noel Blanco Mourelle e 
Adrián Álvarez Meilán, onde reivindican a "subversión e o poeta total" e critican o 
"nacionalismo literario". Para cada poeta dedícaselle unha folla do suplemento na que 
aparecen poemas do autor. 
 
 
Noriega Varela, Antonio, 'De 'Poetas galegos do século XX'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 6 
xaneiro 2005, p. 40. 
 
Descrición da brétema e dos seus efectos no resto da natureza. 
 
 
Noriega Varela, Antonio, 'De 'Poetas galegos no século XX', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 20 
xaneiro 2005, p. 48. 
 
Publicación dun poema de Noriega Varela. 
 
 
Noriega Varela, Antonio, 'As froliñas dos toxos', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 9 maio 2005, p. 
40. 
 
Loa das flores dos toxos, comparándoas con outras flores. 
 
 
Novo, Isidro, 'Xigantes', La Voz de Galicia, 'Relatos de verán', 1 agosto 2005, p. 48. 
 



A contemplación dos aeroxeradores eólicos fai que o avó retorne aos seus remotos tempos, 
convencido de que en realidade se trata de xigantes. 
 
 
 
Novo, Olga, 'De 'Grana destilada'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 15 decembro 2005, p. 40. 
 
Publicación dun poema de Olga Novo. 
 
 
 
Novo, Olga, 'Grana destilada', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 30 decembro 2005, p. 40. 
 
Publicación dun poema de Olga Novo. 
 
 
 
Novoneyra, Uxío, 'De 'Poetas galegos do século XX'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 14 
febreiro 2005, p. 40. 
 
Evocación do poeta sobre o lobo no Courel. 
 
 
Novoneyra, Uxío, 'De 'Muller pra lonxe'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 5 outubro 2005, p. 
40. 
 
Publicación dun poema de Uxío Novoneyra. 
 
 
Núñez, Toño, 'Desacougo', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 25 agosto 2005, p. 46. 
 
Relato sobre unha muller maltratada que toma vinganza e se libera do seu ditador.A 
protagonista lembra a maldición dunha xitana en Sevilla: "Que vosos pais vos enterren 
antes de que cumprades trinta anos". A tráxica sentencia foise cumprindo e a única 
sobrevivinte sabe que só lle faltan once días para chegar aos trinta. 
 
 
Núñez, V., 'O vicepresidente da Xunta apoiará as rutas literarias e os inventarios', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 22 setembro 2005, p. 81. 
 
Dáse conta do acordo  entre o presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega 
(Aelg), Cesáreo Sánchez, e o vicepresidente de Igualdade e do Benestar, Anxo Quintana, 
para facer rutas literarias e inventarios de autores, así como a colaboración dos escritores en 
actos organizados pola Consellería de Cultura e a Secretaria de Igualdade. Tamén se tratou 
das carencias do libro en galego, da necesidade de fortalecer o tecido editorial do país. 
 
 



Ocampo, Luz, 'Poesía e música para lembrar a Tovar', La Región, 'Cultura', 3 decembro 
2005, p. 75. 
 
Faise eco dos proxectos en memoria do poeta Antón Tovar que o concello de Rairiz de 
Veiga está a planificar coa axuda da Consellaría de Cultura e mailo Centro Cultural Popular 
de Limia. Explícase que se instaurará o Primeiro Premio de Poesía Antón Tovar, que se 
gravará un disco no que Anxo Rei porá música a dez poemas de Tovar e que se convertirá a 
casa natal do poeta nun centro cultural que promocione a súa obra e a cultura da Limia. 
 
 
 
Olazábal, M., 'Dez editoriais galegas reúnense para promover os seus libros 
conxuntamente', El Progreso, 'Cultura', 12 maio 2005, p. 89. 
 
Infórmase de que un total de dez editoriais uníronse para realizar o proxecto "Libro 
Galego" que consiste en ampliar a difusión do libro en galego en todas as librerías. Indícase 
que as editoriais publican un catálogo no que se recollen as edicións da temporada de 
primavera-verán e dáse conta das dez editoriais que participan no proxecto: Espiral Maior, 
Edicións do Castro, Laiovento, Ir Indo, Toxosoutos, Alvarellos, Unipro e o Instituto de 
Estudios Vigueses, Edicións do Cumio e Ouvirmos. 
 
 
Olazábal, M., 'Cultura aporta 278.000 euros al 50 aniversario de 'Merlín e Familia', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 15 xuño 2005, p. 89. 
 
Infórmase da celebración da mostra "50 anos con Merlín e familia" organizada pola 
Consellería de Cultura e a editorial Galaxia con motivo do cincuenta aniversario da obra de 
Cunqueiro. Indícase que a mostra salienta tres etapas sobre a obra e a vida do autor: "A 
terra de Miranda", "Álvaro Cunqueiro e Merlín e familia" e "A orixe e expansión do mito". 
Finalmente, dáse conta de que a exposición se desenvolverá no Museo do Pobo Galego. 
 
 
Oliva, M., 'Tres compañías de teatro sin escenario', Galicia Hoxe, 'Vigo', 28 abril 2005, p. 
16. 
 
Recóllense as críticas efectuadas polos compoñentes do grupo teatral Teatro Luna os cales 
se viron afectados polo peche do Teatro Fraga, o que supuxo a cancelación das súas 
actuacións. 
 
 
Oliva, M., 'Arte Dramático  impartirá formación desde febrero', Atlántico Diario, 'Vigo', 23 
decembro 2005, p. 38. 
 
Dáse conta do balance do primeiro trimestre da Escola de Arte Dramática, que presentou a 
súa páxina web e un libro elaborado por un dos seus profesores. Recónllese ademais os 
obxectivos previstos para o segundo trimestre, que se centrarán en organizar cursos de 
formación e divulgar as artes escénicas. 



 
 
 
Oliveira, V, 'Blogueando' con estilo', Galicia Hoxe, 'Maré', 4 xaneiro 2005, p. 37. 
 
Coméntase que cada vez son máis os escritores galegos que contan cun "blog" en internet, 
no que expoñen as súas obras ou comentarios. Indícase que a día de hoxe existen 
douscentos trinta e oito blogs galegos en funcionamento e saliéntanse as páxinas de 
Yolanda Castaño, Santiago Jaureguízar, Fran Alonso, María Yáñez e Alberte Momán. 
 
 
Oliveira, V, 'A memoria pervive', Galicia Hoxe, 'Maré', 6 xaneiro 2005, p. 34. 
 
Infórmase do ofrenda floral que se vai realizar no Panteón de Galegos Ilustres para 
conmemorar o cincuenta e cinco aniversario do pasamento de Rodríguez Castelao. Indícase 
que no acto estarán presentes o presidente da Fundación Castelao, Avelino Pousa Antelo, o 
presidente da Fundación Alexandre Bóveda,  Fernando Quintela Novoa, e o fillo de Xosé 
Luís Bóveda. 
 
 
Oliveira, V, 'Un poema por poeta arraiano', Galicia Hoxe, 'Maré', 13 xaneiro 2005, p. 39. 
 
Dáse conta da publicación dun poemario que sairá á luz o Día das Letras Galegas en 
homenaxe á lingua e á cultura do galego exterior. Indícase que o libro constará de poemas 
dedicados á terra arraiana, concretamente das áreas de Eo-Navia, o Bierzo, As Portelas e 
Cáceres e que nel poden participar todos aqueles que escriban os seus poemas sobre estas 
comarcas. Así mesmo, coméntase que a obra de Fernández Morales Ensayos Poéticos en 
Dialecto Berciano, publicada en 1861, poderíase considerar como precursora do 
Rexurdimento galego. 
 
 
Oliveira, V, 'o que salvou o 'Prestige'', Galicia Hoxe, 'Maré', 1 febreiro 2005, p. 49. 
 
Dáse conta da presenza da escritora Rosa Aneiros no Instituto de Ensinanza Secundaria de 
Bertamiráns, onde falou cos alumnos sobre a súa obra Resistencia. Tamén se dá conta do 
argumento da segunda novela, Veu visitarme o mar, da que a autora comenta o seu 
propósito. 
 
 
Oliveira, V, 'O teatro e a 'revulsión' artística dos anos 20', Galicia Hoxe, 'Maré', 12 febreiro 
2005, p. 46. 
 
Infórmase das conferencias pronunciadas por Francisco Pillado e Anxo Tarrío no Centro  
Galego de Arte Contemporánea de Compostela, dentro do ciclo "A Galicia moderna", e 
resúmense tales relatorios salientando a importancia que estes autores lle dan ao teatro 
como un "foro de debate", nas primeiras décadas dos anos vinte. 
 



 
Oliveira, V, 'Obradoiros para fomentar o pracer da creación en Santiago', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 30 marzo 2005, p. 41. 
 
Dáse conta dos obradoiros que se levarán a cabo no Centro de Intervención Psicolóxica e 
que serán impartidos por Estevo Creus, director do centro, quen impartirá "Creatividade, 
relaxación e benestar psicosocial", a poeta Yolanda Castaño dirixirá o taller "Laboratorio 
Poético", o músico Rafa Xaneiro dedicará o seu obradoiro á "Iniciación á creación musical 
por ordenador" e por último, Cándido Pazó impartirá o taller "Contacontos e narración 
social". 
 
 
Oliveira, V, 'Liberdade si, pero baixo sospeita', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 31 marzo 2005, p. 
36. 
 
Recóllense as opinións do escritor Xabier Cordal sobre a literatura e o compromiso dos 
autores coa mesma, pronunciadas no encontro "Literatura e compromiso" organizada polo 
Consello da Cultura Galega. Así mesmo, indícase que tamén participaron no debate o 
dramaturgo Euloxio R. Ruibal e Suso de Toro. 
 
 
Oliveira, V, 'Liberté, fraternité, egalité', Galicia en el mundo, 'MARÉ', 1 abril 2005, p. 45. 
 
Saliéntase a celebración dun debate na biblioteca do Consello da Cultura Galega sobre o 
compromiso ético dos escritores fronte ás presións do poder. No encontro participaron 
Xabier Cordal, Euloxio R. Ruibal e Suso de Toro. 
 
 
Oliveira, V, 'O amor nunca é unha paixón libre', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 6 xullo 2005, p. 
45. 
 
Dáse conta da presentación da obra de Luísa Castro Podría hacerte daño, gañadora da XVI 
edición do Premio de Narrativa Torrente Ballester. Indícase que o libro é un conxunto 
contos baseados nas relacións humanas e danse exemplos dalgúns dos contos que recolle. 
Finalmente, Luísa Castro anuncia que publicará un novo poemario escrito en galego e 
castelán no que recolle as súas vivencias en Compostela. 
 
 
Oliveira, V, '¿De onde sopra o vento que move este navío?', Galicia Hoxe, 'Lecer', 
'Reportaxe', 4 decembro 2005, pp. 2-3. 
 
Pásase revista á difícil situación que está a vivir o teatro galego e que vén de debaterse no 
encontro "Cidadanía e teatro", celebrado en Santiago de Compostela. Laméntase o caso do 
peche do Teatro Galán, unha das institucións máis importantes da escena alternativa galega, 
e se recollen as opinións de diversos persoeiros relacionados co teatro afeccionado. Deste 
xeito, Fernando Dacosta quéixase da ausencia de promoción das obras e reivindica unha 
boa xestión dos intermediarios e programadores, Roberto Salgueiro esgrime a necesidade 



de facer autocrítica e nega a tan cacarexada escaseza de público. Polo seu bando, Euloxio 
Ruibal considera que o teatro galego debe abandonar vellos temas e adaptarse aos novos 
tempos e audiencias. Finalmente, Carlos Gulías asegura que non é a falla de diñeiro, senón 
de creatividade, a que provoca a desgana do público ante as representacións galegas. 
 
 
 
Otero Pedrayo, Ramón, 'De 'Bocarribeira'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 4 setembro 2005, p. 
36. 
 
Publicación dun poema do libro Bocarribeira de Otero Pedrayo. 
 
 
 
Otero Pedrayo, Ramón, 'De 'Bocarribeira'', El Correo Gallego, 'Contrastes', 11 setembro 
2005, p. 28. 
 
Publicación dun poema do libro Bocarribeira de Otero Pedrayo. 
 
 
 
Otero Pedrayo, Ramón, 'Bocarribeira', Galicia Hoxe, 'Maré', 22 setembro 2005, p. 40. 
 
Publicación dun poema do libro Bocarribeira de Otero Pedrayo. 
 
 
 
Otero Pedrayo, Ramón, 'Bocarribeira', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 9 outubro 2005, p. 36. 
 
Publicación dun poema do libro Bocarribeira de Otero Pedrayo. 
 
 
Otero Pedrayo, Ramón, 'Bocarribeira', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 2 novembro 2005, p. 40. 
 
Publicación dun poema do libro Bocarribeira de Otero Pedrayo. 
 
 
 
Otero Pedrayo, Ramón, 'Bocarribeira', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 9 decembro 2005, p. 32. 
 
Publicación dun poema do libro Bocarribeira de Otero Pedrayo. 
 
 
 
Otero, E., 'Ditea, la cuna del teatro', El Correo Gallego, 'SANTIAGO', 9 novembro 2005, 
p. 29. 
 



Recóllense algunhas das conclusións da tese de doutoramento de Alejandra Judo 
Rodríguez, que investiga a andaina do grupo teatral Dítea, creado en 1960. Destácase o seu 
carácter espontáneo e aberto, a súa falla de sentido empresarial e a súa habilidade para 
escapar á censura.Tamén se comenta o seu labor divulgativo da cultura e a súa contribución 
ao fomento da escritura de teatro en galego. 
 
 
 
Outeiriño, Manuel / V.L.V., 'Xesús Mato será nombrado hijo predilecto el día 25 de junio', 
El Progreso, 'Sarria', 1 xuño 2005, p. 18. 
 
Sucinta noticia na que se informa aos lectores que o sacerdote, musicólogo e escritor Xesús 
Mato Mato será nomeado fillo predilecto do Concello de Paradela nun acto que se celebrará 
o vinte e cinco de xuño. 
 
 
Outeiriño, Manuel, 'Terra', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 8 xuño 2005, p. 48. 
 
Cavilación do poeta sobre o concepto da terra ou do pobo. 
 
 
Outeiriño, Manuel, 'Non falas', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 15 xuño 2005, p. 48. 
 
O poeta diríxese a un ti, e apostrofou sobre varios aspectos. 
 
 
Outeiriño, Manuel, 'Terra de 'É', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 21 xuño 2005, p. 48. 
 
Cavilación do poeta sobre o concepto da terra ou do pobo. 
 
 
Outeiriño, Manuel, 'Non falas', Galicia en el mundo, 'MARÉ', 22 xullo 2005, p. 48. 
 
Publicación dun poema de Manuel Outeiriño. 
 
 
Outeiriño, Manuel, 'Ambientación', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 23 xullo 2005, p. 47. 
 
Breve poema no que se alude á artificialidade dos ambientadores actuais. 
 
 
 
 
Outeiriño, Manuel, 'Estornela', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 2 agosto 2005, p. 48. 
 
Poema en forma de apóstrofo lírico que bota en cara ao destinatario a súa incapacidade para 
dar nun cravo afastado. 



 
 
 
 
Outeiriño, Manuel, ''Hipopótamo (babilonio)'', Galicia Hoxe, 'Maré', 18 decembro 2005, p. 
36. 
 
Poema dedicado ao hipopótamo, destacando as súas características morfolóxicas e o seu 
comportamento. 
 
 
 
 
Outeiriño, Maribel, 'Deseo ardiente e inamovible', La Región, 'Historia en 4 tiempos', 22 
xuño 2005, p. 77. 
 
Saliéntase a publicación no ano 1930 do libro de Luis Madriñán Neira titulado Arelas que 
está encabezado por un prólogo de Otero Pedrayo. Recóllese a importancia deste escritor 
así como a quen dedicou o libro e reprodúcense, na nova, algúns versos. 
 
 
Outeiriño, Maribel, 'Los escritores se asocian', La Región, 'Historia en 4 tiempos', 11 xullo 
2005, p. 53. 
 
Nesta nova dáse conta da creación en 1930 da Asociación de Escritores Galegos, na cal 
participan numerosos ourensáns: Otero Pedrayo, Vilar Ponte, Cándido Fernández Mazas. 
Tamén se informa do importante labor levado a cabo naqueles anos pola Irmandade 
Galeguista Valdeorresa, creada en xuño de 1930 e que contaba entres os seus membros cos 
seguintes nomes: Paulo Quiroga, Jaime Prada, Florencio Delgado, Antón Casanova, etc. 
 
 
Outeriño, Maribel, 'Don Vicente en Mitteleuropa', La Región, 'Historia en 4 tiempos', 18 
maio 2005, p. 69. 
 
Dáse conta da viaxe realizada por Vicente Risco a Alemaña en 1930 e indícase que a partir 
das experiencias alí vividas redactou unha serie de artigos que en 1934 deron lugar ao libro 
Mitteleuropa. 
 
 
Ovenza, A., 'La Feria del Libro busca ubicación por las obras de la Alameda', Atlántico 
Diario, 'Vigo', 6 maio 2005, p. 16. 
 
Infórmase de que debido ás obras que se están a realizar na Alameda de Vigo, a Feira do 
Libro de este ano verá cambiada a súa localización e propóñense diferentes lugares onde se 
poderían instalar as case corenta casetas que participan. 
 
 



P. Lorenzo, Fran, 'Ézaro reedita o orixinal 'Teatro Venatorio y Coquinario Gallego'', El 
Correo Gallego, 'Hoy', 10 decembro 2005, p. 65. 
 
Fálase da reedición que Ézaro Ediciones vai facer de Teatro Venatorio y Coquinario 
Gallego, composta por Álvaro Cunqueiro, José María Castroviejo e Emilio Álvarez 
Blázquez en 1958. Coméntase que esta obra, que versa sobre caza e cociña galega, so tivo 
certa circulación nun limitado entorno sociocultural vigués e que a reedición de peto que 
sacou Espasa Calpe tiña importantes mutilacións. 
 
 
 
P.C.C., 'La biblioteca eumesa se descentraliza con una sede en el Centro de Maiores', 
Diario de Ferrol, 'Ferrolterra', 28 maio 2005, p. 30. 
 
Dáse conta da apertura dunha nova sede da biblioteca municipal de Pontedeume no Centro 
de Maiores. Sinálase que esta sede contará con cincocentos exemplares sobre as materias de 
narrativa, arte e historia e, ademais, iníciase a actividade de animación á lectura para os 
maiores. 
 
 
P.E., 'A Coruña acollerá un congreso sobre Manuel María', Galicia Hoxe, 'Galicia Hoxe', 
21 outubro 2005, p. 34. 
 
Breve noticia do congreso "Manuel María. Literatura e nación", organizado pola Facultade 
de Filoloxía da Universidade da Coruña, que terá lugar do 3 ao 5 de novembro. 
 
 
 
P.P., 'Lecturas para la solidaridad', Faro de Vigo, 'Vigo', 27 xaneiro 2005, p. 10. 
 
Infórmase da celebración dun maratón de lectura en lingua galega na Universidade de Vigo 
para recadar fondos para os afectados do maremoto da India. O acto, segundo se sinala, foi 
organizado polas delegacións de alumnos do campus de Vigo e mais pola ONG Implicadas-
os no Desenvolvemento. 
 
 
P.P.S., 'A soidade no campo de xogos', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Miradas alleas', 30 xaneiro 
2005, p. 19. 
 
Reflexión sobre a soidade que sofren os fillos únicos á hora de xogar e realizar actividades 
en conxunto. 
 
 
P.P.S., 'A maleta do recuncho', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Miradas alleas', 3 abril 2005, p. 23. 
 



Relato no que a narradora lembra a presenza dunha maleta na casa familiar á que nunca lle 
deu importancia pero, tras pasar moito tempo e volver ao pasado, descobre que aquela 
maleta gardaba unha sorpresa no seu interior. 
 
 
P.P.S., 'Fermosura nos refugallos', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Miradas alleas', 29 maio 2005, p. 
23. 
 
Conta a historia dun home ao que lle gustaba andar por ruínas e buscar restos de cousas. 
 
 
P.P.S., 'O segredo da vella piscina', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Miradas alleas', 5 xuño 2005, p. 
23. 
 
Lembranza dos baños nunha piscina. 
 
 
P.P.S., 'Entre madeira e gomaespuma', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Miradas alleas', 26 xuño 
2005, p. 23. 
 
Salienta a vida dolorosa dos bonecos das feiras aos que a xente tira pelotas para derrubalos. 
 
 
P.P.S., 'A auga e os seus segredos', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Miradas alleas', 3 xullo 2005, p. 
23. 
 
Exaltación dos beneficios da auga. 
 
 
P.P.S., 'Destino impreso na pel', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Miradas alleas', 25 setembro 2005, 
p. 19. 
 
Coméntase a existencia ingrata de quen está marcado de por vida e non ten o alicerce da 
esperanza ou da curiosidade para ir cara adiante. 
 
 
 
 
P.P.V., 'Artesanía y libros para todos los gustos', La Opinión, 'Especial', 1 agosto 2005, p. 
26. 
 
Repásanse as diversas mostras culturais que se desenvolverán ao longo do mes de agosto 
nos xardíns de Méndez Núñez. Entre estes se destacan a Mostrart ou Feira de Artesanía, o 
Salón do Cómic, a Feria del Libro e mais o noveno certame das Casas Regionales. 
 
 
 



P.T., 'Terra de incendiarios', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Miradas alleas', 16 setembro 2005, p. 
19. 
 
Infórmase de que no ano 2005 se queimaron máis de cincuenta mil hectáreas de monte, o 
que supón a cifra máis alta rexistrada desde 1989 e denúnciase a responsabilidade dos 
galegos nesta catástrofe. 
 
 
 
Palacios, Xosé María, 'Vilalba evoca con poesía y música a Manuel María, muerto hace un 
año', La Voz de Galicia, 'Cultura', 9 setembro 2005, p. 46. 
 
Tras dar conta da intensa presenza da Terra Chá na obra do escritor Manuel María, 
infórmase dos diversos actos previstos en memoria do seu pasamento. Así, comunícase que 
terá lugar unha ofrenda floral no cemiterio de Outeiro de Rei e un recital con música en 
Vilalba, organizados ambos os dous por diversas institucións. 
 
 
 
Papasseit, Joan-Salvat, 'Se marchas lonxe', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 4 abril 2005, p. 40. 
 
O poeta describe a fuxida da súa amada e as súas consecuencias. 
 
 
Papasseit, Joan-Salvat, 'Viva o amor', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 28 setembro 2005, p. 40. 
 
Breve poema, traducido por Amparo e Pepe Coira, no que se canta ao amor con sinxeleza. 
 
 
 
 
 
Papasseit, Joan-Salvat, 'Viva o amor', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 6 outubro 2005, p. 40. 
 
Publicación dun poema de Joan-Salvat Papasseit. 
 
 
Pardo, Juan, 'Escritores y académicos analizarán en A Coruña el poder de la palabra', El 
Ideal Gallego, 'A Coruña', 26 abril 2005, p. 15. 
 
Infórmase da celebración da "Semana da palabra" na Universidade da Coruña; xornada 
incluída na campaña "Caminos da concordia" da Xunta de Galicia. O tema central do 
encontro é a análise do papel da literatura como vía de concordia e nel participarán 
escritores e críticos galegos como Euloxio Ruibal, Ramiro Fonte, Xosé Ramón Barreiro ou 
Víctor Freixanes. 
 
 



Pardo, Juan, 'Voy a Sada a buscar un libro', El Ideal Gallego, 'A Coruña', 28 setembro 
2005, p. 13. 
 
Infórmase do importante crecemento dos fondos bibliográficos da universidade coruñesa, 
que se fixo con case trinta e un mil novos volumes ao longo de 2004. Destácase que, 
nembargante, o índice de buscas e de préstamos por parte dos usuarios rexistrou unha forte 
baixada respecto de 2003. 
 
 
 
Pardo, María, 'Estou tan enfeitizado coa miña próxima novela que está costando saír dela', 
La Opinión, 'Cultura', 9 agosto 2005, p. 46. 
 
Partindo da súa presenza na Feira do Libro da Coruña e do feito de que está traballando na 
súa primeira novela longa, Oeste, realízaselle unha entrevista a Manuel Rivas sobre o 
propio proceso de elaboración da novela pero tamén sobre asuntos como o por entón 
recente cambio político en Galicia ou os proxectos nos que está a traballar nese intre.  
 
 
 
Parra, Ana, 'El agosto más literario', La Opinión, 'Cultura', 2 agosto 2005, p. 46. 
 
Coméntanse os pormenores da xornada inaugural da Feria del Libro coruñesa e recóllense 
as verbas dos organizadores. Dise que a delegada de cultura subliñou a positiva evolución 
que sufriu este acontecemento ao longo dos últimos anos e que Lino Braxe pronunciou un 
orixinal pregón que rematou con música. Adiántase a presenza de destacados autores e 
repásanse as presentacións literarias dese primeiro día. 
 
 
 
Patiño Regueira, Antón, 'Pranto por Gustavo Docampo Otero, 'in memoriam'', A Nosa 
Terra, nº 1.168, 'Galiza', 17 marzo 2005, p. 14. 
 
Poema en lembranza de Gustavo Docampo Otero. 
 
 
Patiño Regueira, Antón, 'En 'A viaxe do tempo', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 30 setembro 
2005, p. 40. 
 
Poema que canta o entorno do Courel, que lle serve ao suxeito para lembrar aos amigos e 
captar á natureza salvaxe da zona. 
 
 
 
Pato, Chus, 'De 'Charenton'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 5 xaneiro 2005, p. 40. 
 
Cavilación íntima da poeta sobre a vida e a inmortalidade. 



 
 
Pato, Chus, 'no medio do século', Galicia Hoxe, 'Revista das Letras', nº 577, 4 agosto 2005, 
pp. 1-8. 
 
Tras unha presentación inicial na que se comenta brevemente a evolución literaria e persoal 
da autora, reprodúcese unha escolma de dez textos procedentes do libro que está a escribir 
actualmente. Escritos nunha especie de prosa poética, alternan a descrición co diálogo sen 
transicións de ningún tipo e inclúen reflexións sobre a propia escritura, sobre as 
profundidades do ser humano e as súas paixóns e sobre a natureza. Tamén hai referencias 
ao erotismo e á militancia revolucionaria. 
 
 
 
Paz, Xabier, 'De 'Sedimentos', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 1 agosto 2005, p. 40. 
 
Versos nos que o suxeito se interroga acerca dos misteriosos seres que, alén da beiramar, 
rexen o destino destes e dos seres humanos. 
 
 
 
Pazos Gómez, Manuel, 'Segundo da Cuarta, Foucellas', La Voz de Galicia, 'Relatos do 
verán', 24 agosto 2005, p. 47. 
 
Nárranse as peripecias de Segundo da Cuarta, fuxido ao monte nos tempos da posguerra 
que, despois de atracar unha casa, morre abatido polos tiros da Garda Civil. 
 
 
 
Pazos Mira, Luis Alberto, 'A gaiteira', El Correo Gallego, 'Concurso del Verano de El 
Correo Gallego', 2 agosto 2005, p. 27. 
 
Relátase, a modo de lenda, a condena a morte que un trasno fai caer sobre Galicia até que 
apareza unha persoa que saiba tocar a gaita. A narración finaliza felizmente cando Manuela 
de Núñez é quen de vencer aos malos espíritos.  
 
 
 
Peaguda Pérez, Gustavo, 'De 'Poesía núa', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 29 setembro 2005, p. 
40. 
 
Composición que relata a soedade dun poeta novo ante a indiferenza da xente polas rúas de 
Santiago. 
 
 
 



Pedreira, Emma, 'Dulcinea en Miranda', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 13 agosto 
2005, p. 46. 
 
Relato que recrea as figura de don Quíxote e Sancho ao lado de Dona Xenebra e o Señor 
Merlín, co fin de chegar á mesma conclusión sobre a fantasía e os soños irreais. 
 
 
 
Peña, Abel, 'Actores para quitarse la máscara', El Ideal Gallego, 24 xaneiro 2005, p. 63. 
 
Coméntase que a asociación de veciños Oza-Os Castros da Coruña, está a realizar un grupo 
de teatro dirixido polo pedagogo teatral Javier Marzoa, cuxo obxectivo é lograr a 
comunicación entre a xente e poder realizar a representación dalgunha obra teatral. 
 
 
Peña, Abel, 'Santa Clara llevó al públlico coruñés a la Fiesto del Libro', El Ideal Gallego, 
'A Coruña', 24 abril 2005, p. 13. 
 
Dáse conta da celebración da V Festa do Libro na Coruña na que a Agrupación de Libreiros 
da Coruña celebra o Día do Libro coa exposición de obras e a realización de actividades 
infantís como, por exemplo, o concurso de contos ilustrados cuxo gañador. 
 
 
Peña, Abel, 'Yolanda Castaño se fue entre truenos', El Ideal Gallego, 'Reportero en 
Alvedro', 11 maio 2005, p. 6. 
 
Coméntase que a poeta Yolanda Castaño vai participar no Festival de Poesía de Granada e 
que a súa saída do aeroporto da Coruña estivo pasada por auga. 
 
 
Peña, Abel, 'La refrescante sensación de leer', El Ideal Gallego, 21 xuño 2005, p. 60. 
 
Infórmase do proxecto levado a cabo pola biblioteca pública do Castrillón na Coruña 
chamado "Biblioplaza" no que as bibliotecarias saen á praza para atraer á xente a que lean 
ao sol. 
 
 
Peña, Abel, 'Rivas 'crea' con la firma de libros su propio género literario', El Ideal Gallego, 
'La terraza', 9 agosto 2005, p. 16. 
 
Dáse noticia da presenza de Manuel Rivas na Feria del Libro coruñesa e do seu esforzo por 
facer dedicatorias orixinais e personalizadas, cheas de debuxos e garabatos distintos.  
 
 
 
Peña, Abel, 'Enid Blyton contra la fría lluvia', El Ideal Gallego, 26 agosto 2005, p. 64. 
 



Fálase da iniciativa posta en marcha pola biblioteca Miguel González-Garcés para impulsar 
a lectura entre os máis novos. Cóntase que puxo a disposición dos rapaces obras infantís e 
xuvenís clásicas para que se entreteñan nos días de verán nos que o tempo non acompañe. 
 
 
 
Peña, Irene, 'Más de 50 expositores se dan cita en la XXXIV edición de la Feria del Libro', 
ABC, 'Galicia', 31 xullo 2005, p. 30. 
 
Refírese á instalación de cincuenta e tres expositores na Feria del Libro coruñesa que terá 
como escenario os xardíns de Méndez Núñez e durará desde o un até o dez de agosto. 
Coméntase tamén a presenza de destacados autores literarios nela e reflíctense as peticións 
de apoio institucional por parte do coordinador da Federación de Libreros de Galicia.  
 
 
 
Pereira, Benito, 'A Caricia da Serpe', El Correo Gallego, 'Música', 11 decembro 2005, p. 7. 
 
Dáse noticia da saída á luz do disco de A Caricia da Serpe, que consistirá en once poemas 
recitados e cantados cun acompañamento musical moi orixinal. Dise que tales temas, que 
inclúen colaboracións de autores como Manolo Rivas, fan pensar e sorrir e, ademais de 
emocionar, serven de alicerce ás conciencias durmidas.  
 
 
 
Pereiro, Lois, 'Luz e sombras de amor resucitado', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 28 marzo 2005, 
p. 40. 
 
Descrición persoal do acto sexual. 
 
 
Pereiro, Lois, 'Colaboración na revista 'Dorna', nº23', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 outubro 
2005, p. 40. 
 
Poema no que o suxeito se queixa do exceso de dor que está a sufrir, que o leva á 
conclusión da inutilidade do pensamento e do traballo. 
 
 
 
Pereiro, Xosé Manuel, 'Antón Patiño Regueira, librero, pintor y poeta', El País, 
'Necrológicas', 8 xullo 2005, p. 55. 
 
No artigo infórmase da morte de Antón Patiño Regueira, libreiro, pintor e poeta. Antón 
Patiño era o propietario da libraría Librouro e foi tamén o fundador da Asociación de 
Libreiros de Galicia. Destácase o seu enorme valor non só como libreiro, senón tamén 
como pintor paisaxístico e poeta elexíaco. Tamén se fai un breve percorrido pola súa 
biografía (exilio en Bos Aires, relación cos exiliados galegos, volta a España...). 



 
 
Pérez Argibay, Xoán, 'A morte de Ana', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 17 agosto 
2005, p. 47. 
 
Breve conto de amor que serve ao autor para reflexionar sobre a natureza dos sentimentos e 
á necesidade de recomporse rapidamente tras os desenganos. 
 
 
 
Pérez Fernández, Carlos, 'Cando Darwin espertou', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 
26 agosto 2005, p. 42. 
 
Narración de trazos futuristas na que un home acusado de conspiración bioterrorista por 
plantar árbores reflexiona sobre a orde institucional de rematar cos bosques e lembra o seu 
pasado. 
 
 
 
Pérez Lema, Xoán, 'Divorcio de verán', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 18 agosto 
2005, p. 46. 
 
Nárrase a historia dun home que, ao chegar a casa, atopa unha nota na que a súa muller lle 
pide que se vaia. Descríbense os seus actos posteriores e os seus sentimentos de morriña, 
tristura e desesperanza. 
 
 
 
Pérez Pombo, Rubén, 'Rincón literario', El Progreso, 'Campus', nº 362, 'Miscelánea', 14 
decembro 2005, p. 2. 
 
Relátase a aparición dun estraño obxecto procedente do pasado no escenario ficticio de 
Nova Lugo. A partir desta visión retrospectiva desde un futuro afastado se reflexiona sobre 
a chuvia e sobre a importancia das tradicións e da memoria. 
 
 
 
 
Pérez Seara, Carlos, 'Media lúa', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 20 agosto 2005, p. 
38. 
 
Relátase a historia dun artesán facedor de xogos de xadrez que debe facer unha peza 
idéntica ao rostro dunha muller árabe, e o castigo recibido por non cumprir exactamente co 
encargado. 
 
 
 



Pérez Vales, Uxía, 'Bravo mar de Malpica', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 29 
agosto 2005, p. 63. 
 
Cóntase a historia dun rapaz malpicán que, a piques de comezar a traballar de mariñeiro, 
lembra a súa nenez e a tráxica morte do seu pai no mar cando el tiña tan só catro anos. 
 
 
 
Pérez, Cristina, 'Xermolos' vai facer 30 anos', El Progreso, 'Terra Chá/Meira', 15 novembro 
2005, p. 14. 
 
Comunícase o trinta aniversario da asociación cultural Xermolos, de Guitiriz. Explícase que 
o programa será elaborado polos tres eixes da institución e que terá por lema "Pioneiros nas 
artes, na cultura, no deporte e en facer pobo". Anúnciase a celebración do ciclo de 
conferencias "Escola na memoria" e a posta en marcha dun Taller de creación, así como a 
publicación dun libro co mesmo título que o programa. Finalmente, repásase a andaina de 
Xermolos desde o seu nacemento en 1976. 
 
 
 
Pérez, Cristina, ''Xermolos' organiza unas charlas sobre la obra de Álvaro Cunqueiro', El 
Progreso, 'Terra Chá/Meira', 8 decembro 2005, p. 10. 
 
Explícase que, co gallo do cincuenta aniversario de Merlín e familia, a asociación cultural 
Xermolos de Guitiriz organiza unha xornada en memoria de Cunqueiro. Dáse noticia das 
dúas conferencias que a integrarán e que terán como finalidade, segundo o organizador 
Alfonso Blanco, invitar a ler a obra do escritor e sinalar a relevancia literaria dos 
balnearios. 
 
 
 
Pérez, Cristina, 'Unha xornada abordou o vínculo de Cunqueiro coa vila de Guitiriz', El 
Progreso, 'Terra Chá/Meira', 10 decembro 2005, p. 19. 
 
Recóllese o contido principal das dúas conferencias mantidas na Casa das Palabras de 
Guitiriz, coas que a asociación Xermolos quixo lembrar ao escritor. Da primeira 
intervención, a cargo de Alfonso Blanco, destácase que xirou en torno ao vínculo que desde 
cativo uniu a Cunqueiro con Guitiriz. No que toca á segunda charla, explícase que Manuel 
Montero, o mago Merlín, lembrou os avatares da súa estreita relación co autor. 
 
 
 
Pérez, Susana, 'El Padroado de Cultura naronés imparte enseñanzas artísticas a casi mil 
alumnos', La Opinión, 'Ferrolterra', 8 xaneiro 2005, p. 18. 
 
Indícase que o Padroado da Cultura de Narón acadou este ano un número elevado de 
alumnos nas oito disciplinas que se imparten nas escolas artísticas. Con respecto á escola de 



teatro, o número de inscricións tamén se incrementou, repartíndose os alumnos entre as 
clases para afeccionados e os profesionais que aspiran a seren actores. 
 
 
Pérez, Susana, 'La biblioteca de O Alto tendrá un fondo de información local', La Opinión, 
'Narón', 3 febreiro 2005, p. 20. 
 
Dáse conta da creación do Fondo Local do Concello de Narón co que se pretende ter un 
fondo bibliográfico e hemerográfico sobre os escritores naroneses, as obras que se refiren 
ao concello e as informacións periódicas que aparecen nos xornais. Sinálase que o fondo 
estará na biblioteca do Alto. 
 
 
Pérez, Susana, 'Actores de carrera', La Opinión, 'Ferrolterra', 24 xullo 2005, p. 22. 
 
Alúdese ao crecemento da escola municipal de teatro de Narón, que abre o prazo de 
matrícula para o vindeiro curso. Anúnciase o incremento de prazas e a creación dunha nova 
materia, Música e canto, e destácase a futura graduación da primeira promoción do centro. 
 
 
 
Pernas Cora, Gustavo, 'Borowski', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 9 agosto 2005, p. 
45. 
 
Descríbese a inquietude que inunda ao protagonista mentres le Nuestro hogar es Auschwitz, 
obra de Borowski, que o fai percorrer toda a casa buscando a orixe de imaxinarios ruídos. 
 
 
 
Pernas Cora, Gustavo, 'S.O.S.', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 'Enfiando', 13 novembro 
2005, p. 23. 
 
Descríbese a vida cotiá da época contemporánea como caracterizada por unha profunda 
soidade que converte o home nunha vítima do consumo e da ditadura económica ao tempo 
que frustra os seus desexos íntimos. 
 
 
 
Perozo, Xosé Antonio, 'Noite da Santa Compaña', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 6 
agosto 2005, p. 46. 
 
Recréase unha suposta aventura de don Quijote e Sancho en terras galegas para acabar 
identificando a irrealidade das meigas coa do AVE. 
 
 
 
Pimentel, Luís, 'Inverno na miña vila', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 15 febreiro 2005, p. 52. 



 
Descrición da estación do inverno nunha cidade ou vila. 
 
 
Pimentel, Luís, 'Inverno na miña vila', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 18 febreiro 2005, p. 48. 
 
Descrición da estación do inverno nunha cidade ou vila. 
 
 
Pinacho, Antonio, 'El concello censura el meco del Entroido propuesto por Tanxarina', 
Faro de Vigo, 'Redondela/Área metropolitana', 23 xaneiro 2005, p. 16. 
 
Dáse conta da negativa recibida desde Concello de Redondela ao grupo Tanxarina para a 
realización do meco no entroido co cal o grupo quería ridiculizar ao bispo Gea Escolano 
polas declaracións feitas neste ano. Así mesmo, recóllese a opinión dun dos compoñentes 
do grupo ante tal censura. 
 
 
Pino, Concha, 'Libros na rúa en busca de lector', La Voz de Galicia, 'Santiago', 17 maio 
2005, p. L7. 
 
Dáse conta do proxecto de promoción á lectura "Bookcrossing" que consiste na liberación 
dos libros, é dicir, o Concello de Santiago de Compostela deixará por distintos puntos da 
cidade libros cunha etiqueta que pon bookcrossing o que indica que ese libro non está 
perdido senón que se pode coller, ler e logo deixar. Así mesmo, noméanse ás persoas que 
participaron no acto de inauguración. 
 
 
Pino, Concha, 'Poetas e artistas recrean a obra de Torrente 'Os gozos e as sombras', La Voz 
de Galicia, 'Cultura', 25 maio 2005, p. 53. 
 
Dáse conta da exposición titulada "Os gozos e as sombras: 10 poetas + 10 artistas, novas 
visións" en homenaxe a Torrente Ballester e organizada pola Fundación Torrente Ballester 
coa colaboración da Deputación de Pontevedra e a Concellería de Cultura de Santiago de 
Compostela. Sinálase que na exposición participan dez poetas e dez artistas plásticos que 
pretenden amosar as súas visións sobre os "gozos" e as "sombras". Os dez poetas que 
plasman os seus versos son: Emma Couceiro, Lucía Aldao, Estevo Creus, Xabier Cordal, 
Xohana Torres, Elvira Riveiro, María Lado, Estíbaliz Espinosa, Yolanda Castaño e María 
do Cebreiro. 
 
 
Piñeiro Lamas, Nuria, 'Áurea', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 14 agosto 2005, p. 
50. 
 
A narradora lembra un feito ocurrido durante a súa nenez relacionado coa represión 
franquista e termina lamentando as perdas que as guerras sempre traen consigo. 
 



 
 
Piñeiro, Águeda, 'Más cariño que protocolo en el acto de adopción institucional de Nélida 
Piñón', Diario de Pontevedra, 'Pontevedra/Comarca', 3 abril 2005, p. 17. 
 
Infórmase da homenaxe ofrecida a Nélida Piñón como filla adoptiva do Concello de 
Cotobade. Descríbese o decorrer do acto conmemorativo e as loanzas realizadas a Nélida 
Piñón. Tamén se recollen as palabras de agradecemento da homenaxeada. 
 
 
Piñeiro, Antonio, 'Interludio', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 6 marzo 2005, p. 32. 
 
Descrición dun momento puntual da vida nunha cidade, cos autos aparcados na beirarrúa. 
 
 
Piñeiro, Antonio, 'Elixir de xuventude', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 12 abril 2005, p. 52. 
 
O poeta describe a unha parella de vellos tomando café nun bar. 
 
 
Piñeiro, Antonio, 'Esencia', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 26 abril 2005, p. 52. 
 
O poeta describe a busca da palabra como a expresión da súa visión poética. 
 
 
Piñeiro, Antonio, '¿E que ser diante, desde?', Galicia Hoxe, 'Maré', 31 maio 2005, p. 52. 
 
Reflexión íntima do poeta sobre a vida en parella. 
 
 
Piñón, Nélida, 'A república dos soños', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 2 abril 2005, p. 
83. 
 
Nélida Piñón relata dúas historias. A primeira conta a vida dunha muller galega emigrada a 
América e das poucas lembranzas que lle quedan do país natal. A segunda historia presenta 
a outra muller que recorda a infancia na casa familiar e o tempo pasado co seu avó. 
 
 
Plath, Sylvia, 'Sylvia Plath', Galicia Hoxe, 'Revista das Letras', nº 595, 24 novembro 2005, 
pp. 1-8. 
 
Xoán Abeleira realiza unha breve introdución á personalidade psicolóxica e literaria da 
poeta estadounidense, e destaca a súa condición de loitadora en pos da perfección en todos 
os eidos (artístico, material, psicolóxico e espiritual) e en contra do mal e da inxustiza. 
Explica que Poema para un aniversario inicia o proceso de individuación da autora e que 
por iso marca un antes e un despois na súa andaina, xa que atopa a súa verdadeira voz. 
Lembra que, malia as súas amarguras e o seu suicidio, Plath perseguía a felicidade. A 



continuación, reprodúcese a tradución de sete poemas do devandito título, traducidos ao 
galego polo mesmo Abeleira. Todos eles redundan no sentimento de desesperanza e 
cansazo vital do suxeito. 
 
 
 
Pol, Pepe, 'Dez poemas a Lisboa', El Progreso, 'Chantada', 2 novembro 2005, p. 14. 
 
Fai referencia ao novo poemario de Ramón Rodríguez Porto, Dez poemas a Lisboa, no que 
o autor expresa o seu amor platónico á terra portuguesa, e coméntase que se trata dunha 
peregrinación poética á "terra querida". 
 
 
Ponte Far, José A., 'Miguel Anxo Fernán-Vello', La Voz de Galicia, 'La Voz de la 
Escuela', 'Literatura', 18 maio 2005, pp. 4-5. 
 
Saliéntase a figura de Miguel Anxo Fernán-Vello como poeta e editor de libros poéticos ao 
fronte da editorial Espiral Maior. Indícase que este autor é un dos que máis premios recibiu 
e que tamén publicou obras ensaísticas e pezas teatrais. Así mesmo, recóllense tres poemas 
seus: "...Onde o mar retorna", "Soneto do coñecemento" e "En dirección ao norte". Todos 
eles aparecen comentados por José A. Ponte Far. 
 
 
Ponte, Elena, 'El cine Goya y el mural de Isaac', El Ideal Gallego, 'CGS', 6 outubro 2005, 
p. 14. 
 
Fálase da recuperación dun mural feito por Isaac Díaz Pardo polos responsábeis de 
Hércules Edicións para a sé da Fundación Rodríguez Iglesias. Explícase que a obra se 
atopaba no cine Goya de Coruña e que se salvou cando este foi reducido a escombros e 
recóllense as palabras agradecidas e humildes do autor, quen tratou de quitar importancia 
ao seu traballo en todo momento. 
 
 
 
Pousa, Luís, 'La Voz ofrece mañana "Historias e invenciones de Félix Muriel", de Dieste', 
La Voz de Galicia, 'Cultura', 10 xaneiro 2005, p. 56. 
 
Infórmase de que o xornal La Voz de Galicia vai publicar dentro da súa colección 
"Biblioteca Gallega de Autores en Castellano" a obra de Rafael Dieste, Historias e 
invenciones de Félix Muriel, e saliéntase algunha das historias como "Este niño está loco" 
ou "El loro disecado". 
 
 
Pousa, Luís, 'Los 42 directores del Cervantes se reunirán en verano en A Coruña', La Voz 
de Galicia, 'Cultura', 4 febreiro 2005, p. 51. 
 



Infórmase da celebración na Coruña da reunión do Instituto Cervantes na que participan os 
corenta e dous directores dos distintos centros de todo o mundo. Na dita reunión, o 
presidente do Instituto Cervantes, César Antonio Molina, salientou o obxectivo de 
promover e difundir a lingua e a cultura galegas. Así mesmo, indícase que Molina e Xosé 
Ramón Barreiro, presidente da Real Academia Galega, asinaron un convenio de 
colaboración para que o dito proxecto se leve a cabo. 
 
 
Pozo Garza, Luz, 'O paxaro na boca', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 28 xaneiro 2005, p. 48. 
 
Descrición poética dun acto amoroso. 
 
 
Pozo Garza, Luz, 'De 'Memoria solar', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 20 abril 2005, p. 48. 
 
Publicación dun poema de Luz Pozo Garza. 
 
 
 
 
 
Pozo Garza, Luz, 'De 'Antoloxía poética. Leliadoura', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 23 xuño 
2005, p. 48. 
 
Descrición dunha muller anónima. 
 
 
Pozo Garza, Luz, 'Memoria solar', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 28 xuño 2005, p. 48. 
 
Publicación dun poema de Luz Pozo Garza. 
 
 
Pozo Garza, Luz, 'Memoria solar', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 6 xullo 2005, p. 48. 
 
Publicación dun poema de Luz Pozo Garza. 
 
 
Pozo Garza, Luz, 'Memoria solar', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 22 agosto 2005, p. 32. 
 
Publicación dun poema de Luz Pozo Garza. 
 
 
Prada Freire, Daniel, 'ECM', La Voz de Galicia, 'Relatos de verán', 3 agosto 2005, p. 46. 
 
Nárranse as cavilacións dun mozo que acaba de saír dunha complicada operación a corazón 
aberto que comprende que, nuns instantes moi próximos á morte, só se parou a pensar no 
seu can, falecido quince anos atrás. 



 
 
 
Prieto, Susana, 'La familia de Antón Tovar cede la casa natal para crear un centro que 
muestre su legado', La Región, 'A Limia', 1 agosto 2005, p. 12. 
 
Coméntase a decisión da familia do poeta de legar a casa onde naceu Tovar co obxectivo de 
que se converta nun centro de dinamización cultural. Cóntase que a doazón se fixo pública 
no marco dos actos de homenaxe ao escritor, que contemplan tamén a creación dun certame 
poético co nome do devandito. 
 
 
 
Queizán, Mª Xosé, 'Despertar das amantes', Galicia Hoxe, 'Maré', 18 abril 2005, p. 40. 
 
Descrición subxectiva do acto amoroso. 
 
 
Queizán, Mª Xosé, 'Metáfora do narciso', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 5 maio 2005, p. 48. 
 
Reflexión sobre o sentimento do amor. 
 
 
Queizán, Mª Xosé, 'Metáfora da metáfora', La Voz de Galicia, 'Contrastes', 24 agosto 2005, 
p. 40. 
 
Poema que identifica unha das modalidades da metáfora cos ollos e peitos da parella 
amorosa.  
 
 
 
Queizán, Mª Xosé, 'Metáfora da metáfora', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 6 novembro 2005, p. 
32. 
 
Versos nos que a metáfora trata de definirse a si mesma en primeira persoa e destaca a súa 
calidade enigmática e mais o seu poder creativo. 
 
 
 
Queizán, Mª Xosé, 'Fóra de min', Galicia Hoxe, 'Maré', 20 decembro 2005, p. 48. 
 
Breve poema que narra un encontro entre dúas amigas. 
 
 
 
Quian, Alberto, 'Se o vello Simbad volvese ás illas', de Cunqueiro, será a primeira obra 
galega traducida ó árabe', Faro de Vigo, 'Sociedad y cultura', 15 abril 2005, p. 44. 



 
Infórmase de que o PEN Clube de Galicia está a traballar na tradución ao árabe da obra de 
Álvaro Cunqueiro, Se o vello Simbad volvese ás illas. O traballo tradutor vai da man do 
hispanista marroquí Larvi el Harbi, e tamén se salienta que publicará unha antoloxía de 
poetas galegos na lingua árabe. A continuación, dáse conta da celebración da terceira 
xornada dos "Xantares literarios 2005" na que se homenaxeou a Jorge Víctor Sueiro e na 
que participaron trinta escritores. 
 
 
Quian, Alberto, 'Los nuevos creadores', Faro de Vigo, 'Vigo, siglo XXI', nº 27, 13 
novembro 2005, pp. 1-4. 
 
Suplemento do xornal Faro de Vigo no que, nesta ocasión, se realiza unha achega aos 
novos creadores que, en distintos ámbitos, están xurdindo na cidade olívica; fálase, así, de 
artistas do mundo das belas artes, de músicos de renome, de creadores destacados do 
mundo do cine e do teatro e de escritores. En canto ao teatro, cítanse diversas iniciativas, 
como o Teatro Luna, o Teatro Ensalle, o Teatro Avento, Máscara Producións, Artello 
Teatro ou The Pinga Teatro; polo que respecta á literatura de creación, indícase que Vigo é 
a capital editorial de Galicia e faise referencia á obra de Fran Alonso, Román Raña, 
Dolores Ruíz, Francisco Castro, Xosé Luís Álvarez ou Xela Arias, todos eles vinculados á 
cidade. 
 
 
Quintiá, Xerardo, 'A estraña desaparición', El Progreso, 'Relatos de verán', 17 xullo 2005, 
p. 72. 
 
O autor emprega a ficción para mergullarse literalmente no eido da súa produción e 
descubrir que esta non é senón un espazo baleiro carente de coordenadas de calquera tipo. 
Remata concluíndo que o feito da creación ten un mecanismo propio no que o creador é só 
algo figurativo. 
 
 
 
Quiroga, Miriam, 'Todo na miña casa ten un significado', El Progreso, 'Cantón', 9 xaneiro 
2005, p. 4. 
 
Descrición do fogar do escritor Claudio Rodríguez Fer no que os libros ocupan a maior 
parte do espazo e recóllense outras curiosidades dun escritor que viviu en numerosos 
lugares. 
 
 
R. Noguerol, Natalia, 'El teatro y la música completan la programación cultural navideña', 
La Voz de Galicia, 'Comarcas', 8 decembro 2005, p. 9. 
 
Dáse conta da programación preparada polo Concello de Arzúa con motivo das festas de 
Nadal. Ademais das datas de celebración, dise que se trata dunha programación adicada ao 
teatro na que intervirán os grupos Talía Teatro con Bicos con lingua;  o monólogo 



traxicómico de Ricardo de Barreiro, Merda; a representación de Melocotón en xarope, a 
cargo do grupo de teatro Ditea, os Galegos Ilustres que representarán Visita dos Galegos 
Ilustres e o humorista Diego Anido co monólogo cómico Paperboy. Remata referíndose a 
outras actividades incluídas dentro da programación como actuacións musicais, concertos e 
xogos e actividades lúdico-formativas para os máis pequenos.   
 
 
 
R.G., 'O Igaem organizou 808 representación teatrais no 2004', ABC, 'Galicia', 9 xaneiro 
2005, p. 34. 
 
Dáse conta do financiamento que o Igaem ofreceu durante o 2004 para a realización de 
espectáculos. Con respecto ao teatro, indícase que organizou oitocentas oito representacións 
teatrais, das que salientan as incluídas na Rede Galega de Teatros e Auditorios. Tamén se 
fai referencia ao éxito dos espectáculos de rúa como "Flash.Back Compostela" ou "Galicia 
Máxica". 
 
 
R.L., 'Es una oportunidad histórica, la transición comienza ahora', El Ideal Gallego, 'La 
terraza', 3 agosto 2005, p. 9. 
 
Dáse conta da programación preparada polo Concello de Arzúa con motivo das festas de 
Nadal. Ademais das datas de celebración, dise que se trata dunha programación adicada ao 
teatro na que intervirán os grupos Talía Teatro con Bicos con lingua;  o monólogo 
traxicómico de Ricardo de Barreiro, Merda; a representación de Melocotón en xarope, a 
cargo do grupo de teatro Ditea, os Galegos Ilustres que representarán Visita dos Galegos 
Ilustres e o humorista Diego Anido co monólogo cómico Paperboy. Remata referíndose a 
outras actividades incluídas dentro da programación como actuacións musicais, concertos e 
xogos e actividades lúdico-formativas para os máis pequenos.   
 
 
 
R.M., 'Piden fondos para editar o Quixote en lingua galega', Galicia Hoxe, 'Maré', 19 
marzo 2005, p. 41. 
 
Dáse conta do pedimento que a Deputación de Ourense presentou na Consellería de 
Educación da Xunta de Galicia para que se financie a edición de O Quixote en lingua 
galega, con motivo do cuarto centenario da obra. 
 
 
R.M., 'Homenaxe a Rosalía e Cela nun xantar literario do PEN', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 7 
abril 2005, p. 44. 
 
Infórmase da iniciativa tomada polo PEN Clube de Galicia e a Asociación Gastronómica 
Xantares de realizar o proxecto Xantares Literarios 2005. Indícase que a celebración terá 
lugar en Padrón e alí homenaxearán a Rosalía de Castro e Camilo José Cela. As xornadas 
teñen como obxectivo da a coñecer a cociña de autor e mais a literatura. 



 
 
R.M., 'A urbe literaria na Fundación Cela', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 5 setembro 2005, p. 
32. 
 
Anuncia a inauguración da oitava edición dos cursos de verán da Fundación Camilo José 
Cela de Iria Flavia, dedicada ao tratamento da urbe literaria. 
 
 
 
R.S., 'Castro y Fonte, en el Cervantes', Diario de Pontevedra, 'el dato', 9 febreiro 2005, p. 
78. 
 
Indícase que o escritor Ramiro Fonte e o crítico de arte Antón Castro foron escollidos como 
directores do Instituto Cervantes de Lisboa e de Milán, respectivamente. Ademais, 
saliéntase a traxectoria dos novos directores. 
 
 
R.S., 'Barreiro propón dialogar con Galicia en 'A terra quere pobo', El Progreso, 'Cultura', 
16 xuño 2005, p. 91. 
 
Infórmase de que o escritor Barreiro Rivas presentou na Feira do Libro de Lugo o seu libro 
A terra quere pobo, acompañado pro José de Cora e Víctor Freixanes quen loaron o 
traballo de Rivas. Pola súa parte, Barreiro Rivas salientou que a obra é unha análise da 
situación de Galicia co obxectivo de concienciar ao pobo para poder cambiar o futuro. 
Finalmente, anúncianse os actos que terán lugar o día 16 de xuño. 
 
 
R.S.C., 'Translittera' nace coa ilusión de crear un espazo referencial nas novas formas 
poéticas', ABC, 'Galicia', 13 novembro 2005, p. 35. 
 
Anuncia a próxima realización, en diversas localidades galegas e entre o 18 de novembro e 
o 3 de decembro, das xornadas "Translittera" de novas linguaxes poéticas, organizadas pola 
Sección de Literatura e Industrias da Edición do Consello da Cultura Galega. Recolle as 
afirmacións de Víctor Freixanes na presentación das xornadas, así como as do seu 
coordinador, Rafa Xaneiro. Sinala que o que se pretende é a experimentación con linguaxes 
interdisciplinares e indica os lugares en que se desenvolverá o proxecto. 
 
 
 
 
 
R.T., 'O galego como ponte', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 9 febreiro 2005, p. 43. 
 
Infórmase do nomeamento do escritor Ramiro Fonte como novo director do Instituto 
Cervantes de Lisboa. Fonte expresa a súa satisfacción e espera cumprir co traballo de unir 



dúas culturas ben próximas. Tamén se salienta a elección do galego Antón Castro como 
director do Instituto Cervantes de Milán. 
 
 
R.V.A., 'Homenaxe ao papel como tradutor de Plácido Castro', A Nosa Terra, nº 1.161, 
'Mundo', 27 xaneiro 2005, p. 19. 
 
Dáse conta da celebración da VI Conferencia Anual Plácido Castro baseada na defensa da 
súa figura como tradutor de textos europeos ao galego. As conferencias correron a cargo de 
Valentín Arias e Alberto Lugrís, os que resaltaron o traballo de Plácido Castro en defensa 
do galeguismo. 
 
 
Rábade Villar, María do Cebreiro, 'Saturno', ABC, 'ABC Cultural', nº 708, 
'Contemporáneos', 27 agosto 2005, p. 14. 
 
Publicación do poema "Saturno", da poeta e doutora en Teoría Literaria María do Cebreiro. 
Engádese a tradución castelá do poema, así como uns breves apuntes sobre a traxectoria 
profesional da autora, nos que se afirma que esta pertence a unha nova colleita de poetas en 
que as mulleres gozan dunha presenza relevante e que a súa poesía reflexiona sobre o 
xénero (tanto sexual como literario), en tenso diálogo coa tradición e a modernidade. 
 
 
 
Rabuñal, Omar, 'Unha singular mostra de amor', La Opinión, 'Concurso 4 cuentos', 14 
agosto 2005, p. 65. 
 
Relato participante no concurso literario "4 cuentos" do xornal La Opinión. O conto vai 
acompañado da fotografía que serviu de inspiración ao autor. 
 
 
 
 
Ramil, A., 'Poesía sonora e radiofónica, no primeiro disco de A Caricia da Serpe', La 
Opinión, 'Cultura', 14 decembro 2005, p. 54. 
 
Recolle as opinións dos compoñentes de A Caricia da Serpe (Lino Braxe, Miguel Ladrón 
de Guevara, X. Luís Saqués e Rómulo Sanjurjo) sobre o resultado do seu primeiro disco, 
que acaba de saír á luz e que mestura poemas musicados con efectos, diálogos e outros 
recursos sonoros, conformando un espectáculo orixinal. 
 
 
 
Ramos, Baldo, 'A árbore da cegueira', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 16 maio 2005, p. 40. 
 



Baldo Ramos adica estes versos a un "ti" explícito no poema, no que se xoga cos matices de 
cores e luces, con sensacións de ilusión e realidade, aparición e desaparición, ausencia e 
presencia.  
 
 
 
Ramos, Baldo, 'Caeira do Sábrego', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 28 xullo 2005, p. 47. 
 
Reprodución dun poema de Baldo Ramos baixo o epígrafe "Caeira do sábrego". 
 
 
 
Ramos, Baldo, 'Sorga de camiño', ABC, 'ABC Cultural', nº 706, 'Contemporáneos', 13 
agosto 2005, p. 18. 
 
Poema de Baldo Ramos (Celanova, Ourense, 1971) no que reflexiona sobre o paso do 
tempo e as súas consecuencias por medio non só de contrastes plásticos de cores e luces, 
propios da pintura, senón tamén das sensacións dos sentidos.  
 
 
 
Ramos, Baldo, 'Caeira do sábrego', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 26 outubro 2005, p. 40. 
 
Acolle un poema de Baldo Ramos baixo o epígrafe "Caeira do sábrego". 
 
 
Raña, Román, 'Na selva de Esm', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 125, 'Libros', 19 
maio 2005, p. V. 
 
Trata o traballo de Xosé Luís Méndez Ferrín Era na selva de Esm (2004). Explica que se 
trata dunha recompilación na que o autor amosa a súa pegada "inicial e iniciática" e 
considera que Méndez Ferrín segue, nalgunhas composicións, o ronsel de Eduardo Pondal. 
Ademais, dá conta do argumento dos poemas que forman parte do conxunto. Ao final, loa a 
figura do poeta ourensán.  
 
 
 
Raña, Román, 'De 'Xela Arias, quedas en nós', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 31 xullo 2005, p. 
32. 
 
Poema de Román Raña do volume Xela Arias, quedas en nós. 
 
 
 
Reboiro, X. A., 'Ribadavia participa con Portugal en un plan europea de promoción de las 
artes escénicas', La Región, 'Provincia', 14 xullo 2005, p. 17. 
 



Infórmase da participación dos municipios de Ribadavia e Cangas no programa europeo 
Interreg III-A que ten como tarefa a promoción das artes escénicas. Indícase que se poñerá 
en marcha unha escola de estudos escénicos en Ribadavia e que terá maior importancia a 
Mostra Internacional de Teatro desta vila. Por último, saliéntase a exposición itinerante que 
a empresa Teatro Art Imagen levará a cabo polas vilas asociadas, expoñendo as fotografías 
e carteis dos espectáculos realizados. 
 
 
Rei Núñez, Luís, 'De 'Alma mareira', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 11 maio 2005, p. 48. 
 
Descrición do poeta dunha posta de sol. 
 
 
Rei Núñez, Luís, 'De 'Alma mareira', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 25 maio 2005, p. 48. 
 
O poeta diríxese a un destinatario anónimo, ao cal aconsella que esqueza o pasado e siga 
cara adiante. 
 
 
Rei Núñez, Luís, 'De 'Alma mareira', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 6 xuño 2005, p. 40. 
 
Poema dedicado a planta do xunco, destacando as súas virtudes. 
 
 
Rei Núñez, Luís, 'Un día non serei', ABC, 'ABCD', 'POESÍA', 5 novembro 2005, p. 18. 
 
Poema de Luís Rei Núñez en onde a voz poética reflexiona sobre o transcorrer ineludíbel 
do tempo, sobre a saudade e o pasado que non volta.  
 
 
 
Reigosa, Antonio, 'A apoteose de Flaminio', El Progreso, 'Relatos de verán', 31 xullo 2005, 
p. 72. 
 
Relato que ten como protagonista a Flaminio Bruzos, un home ao que lle toca a lotería. De 
ser un home que traballa no que pode, que vive de aluguer coa muller e os fillos, que 
aparece borracho na casa, vólvese ruín e miserable. Dos seus caprichos nace a súa ruína.  
 
 
 
Reigosa, Antonio, 'A pousada das romeiras', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 28 
agosto 2005, p. 54. 
 
Relato breve que conta a historia da Pousada das Romeiras, en Mondoñedo, que segundo os 
documentos da época habitaron tres mozas chamadas Lamia, Flora e Laia. O autor conta 
que no prólogo de El Quijote menciónase a tres rameiras e un bispo de Mondoñedo e, 



consultando en Google, aparece un artigo sobre a prostitución na obra cervantina que se 
refire a estas tres mulleres. Reigosa parece escéptico da información. 
 
 
 
Rey, Noela, 'Los libreros gallegos plantan cara a la 'competencia desleal', Faro de Vigo, 
'Sociedad y Cultura', 9 xullo 2005, p. 47. 
 
Infórmase da protesta que a Federación de Libreiros de Galicia manifestou na Feira do 
Libro de Vigo, debido á mala aplicación do sistema de gratuidade dos libros de texto pois, 
segundo se indica, supuxo perdas para a maioría das librerías galegas en beneficio das 
grandes superficies. 
 
 
Rico, M. J, 'Paulino Pereiro publica un libro ambientado nunha orquestra', Diario de 
Ferrol, 'Ferrol', 5 xaneiro 2005, p. 13. 
 
Dáse conta da publicación da novela de Paulino Pereiro, Sinfonía cíclica pola editorial 
Sotelo Blanco, e que foi finalista do Premio de Novela Curta Lueiro Rey. Coméntase que a 
obra versa sobre unha complexa historia de amor e o seu título baséase na quinta sinfonía 
de Beethoven. 
 
 
Rico, M. J, 'Boto de menos a existencia dun consello municipal de cultura', Diario de 
Ferrol, 'Ferrol', 15 xaneiro 2005, p. 18. 
 
No terceiro aniversario da existencia do Ateneo Eumés "Fernán Martís", o seu presidente, 
Euloxio Regueira, reclama a existencia dun consello municipal da cultura en Pontedeume e 
mais a construción dun auditorio no que poder realizar actividades escénicas e outras que 
xa están levando a cabo como presentacións de libros, faladoiros, etc. Ademais de publicar 
unha revista de periodicidade anual titulada Cadernos do Ateneo Eumés. 
 
 
Rico, M. J, 'Suso de Toro reflexiona sobre a cultura en 'Ten que doer', Diario de Ferrol, 
'Ferrol', 18 febreiro 2005, p. 15. 
 
Coméntase que o escritor Suso de Toro, invitado polo Ateneo de Pontedeume, presentará 
nesta vila o seu libro Ten que doer. Trátase dunha recompilación de artigos en conferencias 
publicados na prensa nacional e que tocan temas de literatura, cine, internet e das linguas. 
Así mesmo, saliéntase que o autor está a preparar outro libro de artigos e unha novela. 
 
 
Rico, M. J, ''Los autores del género negro han salvado la narrativa de ficción"', Diario de 
Ferrol, 'Ferrol', 23 setembro 2005, p. 13. 
 
Dá conta da apertura do curso de narrativa "Torrente Ballester" por parte do narrador 
Carlos Reigosa e recolle declaracións da súa intervención. 



 
 
 
 
Rico, M. J, 'El novelista es un notario de las andanzas de sus personajes', Diario de Ferrol, 
'Ferrol', 1 outubro 2005, p. 9. 
 
Centra a súa atención na intervención de Marina Mayoral nunha das conferencias levadas a 
cabo no curso de narrativa "Torrente Ballester"  e na que explicou o proceso de creación 
das personaxes literarias tomando como exemplo a súa propia obra. Remata informando a 
continuación das conferencias ao longo do mes de outubro, coa presenza dos escritores 
Antonio Pereira e Andrés Trapiello.   
 
 
 
Rico, M. J, 'Teresa Moure: "A literatura ten que poñer o mundo patas arriba', Diario de 
Ferrol, 5 outubro 2005, p. 17. 
 
Dá conta da intervención de Teresa Moure no ciclo de conferencias previo ao fallo do 
Premio Esquío de Poesía, na que se reivindicou a recuperación da natureza na escrita 
occidental, vinculando o triunfo do pensamento racionalista co capitalismo, o racismo e o 
sexismo. Engádese un breve currículo da autora. Nun cadro á parte, sinálanse os títulos das 
obras que optan ao premio, así como a composición do xurado. 
 
 
 
 
Riva, Antonio, 'Susurros', El Progreso, 9 marzo 2005, p. 96. 
 
Infórmase do próximo ingreso de Darió Xohán Cabana na Real Academia Galega. 
 
 
Rivas Delgado, Antonio, 'É bonito', La Región, 'Opinión', 9 febreiro 2005, p. 21. 
 
Rivas Delgado reflexiona sobre o acto de escritura e indica que o importante é escribir, 
independentemente do sentido que teña o redactado. 
 
 
Rivas Delgado, Antonio, 'Só un minuto', La Región, 'O recanto do vagalume', 4 agosto 
2005, p. 75. 
 
Composición breve na que o narrador se dirixe a unha segunda persoa, da que está 
namorado, á que chama "Nena das Palabras de Orballo". A través das palabras decláralle o 
seus sentimentos. 
 
 
 



Rivas, Manuel, 'Nacionalismo', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 13 xaneiro 2005, p. 44. 
 
Definición de nacionalismo por parte do poeta a través das palabras dun mendigo. 
 
 
Rivas, Manuel, 'Liña de sombra', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 18 xaneiro 2005, p. 52. 
 
Apóstrofe a nai do poeta pedíndolle que entenda a un ser querido que anda polo mundo 
adiante. O poeta defíneo como un loitador que viaxa por Europa e que volverá a casa cando 
sexa vello. 
 
 
Rivas, Manuel, 'O peso na cabeza', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 13 febreiro 2005, p. 32. 
 
Reflexión do poeta sobre o pasado do seu pobo; un pasado triste pero esperanzado. 
 
 
Rivas, Manuel, 'Manuel Rivas. Os libros arden mal', Galicia Hoxe, 'Revista! Letras', nº 
619, 25 maio 2005, pp. 1-7. 
 
Publicación dun fragmento da nova novela de Manuel Rivas, Os libros arden mal. 
 
 
Rivas, Manuel, 'Célebres personaxes', Galicia Hoxe, 'Maré', 21 agosto 2005, p. 36. 
 
Breve poema de Manuel Rivas no que o "eu" poético evoca a un personaxe histórico, 
Bonaparte, dirixíndose a el directamente a través dunha pregunta retórica que pretende 
levalo a un tempo pasado cheo de imaxes da natureza: as chairas, as estrelas, as colleitas e, 
por suposto, o mar.  
 
 
 
Riveiro Loureiro, Manoel, 'Esa non é maneira', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 31 
agosto 2005, p. 46. 
 
Relato breve que conta cómo Ricardo se nega a derrumbar, por orde do alcalde, unha 
estatua pola noite, ás agachadas, coa cara tapada coma criminais, ata que se enterou que en 
Madrid fixeran o mesmo coa estatua de Franco e das barbaridades que berraba o xeneral. 
Pero xa era tarde.  
 
 
 
Riveiro Tobío, Elvira, 'De 'Andar ao leu', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 27 setembro 2005, p. 40. 
 
Novos versos de Elvira Riveiro nos que a voz poética parece manterse nun compás de 
espera, para un tempo futuro, no que desexa reencontrarse con alguén, non explícito no 
poema, polo que sente nostalxia.    



 
 
 
Riveiro Tobío, Elvira, 'Andar ao leu', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 11 outubro 2005, p. 48. 
 
Poema de Elvira Riveiro no que a voz poética alude a un tempo pasado e perdido, no que se 
vota en falta o sentido simbólico do graal fronte a un mundo presente, ferido e putrefacto.   
 
 
 
Riveiro, Elvira, 'Aí che van...', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 25 xullo 2005, p. 28. 
 
Poema de Elvira Riveiro. 
 
 
 
 
Riveiro, Elvira, 'Pan', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 15 outubro 2005, p. 40. 
 
Elvira Riveiro, nestes versos incluídos no poemario Andar ao leu, amósanos unha metáfora 
puramente sensual e erótica a través da imaxe do olor a pan cocéndose no forno e das 
sensacións que este acontecemento lle suxiren á voz poética.   
 
 
 
Roca, María, 'Abadín acollerá o vindeiro 28 de maio o Día das Letras Chairegas', El 
Progreso, 'Terra Chá/Meira', 17 febreiro 2005, p. 12. 
 
Dáse conta da reunión realizada polos alcaldes, directores de colexios e monitores 
deportivos de Abadín, Castro de Rei, Outeiro de Rei e A Pastoriza que organizan o Día das 
Letras Chairegas. Na reunión determinaron o día que se celebrará tal acto e propuxeron cal 
podía ser o escritor homenaxeado nesta quinta edición. 
 
 
Roca, María / S.J., 'Programan un ciclo de conferencias e recitais líricos sobre Manuel 
María', El Progreso, 'Cultura y comunicación', 2 abril 2005, p. 89. 
 
Dáse conta do ciclo de conferencias e recitais poéticos programados polo Club Cultural 
Valle-Inclán de Lugo e a Fundación Caixa Galicia, en homenaxe a Manuel María. Así 
mesmo, indícase que once asociacións culturais da provincia de Lugo tamén realizarán un 
acto conmemorativo en lembranza do escritor. 
 
 
Roca, María, 'Intelectuais galegos homenaxean a Manuel María na súa terra natal', El 
Progreso, 'Cultura', 3 abril 2005, p. 83. 
 



Descríbese o percorrido que se realizou por Outeiro de Rei en homenaxe a Manuel María 
baixo o lema "Leva unha rosa a Outeiro". No acto estiveron presentes moitos familiares, 
amigos e representantes institucionais e, segundo se indica, realizaron recitais de poemas e 
interpretacións musicais. 
 
 
Roca, María, 'Xermolos' y la Fundación Manuel María homenajean mañana a Avelino 
Pousa', El Progreso, 'Terra Chá', 30 abril 2005, p. 14. 
 
Dáse conta da homenaxe que a Asociación Xermolos de Guitiriz e mais a Fundación 
Manuel María van ofrecer a Avelino Pousa Antelo a quen distinguirán como "Chairego de 
Honra". Apúntase que o acto da homenaxe será presentado por Baldomero Iglesias e o 
discurso de loanza pronunciarao David Otero. 
 
 
Roca, María, 'Lembrando ao poeta', El Progreso, 'Terra chá/Meira', 6 setembro 2005, p. 16. 
 
Dá conta dos actos de homenaxe a Manuel María, que tiveron lugar en Vilalba con motivo 
do seu cabodano. Destácase a exposición titulada "Manuel María na imaxe e na escrita", 
organizada polo Instituto de Estudios Chairegos, a asociación cultural "Xermolos" e a 
Fundación Manuel María, entre outros actos como o recital poético-musical "Manuel María 
na palabra e no son". 
 
 
 
 
Roca, María, 'Multitudinaria homenaxe en Vilalba a Manuel María no seu primeiro 
cabodano', El Progreso, 'Terra chá', 9 setembro 2005, p. 15. 
 
Faise eco dos actos de homenaxe realizados en Vilalba con motivo do cabodano de Manuel 
María. Destaca especialmente o acto organizado polo Instituto de Estudios Chairegos, a 
asociación "Xermolos" e a Fundación Manuel María, titulado "Manuel María na palabra e 
no son", que contou cun recital poético. Recolle as palabras do presentador do acto, Xulio 
Xiz, e indica os nomes dos escritores que interviñeron nel. En columna á parte, informa 
sobre a ofrenda floral e lectura de poemas coas que o BNG lucense rendeu tributo ao poeta. 
 
 
 
Roca, María, 'Actos para el espíritu', El Progreso, 'Terra Chá/Meira', 1 novembro 2005, p. 
22. 
 
Faise eco da programación cultural de Vilalba para o mes de novembro, preparada pola 
concellería de Cultura. Séguese por facer unha enumeración das distintas actividades que 
inclúen teatro, ballet, concertos de bandas e outros actos para o público infantil.  
 
 
 



Rodríguez Fer, Claudio, 'De 'Poetas galegos do século XX'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 12 
xaneiro 2005, p. 48. 
 
Reflexión íntima do poeta sobre o acto de abrazarse. 
 
 
Rodríguez Fer, Claudio, 'Amor sen morte', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 16 febreiro 2005, p. 48. 
 
Descrición íntima do poeta do acto sexual e as súas consecuencias. 
 
 
Rodríguez Fernández, Juan F., 'Vagancia creativa', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 
16 agosto 2005, p. 42. 
 
Relato enviado por un lector para a sección 'Escriben os lectores' deste xornal. 
 
 
 
Rodríguez Rañón, Xosé Carlos, 'Nun cruceiro do Ulla', El Correo Gallego, 'El 
minirrelato', 4 agosto 2005, p. 29. 
 
Relato breve no que o protagonista é Hadrián, que viaxa ao Ulla a ver un cruceiro de pedra, 
e alí sentado na toalla, fumando un cigarro deixa voar a súa imaxinación ata que é 
interrompido por un velliño que lle comeza a falar de tempos pasados.  
 
 
 
Rodríguez Tembrás, Vanesa, 'Os bicos 'rockeiros'', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 
7 agosto 2005, p. 47. 
 
Relato enviado por unha lectora para a sección 'Escriben os lectores' deste xornal. 
 
 
 
Rodríguez, A., 'Poemas musicados de Rosalía e Curros soarán en Alemaña', La Opinión, 
'Cultura', 1 decembro 2005, p. 54. 
 
Faise eco do recital que terá lugar no Centro de Estudos Galegos da Universidade de 
Heidelberg e que terá como protagonistas a textos musicados galegos, cantados por Carmen 
Durán. Infórmase da actividade desta institución dedicada á promoción do galego no 
mundo, que foi creada en 1995 e que dirixe Jens Lüdtke. 
 
 
 
Rodríguez, A., 'La Biblioteca de Porriño, premiada por fomentar la lectura', Faro de Vigo, 
'Área Metropolitana/Louriña', 23 decembro 2005, p. 25. 
 



Dáse conta do premio que recibiu a Biblioteca Municipal de Porriño polos seus proxectos 
de animación á lectura, no VIII Concurso de Animación á Lectura convocado polo FEMP 
(Federación Española de Municipios e Provincias). Indícase ademais algunhas das 
actividades que realiza a biblioteca como o proxecto "Lendo espero", o concurso "O pracer 
de ler", a difusión da biblioteca local, a publicación da obra O Porriño-Bibliografías, etc. 
 
 
 
Rodríguez, Adriana, 'Manuel Lueiro Rey é proposto para o Día das Letras Galegas do 
2006', Diario de Arousa, 'Colaboracións', 23 xaneiro 2005, p. 24. 
 
Infórmase de que a Casa da Cultura do Grove, que organiza o Certame Literario de Novela 
Curta Lueiro Rey, e mais a Fundación Sotelo Blanco queren propoñer a este escritor como 
candidato para que se lle dedique o Día das Letras Galegas do 2006. 
 
 
Rodríguez, Adriana, 'Valle-Inclán sigue sendo un home por explotar, dramáticamente 
falando', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 27 febreiro 2005, p. 25. 
 
Dáse conta da celebración no Museo Provincial de Pontevedra, das "Xornadas Literarias 
arredor de Valle-Inclán" organizadas pola Fundación Valle-Inclán e dirixidas por José 
Antonio Ponte Far. Indícase que esta edición xirou entorno ao teatro e resúmense as 
conferencias que pronunciaron os seguintes personaxes do mundo las letras e da arte 
dramática: José Luis Alonso de Santos e Juan Antonio Hormigón, director e profesor da 
Escola Dramática de Arte de Madrid; José Montero Reguera, profesor da Universidade de 
Vigo; Damián Villalaín, director da Fundación Carlos Casares e o novelista Lorenzo Silva. 
Finalmente, as xornadas, segundo se indica, remataron coa presentación da revista 
Bradomín que recolle as conferencias dos participantes da edición anterior. 
 
 
Rodríguez, Adriana, 'Boiro acolle unhas xornadas para fomentar a lectura a cargo do 
Colectivo Sacou', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 1 maio 2005, p. 23. 
 
Infórmase de que o Colectivo Sacou de Noia vai realizar certas actividades de fomento da 
lectura no colexio Santa Baia de Boiro. Coméntase que este colectivo ten como obxectivo 
divulgar a cultura galega e tras o seu nacemento no ano 1999 comezou a ser máis coñecido 
pola publicación da súa revista Caramuxo. Os seus responsábeis son: Ramón Blanco, Iria 
Lago, Manuel del Río, Manuel López, Nacho Suárez, Óscar Sendón e José Sóñora. 
 
 
Rodríguez, Adriana, 'Manuel Ríos propón crear unha antoloxía de textos orixinais dos 
autores para dalos a coñecer', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 10 xullo 2005, 
p. 27. 
 
Dáse conta da presentación no Centro Social de Boiro do libro Roteiro Literario co que o 
Concello pretende recuperar a lembranza dos autores do Barbanza, que tiveron unha 
produción literaria. Coméntase que o acto foi presentado por Manuel Ríos Pérez, autor da 



primeira obra publicada sobre o concello de Boiro, quen resaltou a importancia do traballo 
e planificou novas propostas. Finalmente, dáse conta dalgúns dos autores recollidos na obra 
como Raimundo García Domínguez, Celestino García Romero, Manuel Martín Losada, etc. 
 
 
Rodríguez, Adriana, 'Antonio Piñeiro e Xabier López publican 'Tránsitos', un poemario de 
amor', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 16 outubro 2005, p. 23. 
 
Recóllense as opinións vertidas polos distintos actores participantes na publicación, dentro 
da colección "Bourel", do poemario Tránsitos. Antonio Piñeiro di que o libro "quere ser 
unha obra de arte". Pois a iniciativa da súa publicación xorde dun "colectivo de artistas da 
comarca do Barbanza" entre os que se atopan os ilustradores da obra: Xerardo Crusat e 
Pilar Axeitos. Sobre o poemario destácase a súa "fácil lectura", pois retrata "circunstancias 
cotiás", así como o seu carácter "ceibe e accidental". En remate, lémbranse que o libro 
recolle os poemas, escritos por Antonio Piñeiro en castelán e publicados baixo o título de 
Huella, gañadores do premio Julián Martín Carrasco. 
 
 
 
Rodríguez, Amparo, 'Escritura para desinhibirse', Faro de Vigo, 'Condado-Paradanta/Área 
Metropolitana', 27 xaneiro 2005, p. 18. 
 
Dáse conta da presentación do "Obradoiro de Escritura" na biblioteca de Ponteareas, 
organizado pola Asociación de Mulleres Progresistas do Condado. Ademais, indícase que 
no acto se realizou a presentación do libro Gramática insubordinada que consiste nun 
volume que recolle xogos literarios co obxectivo de desenvolver a creatividade do lector. 
Na presentación tamén recitaron poemas e fixeron lecturas de textos literarios. 
 
 
Rodríguez, Ana, 'Lucha de creatividad en Cabral', Faro de Vigo, 'Vigo 4 costados', 15 
febreiro 2005, p. 3. 
 
Relátase cómo se desenvolveu un dos "combates" da Liga de Improvisación Teatral onde o 
grupo de teatro de Cabral se enfrontou ao grupo teatral de Teis. Este é un proxecto pioneiro 
en Galicia promovido pola Concellería de Xuventude de Vigo. Dáse conta do discorrer da 
representación onde os dous grupos se enfrontan a unha determinada representación que 
selecciona o público baixo a mirada dos árbitros e, ao final, volve ser o público quen vota e 
decide cal é o gañador. 
 
 
Rodríguez, Ana, 'Vivín o 'Prestige' de xeito colectivo, pero a marea non entrou en todos do 
mesmo xeito', La Opinión, 'Cultura', 14 marzo 2005, p. 46. 
 
Recóllense os comentario que Rosa Aneiros realiza sobre a súa recente novela Veu 
visitarme o mar. A autora salienta que o obxectivo da novela é amosar a traxedia do 
Prestige de forma individual, nunha personaxe granadina que traballa en Galicia e a quen a 



marea negra arrebata o seu mellor momento vital. Finalmente, clasifícase a Rosa Aneiros 
como unha das escritoras da nova xeración de narradoras en lingua galega. 
 
 
Rodríguez, Ana, 'Anxos e mulleres', La Opinión, 'Cultura', 24 decembro 2005, p. 55. 
 
Con motivo da celebración dos dez anos de vida, a Fundación Luis Seoane está a preparar o 
seu programa de actividades e, en relación á literatura galega, saliéntase a exposición "Luis 
Seoane como mirarte" a cargo de Silvia Longueira, coa que pretende achegar a figura do 
artista á xente. O segundo proxecto sobre Seoane é a exposición "O itinerario da liña", que 
versará sobre o debuxo e a ilustración de Luis Seoane. 
 
 
 
Rodríguez, José, 'A guerra do lixo', La Voz de Galicia, 'Relatos de verán', 1 agosto 2005, p. 
49. 
 
Relato de autor novel contado en primeira persoa por un mozo que, xunto cos seus amigos, 
Mingos e Xurxo, esperan a que peche o super, puntualmente ás nove menos cinco, e saquen 
o lixo pola porta lateral. É nese momento cando recollen toda a comida posible dos 
vertedoiros de lixo: froita, verdura, pan duro, carne caducada...sempre en caixas de madeira 
e bolsas de plástico, nunca nas de cartón, para evitar enfrontamentos con outros clans 
familiares. 
 
 
 
Rodríguez, María, 'Tierra de poetas con mucha historia', La Región, 'Turismo y Hostelería 
Terras de Celanova', 9 xullo 2005, p. 16. 
 
Dáse conta da presentación no Centro Social de Boiro do libro Roteiro Literario co que o 
Concello pretende recuperar a lembranza dos autores do Barbanza, que tiveron unha 
produción literaria. Coméntase que o acto foi presentado por Manuel Ríos Pérez, autor da 
primeira obra publicada sobre o concello de Boiro, quen resaltou a importancia do traballo 
e planificou novas propostas. Finalmente, dáse conta dalgúns dos autores recollidos na obra 
como Raimundo García Domínguez, Celestino García Romero, Manuel Martín Losada, etc. 
 
 
Rodríguez, María, 'María Magdalena, Jesús y otros mitos', La Opinión, 'Arteixo', 22 xullo 
2005, p. 13. 
 
Conforme as referencias da Biblioteca Municipal de Arteixo, ofrece datos sobre os libros 
máis solicitados durante 2004 neste municipio; no caso dos libros en galego, sinala que se 
atopan Trece badaladas, de Suso de Toro e Memorias dun neno labrego, de Neira Vilas, 
así como a tradución A sereíña, de Anne Fine. 
 
 
 



Rodríguez, María, 'Festa do Patrón', La Voz de Galicia, 'Relatos de verán', 4 agosto 2005, 
p. 4. 
 
Relato de autor novel no que o narrador recorda as festas do patrón nunha aldea do século 
pasado: os preparativos da comida, a decoración da casa, os festexos, as reunións familiares 
e, sobre todo, o que significaba para os rapaces da aldea, xa que era unha época de 
divertimento e felicidade fronte á busca de diversión na actualidade: as drogas, o móbil, a 
videoconsola, os piercings, o coche...  
 
 
 
Rodríguez, Nuria, 'Os selos e a literatura dánse a man', La Opinión, 'Eume', 26 outubro 
2005, p. 19. 
 
Resumo da mostra Expodeume 2005, organizada pola Sociedade Filatélica de Arte e 
Humanidades Eume, e que este ano conmemorou o cincuenta cabodano do pasamento do 
escritor e académico Antonio Couceiro Freijomil. Faise unha panorámica das distintas 
actividades coas que contou a mostra e recóllense ademais as palabras do secretario da 
Sociedade, Andrés López Calvo, facendo unha valoración da mesma. Remata referíndose á 
preparación da vindeira mostra, que conmemorará o cento cincuenta aniversario da 
fundación do Banco de España.   
 
 
 
Rodríguez, V., 'Desempoar os caixóns', Galicia Hoxe, 'Maré', 5 agosto 2005, p. 42. 
 
Dá conta do labor de recuperación, investigación e difusión levado a cabo polo Centro 
Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Recolle as palabras do secretario e 
coordinador editorial do centro, Luís Alonso Girgado, quen explica as diferentes ramas nas 
que se desenvolve o traballo do "Ramón Piñeiro": a de narrativa recuperada, baixo a 
supervisión de Modesto Hermida; a dos dicionarios correspondentes a diversos ámbitos da 
cultura galega; a da lingüística; ou a da bibliografía xeral sobre literatura galega, enfocada 
para a súa publicación en Internet.  Girgado afirma que "non podemos competir co labor 
das editoriais; dedicámonos á publicación de escritos antigos para recuperar e consolidar a 
cultura perdida, senón enfrontariámonos a  proxectos economicamente inviables". Nun 
cadro central, infórmase sobre as publicacións levadas a cabo polo Centro, destacando o 
CD-rom do Informe de Literatura e as publicacións periodísticas Airiños d'a miña terra, 
Eufonía ou Galicia.  
 
 
Rodríguez, Xosé C., 'De boa madeira', La Voz de Galicia, 'Relatos de verán', 2 agosto 
2005, p. 47. 
 
Relato breve no que se conta a historia de Fabien e o seu irmán Lepin; o primeiro un neno, 
o segundo un árbol, que naceron e morreron ao mesmo tempo. Cando Fabien enfermou de 
febres intuía que ao seu irmán case xemelgo lle ocorría algo semellante. Fabien foi 
enterrado nun cadaleito feito coa madeira de Lepin.   



 
 
 
Roel Villanueva, Antón, 'Habitación 332 en novembro', El Correo Gallego, 'El 
Minirrelato', 23 agosto 2005, p. 23. 
 
O autor sitúa ao protagonista deste minirrelato nunha habitación do hospital, falando só, 
como se estivese tolo, rebobinando o tempo e volvendo ao pasado. Atópase nas rúas de 
Vigo, máis novo, buscando traballo, aceptando ser o derradeiro home manequín dun 
almacén de roupa, en contra da opinión da súa muller, unha dona de clase alta vida a 
menos, que o abandona levando os fillos, ata que se namora dunha fermosa manequín e se 
volve tolo cando cambian o escaparate e ela desaparece.   
 
 
 
Romaní, Ana, 'Love me tender', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 27 novembro 2005, p. 36. 
 
Poema de Ana Romaní.   
 
 
 
Romero, Lorena, 'Las bibliotecas de Narón dispondrán del sistema de préstamo 
electrónico', Diario de Ferrol, 'Narón', 13 abril 2005, p. 24. 
 
Indícase que o sistema de informatización das bibliotecas de Alto, A Gándara e A Solaina 
de Narón está sendo aplicado, e dáse conta da presentación da memoria 2004 onde se 
reflicte que o número de socios e de fondos documentais aumentou considerabelmente. 
 
 
Romero, Marga, 'Os escritores reivindican o seu papel nunha 'Galiza nova', A Nosa Terra, 
nº 1.179, 'Cultura', 9 xuño 2005, p. 24. 
 
Coméntase que a Asociación de Escritores en Lingua Galega conmemorou o seu XXV 
aniversario cun congreso celebrado en Poio e Pontevedra. Indícase que o acto se abriu 
cunha mesa redonda na que participaron Cesáreo Sánchez Iglesias, Susana Portela, Luís 
Bará e Bernardino Graña. Deseguido houbo a conferencia de Carlos López Bernárdez 
titulada "XXV anos de literatura galega", da que se salientan os aspectos máis importantes. 
Tamén se recollen os participantes e os seus comentarios doutra das mesas redondas 
titulada "O Escritor na Galiza" que contou coa presenza de Camilo Franco, María do Carme 
Kruckenberg, Henrique Rabuñal e Xurxo Souto. A seguinte conferencia foi a de Miguel 
Anxo Fernán Vello e a derradeira mesa redonda tratou das revistas e os suplementos 
literarios galegos, dos que falaron Antón Lopo, Margarita Ledo, Álvarez Cáccamo e Pilar 
García Negro. Finalmente, indícase que o día 5 realizaron un percorrido polo casco 
histórico de Pontevedra co que lembraron a escritores falecidos e, como remate ao 
congreso, Yolanda Castaño presentou a once persoas que realizaron unha lectura de textos. 
 
 



Romero, Marga, 'Evocación de Nós, algo máis ca unha xeración', A Nosa Terra, nº 1.201, 
'Cultura', 8 decembro 2005, , p. 28. 
 
Faise eco da exposición que está tendo lugar no Auditorio de Galicia ao redor da figura de 
Ánxel Casal e dos membros do grupo Nós como Castelao, Díaz Baliño, Francisco del 
Riego, Maside, Seoane, entre outros, rememorando, a través de libros, carteis, documentos 
e pinturas, unha época de vangarda europea, de intento de revivir a cultura propia e de 
entusiasmo republicano.  
 
 
 
Romero, Marga, 'Eusebio Lorenzo: Da palabra para a luz', A Nosa Terra, nº 1.202, 'Fin de 
semana', 15 decembro 2005, p. 35. 
 
Evocación nostálxica da promoción de 1985 da licenciatura en Filoloxía Galego-
portuguesa, na que se lembra ao falecido poeta Eusebio Lorenzo Baleirón, entre outros. 
Refírese á edición da súa obra poética completa, baixo o título Gramática do silencio, que 
considera acertado. 
 
 
 
Romero, Santiago, 'Saga coruñesa', La Opinión, 19 xullo 2005, p. 64. 
 
Resumo do argumento da novela Oeste, de Manuel Rivas, ambientada na Coruña e que 
abarca case un século de historia da cidade. Recóllense declaracións do propio autor sobre a 
súa obra e reflexiónase tamén sobre o estilo narrativo da mesma. A noticia péchase coa 
confirmación de que un fragmento inédito da novela se distribuirá en agosto na revista 
alternativa Caña.  
 
 
 
Romero, Santiago, 'Manuel Rivas publica en outono 'Oeste', un paseo pola Galicia do 
último século', Faro de Vigo, 'Sociedad y Cultura', 20 xullo 2005, p. 34. 
 
Resumo do argumento da novela Oeste, de Manuel Rivas, ambientada na Coruña e que 
abarca case un século de historia da cidade. Recóllense declaracións do propio autor sobre a 
súa obra e reflexiónase tamén sobre o estilo narrativo da mesma. A noticia péchase coa 
confirmación de que un fragmento inédito da novela se distribuirá en agosto na revista 
alternativa Caña.  
 
 
 
Rozas, Mercedes, 'Galleguismo y arte', La Voz de Galicia, 'Santiago', 4 decembro 2005, p. 
10. 
 
Refírese á exposición "Os artistas de Ánxel Casal" que está tendo lugar no Auditorio de 
Galicia e que se centra na fructífera etapa de preguerra no ámbito artístico e literario en 



Galicia, unha etapa de vangarda que se achega á estética europea. Salienta o acertado de 
incluír na exposición obras do mesmo Ánxel Casal, do que fai un pequeno percorrido pola 
súa vida profesional, de Colmeiro e Prieto Nespereira, Souto, Maside, Fernández Mazas, 
Seoane, Castelao, Federico Ribas, Camilo Díaz Baliño e Maruja Mallo. Remata aludindo 
ao compromiso coa terra desta xeración de artistas, tanto aquí como no exilio.  
 
 
 
RS, 'Convocan un concurso para un espacio sobre Manuel María', El Progreso, 'Cultura y 
comunicación', 3 febreiro 2005, p. 89. 
 
Infórmase do concurso para os alumnos de Arquitectura da Coruña de facer o deseño dun 
espazo que este ano está dedicado ao poeta Manuel María. O gañador será aquel que mellor 
saiba comunicar a través do espazo a obra literaria do poeta. 
 
 
Rúa González, Alba, 'Unha mensaxe decisiva', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 24 
agosto 2005, p. 46. 
 
Neste pequeno relato, e mediante un narrador omnisciente en terceira persoa, relátasenos a 
historia de Noelia, rapaza que atopa unha botella cunha mensaxe no seu interior, e 
descríbesenos o lugar onde atopou a botella e o que aconteceu despois. Conclúese dicindo 
cal é o tempo no que a obra remata e relatando que Noelia volve a ese lugar onde espera 
encontrar alí o remitente da mensaxe. 
 
 
Ruíz Mantilla, J., 'Manuel Rivas desnuda las paradojas más ricas de Galicia', El País, 'La 
Cultura', 12 maio 2005, p. 42. 
 
Faise referencia ao último libro de Manuel Rivas Un espía no reino de Galicia do que se 
salienta a ironía con que o autor foi capaz de describir Galicia e amosar os temores, as 
marabillas ou os atrasos da súa terra. Así mesmo, recóllense abundantes fragmentos do 
libro. 
 
 
S.A., 'El Ministerio de Cultura premia otra vez el plan de animación a la lectura', La 
Opinión, 'Cambre/Culleredo', 1 xullo 2005, p. 14. 
 
Infórmase do premio outorgado polo Ministerio de Cultura aos responsábeis das bibliotecas 
municipais de Cambre polo seu programa de animación á lectura Moucho Leroucho. 
 
 
S.A., 'La Escola Municipal de Teatro formará gratis a veinticinco alumnos', La Opinión, 
'Culleredo', 24 setembro 2005, p. 12. 
 



Anuncia a apertura do prazo de inscrición no curso da Escola Municipal de Teatro de 
Culleredo, impartido por profesores do estudo teatral "Casahamlet". Informa sobre o 
programa do curso, o seu horario e equipo docente. 
 
 
 
 
S.J., 'Xulio Valcárcel centrará o Día da Poesía Galega en Montevideo', El Progreso, 
'Cultura y Comunicación', 13 decembro 2005, p. 72. 
 
Breve noticia da decisión do Patronato de Cultura Galega de Montevideo de dedicarlle o 
Día da Poesía Galega, o 28 de decembro, ao escritor lucense Xulio Valcárcel. Enumera, 
ademais, os premios recibidos por este até o momento. 
 
 
 
S.P., 'A torta da escena galega', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 9 marzo 2005, p. 44. 
 
Infórmase das axudas que ofrece o Igaem para o sector escénico galego no ano 2005. Dáse 
conta de que houbo un incremento nos presupostos e a estas axudas poden optar compañías 
profesionais de teatro, compañías de danza e salas privadas nas que se realizan 
representacións escénicas. Como novidade indícase que se lle dará maior importancia aos 
proxectos que se baseen nas obras galardoadas cos premios Álvaro Cunqueiro para Textos 
Teatrais e o Barriga Verde para Textos de Teatro de Títeres. 
 
 
S.P., 'La escuela municipal de teatro de Narón abre el plazo de matrícula', La Opinión, 
'ferrolterra', 13 xullo 2005, p. 18. 
 
Anúnciase que a Escola Municipal de Teatro de Narón abre o seu prazo de matrícula e 
informa do que, aquelas persoas interesadas, teñen que facer para inscribirse. Saliéntase o 
inicio dunha nova materia, Música e Canto, e da ampliación dos grupos de traballo. 
 
 
S.P., 'Unha poeta na remuda', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 30 xullo 2005, p. 41. 
 
Noticia sobre a sucesión de Sixto Seco na presidencia da Fundación Rosalía de Castro. 
Informa de que na sesión plenaria dos membros do padroado da institución resolveuse que 
a poeta Helena Villar Janeiro fose a nova presidenta da Fundación. Refírese ao clima de 
crispación e ameazas de impugnación sufridas na última etapa, na que se presentou unha 
única candidatura, e indica os nomes dos vogais: Gustavo Santiago Valencia, Avelino 
Abuín de Tembra e María do Carme Kruckenberg. Ademais, sinala que a responsabilidade 
do Centro de Estudos Rosalianos seguirá en mans de Xesús Alonso Montero. Engádense un 
cadro que contén unhas notas biográficas sobre Villar Janeiro. 
  
 
 



 
S.R., 'Pozo Garza será homenaxeada polos seus lectores na Coruña', El Progreso, 'Cultura y 
comunicación', 23 novembro 2005, p. 88. 
 
Anuncia a homenaxe a Luz Pozo Garza, indicando que esta terá lugar o 17 de decembro na 
Coruña. Recolle declaracións de Miguel Anxo Fernán Vello, quen forma parte, xunto con 
outros escritores e escritoras, da comisión organizadora do evento; ofrece, ademais, dous 
números de télefono nos que se brinda información sobre a homenaxe. 
 
 
 
 
S.T., 'Cincuenta intelectuais retratan o sentimento de ourensanía 'que está por todo o 
mundo', La Región, 'Ourense', 13 novembro 2005, p. 5. 
 
Faise eco do acto protocolario celebrado na casa natal de Curros Enríquez en donde se 
reuniron persoas vencelladas ao mundo da cultura galega. Salienta a lectura do manifesto 
firmado por escritores, xornalistas, artistas e intelectuais eloxiando o sentimento de 
ourensanía como algo universal e non provincial.    
 
 
 
Salgado, Daniel, 'Sucede', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 5 2005, p. 32. 
 
Poema de Daniel Salgado do volume Sucede. 
 
 
 
 
 
Salgado, Daniel, 'Sucede', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 7 setembro 2005, p. 40. 
 
Poema de Daniel Salgado do volume Sucede. 
 
 
 
Sánchez Ares, Alba, 'O vento', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 7 agosto 2005, p. 46. 
 
O protagonista desta historia é un home rico, o señor Carballeda, de setenta e nove anos, 
postrado nunha cama por mor dunha enfermidade incurable, sen falar nin moverse, ata que 
un bo día, a pistola que se atopa nunha mesiña, preto da ventá, apuntando para o home, cae 
ao chan e dispara contra o señor Carballeda. Só el e máis o os grandes ollos do único cadro 
da habitación sabían quen fora o asasino: o vento.  
 
 
 



Sánchez Graíño, Luís, 'O Cabaleiro namorado', La Voz de Galicia, 'Relatos de verán', 13 
agosto 2005, p. 47. 
 
Breve relato que nos traslada a ambientes da Idade Media, con meigas, raínas, ananos, 
cabaleiros namorados e damas fermosas. A historia comeza presentando ao cabaleiro Brais 
d'Andrade, namorado de dona Beatriz e das dificultades que ten que soportar para poder 
falar con ela, xa que se atopa baixo a protección da meiga murmuradora. Cara ao final, a 
acción sitúase na época actual e o protagonista é un neno de nove anos no patio da escola 
cos seus amigos.   
 
 
 
Sánchez Moreiras, Miriam, 'Contra Rochester', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 20 marzo 2005, 
p. 42. 
 
Cavilación íntima da poeta. 

 
 
Sánchez, Alba, 'As terras do sur', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 11 agosto 2005, p. 
45. 
 
Breve relato de autor novel no que o protagonista lembra dende o presente o pasado, os 
soños incumpridos, as tardes os seus amigos na aldea e o amor perdido de xuventude, 
Alicia.   
 
 
 
Sanmartín, Suni, 'A decirlle adeus', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 8 agosto 2005, 
p. 46. 
 
Relato breve no que o protagonista, mentres viaxa no coche para ver a súa nai que acaba de 
morrer, lamentándose de non ter ido a vela máis a miúdo, lembra a súa vida, os sacrificios 
que fixeron os pais para mandalo interno a un colexio, a pobreza, a universidade, o 
matrimonio fracasado, os fillos, o novo amor que lle ía presentar a súa nai, pero xa era 
tarde.  
 
 
 
Santiago Fantáns, Paula, 'A miña avoa Carmela', El Correo Gallego, 'Los minirrelatos', 30 
agosto 2005, p. 24. 
 
Minirrelato no que a autora reflicte a admiración que sente pola súa avoa, unha muller que 
se soubo adaptar con facilidade aos novos tempos, sempre traballando, facendo cousas, 
vestida á última moda. Ela de maior quere ser coma a súa avoa.   
 
 



 
Santiago, Xabier, 'Acudide todos á festa ds P.U.P.A.S.', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 24 
xuño 2005, p. 48. 
 
Reflexión do poeta sobre a poesía e o seu papel. 
 
 
Santomé, Isabel, 'Cultura dona 1.000 libros a la biblioteca de Seixa', Diario de Pontevedra, 
'Marín/O Morrazo', 30 xullo 2005, p. 12. 
 
Faise eco da entrega de máis de un millar de libros e un equipo informático á Casa de 
Cultura nun acto oficial en Seixo no que estivo presente a directora xeral de Cultura, María 
del Carmen García Campelo.  
 
 
 
Santos, Agatha de, 'Candido Pazó: 'Vibro cuando hablo de las historias de Vigo', Faro de 
Vigo, 'Sociedad y cultura', 4 xullo 2005, p. 21. 
 
Dáse conta da actuación de Cándido Pazó como contacontos para adultos na XXI Feira do 
Libro de Vigo. Pazó indica que se trata dunha mestura entre contacontos e monólogo, 
facendo referencia a historias locais e dirixidos a un público variado. 
 
 
Santos, Agatha de, 'Fernández del Riego plasma sus recuerdos en 'Galicia sentimental', 
Faro de Vigo, 'Sociedad y Cultura', 8 xullo 2005, p. 52. 
 
Dáse conta da publicación do volume Galicia Sentimental, elaborado por Fernández del 
Riego e editado por Caixanova. Indícase que é o sexto volume da colección "Sentimental" 
dedicada ás cidades galegas. En Galicia Sentimental, Del Riego expón a súa experiencia e 
impresións persoais sobre dezaseis cidades e vilas de Galicia. 
 
 
Santos, Agatha de, 'La Feria del Libro de Vigo cierra con unas ventas un 20% superiores a 
las de 2004', Faro de Vigo, 'Sociedad y Cultura', 12 xullo 2005, p. 47. 
 
Dáse conta da clausura da XXXI edición da Feira do Libro en Vigo cun número de vendas 
superior ao do ano pasado. O presidente local da Federación de Libreiros de Galicia, 
Arximiro Blanco, salienta ademais, a elevada participación nas actividades paralelas á feira. 
 
 
Sar, Máximo, 'De onte a hoxe', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 
'Colaboracións', 23 outubro 2005, p. 29. 
 
Relato de Máximo Sar para a sección literaria 'Colaboracións'.  
 
 



Sastre Fernández, Ana Mª, 'Si, son xove', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 29 agosto 
2005, p. 64. 
 
Relato breve que protagoniza un eu, xa vello, pero novo mentalmente, que sente medo a 
acabar a súa vida indo a divertirse a un 'clube da terceira idade' e non poder facer o que 
aínda desexa facer e non poñerse limitacións polo feito de ser xa un home maior porque o 
seu maior tesouro é a xuventude, a súa amiga fiel.   
 
 
 
Segade, Laura, 'Bibliotecas por la lectura', Diario de Ferrol/El Ideal Gallego/Diario de 
Arousa, 'Los datos', 22 febreiro 2005, p. 85. 
 
Anúnciase a posta en marcha da campaña de fomento da lectura promovida pola 
Consellería de Cultura e na que participan douscentos trinta e sete centros de ensinanza e 
bibliotecas de toda Galicia. A Consellería editará catro publicacións dirixidas a nenos e 
mozos de distintas idades. Para os de seis a oito anos repartirá Contos de cabuxas, ratos, 
libros e casas, para os nenos de nove a once anos, Contos de barcos, paxaros, infancias e 
pesadelos, para os rapaces de doce a quince anos publicará Contos de charlatáns, grumetes, 
botas e fondas e, por último, para os maiores de dezaseis anos, Contos de máscaras, rúas, 
perdicións e caníbales. 
 
 
Seoane, Xavier, 'De 'Poetas galegos do século XX'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 19 xaneiro 
2005, p. 45. 
 
Reflexión íntima do poeta sobre o seu legado ao mundo. Ese legado é baldío, quimérico, 
case utópico. 
 
 
Seoane, Xavier, 'Interiores', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 1 febreiro 2005, p. 52. 
 
A través da visión de obxectos da realidade cotiá: libros, xerras, panos... o poeta reflexiona 
sobre a perennidade destes e ao mesmo tempo sinala o efémero da vida. 
 
 
Seoane, Xavier, 'De 'Vagar de amor e sombra', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 3 febreiro 2005, p. 
48. 
 
Publicación dun poema de Xavier Seoane. 
 
 
Seoane, Xavier, 'De 'Vagar de amor e sombra', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 17 febreiro 2005, p. 
48. 
 
Publicación dun poema de Xavier Seoane. 
 



 
Seoane, Xavier, 'De 'vagar de amor e sombra', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 24 febreiro 2005, 
p. 48. 
 
Publicación dun poema de Xavier Seoane. 

 
 
Seoane, Xavier, 'De 'Vagar de amor e sombra', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 28 febreiro 2005, p. 
40. 
 
Publicación dun poema de Xavier Seoane. 
 
 
Seoane, Xavier, 'De 'Vagar de amor e sombra', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 10 marzo 2005, p. 
48. 
 
Publicación dun poema de Xavier Seoane. 
 
 
Seoane, Xavier, 'Nena ao piano', Galicia Hoxe, 'Maré', 13 marzo 2005, p. 32. 
 
O poeta describe a unha nena tocando un piano rodeada de elementos varios da natureza. 

 
 
Seoane, Xavier, 'Non vencerá a tristeza', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 17 marzo 2005, p. 48. 
 
Lembranza dun pasado feliz que fai que o protagonista do poema chore. 

 
 
Seoane, Xavier, 'Manuel Antonio en 'Vagar de amor e sombra', Galicia Hoxe, 'Maré', 21 
marzo 2005, p. 40. 
 
Soneto dedicado á figura do poeta Manuel Antonio. 

 
 
Seoane, Xavier, 'De 'Vagar de amor e sombra', Galicia Hoxe, 'Maré', 29 marzo 2005, p. 48. 
 
Publicación dun poema de Xavier Seoane. 

 
 
Seoane, Xavier, 'Sazón do tempo', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 5 abril 2005, p. 52. 
 



Reflexión persoal do poeta sobre o paso do tempo. 

 
 
Seoane, Xavier, 'Dunha escura demora', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 11 abril 2005, p. 40. 
 
Comparación do acto sexual con outros procesos da natureza. 
 
 
Seoane, Xavier, 'De 'O canto da terra', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 19 maio 2005, p. 48. 
 
Descrición metafórica de diferentes realidades da natureza: paxaro, laxe, limoeiro, ar... 
 
 
Seoane, Xavier, 'De 'O canto da terra', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 26 maio 2005, p. 48. 
 
Descrición metafórica de diferentes realidades da natureza: paxaro, laxe, limoeiro, ar... 
 
 
Seoane, Xavier, 'O canto da terra', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 10 xuño 2005, p. 48. 
 
Descrición metafórica de diferentes realidades da natureza: paxaro, laxe, limoeiro, ar... 
 
 
Seoane, Xavier, 'Cunqueiro', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 11 xuño 2005, p. 48. 
 
Soneto en loanza do poeta Álvaro Cunqueiro. 
 
 
Seoane, Xavier, 'Sazón do tempo', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 14 xuño 2005, p. 48. 
 
Reflexión persoal do poeta sobre o paso do tempo. 
 
 
Seoane, Xavier, 'De 'Vagar de amor e sombra', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 29 xullo 2005, p. 
48. 
 
Publicación dun poema de Xavier Seoane. 
 
 
 
Silió, Elisa, 'El arte de empaquetar poesía', El País, 'Cultura', 5 xaneiro 2005, p. 42. 
 
Coméntase que a editorial de poesía El Gato Gris realiza edicións dos libros de maneira 
diferente e moi minuciosa porque para cada poema, o editor propón a un artista que o 
plasme. Así, a obra Rastros de vida e poesía do galego Claudio Rodríguez Fer foi realizada 
polo surrealista Eugenio Granell. 



 
 
Silva, Juan Ignacio de, 'A néboa e o frío', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 20 novembro 2005, 
p. 6. 
 
Breve historia que o autor sitúa no espazo natural dos Ancares para reflexionar sobre o 
poder do home, a súa violencia, por enriba das leis e do respeto aos animais; o home que 
pouco a pouco destrúe o equilibrio natural no que non debera intervir.    
 
 
 
Silveira, Elena, 'Los editores Jesús Munárriz y Fernán Vello dicen que publicar poesía 'es 
cuestión de fe', La Voz de Galicia, 'Cultura', 4 xuño 2005, p. 57. 
 
Indícase que os editores Jesús Munárriz e Miguel Anxo Fernán Vello participaron no 
programa Diálogos Literarios de Mariñán, organizados pola Fundación Carlos Casares. 
Ambos editores salientaron que publicar poesía non é "rendábel" senón que se fai por 
"vocación" e pola "capacidade de resistencia" das pequenas editoriais. 
 
 
Silveira, Elena, 'Diagnóstico: provincianismo', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 137, 'Dos 
debates literarios', 26 novembro 2005, p. 8. 
 
Fala do encontro de algúns escritores galegos impulsado pola Deputación de A Coruña con 
motivo do Premio de Narrativa Torrente Ballester. Luisa Castro, Ramiro Fonte e Alfredo 
Conde debatiron arredor da situación actual da literatura galega e do que significa escribir 
en Galicia na actualidade. Todos coincidiron nunha visión pesimista da situación, non só 
para a literatura senón tamén para outros ámbitos da cultura.   
 
 
 
Solla, Noela, 'No tiré la toalle gracias al público', La Opinión, 'A Coruña', 17 agosto 2005, 
p. 8. 
 
Recolle as palabras do poeta Lino Braxe, integrante de A Caricia da Serpe, grupo co que 
sacará un disco en decembro. Fala das características do espectáculo con poemas 
musicados, con partes cantadas e outras recitada, así como da súa concepción do xénero 
poético. Remata informando da  hora e lugar da actuación do grupo.   
 
 
 
Soto, Antonio, 'Polo Instituto Rosalía de Castro', Diario de Pontevedra, 'Día das Letras 
Galegas', 17 maio 2005, p. 80. 
 
Infórmase de tres novos proxectos presentados pola Mesa polo libro e a lectura. Jesús Pérez 
Varela, conselleiro de cultura, explica que o portal autoresgalegos.org é facer un recorrido 
histórico pola cultura de Galicia a través dos autores e as súas obras, indica que se trata 



dunha biblioteca virtual. Outro dos proxectos é o portal infantil ourizoazul.org co obxectivo 
de promover a lectura entre os nenos e informalos sobre a literatura galega. Por último, 
Pérez Varela presenta a publicación dun DVD no que se pretenden recoller todas as 
publicacións escritas e publicadas en galego. 
 
 
Soto, Juan, 'Gallegos en el Premio Nadal', El Progreso, 'Cantón', 'Habitación del Viento', 
16 xaneiro 2005, p. 12. 
 
Juan Soto ofrece a súa opinión sobre o Premio Nadal outorgado pola editorial Destino e 
nomea a todos os escritores galegos que o acadaron (Cunqueiro, Elena Quiroga, Francisco 
Alcántara, José María Carrascal e Alfredo Conde) e aqueles que quedaron como finalistas 
(Luis Manteiga, Carlos Martínez-Barbeito e Fernando Bermúdez de Castro). 
 
 
Souto Méndez, Lula, 'En 'andar21.fiestras.com'', Galicia Hoxe, 'Maré', 29 decembro 2005, 
p. 36. 
 
O poeta reflexiona sobre a existencia e os problemas cotidianos e universais que esta 
conleva. 
 
 
 
Souto Vilanova, César, 'De 'Sucesos', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 19 xuño 2005, p. 32. 
 
Publicación dun poema de César Souto. 
 
 
Souto, César, 'Sucesos', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 8 agosto 2005, p. 32. 
 
Breve poema que reflicte o momento da paixón e éxtase dos namorados, momento 
climático de entrega e "desmemoria".  
 
 
 
Souto, E.G. / Varela, Suso, 'Lugo acogerá el 5 de abril la entrega de los premios nacionales 
de Literatura', La Voz de Galicia, 'Cultura', 3 marzo 2005, p. 53. 
 
Infórmase de que o acto de entrega dos Premios Nacionais de Literatura 2004 que concede 
o Ministerio de Cultura terá lugar na cidade de Lugo e todo parece indicar que no Círculo 
das Artes. Lémbrase a nómina de galardoados entre os que destacan o poeta e crítico 
literario Félix Grande Lara que recibiu o Premio Nacional das Letras Españolas, Juan 
Manuel de Prada galardoado co Nacional de Literatura e Chantal Maillar na que recaeu o 
Nacional de Poesía. 
 
 
 



Souto, Suso, 'El poeta y crítico de arte Seoane Rivas hablará de sus obras en Rianxo', El 
Correo Gallego, 'Área de Compostela', 25 xaneiro 2005, p. 36. 
 
Infórmase da participación de Xavier Seoane Rivas no coloquio "Os nosos escritores" onde 
falará sobre a súa produción literaria. O coloquio realizarase na casa da cultura de Rianxo. 
 
 
Souto, Suso, 'Traductores y escritores de medio mundo reúnen en Rianxo su experiencia', 
El Correo Gallego, 'Área de Compostela', 27 outubro 2005, p. 43. 
 
Anuncia a celebración na casa de cultura de Rianxo do VI Seminario Internacional de 
Tradución e Poética, organizado pola Asociación de Amigos da Universidade Libre 
Iberoamericana en Galicia. Menciona que se renderá homenaxe ao teólogo galego Manuel 
Espiña Gamallo e salienta ademais a presentación das obras dos poetas galegos Ánxeles 
Penas e Miguel Anxo Fernán-Vello. Remata recollendo os nomes dos invitados, destacando 
a figura do francés Bernard Noël, cuxa obra traducida ao galego se presentará neste foro.  
 
 
 
Suárez Abel, Miguel, 'Don Quixote nos Caneiros', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 
14 agosto 2005, p. 50. 
 
Relato breve que retoma a figura de Don Quixote como protagonista. Nesta ocasión, o 
inxenioso fidalgo e máis Sancho vense envoltos nunha nova e desastrosa aventura: 
defender Betanzos dos festeiros dos Caneiros, que baixaban trouleando e cantando polo río, 
pensando que eran invasores que viñan a roubar.  
 
 
 
Taboada López, Beatriz, 'Xanciño', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 10 agosto 2005, 
p. 37. 
 
Relato breve de autor novel que conta a historia de Pepe, para todos Xanciño da Meiga, un 
neno medoso, controlado toda a vida por unha nai posesiva, viúva dende a guerra, ata que 
se namora de Clara e dicide casarse en segredo e fugarse con ela, lonxe da súa nai, en París. 
Dende alí, mándalle unha fotografía de Clara preñada, feliz, e del mesmo, nun xornal, a 
carón dos seus propios cadros.  
 
 
 
Tareixo, 'Non é de crer', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 22 agosto 2005, p. 48. 
 
Relato de autores noveis narrado en primeira persoa e situado na Costa da Morte. O 
protagonista e Marcelo atópanse ollando o mar, agardando que a negrura da mancha de 
chapapote non aparecese, pero non foi así. Ineludiblemente, o mar e máis eles e os 
voluntarios, a forza branca, loitaban con todas as súas forzas para facela desaparecer. Ía 
niso a súa esperanza de vida, a súa supervivencia   



 
 
 
Tenreiro, L., 'Lugrís, un 'camarada' en Cuba', El Ideal Gallego, 'Sada', 6 xullo 2005, p. 20. 
 
Dáse conta da boa acollida por parte dos veciños de Sada, de que a Real Academia Galega 
escollese como homenaxeado para o Día das Letras Galegas do 2006 a Manuel Lugrís 
Freire, quen foi unha figura base do galeguismo e o primeiro que fundou un xornal escrito 
integramente en galego. 
 
 
Tenreiro, Lucía, 'La biblioteca consolida su disposición con el aumento de fondos y 
plazas', El Ideal Gallego, 'Betanzos', 10 xaneiro 2005, p. 14. 
 
Dáse conta da ampliación das instalacións da Biblioteca Municipal Castelao de Betanzos 
que conta cuns fondos de vinte seis mil volumes e unha media de usuarios en torno aos 
corenta mil. Indícase tamén, que realizan programas de animación á lectura para o público 
infantil, dous en Nadal e Antroido e un en lingua galega, no Día das Letras Galegas. 
 
 
Tojo, Marga, 'As musas doidas no verán', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Miradas alleas', 17 abril 
2005, p. 23. 
 
Reflexión sobre o corpo e afirmación de que algúns escritores viven na aparencia. 
 
 
Tojo, Marga, 'Cando menos a xustiza poética', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Miradas alleas', 24 
abril 2005, p. 23. 
 
Reflexión sobre os prexuízos e as cargas sociais do home do noso país. 
 
 
Toro, Suso de, 'Home sen nome', Diario de Pontevedra, 'Revista!', 'Lecturas', 14 maio 
2005, pp. 6-8. 
 
Publicación dun fragmento da nova novela de Suso de Toro, Home sen nome. 
 
 
Toro, Suso de, 'O milagre e o poder do libro galego', A Nosa Terra, nº 1.196, 'Cultura', 3 
novembro 2005, p. 28. 
 
A propósito da relectura da edición de 1953 de Á lus do candil, reflexiona sobre a literatura 
galega e as súas posibilidades. Afirma que o libro galego "ten unha épica", xa que a edición 
en galego responde a un notábel esforzo e "é unha tarefa nacional". Móstrase disgustado co 
trato que a nova administración dispensa aos editores e libreiros, opinando que a anterior 
deixara abandonado este sector. Considera que o libro galego é un éxito bastante 
consolidado e incluso "un milagre" que non depende das subvencións, ofrecendo exemplos 



históricos como o da monarquía isabelina, a I República, a ditadura de Primo de Rivera, a II 
República e a ditadura franquista, nas que se escribiu, a pesar de todo, en galego. Invita a 
abandonar o nihilismo autodestrutivo respecto da literatura galega. 
 
 
 
Torre, Sonia, 'Tres escritores para los 15 años', La Región, 'Cultura', 13 xaneiro 2005, p. 
67. 
 
Infórmase da celebración do XV Encontros Literarios organizados polo Liceo de Ourense a 
través da Cátedra Carlos Casares. O responsábel da sección de literatura do Liceo, Marcos 
Valcárcel, comenta que este ano as xornadas se centran na relación entre fantasía e 
realidade co que pretenden homenaxear os cincuenta anos de publicación de Merlín e 
familia de Cunqueiro. Así mesmo, contan coa presenza dos escritores Susana Fortes, Julio 
Llamazares e Xosé Carlos Caneiro. 
 
 
Torre, Sonia, 'Ramón Caride: 'Cada vez lese máis', La Región, 'Cultura', 4 febreiro 2005, p. 
75. 
 
Dáse conta da presenza do escritor Ramón Caride en Maceda para a presentación das súas 
últimas obras: Dedre e A Negrura do Mar. Salienta o propio escritor que a primeira é unha 
serie de relatos irónicos nos que se cuestiona o traballo do escritor; a segunda, indica que 
está dirixida ao público xuvenil e que constitúe o cuarto volume dunha serie de relatos. 
Finalmente, Caride considera que na actualidade cada vez se está a ler máis libros aínda que 
en ocasións a calidade literaria non sexa moi boa. 
 
 
Torre, Sonia, 'Cinco puntos de vista de Galicia', La Región, 'Literatura', 7 abril 2005, p. 83. 
 
Dáse conta da celebración do ciclo de conferencias "Cinco visións de Galicia", organizado 
pola sección de literatura do Liceo de Ourense e o Vicerreitorado do campus universitario. 
As conferencias correrán a cargo de Enrique Monteagudo con "A Galicia do Padre 
Sarmiento", Carmen Blanco con "Primeiras escritoras de Galicia", Xusto Beramendi con 
"Galicia de Vicente Risco", Xosé María Dobarro Paz con "A Galicia dos Precursores" e 
Darío Villanueva con "A Galicia de Cela". Por último, os organizadores apuntan que xa 
están pensando na edición do 2006. 
 
 
Torre, Sonia, 'Los libros salen a pasear', La Región, 'Cultura', 20 abril 2005, p. 83. 
 
Infórmase de que o 23 de abril, con motivo do Día do Libro, os libreiros de Ourense sairán 
á rúa para promover a venda de libros. Recóllense as palabras de Pilar Rodríguez, 
presidenta da Asociación de Libreiros ourensáns, quen recalca que ese día, a maior parte 
das vendas son dos libros best-seller, aínda que tamén este ano terá importancia Cervantes 
e o seu Quixote para o que se dedicarán actividades como a lectura da obra ou un maratón 
de cine sobre o libro. 



 
 
Torre, Sonia, 'Cada día, 'El Quijote' en gallego', La Región, 'Cultura', 27 maio 2005, p. 75. 
 
Dáse conta do inicio da XXI edición da Feira do Libro de Ourense e dos actos que se 
levarán a cabo. A feira contará con quince librerías e a participación dos autores Xavier 
Rodríguez Barrio, María Canosa Blanco, Xosé Manuel del Caño, Xavier Alcalá e Xaime 
Quesada. Como novidade, indícase que haberá todos os días, unha lectura do Quixote en 
galego, tamén un curso de cata de viños, actuacións de marionetas e contacontos para os 
nenos, unha mesa redonda sobre a arte en Galicia, a actuación de Cándido Pazó con 
"Relatos para adultos" e a entrega do "Premio Ourense de Contos para a Mocidade 2004". 
 
 
Torre, Sonia, 'Carlos Rafael: 'Cada vez hai máis contacontos', La Región, 'Teatro', 22 xullo 
2005, p. 83. 
 
Refírese ao nacemento da agrupación "Nonécousadenenos", que reúne a vintecinco 
contacontos galegos e que xa está a actuar en Ourense e Vigo. Recolle ademais as 
reflexións de Carlos Rafael sobre a situación desta profesión. Fala, entre outras cousas, da 
falta de apoio por parte de institucións públicas, do seu repertorio propio e a empatía que 
xorde co público ou do boom actual dos contacontos, xa que cada vez hai máis.   
 
 
 
Torre, Sonia, 'Rosas a Valente y claveles a Blanco Amor', La Región, 'Ciudad', 2 
novembro 2005, p. 11. 
 
Fala do recorrido polas tumbas dos ourensáns máis ilustres, no cemiterio de San Francisco, 
en Ourense, con motivo do Día de Todos os Santos. Describe o aspecto das tumbas, 
algunhas delas desanxeladas, de intelectuais coma Antón Tovar, Xaquín Lorenzo, José 
Ángel Valente, Prego de Oliver ou a imaxe do monumento aos fusilados.  
 
 
 
Torre, Sonia, 'A ourensanía como interpretación do mundo', La Región, 'Cultura', 11 
novembro 2005, p. 75. 
 
Faise eco do encontro que xuntará en Celanova, na casa de Curros Enríquez, a un medio 
cento de escritores, artistas e outras persoas vencelladas ao mundo da cultura galega, 
convocadas todas elas polo Pen Clube de Galicia. Recolle ademais as palabras de Luís 
González Tosar sobre como xurdiu esta iniciativa e infórmanos tamén sobre a lectura dun 
manifesto pola ourensanía nun intento de superación do concepto provincial da comarca.  
 
 
 
Torre, Sonia, 'Un dibujo inédito de Castelao lo confirma como el diseñador de la galería de 
Trasalba', La Región, 'Ourense', 31 decembro 2005, p. 7. 



 
Dáse conta do descubrimento que realizou o investigador Alfonso Vázquez Monxardín, 
dun debuxo de Castelao no que diseñaba a galería da casa de Otero Pedrayo en Trasalba. 
Monxardín comenta cómo atopou o debuxo e dá conta do proxecto que está a levar a cabo a 
Fundación Otero Pedrayo que consiste na publicación dunha fotobiografía sobre o escritor 
que constará de dous libros. Indica que o primeiro volume recolle artigos feitos por 
investigadores e escritores sobre Pedrayo e, o segundo volume, constará de fotografías do 
autor. 
 
 
 
Torres, Xohana, 'De 'Poetas galegos do século XX'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 16 xaneiro 
2005, p. 44. 
 
A poeta expresa as palabras do oráculo: predicións de variado tipo. O poema cérrase ca 
intervención da personaxe mitolóxica de Penélope. 
 
 
Tovar, Antón, 'Retrato', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 31 xaneiro 2005, p. 40. 
 
O poeta olla un retrato seu de cando era un mozo. Este acto faino reflexionar sobre o paso 
do tempo e a fuxida da xuventude. 
 
 
Tovar, Antón, 'Coller o outono', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 12 febreiro 2005, p. 48. 
 
O poeta describe a chegada do outono e o intento dos poetas de atrápalo coas palabras. 
 
 
Tovar, Antón, 'Coller o outono', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 7 marzo 2005, p. 40. 
 
O poeta describe a chegada do outono e o intento dos poetas de atrápalo coas palabras. 
 
 
Trillo, J., 'Los escritores Xosé Leira y Rosa Méndez, hijos adoptivos de Fisterra', El Correo 
Gallego, 'Área de Compostela', 22 xullo 2005, p. 48. 
 
Dá conta do acto no que os escritores Xosé Leira e Rosa Méndez foron nomeados fillos 
adoptivos de Fisterra polo alcalde do dito Concello. Sinala que o evento, que serviu de 
marco á iniciativa "Aulas no Camiño", contou coa realización dun recital poético no que 
participaron os poetas locais Modesto Fraga, Alexandre Nerium e Eva Veiga. 
 
 
 
U.L., 'Carlos Baliñas preside en funciones la Fundación Rosalía', La Voz de Galicia, 
'Cultura', 12 xaneiro 2005, p. 46. 
 



Breve noticia na que se informa de que Carlos Baliñas será o novo presidente en funcións 
da Fundación Rosalía de Castro trala morte de Agustín Sixto Seco. 
 
 
U.L., 'A Fundación Rosalía homenaxea aos poetas falecidos no 2004', La Voz de Galicia, 
'Comarcas', 24 febreiro 2005, p. L13. 
 
Infórmase da homenaxe que se vai realizar na Fundación Rosalía de Castro para 
conmemorar os cento sesenta e oito anos do nacemento da autora. No acto tamén se 
lembrará aos escritores falecidos entre o 2003 e 2004: Xela Arias, Manuel María, Luísa 
Villalta e Antón Tovar. 
 
 
U.L., 'Padrón acolle a segunda xornada dos xantares literarios do PEN Clube de Galicia', 
La Voz de Galicia, 'Comarcas', 7 abril 2005, p. L11. 
 
Infórmase que o PEN Clube de Galicia celebrará en Padrón un xantar en homenaxe a dous 
escritores desta vila: Rosalía de Castro e Camilo José Cela. Anúnciase que intervirán cos 
seus discursos o presidente do Pen Clube Luís González Tosar, o académico Xosé Luís 
Axeitos, o profesor Xavier Castro Pérez e os escritores Anxo Angueira, Helena Villar 
Janeiro e Miguel Vila Pernas. Lóase a iniciativa de unir literatura e gastronomía galega nun 
mesmo acto. 
 
 
U.L., 'A institución rosaliana lembra en Padrón o pasamento da escritora', La Voz de 
Galicia, 'Comarcas', 15 xullo 2005, p. L13. 
 
Noticia sobre o recital poético que se celebrou o día anterior na horta da Casa Museo de 
Rosalía de Castro en Padrón. Alumnos e alumnas de diferentes centros educativos 
interpretaron versos de Cantares Gallegos e Follas novas. Recóllense declaracións de 
diferentes membros do patronato (Avelino Abuín de Tembra, Carlos Baliñas ou Helena 
Villar) sobre o sentido do acto e a presentación, no mesmo, dun novo número da colección 
"24 de febreiro" centrado nesta volta na presenza de Rosalía nas páxinas dos escritores 
republicanos durante a Guerra Civil.  
 
 
 
V. Valiña, Carmen M, 'Os berros espantaron o gando', Galicia Hoxe, 'Verán', 23 xullo 
2005, p. 20. 
 
Dá conta da iniciativa do Concello de Santiago de declarar o  2005 como ano de Ánxel 
Casal nun intento de recuperar a figura do último alcalde republicano de Santiago, 
asasinado durante a Guerra Civil. Ademais, fai un percorrido por unha parte da historia de 
Santiago e de Galicia, en definitiva, a través dos acontecementos que se foron sucedendo na 
vida de Casal durante os meses de xullo e agosto de 1936, nos días anteriores á súa morte, 
deixando claro o seu traballo como editor e galeguista, o seu espíritu combativo.    
 



 
 
Val, Marga do, 'Dos motivos que levaron a Don Quixote á aldea de Mosende', La Voz de 
Galicia, 'Relatos do verán', 18 agosto 2005, p. 46. 
 
Relato de Marga do Val no que se retoma a figura de Don Quixote para contarnos unha 
nova aventura que lle acontece a este personaxe cervantino e ao seu escudeiro, Sancho. 
Nesta ocasión, os protagonistas atópanse en Galicia, na aldea de Mosende, na taberna de 
Pepe d'O Pardexo, en onde Don Quixote se dá conta de que se está a escribir sobre el, sobre 
as súas aventuras.  
 
 
 
Valcárcel L., Xulio, 'Homenaxe a Manuel María', El Ideal Gallego, 'La Revista', 'Páxina 
literaria', 17 abril 2005, p. 4. 
 
Infórmase da edición non venal do poemario Terra Cha de Manuel María, sen dúbida un 
dos máis coñecidos do recentemente falecido autor. Con esta publicación sen ánimo de 
lucro a Irmandade dos Vinhos Galegos quere renderlle unha sentida homenaxe ao seu guía 
coa intención de que mentres haxa alguén que lea a súa obra seguirá vivo. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Poetas galegos do século XX', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 4 febreiro 
2005, p. 56. 
 
Pequena información sobre a publicación dunha antoloxía da poesía galega do s.XX feita 
por Luciano Rodríguez que leva por título Poetas galegos do s.xx. Nas súas páxinas 
recóllense composicións de trinta e oito voces líricas galegas das que a metade seguen 
vivas. Recoñécese que é un labor difícil para o que hai que coñecer todo o período con 
exactitude e ademais saber escolmar aquelas composicións máis senlleiras de cada autor co 
afán de perdurar no tempo para que as xeracións futuras poidan coñecer ben esta etapa. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 3 maio 2005, p. 59. 
 
Lóase o papel do Centro Ramón Piñeiro como institución que se encarga de recuperar a 
memoria a través de reedicións de libros e revistas publicadas na emigración e que axudan 
a verter luz sobre unha época quizais non moi coñecida. Noméase a reedición Centro 
Gallego, unha revista na que se poden ver os primeiros pasos de Manuel Suárez, alcalde 
socialista na Ourense do trinta e seis. 
 
 
 
Valcárcel, Xulio, 'Autores do Lucus Augusti', El Ideal Gallego, 'Páxina Literaria', 1 maio 
2005, p. 4. 



 
Comenta a obra compilada por Manuel Celso Matalobos, titulada Autores do Instituto de 
Lugo, indicando que nela que figuran os traballos de catrocentos artistas que na súa 
mocidade pasaron polas aulas do Lucus Augusti, ao longo dun século e medio. Entre eles, 
cita algúns literatos como Ánxel Fole, Manuel María, Lorenzo Varela ou Novoneyra. 
 
 
 
Valcárcel, Xulio, 'Os Machado e Galiza', El Ideal Gallego, 'Páxina Literaria', 31 xullo 
2005, p. 4. 
 
Breve aproximación á relación existente entre os irmáns Machado, Manuel e Antonio, e 
Galicia. Comeza referíndose ao nacemento do seu pai en Galicia. Manuel Machado residiu 
os últimos meses de 1913 en Santiago. Pola contra, díse que Antonio nunca visitou a nosa 
terra e as alusións a ela son puramente literarias; pero si sentía admiración por Valle-Inclán 
e os escenarios recreados na súa obra. Continua referíndose ao poemas que Antonio adicou 
a Xavier Valcárce e tres a Xohán Vicente Viqueira. Remata ofrecéndonos información das 
súas tendencias políticas, contrarias ás do seu irmán.  
 
 
 
Valín García, Ana, 'O señor dos latexos', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 27 agosto 
2005, p. 47. 
 
Breve relato de Ana Valín no que unha muller narra en primeira persoa unha visión tráxica 
da morte, que chega imprevisíbel, a través dun acontecemento que lle acontece mentres ía 
paseando co seu amor. A morte persóase na figura dunha pistola, calibre 33, e cuxa bala 
chega sen remedio ao corpo do home, mentres ela intenta fuxir da morte rúa abaixo.   
 
 
 
Valiña, Carme M., 'Onde os turistas aínda non chegaron', Galicia Hoxe, 'Verán', 30 agosto 
2005, p. 17. 
 
Noticia que aposta pola lectura nunha ruta de recomendacións, xeográficas e bibliográficas, 
na que a novela, a poesía e as reflexións sobre o pracer de ler un libro van da man por 
algúns recunchos da zona vella de Santiago, na busca dunha lectura tranquila. Así, 
propónse o parque de San Domingos de Bonaval par ler a última creación de Anxos Sumai, 
Melodía de días usados; a praza de San Martiño Pinario para mergullarnos en No ocaso dos 
poemas, escritos por mozos de diferentes institutos de Galicia nos que reflicten a súa visión 
sobre temas para adultos; a praza do Hospitaliño para Una historia de la lectura, nova 
reedición na que se reflexiona sobre un hábito que temos automatizado. Remata 
recomendando ler o primeiro libro de Anxos Sumai, Anxos de garda, no claustro de San 
Martiño.  
 
 
 



Varela, Ángel, 'Rosa Cedrón musicará a varios poetas gallegos en su nuevo disco', La Voz 
de Galicia, 'Espectáculos', 12 decembro 2005, p. 41. 
 
Anuncia o contido do primeiro disco de Rosa Cedrón, Entre dos mares, que terá como eixo 
común a poesía galega, incluíndo non só letras de Rosalía, Curros e Castelao senón tamén 
composicións de Yolanda Castaño así como varias composicións propias, tanto en galego 
como en castelán. Despois de facer un breve percorrido pola súa carreira profesional como 
vocalista e compositora, ofrece datos sobre a presentación en directo do disco nunha xira.  
 
 
 
Varela, Aurora, 'Cheiro de tabaco', La Opinión, 'Concurso 4 cuentos', 14 agosto 2005, p. 
67. 
 
Conto de Aurora Varela no que o protagonista, en boca dun narrador omnisciente fai 
explícitos os pensamentos máis íntimos sobre a súa existencia, rutineira e cotiá, na 
compaña dunha muller que acaba odiando e da que só salienta o seu cheiro forte do tabaco 
do habano grande como símbolo do poder e dominio que tiña sobre el, até decatarse de que 
todo era unha ilusión, una imaxe mental dunha muller que nunca existira.  
 
 
 
Varela, Froilán, 'Xabier Docampo só acepta un Día das Letras semellante ós anteriores', El 
Progreso, 'Terra Chá', 24 febreiro 2005, p. 14. 
 
Dáse conta do malestar do escritor Xabier P. Docampo quen rexeita participar como 
homenaxeado o vinte e oito de maio no Día das Letras Galegas se os concellos da Terra 
Chá non se poñen de acordo cos centros docentes da zona que nas catro ocasións anteriores 
foran os primeiros impulsores da iniciativa. Recóllese que o escritor de Rábade só acudirá 
aos actos se se levan a cabo da mesma maneira que cando se homenaxeou a Manuel María, 
Xosé Chao Ledo, Agustín Fernández Paz e Darío Xohán Cabana. 
 
 
 
Varela, Froilán, 'A cultura chairega homenaxeará a Manuel María polo seu  cabodano', El 
Progreso, 'Terra Chá/Meira', 4 agosto 2005, p. 11. 
 
Anuncia a próxima celebración o día 8 de setembro en Vilalba dunha homenaxe a Manuel 
María organizada por tres colectivos culturais da Terra Chá co gallo do cabodano do 
escritor. As actividades, baixo o título de Manuel María na palabra e no són, incluirán un 
recital poético de composicións súas e interpretación de pezas musicais así como unha 
exposición fotográfica sobre a súa vida. Remata referíndose ás colaboracións culturais no 
Libro das festas patronais  
 
 
 



Varela, Froilán, 'Cando Martiño perdeu a cabeza', El Progreso, 'Relatos do verán', 8 agosto 
2005, p. 89. 
 
Froilán Varela conta neste relato as lembranzas de Martiño Souto, un home vello de 87 
anos que se atopa nunha residencia de anciáns, e que lembra aqueles poucos días de 
felicidade na súa xuventude cando decidiu facer o Camiño de Santiago, unha aventura, 
lonxe da triste realidade da emigración a Cuba que lle agardaba na súa aldea de Martiñán, 
en Vilalba. É durante esa peregrinaxe que coñece a Lisi, unha rapaza que lle cura a dor das 
súas feridas nos pés e da que queda namorado. Sen remedio, teñen que emigrar a Manatí, 
Cuba, onde viven dez anos, até que ela morre no parto. Pero el sempre imaxinaba que 
volvía a bicala como a primeira vez. 
 
 
 
Varela, Lorenzo, 'Lorenzo Varela, unha escolma', Galicia Hoxe, 'Revista das Letras', nº 
548, 13 xaneiro 2005, pp. 1-12. 
 
Importante antoloxía na que se pretende achegar ao público en xeral a figura de Lorenzo 
Varela, homenaxeado co Día das Letras Galegas. Recoñécese que non tivo unha 
contribución destacada en número á literatura en galego, pero tamén é certo que a maior 
parte da súa vida estivo exiliado en Bos Aires e en México. Nesta escolma preténdese 
retratar ao autor de Lonxe, o seu máis importante poemario, como un home que loitou pola 
liberdade coa arma da palabra, así recóllense poemas en galego e en castelán da contenda, 
da falta de liberdade, da proeza de persoeiros como Manuel Ponte e doutros aspectos da 
situación que se estaba vivindo na posguerra española. 
 
 
 
Varela, Lorenzo, 'Castelao', Galicia Hoxe, 'MARé', 23 xaneiro 2005, p. 36. 
 
Recollen un poema de Lorenzo Varela baixo o epígrafe "Castelao". 
 
 
Varela, Lorenzo, 'Homaxes', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 9 xullo 2005, p. 48. 
 
Breve poema no que se enxalza a figura de Castelao ao que se considera un home que leva 
a patria na memoria. Descríbese unha Galicia futura na que non haberá emigración nin 
vivirá asoballada polos que veñen de fóra, esa Galicia futura que xa está espertando será a 
que recoñeza o labor de Castelao. 
 
 
 
Vázquez Gabín, Santiago, 'Avoa', La Voz de Galicia, 'Relatos do verán', 12 agosto 2005, p. 
40. 
 
Relato no que o protagonista conta en primeira persoa o suceso que lle aconteceu cando ía 
facendo enquisas, porta por porta, pola zona vella de Santiago. Ao chegar a un edificio 



descoidado, con pisos desocupados, chama a unha das portas e unha anciá vestida de negro 
abre a porta e o abraza chamándolle Rubén. El era Francisco, de toda a vida. Mirando para 
os ollos da anciá, soa, percorrendo coa mirada a estancia da casa, en decadencia, chea de 
recordos, sen poder facer outra cousa, dille á súa avoíña que non se esquecera dela.  
 
 
 
Vázquez, Diego, 'El mundo real es una gran disculpa para imaginar cosas', Faro de Vigo, 
'Louriña', 27 febreiro 2005, p. 18. 
 
Entrevista ao escritor porriñés Brais Ocampo, que vén de presentar o seu poema en prosa 
Testamento de cordura. A entrevista céntrase no carácter surrealista da obra de Ocampo e 
pon de manifesto o proceso de produción desta e os principais temas (individualidade, 
anarquía, pacifismo) e motivos que a articulan. 
 
 
Vázquez, Dolores, 'Luciano Rodríguez presenta unha antoloxía dos poetas galegos do 
século XX', La Voz de Galicia, 'Cultura', 19 marzo 2005, p. 55. 
 
Dáse conta da presentación da primeira antoloxía da poesía galega do s.XX levada a cabo 
por Luciano Rodríguez (Viana do Bolo, 1951) e que se publicou baixo o nome de Poetas 
galegos no s.XX. Enténdese que é unha obra necesaria feita a petición de Miguel Anxo 
Fernán-Vello, editor de Espiral Maior quen no acto loou o bo facer e o prolixo 
coñecemento da poesía galega do autor. O libro recolle unha selección da produción de 
trinta e oito autores e un total de trescentos vinte e nove poemas, entre as voces líricas 
atopamos a Antonio Noriega Varela que abre a antoloxía a Fernán-Vello que a pecha, entre 
eles voces tan coñecidas como Cunqueiro, Díaz Castro, Pura Vázquez, Luz Pozo ou Uxío 
Novoneyra. 
 
 
 
Veloso, Estela, 'La Biblioteca Abierta y la lectura del Quijote protagonizan la Feria del 
Libro', 'Morrazo', 21 xullo 2005, p. 17. 
 
Faise eco da celebración en Cangas do Morrazo da sétima edición da Feira do Libro, 
organizada pola Federación de Libreiros de Galicia e a Consellería de Cultura. Infórmase 
do horario de apertura así como dos diferentes actos que terán lugar no transcurso da 
mesma. A Biblioteca Aberta, que pretende fomentar a lectura entre os mási pequenos, a 
lectura pública de O Quixote, a presenza tanto do escritor e periodista Pemón Bouzas, que 
firmará exemplares do seu libro El informe Manila, como de Ramona Maneiro, que firmará 
o seu libro Querido Ramón, son algunhas das actividades programadas. 
 
 
 
Ventuteira, Rubén, 'Un mural de Díaz Pardo oculto durante nueve años vuelve a la luz', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 6 outubro 2005, p. 46. 
 



Recolle a presentación dun mural de Isaac Díaz Pardo, que volta a exhibirse, despois de 
nove anos de restauración, no edificio que antes ocupaba o cine Goya, de onde colgaba a 
pintura ata que pechou as súas portas, e onde agora está situada a sede de Hércules 
Ediciones, en A Coruña. No acto estivo presente o autor da mesma que firmou a pintura e 
percorreu as instalacións da sede na compaña do seu presidente, Francisco Rodríguez. 
Remata a noticia dándo conta das características da obra e dos recordos da súa xestación. 
 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Poesía de inverno', Galicia Hoxe, 'Fai fume', 9 febreiro 2005, p. 
4. 
 
Gabanza da obra Antoloxía do Doce Estilo Novo,que reúne poemas dunha serie de autores 
italianos, traducidos por Darío Xohán Cabana. De feito, o artigo é unha gabanza do bo facer 
deste e mesmo Vidal Villaverde remata por pedirlle que virta ó galego Il Gattopardo de 
Lampedusa.   
 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Sobre o cotián dos últimos días', Galicia Hoxe, 'Fai fume', 8 
xuño 2005, p. 4. 
 
Como na maioría dos artigos de Vidal Villaverde as referencias á literatura galega fican 
aquí reducidas á citación de certas obras concretas. Neste caso, Na selva de Esm, de Xosé 
Luís Méndez Ferrín ou Carta a unha amante do futuro, do mesmo autor. Tamén menciona 
á poetisa e amiga Luísa Villalta.  
 
 
 
Vieiras Manteiga, Isabel, 'Disque por amor', El Correo Gallego, 'Los minirrelatos', 27 
agosto 2005, p. 20. 
 
Minirrelato de Isabel Vieiras no que un narrador omnisciente recolle e narra os 
pensamentos que discorren pola cabeza dunha muller, chea de dor e marcada polo paso do 
tempo, a través doutra muller que se imaxina na pel da primeira, mesmo no momento do 
suicidio, pero que na realidade se sentiría incapaz de ir á botica, comprar o veneno e 
asasinar a toda a súa familia. 
 
 
 
Vilas Garrido, José Manuel, 'Un soño é un soño pero tamén pode asemellarse á realidade', 
El Correo Gallego, 'El Minirrelato', 21 agosto 2005, p. 25. 
 
Minirrelato no que se describe o soño do protagonista, un soño de liberdade e de 
purificación dos odios e da maldade. A terra queda libre e convértese nun paraíso no que os 
animais disfrutan a pracer. Coma se do flautista de Hamelin se tratase, escoitanse os sons 
dunha trompeta e de repente o día soleado se volve escuro, a xente confusa, sen poder 



respirar, faltaba o aire. Homes e mulleres caían mortos pola rúa e os nenos, inocentes, 
quedaban durmidos no chan. Silencio e novamente o son da trompeta que esperta a algúns, 
mentres outros son conducidos ao inferno para toda a eternidade. 
 
 
 
Vilela, Branca, 'De 'A faciana das augas'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 10 decembro 2005, p. 
32. 
 
Poema de Branca Vilela de "A faciana das augas". Empregando a temática do mar para 
expresar sentimentos, fala da sensación de soidade e tristura por aqueles que marcharon 
para sempre.  
 
 
 
Vilela, Branca, 'De 'A faciana das augas'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 12 decembro 2005, p. 
32. 
 
Poema de Branca Vilela pertencente a "A faciana das augas" que fala da separación dos 
amantes, do amor perdido pero tamén da esperanza futura.  
 
 
 
Villalta, Luísa, 'En concreto', O poema amosa o paso irremediábel do tempo que non se 
detén nunca, por esta razón de intanxibilidade fala do deserto do tempo. 
, Galicia Hoxe, 'Contrastes', 3 marzo 2005, p. 40. 
 
 
 
 
Villalta, Luísa, 'De 'En concreto', O poema amosa o paso irremediábel do tempo que non se 
detén nunca, por esta razón de intanxibilidade fala do deserto do tempo. 
, Galicia Hoxe, 'MARÉ', 17 maio 2005, p. 52. 
 
 
 
 
Villalta, Luísa, 'Antiquísima', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 30 maio 2005, p. 40. 
 
A voz lírica refírese a un mundo intanxíbel que se escapa das mans, as persoas teñen 
necesariamente que loitar día a día por un mundo posíbel e necesario. 
 
 
 
Villalta, Luísa, 'De 'En concreto'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 23 outubro 2005, p. 32. 
 
Acolle un poema de Luísa Villalta, do libro En concreto. 



 
 
Villangómez, María, 'De 'Un voo de paxaros', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 22 novembro 2005, 
p. 44. 
 
Poema de María Villangómez no que a voz poética descobre os seus sentimentos cara o seu 
amor, o mar, aquí feminino, sensual e até erótico. 
 
 
 
Villangómez, María, 'De 'Un voo de paxaros'', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 3 decembro 
2005, p. 40. 
 
Poema de María Villangómez que fala da propia creación poética, do que se plasma en 
verso e queda alí para sempre, pero tamén das ausencias, dos silencios que han de ser 
interpretados.  
 
 
 
Villangómez, María, 'Illa fiel', Galicia Hoxe, 'Maré', 8 decembro 2005, p. 32. 
 
Poema de María Villangómez que ten como idea central os soños e os desexos incumpridos 
que só se fan realidade grazas a breves momentos de inspiración poética.  
 
 
 
Villanueva, Xosé Manuel, 'Xosé Manuel Villanueva: 'Gústame a literatura que non 
renuncia ao novo'', El Correo Gallego, 'Hoy', 29 outubro 2005, p. 74. 
 
Faise eco da publicación en castelán da novela de Xosé Manuel Villanueva, Cuarteto con 
piano, publicada xa en galego por Xerais no 2003. Séguese por facer un breve resumo do 
argumento da mesma así como unha análise da obra a través das palabras do autor, 
salientando a relación armónica que se establece entre a música e a literatura, a 
combinación entre tradición e innovación e a recuperación novelada dun momento 
histórico, a Transición, en Galicia. 
 
 
 
Villar Janeiro, Helena, 'De 'Pálpebra azul', Galicia Hoxe, 'Contrastres', 2005, p. 48. 
 
Breve poema de Helena Villar Janeiro pertencente a 'Pálpebra azul' no que a voz poética 
fala da morte e da vida, do renace re das ansias de eternidade.  
 
 
 
Villar Janeiro, Helena, 'En 'Xela Arias, quedas en nós'', A través do poema exprésase unha 
sentida homenaxe á autora Xela Arias falecida recentemente. Déixase de manifesto a dor 



que invade aos seus amigos e lémbrase que foi unha rosa, unha muller chea de vida e de 
versos que deixa un oco importante na literatura galega.  
, Galicia Hoxe, 'Contrastes', 13 abril 2005, p. 48. 
 
 
 
 
Villar, C., 'Manuel María, protagonista do vindeiro ano da cultura galega', Faro de Vigo, 
'Sociedad y Cultura', 4 outubro 2005, p. 41. 
 
Anuncia o comezo da celebración dunha homenaxe a Manuel María que comezará no 
Auditorio de Galicia, en Santiago. Menciona que o encargado de abrir os actos será 
Francisco Rodríguez, cunha ponencia sobre "Lingua, pobo e terra: a dimensión humana de 
Manuel María", acompañado por outros intelectuais e músicos que porán voz e música aos 
seus poemas. Rematará o acto cun documental sobre o autor. Segundo se indica a 
homenaxe prolongarase durante o 2006 cunha multitude de proxectos: discos, documentais, 
xornadas, un espectáculo poético-teatral, unha representación teatral de A farsa de Bululú, 
unha mostra itinerante, entre outros actos.  
 
 
 
Villar, C., 'Ánxeles Cuña quere converter ó CDG no 'motor do teatro galego', Faro de 
Vigo, 'Sociedad y cultura', 19 outubro 2005, p. 36. 
 
Faise eco da presentación, por parte da Conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, da nova 
directora do Centro Dramático Galego, Ánxeles Cuña, que ven a sustituir a Manuel Guede. 
Recolle algunhas das súas ideas de traballo, salientando o desexo de converter ao CDG no 
"motor do teatro galego" e as liñas xerais en torno ás cales xirará a próxima programación, 
que porá énfase na "dramaturxia dalgunhas mulleres pouco recoñecidas".   
 
 
 
Villar, Carmen, 'Bugallo aspira a converter o Igaem no 'motor' das artes escénicas galegas', 
Faro de Vigo, 'Sociedad y cultura', 7 setembro 2005, p. 35. 
 
Recóllense as palabras da conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, sobre as diferentes 
medidas encamiñadas a reformar en profundidade o Instituto Galego de Artes Escénicas e 
Musicais e convertelo no "motor do teatro, danza e música en Galicia". Entre os eixos da 
nova política saliéntanse a remodelación da dirección do Igaem e dos organismos 
dependentes del; a solicitude dos recursos técnicos e orzamentarios necesarios; o fomento 
da producción propia e a promoción exterior; a convocatoria de axudas. Remátase facendo 
referencia ás tres funcións principais do organismo: producir, promover e difundir a cultura.  
 
 
 
Villar, Carmen, 'Merlín con acento galego', Faro de Vigo, 'El Sábado', nº 433, 15 outubro 
2005, pp. 1-2. 



 
Faise eco da exposición que Galaxia organiza no Museo do Pobo Galego baixo o título 50 
anos con Merlín e familia para conmemorar o aniversario do medio século de vida desta 
obra. De seguido, refírese aos detalles que os visitantes poderán atopar na mostra, entre 
outros, unha evolución literaria desta personaxe literaria, vinculada á tradición artúrica, 
centrándose no Merlín de Cunqueiro; os grabados orixinais da primeira edición da obra; 
colaxes de Fausto Isorna ou diferentes utensilios empregados polo autor. Remata loubando 
a xenialidade narrativa e imaxinativa de Cunqueiro coa axuda das palabras do mesmo autor.  
 
 
 
Villar, Carmen, 'Merlín con acento galego', La Opinión, 'Saberes', nº 127, 'Lecturas', 22 
outubro 2005, p. 2. 
 
Faise eco da exposición que Galaxia organiza no Museo do Pobo Galego baixo o título 50 
anos con Merlín e familia para conmemorar o aniversario do medio século de vida desta 
obra. De seguido, refírese aos detalles que os visitantes poderán atopar na mostra, entre 
outros, unha evolución literaria desta personaxe literaria, vinculada á tradición artúrica, 
centrándose no Merlín de Cunqueiro; os grabados orixinais da primeira edición da obra; 
colaxes de Fausto Isorna ou diferentes utensilios empregados polo autor. Remata loubando 
a xenialidade narrativa e imaxinativa de Cunqueiro coa axuda das palabras do mesmo autor.  
 
 
 
 
Villar, Marta, 'La escuela de teatro inicia el curso con casi 50 alumnos', La Opinión, 'Sada', 
6 outubro 2005, p. 19. 
 
Anuncia a apertura do curso na escola de teatro do concello de Sada para o que aínda 
quedan prazas libres. De seguido, ofrece os horarios da escola e o coste do curso, 
dependendo das idades dos matriculados. Asimesmo, indica os diferentes aspectos que se 
traballarán ao longo do curso. 
 
 
 
Viñas, Luis, 'Poemas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 19 xullo 2005, p. 48. 
 
Reflexión metapoética. A voz lírica describe o que provoca a poesía na súa existencia: 
acougo. 
 
 
Viñas, Luis, 'Terra adentros', Galicia Hoxe, 'Contrastes', 23 setembro 2005, p. 40. 
 
Poema de Luis Viñas adicado a aqueles homes anónimos que tamén loitaron polos seus 
ideais, pola súa vida na busca de esperanza 
Mesmo poema "Terra adentros" que aparece en Galicia Hoxe, MARÉ, o 19 xullo 2005 
 



 
 
Viñas, María L., 'Pálidas candilejas', El Progreso, 'Cantón', nº 46, 22 maio 2005, p. 1. 
 
Resáltanse as preocupacións do mundo teatral galego que se deixaron sentir na V Edición 
dos Premios María Casares de Teatro celebrados na Coruña. Denúnciase a falta de 
programación estábel e unha estrutura que axude a diferenciar o teatro afeccionado do 
profesional. Procúrase ademais unha maior atención dos medios de comunicación que 
cumpran a tarefa de informar ao potencial espectador e síntese con esperanza a afluencia de 
público a ciclos e festivais que se celebran en distintas cidades galegas 
 
 
Viñó, Rafael, 'Versos en pantalón curto', Galicia Hoxe, 'Maré', 28 decembro 2005, p. 32. 
 
Reflexión do poeta sobre a existencia. 
 
 
 
Viqueira, Xohán Vicente, 'O meu castelo', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 8 abril 2005, p. 32. 
 
A voz lírica preséntase soñando un lugar diferente no que vive, un lugar onde a existencia é 
pracenteira e alí desexa continuar ata o día en que a morte leve o seu corpo e xa non poida 
soñar. 
 
 
VV. AA., 'O manifesto 'Cen', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 100, 'En portada', 5 marzo 
2005, pp. 3-6. 
 
Con motivo do número cen do suplemento Culturas edítase un manifesto de cen ideas para 
o rexurdir da cultura galega. Trátase a literatura, a música, a arte, a moda e calquera outra 
realidade que nos poida identificar como país. Pídeselle aos autores a gran novela galega, 
menos produción e máis calidade ou que aparten a estética decadente e entendan que o 
exterior tamén vende. Fanse proclamas para que a moda e os nosos deseñadores ocupen o 
lugar que lles corresponde e pídese a gran pasarela do Estado en Galicia. Reivindícase a 
cultura, a súa introdución nas aulas, as rutas literarias, o coñecemento dos castelos e dos 
dolmens e en xeral a aproximación dos museos á xente. Pídese un selo discográfico galego 
forte e independente, a recuperación da boa música ou unha ópera en galego. En xeral 
reivindícanse proxectos que animen á lectura, á creación de bo cine en galego ou de boas 
adaptacións, dun audiovisual forte e da capacidade de valorarnos como cultura diferencial.  
 
 
 
VV. AA., 'Memoria vivas', Galicia Hoxe, 'Revista das Letras', nº 594, 17 novembro 2005, 
p. 10. 
 
Recóllese unha referencia á contribución do Museo Provincial de Lugo á conservación, 
estudo e difusión da tradición oral galego-portuguesa, na que se inclúen actividades para 



grupos escolares, exposicións, conferencias, a creación do Grupo de Investigación 
Etnográfica "Chaira", etc. Destácase que son iniciativas nas que se coida especialmente o 
aspecto educativo, sen deixar de lado a conservación e estudo. 
 
 
 
 
VV. AA., 'Temos autores e talento', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 137, 26 novembro 
2005, pp. 16/2-3. 
 
Recóllense as palabras de catorce autores que explican en que están a traballar neste 
momento, as súas novelas recén rematadas, en proceso de promoción, relatos que rondan 
pola súas cabezas así como o proceso que vai dende o nacemento da historia até que ésta 
aparece nas librerías, tempo de preparación, corrección, edición... Os autores que se 
descobren ante o lector son: Manuel Rivas, Rosa Aneiros, Diego Ameixeiras, Xosé 
Miranda, Antón Riveiro Coello, Xurxo Borrazás, Xosé Luís Méndez Ferrín, Xosé Carlos 
Caneiro, Xesús Fraga, Yolanda Castaño, Darío Xohán Cabana, Jaureguízar, Xavier Alcalá e 
Ramón Loureiro. Ademáis, faise eco da próxima publicación de varias novidades editoriais 
por parte de Xerais e Galaxia.  
 
 
 
VV. AA., 'Attila József. O poeta nacional de Hungría', Galicia Hoxe, 'Revista das Letras', 
nº 597, 8 decembro 2005, pp. 1-7. 
 
Primeiro menciónase quen foi Attila József tralo centenario do seu nacemento. Logo faise 
unha pequena biografía da súa vida. A continuación móstranse algúns poemas seus 
traducidos ao galego, nos que se observa un compromiso cívico e popular e a crítica ao 
capitalismo. 
 
 
 
VV. AA., 'Barbosa du Bocage. Sonetos eróticos e outros poemas', Galicia Hoxe, 'Revista 
das Letras', nº 599, 22 decembro 2005, pp. 1-7. 
 
Este monográfico que presenta a "Revista das Letras" está dedicado ao poeta Manuel María 
de Barbosa du Bocage, do que se indica a súa traxectoria vital na primeira páxina para dar 
paso a un fragmento do estudo que sobre el realizou Xosé Lois García e que se achega 
neste monográfico co título de "O arcade da grande Lusitania". A continuación, preséntanse 
varios poemas de Bocage distribuidos en: "Sonetos eróticos", onde se poden ler doce 
sonetos, "No cárcere" que recolle cinco sonetos máis e, finalmente, tres poemas titulados 
"Pavorosa ilusao da eternidade", "Das terras a pior tu és, ó Goa" e "A um célebre mulato 
Joaquim Manuel". 
 
 
 



X.A.R., 'Unha homenaxe a Manoel María centra a xornada de apertura das festas de 
setembro', La Voz de Galicia, 'Carballiño', 31 agosto 2005, p. 19. 
 
Faise eco do programa de actividades das festas patronais do Carballiño que se abrirá o día 
14 de setembro coa inauguración das obras de remodelación das prazas da Eira de Flores e 
da Praza das Galiñas, nas que Manuel María terá un protagonismo especial. Saliéntase a 
presenza da súa viuva para ler uns versos do escritor adicados a estas prazas no seu libro 
Cantigueiro de Orcellón.   
 
 
 
X.C., 'Morre Álvaro Álvarez Blázquez', A Nosa Terra, nº 1.181, 'Cultura', 23 xuño 2005, p. 
25. 
 
Faise unha pequena lembranza de Álvaro Álvarez Blázquez que morreu despois de toda 
unha vida dedicada a Galicia. Lémbrase que naceu en Tui en 1921 e dende moi cedo a súa 
vida estivo marcada polo fusilamento de seu pai en 1936 polos sublevados, o médico Darío 
Álvarez Limese. Pouco máis tarde fusilarían tamén a Alexandre Bóveda casado coa súa 
curmá Amalia. A súa traxectoria profesional estivo pegada a Vigo onde traballou no 
Instituto Social da Mariña, alí xermolaron moitos proxectos. Fundou xunto cos seus irmáns 
Monterrey e Edicións Castrelos acadando logros de venda como O catecismo do labrego do 
que se venderon máis de trinta mil exemplares. Para rematar lémbrase que foi editor e 
fundador de Serigrafía Gallega onde se editaron imaxes de Castelao e os primeiros carteis 
do Día das Letras Galegas.  
 
 
 
X.C., 'A renovación dos cargos do IGAEM e o CGAC pendente dos contratos blindados', A 
Nosa Terra, nº 1188, 'Cultura', 8 setembro 2005, p. 24. 
 
Dá conta da decisión da conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, dunha profunda reforma 
do Instituto Galego de Artes Escéncias e Musicais co nomeamento de novos directivos que 
compartan a nova visión do IGAEM como "motor do teatro, a múscia e a danza en Galiza". 
De seguido refírese tanto á problemática dos "contratos blindados" dalgúns cargos da alta 
dirección que están sendo analizados como das convocatorias de axudas a grupos de teatro 
que foran realizadas antes das eleccións.    
 
 
 
X.C., 'Anxeles Cuña Bóveda, nova directora do Centro Dramático', A Nosa Terra, nº 1.191, 
'Cultura', 29 setembro 2005, p. 24. 
 
Refírese á aceptación de Ánxeles Cuña Bóveda para dirixir o Centro Dramático Galego e, 
despois de coñecerse o anuncio, recolle as súas palabras sobre os obxectivos, propostas e 
intencións como "primar o proxecto artística e de xestión", a promoción de novos creadores 
e establecer lazos cos veteranos, a "defensa do patrimonio" e importancia do público. 



Salienta ademais a idea de facer do CDG un "centro distribuidor, cunha programación non 
mercantilista".  
 
 
 
X.C., 'Tradición' e 'Disidencia', centran os debates do Galeusca celebrado en Girona', A 
Nosa Terra, nº 1.198, 'Cultura', 17 novembro 2005, p. 24. 
 
Dá conta da celebración en Girona da XXII edición do Congreso Galeusca na que se reunen 
unha representación de escritores galegos, bascos e cataláns. Informa sobre o tema a tratar, 
"Tradición e disidencia", así como dos nomes dos participantes nas mesas redondas. Pola 
parte galega salienta a presenza de Carlos Paulo Martínez Pereiro, Anselmo López Carreira 
e Teresa Moure. Despois de citar as palabras do presidente da Asociación de Escritores en 
Lingua Galega, Cesáreo Sánchez Iglesias, dá a coñecer as conclusións do encontro. Remata 
recollendo as palabras de Anselmo López sobre a temática do celtismo e as de Teresa 
Moure, centradas no concepto de disidencia.  
 
 
 
X.F., 'Darío Xohán Cabana traduce aos poetas do Doce Estilo Novo italiano', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 7 febreiro 2005, p. 62. 
 
Anúnciase a publicación na colección de Galaxia Clásicos universais dunha antoloxía na 
que se recollen as composicións máis sobranceiras da escola do Doce Estilo Novo. Os 
textos aparecen no seu orixinal italiano, pero tamén nunha tradución en galego realizada 
por Darío Xohán Cabana, este autor considera fundamental a súa lectura por recoller os 
antecedentes inmediatos de Petrarca. Considéranse de interese os autores desta escola por 
ser pioneiros na unión á sociedade burguesa e urbana. 
 
 
 
X.F., 'A fala brasileira que comunica o imaxinario mítico galego', La Voz de Galicia, 
'Cultura', 27 marzo 2005, p. 39. 
 
Retrátase o perfil dual da escritora Nélida Piñón que se sente galega e brasileira como o 
demostra nas súas obras e no apego que sempre manifestou polo lugar de nacemento dos 
seus devanceiros, Cotobade. A escritora confesou no discurso de ingreso da Academia 
Brasileira das Letras que era "unha brasileira recente", xa que viviu entre os soños que 
alimentaba a súa familia de Galicia e a realidade do Brasil. Noméase o seu libro A 
república dos soños onde constrúe unha epopea da emigración e unha valiosa análise do 
que significa contar con dúas culturas. Entre os premios que recibiu en Galicia encóntrase o 
Rosalía de Castro outorgado polo PEN Clube, entidade que tamén a nomeou membro de 
honra xunto a Isaac Díaz Pardo e María Esther Vázquez. 
 
 
 



X.F., 'O gozo de ler poesía', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 104, 'Letras en galego', 9 abril 
2005, p. 7. 
 
Enténdese que era necesaria unha antoloxía non académica que recollese aos poetas galegos 
do s.XX. Pénsase que a lírica gozou dun cultivo importante e aínda segue a ser un xénero 
que na actualidade conta cunha boa saúde polo que se fai necesario un recoñecemento. 
Discútese se a edición debe ir anotada ou non, se faltan algúns autores ou se conta con toda 
a información necesaria, pero decídese ir máis alá xa que as lagoas pódense suplir coa 
bibliografía ou a axuda dun bo libreiro. 
 
 
 
X.F., 'Un congreso reivindica a visión do galeguismo de Plácido Castro', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 31 outubro 2005, p. 61. 
 
Anuncia a celebración do congreso que se celebrará na Fundación Luis Seoane en 
novembro para reivindicar e rescatar do esquecemento a figura de Plácido Castro e 
promover a análise da súa obra, como tradutor, xornalista e político, sobre a que se falará 
nas diferentes sesións. Recolle as palabras de Xulio Ríos, director do Congreso, sobre a 
visión galeguista do autor. Ademais, ofrece un perfil sobre Plácido Castro salientando o seu 
nacionalismo anglófilo e a súa concepción particular da identidade. 
 
 
 
X.G., 'Cara ó deserto cultural', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 9 xullo 2005, p. 43. 
 
Denúnciase por parte do presidente da Federación de Libreiros de Galicia algunhas 
prácticas que desenvolven centros de ensino, editoriais e centros comerciais de dubidosa 
legalidade. Advírtese que coa gratuidade dos libros de texto pode acontecer que haxa 
fogares onde non entre a lectura como aconteceu con esta medida en países europeos como 
Francia e Alemaña. Apúntase ademais que o nivel de lectura é baixo ao que se suma unha 
rede de bibliotecas deficitaria que non favorecen á posta en marcha da práctica do préstamo 
de libros.  
 
 
 
X.G., 'Del Riego recolle o premio Blanco Torres 'máis merecido'', Galicia Hoxe, 'Maré', 27 
xullo 2005, p. 43. 
 
Anúnciase o acto de entrega do Premio Blanco Torres 2005 a Francisco Fernández del 
Riego. 
 
 
 
X.G.G., 'Au revoir, les poétes', A Nosa Terra, nº 1.186, 'Poesía', 27 xullo 2005, p. 27. 
 



Recolle as reflexións do mesmo autor sobre o seu labor de reseñar libros de poesía, 
condeados ao  inevitable esquecemento, que ven levando a cabo dende 2003 coa axuda de 
Xosé María Costa. Agora abandoa o proxecto, con 42 reseñas de novidades poéticas 
escritas, a mairía delas editadas porque foron premiadas. Logo amosa as súas conclusións: 
un balanzo nada "exhaustivo", a súa propia división da poesía galega en diversas 
tendencias, e a función do reseñador, que ás veces crea falsos entusiasmos.     
 
 
 
X.M.C., 'Funeral por la madre del escritor X.L. Méndez Ferrín en Vilanova dos Infantes', 
Faro de Vigo, 'Sociedad y cultura', 22 febreiro 2005, p. 42. 
 
Laméntase o pasamento da nai do escritor Xosé Luís Méndez Ferrín, María Ferrín Nóvoa, 
aos noventa e oito anos de idade. Coméntase a traxectoria profesional desta muller que se 
dedicou á educación e segundo palabras do propio escritor era unha gran afeccionada ao 
cine. Os seus restos descansan no cemiterio de Vilanova dos Infantes. 
 
 
 
X.S., 'El Grupo Correo Gallego asienta en 2005 su vocación multimedia', El Correo 
Gallego, 'El Correo 2', 'Especial', 31 decembro 2005, p. 62. 
 
Faise referencia ás actividades levadas a cabo polo Grupo El Correo Gallego durante o ano 
2005 e, en relación á literatura galega, saliéntase a abundante edición de libros, dos que se 
achega o seu título e autor; así mesmo, dáse conta da realización dun concurso de relatos e 
diversas homenaxes teatrais. 
 
 
 
Yáñez, María, 'Conto de amor sen asteroides', Galicia Hoxe, 'Revista das Letras', nº 555, 3 
marzo 2005, pp. 6-7. 
 
Relato no que dous investigadores se trasladan ao ano dous mil cento e pico e dende alí 
relátanse todo os avances que se produciron ao longo dos séculos, todo era máis sofisticado 
pero á súa vez máis sinxelo. O lugar onde se atoparon era Vila de Cruces nunha zona de 
recreo onde non se podía acampar, pero dixérono xa que era unha prohibición antiga. 
Atopáronse unha cápsula do tempo, era un lugar onde os devanceiros gardaban obxectos 
que querían que perdurasen, fixeron cábalas e finalmente encontraron louza que non 
dubidaron en lanzar ao baleiro. 
 
 
 
 
 

VI. CLÁSICOS GRECO-LATINOS TRADUCIDOS 
 



 
VI.1. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES 
 
Cicerón, Sobre a vellez/Sobre a amizade, trad. de Xosé Carballude Blanco e Xosé Mª 
Liñeira Reboredo, revisada por José Carracedo Fraga 
, Vigo: Galaxia,  2005, Xunta de Galicia,  2005, La Voz de Galicia,  2005, col. Biblioteca 
Galega de Clásicos Universais, nº 2, 149 pp.  (ISBN: 84-8288-853-6) (ISBN: 84-453-4122-
7) (ISBN: 84-9757-220-3). 
 
Edición bilingüe galego-latín, a cargo de Alfonso Blanco Quintela, dos dous tratados que 
figuran entre os máis coñecidos e apreciados do autor latino Marco Tulio Cicerón (Roma 
Arpino 106 aC - Formia 43 aC). O primeiro dos diálogos, Cato maior, sive De Senectute, 
manifesta os beneficios dunha vellez sá en canto á experiencia e sabedoría. No segundo 
deles,  Laelius, sive De Amicitia, afirma que só entre iguais é posíbel a amizade e salienta a 
importancia desta para a felicidade humana. Ciceron pon as palabras sobre a vellez en boca 
de Catón o Vello para que estas teñan máis autoridade. O estilo está organizado en partes 
breves onde impera un estilo achegado ao coloquial ou á conversa, pero sen perder tintes 
retóricos. Catón presenta a vellez como unha etapa de plenitude da vida e traballa sobre os 
tópicos da vellez presentándoos e dándolles a volta para converter os aspectos negativos en 
positivos ao cambiar o punto de vista, xa que para el están vistos desde a xuventude. Neste 
campo, traballa sobre a falla de forzas, o sexo, o traballo, a memoria... No que se refire á 
amizade, preséntanos unha conversa de Lelio sobre a amizade na que segue co mesmo 
estilo expositivo e no que se ensalza o valor da amizade sobre outras cousas e centrándose 
tamén en como nace a amizade e como deben comportarse os amigos e teoriza sobre unha 
suposta "lei da amizade". 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ovidio, Metamorfoses, trad. de J.A. Dobarro Posada, Vigo: Galaxia,  2005, Xunta de 
Galicia,  2005, col. Clásicos en galego, nº 24, 428+760 pp.  (ISBN: 84-8288-775-0). 
 
Edición galega das Metamorfoses de Publio Ovidio Nasón (Sulmona, 43 adC-Tomis 17-18 
dC). Esta tradución de de J.A. Dobarro Posada consta de dous volumes; o primeiro inclúe 
unha ampla introdución á obra e vida do autor, así como un Dicionario de nomes, no que se 
expoñen as referencias que aparecen no texto. O segundo tomo inclúe o texto de Ovidio en 
edición bilingüe, longo poema en quince libros que describe a creación e historia do mundo 
mitolóxico greco-latino. 



 
 
 
 
Recensións: 
 
- Moisés R. Barcia, 'Metamorfoses', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 118, 'Libros', 31 
marzo 2005, p. V. 
 
Comentario sobre as Metamorfoses de Ovidio que inclúe unha breve noticia biográfica do 
autor e unha explicación do asunto da obra (relato de todos os mitos gregos que culminan 
nunha transformación), así como do que achega de exploración das emocións humanas. 
Finalmente, fálase da edición galega que é o obxecto da crítica, traducida por Xosé Antonio 
Dobarro e acompañada dun estudo introdutorio, un dicionario de nomes e notas a rodapé. 
Lóubase a enxebreza do galego e a musicalidade dos versos e obxéctase unicamente a 
escasa atención dada á obra na introdución e a nula referencia aos criterios de tradución. 
 
 
- Xosé Abilleira Sanmartín, 'Un clásico con claras resonancias actuais', A Nosa Terra, nº 
1.171, 'Cultura', 14 abril 2005, p. 28. 
 
Dáse noticia da edición galega das Metamorfoses de Ovidio na colección "Clásicos en 
galego" de Galaxia, traducidas por Xosé Antonio Dobarro. A seguir saliéntase a magna 
fonte de documentación mítica que supón esta obra e a súa actualidade, materializada 
nunha presenza masiva na literatura e nas artes sobradamente exemplificada. Lóubanse 
tamén o estudo introdutorio, as anotacións, os resumos precedentes a cada un dos quince 
libros do texto latino e o dicionario de nomes propios, e só se anota a falta dun estudo ou 
notas sobre as resonancias das metamorfoses na nosa literatura. 
 
 
Referencias varias: 
 
- José A. Dobarro Posada, 'Tradución ó galego de Metamorfoses de Ovidio', Viceversa. 
Revista Galega de Traducción, nº 11, 'Teoría e Historia da Tradución', 2005, pp. 227-237. 
 
Vencendo o pudor que lle supón abordar as súas tarefas profesionais cotiás nun eido 
público, Dobarro relata as principais problemáticas que rodearon a súa tarefa como tradutor 
da célebre obra ovidiana. Co obxectivo de que soasen galegas sen deixar de remitir ao latín 
e tentando traducir en versos, o autor emprende un arduo traballo no que o seu primeiro 
acerto será o emprego do hexámetro latino ou endecha (utilizado xa por García Calvo e 
Iglesia Alvariño) para manter o ritmo do orixinal. Outra das decisións adoptadas foi a de 
salvar os elementos poéticos e expresivos e renunciar á reprodución da sintaxe: deste xeito, 
dará solución aos principais símiles e xogos de palabras mantendo no posíbel a fidelidade, 
mentres que a orde de palabras latina quedará intocada sempre que fóra acompañada dun 
valor literario ou estético. Dobarro xustifica a eliminación de certos nexos e a abreviación 
dalgúns termos aludindo á necesidade de economía e, no referente á actualización dos 



vocablos, explica a disparidade das solucións en función dos casos abordados. Por último, o 
autor describe os criterios de elaboración dos paratextos, que consisten nun prólogo, de alta 
extensión debido á importancia da obra ovidiana, e nun dicionario de nomes propios creado 
co obxectivo de familiarizar aos lectores profanos coa mitoloxía clásica. 
 
 
 
VI.2. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS 
 
Abilleira Sanmartín, Xosé, 'Ovidio. Metamorfoses', Encrucillada. Revista galega de 
pensamento cristián, nº 143, 2005, pp. 102-104. 
 
Recensión centrada na tradución das Metamorfoses de Ovidio realizada por José Antonio 
Dobarro e publicada en 2004 na colección "Clásicos en Galego" en dous volumes. Salienta 
a importancia da obra de Ovidio para o repertorio do imaxinario mítico europeo, na pintura, 
na literatura e mesmo no cinema, e tamén para os mecanismos de actualización constante 
de mitos a través da súa inversión, acompañada de elementos como o humor, os xogos 
literarios, os paradoxos, etc. Analiza o contido do primeiro volume, destacando o 
pormenorizado e profundo estudo introdutorio no que se percorre a vida e a obra de Ovidio 
e se poñen de relevo algúns dos elementos das Metamorfoses como o papel das voces 
narradoras, as anticipacións, as escenas paralelas, a estrutura, os temas, a análise da pietas 
ou a relevancia das mulleres no texto. Cualifica de oportuno o dicionario de nomes propios 
que inclúe a edición e bota en falta algunha indicación sobre a presenza de Ovidio na nosa 
literatura, dende as resonancias que se perciben na Historia Compostelá, no prólogo da 
General Estoria ou na Crónica de 1404, ata nalgúns romances das festas minervais do 
século XVII, ou as citas e alusións en autores como Xoán Manuel Pintos, Crecente Vega, 
Gómez Ledo, Aquilino Iglesia Alvariño, Luz Pozo ou Manuel María. A propósito do 
segundo volume, comenta que reúne o texto latino enfrontado coa tradución galega e que 
ten moito interese que se achegue un resumo de cada libro e unha acertada estruturación do 
argumento. Da tradución salienta que mantén os ecos da prosodia clásica e a presenza de 
notas precisas e clarificadoras. Conclúe enxalzando a serie "Clásicos en Galego" por acoller 
obras tan "estratéxicas" como o Dicionario latín-galego e outras iniciativas que permiten 
"saborear na nosa lingua, con naturalidade e solvencia, obras claves do pensamento como 
Política de Aristóteles, O príncipe de Maquiavelo, Eloxio da Loucura de Erasmo ou A 
orixe das especies de Darwin, entre outras, con cadanseu estudo introdutorio, un bo 
conxunto de anotacións e unha bibliografía acaída". 
 
 
 
López Silva, José Antonio, 'Traducións clásicas e sistema literario galego', Grial, nº 167, 
'O espello das letras', 2005, , pp. 104-107. 
 
Xosé Antonio López Silva repasa neste traballo a relación entre as traducións clásicas 
(grego e latín) e o sistema literario galego. Salienta a importancia do grego e o latín ao 
longo da historia no canon das traducións. Tamén establece unha cronoloxía entre as 
relacións establecidas entre o sistema literario galego e os sistemas literarios grego e latino, 



destacando o importante labor feito neste campo por personalidades como Filgueira 
Valverde, Marcelo Macías, Gómez Ledo, etc. 
 
 
 
 
VI.3. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ESTUDOS E 
RECENSIÓNS 
 
 
VI.4. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE 
OPINIÓN OU COLABORACIÓNS FIXAS 
 
 
VI.5. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS 
 
 
VI.6. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: NOTAS, 
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS 
 
 
 
 

VII. LITERATURA INFANTIL E XUVENIL 
 
 
VII.1. NARRATIVA 
 
 
VII.1.1. NARRADORES GALEGOS 
 
Abeleira, Xoán, Sedna, a deusa do mar, ilust. Jacobo Fernández Serrano, Vigo: Edicións 
Xerais de Galicia,  febreiro 2005, col. Nunavut, nº 4, idade recomendada [lectorado 
autónomo], 71 pp.  (ISBN: 84-9782-257-9). 
 
Cuarta entrega da serie "Aventuras de Nunavut" do autor Xoán Abeleira (Venezuela, 1963) 
na que un narrador omnisciente en terceira persoa conta o acontecido cando os homes e as 
mulleres da tribo inuit, á que pertence a nena protagonista deciden, para garantizar a súa 
supervivencia no próximo inverno, ir cazar baleas en grupos mixtos, mentres os máis 
cativos quedan a cargo das persoas anciás da tribo. Debido a que Nunavut non ten avós, súa 
nai déixaa a cargo da avoa do seu amigo Sailik, Mamá Helga, quen é considerada a persoa 
da aldea que mellor coñece as tradicións e costumes dos inuit e quen mellor lembra as súas 
lendas. Esta anciá, a petición do seu neto e de Nunavut, nárralles despois de comer a 



historia de Sedna, unha fermosa moza casadeira que por desobedecer ao seu pai foi 
enganada por un estraño ser, ave ou demo, secuestrada e levada á Illa dos Paxaros, mutilada 
polo seu proxenitor e, finalmente, transformada nunha especie de serea mariña a quen os 
inuit consideran a deusa da que xurdiron as focas e as baleas. Despois da historia relatada 
Nunavut queda durmida e ten un soño, quizais real, no que se enfronta a Sedna, a protexida 
dos animais mariños, para rescatar ao seu pai Ukapi da morte. Á mañá seguinte regresa o 
grupo de cazadores coa nova da milagrosa salvación de Ukapi. As ilustracións de Jacobo 
Fernández Serrano (Vigo, 1971), que ofrecen datos sobre algún episodio, son de estilo 
figurativo. Os personaxes están feitos con debuxos a tinta coloreada con acuarelas. As 
tonalidades suaves e o deseño das composicións altéranse nas escenas que reflicten  os  
acontecementos irreais, para separarse das escenas da vida cotiá. 
 
 
Recensións: 
 
- Paula Fernández, 'Cultura inuit', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 136, 
'Infantil/Xuvenil', 6 outubro 2005, p. VII. 
 
Dáse conta de que a editorial Xerais acaba de publicar  a cuarta entrega da colección 
"Nunavut", escrita por Xoán Abeleira e protagonizada por unha nena de igual nome. Dise 
que esta entrega se titula Sedna, a deusa do mar e que nela se mestura inocencia e 
divertimento, ademais de que con el se trata de chamar a atención sobre os problemas que 
atravesan os compoñentes do pobo esquimó. A continuación, explícase que nesta nova 
entrega se narra a historia de como homes e mulleres do pobo de Nunavut deben marchar 
na procura de peixe, mentres a nena terá que quedar cunha anciá, que será a que lle conte a 
historia de Sedna (a deusa do mar), unha historia a raíz da que aparecerán nos soños de 
Nunavut visións relacionadas con Sedna e o seu  pai. Por último, resáltase que o obxectivo 
de mesturar os mundos real e onírico no texto é facer máis interesante a lectura, que o texto 
se presenta da maneira tradicional (ao estilo de Fole), que as ilustracións son de Jacobo 
Fernández Serrano e que o libro posúe un glosario de palabras difíciles que resulta idóneo 
para mellorar a capacidade de lectura dos nenos. 
 
Referencias varias: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 121, 21 abril 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa que nesta ocasión acolle os comentarios d'A cidade en chamas, de Ariel e 
Joaquín Dorfman; Unha historia que nos pertence, de Carlos M. Callón Torres; Sedna, a 
deusa do mar, de Xoán Abeleira; e Lorenzo Varela, de Marga Romero. Explica que Sedna, 
a deusa do mar é unha nova entrega das aventuras de Nunavut, una nena esquimó que, 
mentres os homes e mulleres da súa tribo saen a cazar baleas, se entretén escoitando as 
lendas que Helga lle conta sobre o mar. 
 
 
Aleixandre, Marilar, Rúa carbón, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  setembro 2005, col. 
Fóra de xogo, nº 86, idade recomendada [mocidade], 215 pp.  (ISBN: 84-9782-335-4). 



 
Marilar Aleixandre (Madrid, 1947) fai gala nesta novela de fronteiras da súa formación 
como bióloga e bota man de moitas das obras da literatura universal, galega e da súa propia 
para conformar o imaxinario da protagonista, Paula, unha adolescente de dezasete anos que 
conta cómo foi educada de pequena e cómo aos dezaseis anos descobre que é filla de 
etarras, aínda que agora a súa nai abandonou e casou co galego Afonso e ten unha 
medioirmá, Cristina, quen xunto con ela forman unha familia unida, unha familia culta con 
raiceiras en Euskadi, lugar de nacemento de seus pais e onde viven as súas avoas, e Galicia. 
Con pouco diálogo e moita narración achéganse os problemas dunha adolescente, amores, 
estudos, gustos musicais... e sobre todo as súas reaccións ao descubrir que seus pais 
pertenceron a ETA político-militar e que cando se desfixo, despois da morte de Franco, seu 
pai seguiu e participou na colocación dun coche-bomba que explotou e que o matou a el e a 
outros inocentes. Este pesadelo séguea dende que a súa nai llo conta antes de ir de 
vacacións a San Sebastián. Nestas vacacións vive e reflexiona sobre os problemas da 
sociedade vasca, namórase dun vasco e revive situacións similares ás da súa nai que coñece 
grazas a un diario que ela fixera nos seus tempos mozos, no que se relata a súa relación 
amorosa, a súa actividade política e o nacemento de Paula. Son moitas as referencias reais 
que se empregan nesta obra de ficción e moitas reflexións filosóficas, políticas e culturais 
que nos sitúan na España democrática con recordos aos derradeiros anos do franquismo 
xunto a unha historia vital que deixa ver todas e cada unha das reaccións dos adolescentes 
no momento, como eles din, de contar cara a atrás, no momento de ter que tomar decisións 
profesionais, amorosas, de relación familiar, mesmo de gustos. Todo se narra en tres partes. 
A cuberta presenta unha fotocomposición de Manuel G. Vicente que conecta moi ben coa 
trama do relato evidenciando coas imaxes o xogo de ir desvelando a identidade dun 
personaxe. 
 
 
Recensións: 
 
- Xesús Fraga, 'Unha valente proposta narrativa', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 131, 
2005. 
 
O artigo comeza facendo referencia á non cultivación do xénero realista na literatura 
xuvenil fronte ao fantástico e por iso saliéntase a figura de Marilar Aleixandre coa súa obra 
Rúa Carbón onde a protagonista descobre a pertenza do seu pai a ETA. Despois 
coméntanse os acertos que tivo a autora á hora de escribir o relato. Finalmente, maniféstase 
como a obra  evita o sensacionalismo e aborda un problema pouco tratado na literatura 
xuvenil pero sen esquencer que é unha obra de fición.  
 
- Montse Pena Presas, 'Polémica Rúa Carbón', Grial, nº 168, 'O Espello das Letras', 2005, 
pp. 72-73. 
 
En primeiro lugar faise referencia á controversia, plasmada en diferentes escritos, xerada a 
raíz da publicación de Rúa Carbón, de Marilar Aleixandre. A seguir, Montse Pena Presas 
destaca as novidades que para ela presenta a obra principalmente a temática ou a visión que 
se ofrece da sociedade vasca "moi poliédrica, e polo tanto ben achegada á realidade". Pena 
Presas salienta tamén o emprego de determinadas metáforas, as referencias externas 



culturais e literarias presentes na narración, así como a presenza de poemas ou contos, as 
alusións musicais e mesmos as mensaxes de internet e móbil que fan "que a narración gañe 
en actualidade e lixeireza". Como aspectos negativos sinálanse o tratamento do personaxe 
protagonista ou a "desafortunada" revisión lingüística. Non obstante, Pena Presas cualifica 
positivamente Rúa Carbón pola afouteza mostrada pola autora na escolla temática.  
 
- Xosé M. Eyré, 'Coller o medo polo pescozo', A Nosa Terra, nº 1.196, 'Narrativa', 3 
novembro 2005, p. 26. 
 
Comézase lembrando o espectacular desenvolvemento que acadou a literatura infantil e 
xuvenil en pouco tempo e destacando que é unha novela dirixida á infancia e a mocidade, 
Rúa Carbón, de Marilar Aleixandre, unha das primeiras obras que se centra na violencia en 
Euskadi . Destácase e valórase o esforzo da autora pola escolla temática, que segundo Eyré 
"é exemplo a seguir", e pola escolla dun "formato máis complexo, o da narrativa para 
adolescentes". A seguir, indícase que Rúa Carbón cumpre dobremente co requisito de 
apertura temática e de rachar tabús e explícase o porqué desta afirmación. Eyré dá conta do 
argumento da historia narrada, sinala as liñas narrativas nas que segundo el se arma a 
acción e indica aquelas características que fan desta novela de Marilar Aleixandre "unha 
desas novelas valentes". Finalmente, Eyré detense naqueles trazos para el mellorábeis como 
o tratamento dalgúns personaxes e subtemas ou a linguaxe empregada pola autora. 
 
- Laura Caveiro, 'Rúa Carbón', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 145, 'Libros', 8 
decembro 2005, p. V. 
 
Informa da aparición nas librarías de Rúa Carbón, a última obra de literatura infantil e 
xuvenil de Marilar Aleixandre. Laura Caaveiro ofrece algún dato biográfico desta autora e 
dá conta do argumento da historia que ten como protagonista a Paula Uriarte. Indica 
algunhas das cousas que o lectorado vai atopar nesta novela de iniciación que "engaiola 
cunha estructura rexa e clara e a sensible recreación dos ambientes" e destaca o papel de 
Martín e Paula e Maite e Iñaki para o mantemento da tensión do relato. 
 
Referencias varias: 
 
- Xosé Carlos Caneiro, 'O futuro e o fulgor', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 135, 5 
outubro 2005, p. 10. 
 
Xosé Carlos Caneiro comeza afirmando que hai libros terapéuticos tales como o volume 
titulado Tres trebóns, de Xurxo Souto. O articulista afirma que se trata dunha obra que 
inculca enerxía e ganas de vivir e compara a súa prosa coa música dos instrumentos de 
vento. Caneiro tamén recomenda a lectura de Rúa carbón, de Marilar Aleixandre, cunha 
literatura con misterio pero sobria, que favorece unha lectura con gusto e pracer sibarita, 
aínda que é unha obra, segundo o articulista, ambivalente que se destina especialmente a 
xente adulta. Constelación de Ío, de Xosé Manuel Eiré, é outro dos volumes recomendados 
por Caneiro, un libro, nas palabras deste crítico, polixenérico pois presenta poemas e prosa, 
nunca mesturados, tal como critica a outros autores. Segundo o articulista, nesta obra están 
presentes aspectos fundamentais da existencia, tenrura, inxenuidade, etc. Xosé Carlos 
Caneiro, respecto a Eiré, tamén destaca que un crítico como este conseguise escribir unha 



obra con tanta sensibilidade, e alude á importancia e características da crítica literaria en 
Galicia. Remata considerando aos tres autores nos que se detivo polo miúdo o porvir da 
literatura.  
 
 
- MARÉ, 'Para que os novos pensen', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 15 outubro 2005, p. 38. 
 
Dáse conta da presentación de Rúa Carbón, de Marilar Aleixandre, na Galería Sargadelos 
de Santiago de Compostela. Sinálase que debido a cuestións como o desastre do Prestige, 
esta obra foi atrasada durante o seu proceso de creación e que nela se desenvolve a historia 
dunha adolescente que descobre que seu pai morreu colocando unha bomba nun coche. 
Sinálase que con este pano de fondo se narra o tránsito á madurez da protagonista, Paula, e 
que nesta novela está presente a metaliteratura a través doutras historias paralelas inseridas. 
Faise referencia á ampla documentación da autora, entre a que destaca a incorporación de 
textos de xornais ou a importancia da música na obra, unha recorrencia na obra da autora. 
 
- LVG, 'Marilar Aleixandre presentou 'Rúa Carbón', La Voz de Galicia, 'Y además...', 15 
outubro 2005, p. 48. 
 
Dáse conta da presentación en Santiago de Compostela de Rúa Carbón, de Marilar 
Aleixandre, unha novela xuvenil publicada por Xerais e cuxa historia transcorre no País 
Vasco. Tamén se sinala que a autora estivo acompañada no acto por María do Cebreiro e o 
editor Manuel Bragado.  
 
- Silvia Gaspar, 'Libros que chegan co outono', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', 
nº 793, 'O que le é un león', 26 outubro 2005, p. 6. 
 
Anúnciase que as editoras lanzaron a súa primeira oferta aos novos lectores, na que se 
recollen tanto obras de recente creación coma versións de obras clásicas ou de relatos 
doutras culturas. A seguir, sinálase que con motivo do centenario de Xulio Verne Baía 
Edicións acaba de publicar a colección "As mellores aventuras de Xulio Verne", pensada 
para o acceso aos clásicos xuvenís do lectorado que agora se inicia. Tamén se salienta a 
aparición da última novela de Marilar Aleixandre, Rúa Carbón, na cal se mostra tanto unha 
época da nosa historia recente coma a actualidade, principalmente a través de Paula, unha 
moza que descobre a historia familiar que garda segredos difíciles de aceptar. Finalmente, 
menciónase que a Editorial OQO ofrece libros para toda clase de lectorado, que convidan á 
reflexión e ao deleite. Remátase coa reivindicación de que o libro ten que ser un 
instrumental de crecemento intelectual e emocional, dignificado mediante unha edición 
coidada.  
 
- Pilar Martínez, 'Viaxar a Myanmar foi unha experiencia inolvidábel', La Voz de Galicia, 
'Fugas', 'Entrevista', 11 novembro 2005, p. 10. 
 
Breve entrevista a Marilar Aleixandre, na que ademais de referirse á importancia dalgunhas 
viaxes para a recreación de lugares nas súas obras, tamén se sinala que está a traballar na 
tradución ao castelán de Rúa Carbón.  
 



 
Alfaya, An, Unha xanela para Cecilia, fotografías de Olga Seoane, Zaragoza: Luís 
Vives/Tambre,  2005, col. Ala Delta, nº 11, serie Verde, a partir de 10 anos, 131 pp.  
(ISBN: 84-263-5624-9). 
 
A viguesa An Alfaya (Vigo, 1964) narra a historia dunha rapaza chamada Cecilia que está 
apaixonada polas xanelas e que ten a desgraza de que a única que se atopa no seu cuarto 
está tapiada por tixolos e consólase tan só cun cadro que o seu avó lle pintou do parque que 
se vía anteriormente dende a súa xanela, no cal se pode recoñecer un tobogán vermello, un 
bambán azul, unhas nubes e un camiño. O feito de non ter xanela, ten inmersa a Cecilia nun 
sen fin de pensamentos ao redor do significado destas e o seu vencellamento coa vida. O 
comportamento da protagonista levará á súa nai a solicitar o apoio dunha psicóloga á que 
Cecilia rexeita de maneira contundente. Pero unha fotógrafa chamada Olga múdase ao seu 
edificio e comeza unha grande amizade entre as dúas, a cal axudará a Cecilia a enfrontarse 
aos problemas vinculados aos seus pensamentos. Grazas a Olga, Cecilia coñecerá a Nubia, 
unha rapaza tamén vinculada ao seu avó e ao cadro do parque, do cal Nubia será a 
verdadeira destinataria. Así co transcurso do relato os anceios dos distintos personaxes 
iranse acadando. A ilustración da cuberta presenta os elementos fundamentais do relato: 
unha nena e unha xanela. O estilo figurativo empregado para debuxar a cuberta conséguese 
con trazos expresivos de cores matizadas, que contrastan azuis e terras. No interior todos os 
capítulos van acompañados dunha fotografía de Olga Seoane en branco e negro, tratada cun 
filtro que difumina as formas, que representa as diversas xanelas. 
 
 
 
Almofrei, Manuel, Hércules e Xerión, ilust. de Luís Sendón Cedrón, A Coruña: Baía 
Edicións,  2005, col. Xiz de cor, idade recomendada [prelectorado e lectorado autónomo], 
[32] pp. . 
 
A imposibilidade de controlar a súa propia forza provocou que Hércules matara a súa 
muller e fillos cando estaban a xogar. Co fin de tentar compensar o crime cometido, un 
amigo íntimo aconselloulle que se enfrontara a unha serie de duras probas, xa que só 
facendo o ben podería liberarse da súa pena. Na súa última proba debería vencer o 
monstruoso Xerión, o que conseguiu grazas á axuda dos sometidos ártabros e brigantinos, 
cos que levantou unha torre cunha potente luz para axudar a navegación dos barcos, 
debaixo da cal foi enterrado o terríbel Xerión. Despois de intervir na organización das 
tribos liberadas, Hércules regresou ao seu mundo cun grupo de amigos, que o querían 
acompañar e aos que el invitou gustoso. Tanto o texto de Manuel Almofrei (X. M. F. C.) 
coma o traballo ilustrativo de Luís Sendón (A Coruña, 1981) non deixan de ser unha 
extraordinaria oportunidade de achegarlles aos máis pequenos a historia mítica dun dos 
elementos máis representativos de Galicia, a Torre de Hércules. As ilustracións 
caricaturescas de Sendón, evidencian dende a cuberta os protagonistas do relato. O estilo 
figurativo presenta unhas formas delimitadas por unha liña grosa e negra, o que fai un 
efecto visual duro. As cores empregadas móvense en tons fríos e con intención volumétrica. 
As composicións ocupan as dúas páxinas nas que os fragmentos de texto van inseridos. As 
imaxes completan e facilitan a comprensión do texto. 
 



 
Referencias varias: 
 
- Silvia Gaspar, 'Arquipélagos das letras', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', nº 785, 
'O que le, é un león', 25 maio 2005, p. 6. 
 
Comeza salientando que os textos literarios son organismos vivos polo que é normal que se 
transformen ao longo do tempo, polo contacto con outras culturas, outras xentes, etc. A 
seguir, considera que as conexións co mundo se reflicten a través dos cambios ou 
innovacións que se poden atopar nela. Repasa algunhas obras da Literatura infantil galega 
temas tradicionais como en A ermida do diaño, de Xelucho Abella, aínda que tamén hai 
outras obras nas que se rompe con todo o anterior e xorden da chamada "Era tecnolóxica". 
Destaca dende este punto de vista títulos como A pantasma telefónica (2003), de Xabier A. 
Barreiro. En columna á parte dáse noticia da saída de tres novidades editoriais: Unha de 
lobos, de Manuel Almofrei; Hércules e Xerión, do mesmo autor, da que se destaca que son 
lendas do heroe grego que se mesturan con outras de orixe galega, acompañadas con 
ilustracións ao "xeito helénico"; e Alba de Vilalba, de Luz Soriano. 
 
 
Álvarez, Marta, A aspironeta, ilust. Marta Álvarez, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  
2005, col. Merliño, idade recomendada [Prelectorado e lectorado autónomo], 30 pp.  
(ISBN: 84-9782-366-4). 
 
Marta Álvarez (Vilagarcía, 1976) por medio dun narrador en terceira persoa descobre os 
sentimentos dunha vella aspiradora chamada Zip, que non se afacía á idea de ter que 
compartir espazo e funcións cunha aspiradora robótica último modelo que non só aspiraba, 
senón que desenvolvía outras múltiples actividades. A competencia xurdida entre a 
protagonista e  K-38, que é o nome da súa contrincante, derivará nunha serie de malogradas 
intentonas por parte de Zip por recuperar o lugar perdido dentro da casa. A raíz destes 
fracasados intentos a aspiradora é abandonada á súa sorte nunha especie de vertedoiro de 
aparellos domésticos no que coñecerá de preto o penoso de vivir naquel lugar. Todo isto 
acabará provocándolle unha fonda tristura que rematará cando unha nena de nome Sabela a 
rescate daquela enorme morea de cascallos para transformala nunha especie de aspironeta. 
A partir deste momento, Zip será a encargada de aspirar as nubes nos lugares onde chove 
moito e levalas a aqueloutros onde escasea a auga. Este feito, que transcende aos medio de 
comunicación, acabará por convertela nun artefacto de moda aumentando así o seu 
recoñecemento e prestixio. As ilustracións da propia autora están centradas na protagonista 
xa dende as páxinas do inicio, onde se presenta ao personaxe: unha aspiradora que ao longo 
do relato vaise transformar nunha aspironeta. Este cambio vai ir acompañado dun código de 
cor, xa que vira do verde ao vermello. As ilustracións ocupan dobre páxina, están moi 
coidadas, e achegan información dos distintos lugares onde ocorren as aventuras e 
desventuras da protagonista. A aspironeta está deseñada nun estilo figurativo e con 
connotacións antropomórficas, ao ter uns ollos que lle confiren expresividade. A 
composición dos debuxos ten puntos de vista moi acusados e un tanto insólitos. 
Empréganse cores moi saturadas aplicadas coa técnica da acuarela. 
 
 



 
Ameixeiro, Daniel, O capitán da Baía, ilust. Sofía Balzoa, A Coruña: Rodeira,  2005, col. 
Tucán, nº 8, serie Azul, a partir de 6 anos, 144 pp.  (ISBN: 84-96352-26-9). 
 
Esta historia de Daniel Ameixeiro (O Grove-Pontevedra, 1962) estruturada en dezaseis 
capítulos titulados, transpórtanos a través dun narrador en terceira persoa a un mundo 
fantástico e irreal onde un capitán decide trasladarse a vivir á baía seguindo un vello soño e 
sen facer caso dos malos agoiros que falaban de que alí había un refuxio de piratas e que 
non era un lugar seguro. Pasados uns cantos días o capitán decátase de que, efectivamente, 
uns piratas pequerrechos chamados Barbapartida, Ollosgrandes e Bocapequena intentan 
entrar na baía cos seus barcos feitos con cascas de noz. Para disuadilos merca un canón ao 
que os piratas responderán cunha invasión de ratos. Para desfacerse deles o protagonista 
contratará os servizos de Maruxa, unha bruxiña que vén acompañada da súa vasoira 
Henriqueta e do seu gato Ramiro. Todo se complica cando o capitán recibe a noticia de que 
Setemedos, un pirata enorme e malvado, virá  por el. Maruxa intenta axudalo de novo cos 
seus feitizos. Para iso fai entrar en escena a Williams Ataúlfo, un crocodilo espilido que 
actuará como espía para coñecer os plans do temíbel pirata. A pesar dos bos intentos de 
Maruxa e do capitán todo empeora xa que os feitizos, ao facerse apresuradamente, 
producen sempre o efecto contrario. Ao final Setemedos perdoaralle a vida ao capitán a 
cambio de atopar o tesouro que lle deixou seu avó en herdanza, para o que necesitará da 
axuda da vasoira Henriqueta. Acadado este propósito todo volve á súa canle normal e o 
noso protagonista cumprirá por fin o seu soño de poder navegar como un capitán de 
verdade. As ilustracións de carácter figurativo de Sofía Balzoa (Bilbao, 1965) presentan 
como característica principal a simplificación das imaxes; os personaxes están concibidos 
cunhas formas estilizadas e cunha certa desproporción nas cabezas. As expresións dos 
protagonistas apenas cambian ao longo das escenas. Os debuxos non achegan información 
que complete o texto. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Patricia Meijide, 'Un mundo de 'maxia cálida', Diario de Arousa, 'Literatura', 26 
novembro 2005, p. 56. 
 
Comeza facendo referencia a que o escritor Daniel Ameixeiro presentou onte o seu libro O 
capitán da baía, no que se observa unha consolidación na traxectoria do autor. Describe o 
argumento da obra e cualifícaa como cercana, á vez que destaca que nela se fala da terra 
para que notemos esa proximidade. Tamén salienta que nesta obra converxen a amabilidade 
dos personaxes coas influencias da cultura oral, que está dedicada aos nenos pero que 
tamén a poden ler os maiores porque nela atopamos elementos da literatura oral. 
 
 
Baamonde, Eduardo, Tanta Miga e a súa barriga, ilust. do autor, A Coruña: Baía 
Edicións,  2005, col. Xiz de cor, idade recomendada [prelectorado e lectorado autónomo], 
[32] pp.  (ISBN: 84-96526-22-4). 
 
Relato de Eduardo Baamonde (Vilalba, Lugo, 1962) no que, a través dun narrador en 



terceira persoa, se presenta a Tanta Miga, unha nena que vive nunha pequena vila mariñeira 
bañada polo mar Cantábrico. Relátase o día a día desta nena, os seus xogos, os seus gustos 
e os seus amigos como Avelino, que é un vello pescador que xa non vai ao mar e deixa que 
os nenos da vila xoguen na súa caseta pola que hai que entrar por unha porta estreita. Neste 
lugar Tanta Miga e os seus compañeiros fan o que verdadeiramente lles gusta: bailar, cantar 
e facer teatro. Pero a protagonista preséntase, ademais de ser a que mellor baila e canta de 
todos os seus amigos, como unha nena "lambona e zampadora", algo que lle carrexará máis 
dun problema, como o día da celebración do aniversario dalgúns dos nenos na cachoupa do 
Avelino. Esa fin de semana reuníronse unha morea de amigos que trouxeron todo tipo de 
tortas, pasteis, refrescos, etc. e Tanta Miga, que tiña unha fame tan descontrolada, foino 
devorando todo, sen xeito e sen pausa até que rematou a festa. Foi no momento de saír 
cando se decatou de que non cabía pola porta de tanto que lle medrou a barriga. Os seus 
amigos recomendáronlle que para solucionar o "problema" o mellor era o exercicio e nada 
de doces e así foi como a protagonista logrou saír pola porta totalmente arrepentida. As 
ilustracións figurativas do propio autor están realizadas a dobre páxina, tanto no interior 
coma na cuberta ou nas gardas. A técnica empregada é a témpera, aplicada con pinceladas 
espesas e sen mesturar, con cores variadas e matizadas con branco, nas que se achegan 
información detallada sobre as distintas escenas e sobre o  contorno, até tal punto que se 
recoñece a vila de Ribadeo como escenario do conto. 
 
 
Referencias varias: 
 
- MR, 'El Iescha abre los actos del 2006 con la presentación de un libro infantil', El 
Progreso, 'Terra Chá', 30 decembro 2005, p. 21. 
 
Anúnciase a presentación de Tanta Miga e a súa barriga, de Eduardo Baamonde, incluído 
no programa de actividades do Instituto de Estudos Chairegos. Sinala que se trata dunha 
obra dirixida ao lectorado máis novo, á vez que lembra que para este tipo de público tamén 
se publicou durante este ano Plexiflai non foi ó festival. Remata anunciando que ademais do 
autor na presentación vai participar o profesor da Universidade de Vigo Manuel Ángel 
Candelas Colodrón. 
 
 
Babarro, Xoán, Fernández, Ana Mª, Gurgulliña sabe portarse ben, ilust. Carla Nazareth, 
A Coruña: Edicións Everest Galicia,  2005, col. Montaña encantada, idade recomendada 
[prelectorado], 48 pp.  (ISBN: 84-403-0449-8). 
 
Conto de marcado carácter didáctico de Xoán Babarro (Calvelo de Maceda, Ourense, 1947) 
e Ana Mª Fernández (Palma de Mallorca, 1949) no que, a través da historia dunha gota de 
auga chamada Gurgulliña se lle achegan consellos ao lectorado máis novo. Narrado en 
primeira persoa, Gurgulliña conta a súa historia dende o nacemento nun manancial da 
montaña, onde aprendeu a querer e respectar a natureza, até que viaxa polo mundo para 
transmitir os seus coñecementos. Problemas como os incendios forestais ou a 
contaminación dos ríos son algunhas das causas que axudan a Gurgulliña a tomar esta 
determinación e que así todos tomen conciencia da importancia da natureza. Na súa viaxe 
vai describindo o encontro con seres como as plantas e flores que viven a carón do regato, 



os peixes e insectos ou os paxaros cos que se atopa. Tamén neste percorrido coñece a uns 
nenos que xogan nunha piscina, pero aos que non logra facer escoitar as súas mensaxes. 
Todos os consellos que ofrece Gurgulliña sobre o perigo dos incendios, a contaminación, a 
perda de auga ou sobre a vida cotiá como as precaucións que se deben tomar ao bañarse na 
piscina, o aseo persoal, o respecto aos maiores, etc. están situados nas páxinas impares e 
son versos pareados. As ilustracións de Carla Nazareth xogan con fotos de obxectos e de 
texturas recortadas sobre fondos traballados con pintura espesa. A temática do conto, no 
que a protagonista é unha pequena gurgulla, permite unhas imaxes creativas nas que se 
mesturan obxectos e debuxos reais con elementos e situacións imaxinarias. As cores que 
predominan son todas gamas de verdes e azuis da auga. As composicións a dobre páxina 
teñen unha disposición moi dinámica onde sobresaen as formas curvas. 
 
 
Recensións: 
 
- María Navarro, 'Gurgulliña', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 139, 'Infantil/Xuvenil', 
27 outubro 2005, p. VII. 
 
Comeza presentando a Gurgulliña, o personaxe protagonista do libro, e aos seus autores, así 
como sinala a inclusión do volume nunha colección maior. Seguidamente, fala das 
anteriores obras dos autores, indicando unha temática ecoloxista como constante. A 
continuación, hai un pequeño resumo do argumento do libro, no que Gurgulliña decide 
marchar de entre as augas claras para dar consellos ecoloxistas en verso para que a xente 
sexa mais feliz. O artigo continúa cunha reflexión sobre a necesidade de que eses consellos 
fosen aplicados por nenos e maiores, considerando que aínda que non é un medio axeitado 
para a educación medioambiental, o feito de que o libro está en verso, cunhas rimas 
facilonas achegará esas ensinanzas ós cativos. 
 
 
Babarro, Xoán, Eioua e o seu nome, ilust. Jacobo Fernández, Barcelona: Planeta&Ofxord,  
abril 2005, col. Camaleón, Serie Amarela, a partir de 6 anos, 41 pp.  (ISBN: 84-9811-007-
6). 
 
Xoán Babarro (Calvelo de Maceda, Ourense, 1947) diríxese ao lectorado a partir dos seis 
anos con este conto que aborda a fantasía e a creatividade infantil. EIOUA é un neno 
falador e soñador que consegue, con só pechar os ollos medio segundo, que a súa 
imaxinación invente unha chea de historias. Cando comeza a asistir á escola, os seus 
compañeiros e compañeiras reaccionan con estrañeza ante a súa habelencia imaxinativa e, 
de feito, chegan a pensar que está algo tolo. Un día, mentres a profesora lles aprende as 
letras maiúsculas, o rapaz debuxa o seu nome no caderno e axiña comeza a soñar. Aquel E 
grande lévao polos aires, convertido nun papaventos, onde xoga coas gaivotas; despois de 
pintar o I tírase desde o seu curuto e mergúllase no mar que forman as outras letras, OUA. 
Alí nada entre os muxos polo medio das algas até que ten que escapar dunha quenlla. No 
interior do O descobre un paxaro adurmiñado ao que lle conta un conto para que aprenda as 
vogais e que acaba na aula xogando con todos os rapaces e rapazas, pampos con aquel 
colibrí. Pero nese momento escoitan un terríbel UUUUUU! que vén dunha pantasma que 
axiña acaba fuxindo da locomotora de catro vagóns que chega tirada polo A, a última letra 



do nome do rapaz. Todos os nenos e nenas da clase soben ao tren para dar unha volta polo 
patio. Foi entón cando comezaron a sentirse orgullosos de ter un amigo como EIOUA, que 
era quen de imaxinar eses xogos tan divertidos. As ilustracións de Jacobo Fernández 
Serrano (Vigo, 1971) son de estilo figurativo pero cunhas composicións imaxinativas que 
ás veces ocupan dobre páxina. As cores empregadas están aplicadas con acuarela sobre uns 
debuxos delimitados con liñas negras, os tons son alegres e de contrastes variados. 
 
 
Recensións: 
 
- Paula Fernández, 'De nome, Eioua', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 144, 
'Infantil/Xuvenil', 1 decembro 2005, p. VII. 
 
Comézase facendo referencia ao proceso de aprendizaxe da lectura por parte da infancia, no 
que se considera fundamental a adquisición de confianza e independencia fronte a un texto. 
Neste senso, considera que Xoán Babarro tenta na súa obra Eioua e o seu nome poñer en 
práctica o aprendido no colexio. Repásase o argumento deste conto, no que se destaca a 
grande imaxinación que ten o protagonista, e sinálase que o autor valéndose das vogais 
favorece o asentamento da aprendizaxe destas por parte dos máis pequenos. Remátase 
destacando a gran dose de fantasía e a dozura, acentuada polas ilustracións de Jacobo 
Fernández. 
 
 
Babarro, Xoán, Fernández, Ana Mª, O fillo do rei desaparecido, ilust. Marina Seoane, 
Zaragoza: Luís Vives/Tambre,  2005, col. Ala Delta, nº 10, serie Verde, a partir de 10 anos, 
140 pp.  (ISBN: 84-263-5626-5). 
 
Ana Mª Fernández (Palma de Mallorca, 1949) e Xoán Babarro (Calvelo de Maceda, 
Ourense, 1947) preséntanos neste relato a Lino, un neno duns dez anos, curioso e espelido 
que medra entre a realidade e a fantasía. Lino e a súa nai Veva, trasládanse dende Madrid 
ao pazo da familia do finado do seu pai, en Tordoi. O silencio da súa nai vai contrastar cos 
relatos marabillosos sobre o seu pai que lle conta a súa tía avoa Xela, con quen comezan a 
vivir. Nun principio, Lino escoita con certo escepticismo o que lle conta Xela acerca do seu 
pai; pero pola contra, e aínda que todo o mundo pensa que a súa tía avoa está moi maior e 
que se lle vai a cabeza, Lino séntese irremediabelmente atrapado nas súas narracións e cada 
vez máis sorprendido polas súas fantasías. Así descobre a un pai músico, pintor, 
paracaidista, chocolateiro, estudante de maxia, etc. Coñecerá a Clara, que se converterá na 
súa confidente e compañeira de brincadelas. Con ela descubrirá outras historias como a do 
home baixiño, as ras invisíbeis, e tamén a lenda do pazo e o Cabaleiro das Sete Espadas, da 
que moito se fala na zona. Ao seu lado descubrirá outro xeito de enfrontarse á ausencia do 
seu pai e aprenderá a perderlle o medo a enfrontarse ao futuro. O final do conto é aberto xa 
que o protagonista non fai máis que achegarse á identidade do seu pai. Lino comezará a 
falar coa súa nai, a quen ve distante, e a mútua sinceridade fará que as cousas no seu redor 
cambien, recuperando a ledicia. O relato preséntao un narrador en terceira persoa 
omnisciente, aínda que podemos atopar algunha parte dialogada. As ilustracións figurativas 
de Marina Seoane (Madrid, 1957) en branco e negro intercálanse ao longo dos vinte e un 



capítulos dos que se compón a historia, á vez que sitúan diante duns debuxos centrados nas 
figuras dos protagonistas. As facianas dos personaxes transmiten unha sensación de tristura 
e melancolía que se acentúa coa forma do rostro e a intensidade da mirada. A técnica 
empregada é o lapis e o deseño das imaxes conséguese por acumulación de trazos curtos e 
expresivos. 
 
 
 
Barberena, Teresa, A Grecia de Karagiózis, ilust. de Nieves Lago, corrección do grego 
Dimitrios Moulakis, Vigo: Alcroque Edicións �,  setembro 2005, [30] pp.  (ISBN: 10-689-
3524-7). 
 
Cunha variante da fórmula introdutoria dos contos marabillosos, Teresa Barberena (Vigo, 
1980) preséntalle ao lectorado agardado algúns personaxes da antiga Grecia, entre eles 
Karagiózis, un monicreque introducido na rexión polos feirantes do Extremo Oriente no 
século XVII. Con Karagiózis a modo de guía, faise un percorrido por algúns lugares 
emblemáticos, como a mesquita de Axmet Pasá, o templo de Afrodita ou os mosteiros de 
Meteora. Neste percorrido Karagiózis ten que enfrontarse con outros personaxes, 
principalmente deuses, que reclaman o protagonismo. Finalmente, todo remata cunha 
comida de confraternización, coa que se sobrancea a hospitalidade que caracteriza ao pobo 
grego. Financiado polo programa Juventud da Comisión Europea, péchase cunhas notas 
sobre a historia da mesquita de Axmet Pasá, da que se denuncia o seu estado de abandono, 
e de Karagiózis, un monicreque de carácter popular que se mantivo na clandestinidade até a 
actualidade. As ilustracións figurativas de Nieves Lago (Vigo, 1977) están realizadas con 
acuarelas sobre un soporte de textura grosa que se deixa ver entre as pinceladas; as figuras 
dos protagonistas están rodeadas dunha liña negra. O texto non se entendería sen a presenza 
dos debuxos, que completan a información do mesmo tanto na caracterización dos 
personaxes coma nas paisaxes do fondo. 
 
 
 
Blanco, Concha, A bruxiña da sorte, ilust. Xosé Cobas, Santiago de Compostela: 
Alfaguara/Obradoiro,  xaneiro 2005, col. Alfaguara Infantil, serie Violeta, a partir de 8 
anos, 97 pp.  (ISBN: 84-8224-118-4). 
 
Concha Blanco (Lires, Cee, 1950) presenta nesta obra, a través dun narrador omnisciente en 
terceira persoa e dos propios diálogos dos personaxes, a historia dun reloxo, un gancho do 
pelo con forma de bolboreta e un prendedor coa figura dun cabaliño do demo que conviven 
no escaparate dunha tenda de agasallos. Un día vense sorprendidos pola chegada dunha 
bruxiña da sorte que fará que tras unha serie de probas se cumpran os desexos dos seus 
compañeiros. O reloxo pide ser mercado e levado a un fogar onde haxa libros para así 
escoitar fermosas historias. A bolboreta e o cabaliño do demo viven unha historia de amor e 
piden como desexo ser libres no campo; pero despois de ver os perigos que corren deciden 
voltar á tenda, onde xa non se atopan os seus compañeiros. Pero como xa lles advertira a 
bruxiña da sorte terían un segundo desexo, e de aí que os dous amigos acabaran sendo 
mercados e levados a unha casa na que se atoparían coa bruxiña da sorte e o reloxo. As 



ilustracións de Xosé Cobas (Logrosa-Negreira, A Coruña, 1953) son de estilo figurativo, 
aínda que xogan cunha acusada estilización que achega maior expresividade ás figuras dos 
personaxes. Algúns debuxos están rodeados dun marco con intención decorativa que se 
presta a un xogo espacial de dentro/fóra. A técnica empregada mestura o lapis e a témpera. 
Os debuxos correspóndense con distintas situacións do relato. 
 
 
Recensións: 
 
- M.R., 'A bruxiña da sorte', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 102, 'Letras en galego', 19 
marzo 2005, p. 12. 
 
Comézase describindo a peripecia da que parte esta nova obra de Concha Blanco, A 
bruxiña da sorte, que se cualifica como moi imaxinativa. Sinálase que a protagonista é 
unha bruxa da sorte que axuda aos seus compañeiros do escaparate a cumprir os soños que 
máis desexan e a todos os que se achegan pola tenda na que eles están.  
 
- Paula Fernández, 'A bruxiña da sorte', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 132, 
'Infantil/Cómic', 8 setembro 2005, p. VII. 
 
Achégase ao conto de Concha Blanco, A bruxiña da sorte, do que comeza repasando o 
argumento, que xira arredor dos obxectos dunha tenda de xoguetes que cobran vida. 
Detense en tres dos personaxes e nas relacións que se estabelecen entre eles, destacando a 
influencia que a bruxa exerce nas súas vidas. Saliéntase da historia a tenrura e os elementos 
empregados en distintas literaturas e mesmo no cine como unha boa dose de ilusión, 
fantasía e imaxinación, así como as aventuras. Tamén sinala que non faltan reflexións 
serias encubertas e que os prexuízos en contra das bruxas se poden levar a situacións cotiás, 
nas que hai que desbotalas. Por último, destácase que o texto se complementa coas 
ilustracións de Xosé Cobas, nunha obra coa que o lectorado agardado pon a proba a súa 
capacidade lectora. 
 
 
Blanco, Concha, Boris e compañía, ilust. Orballo, Vigo: Galaxia,  2005, col. 
árbore/galaxia, nº 132, a partir de 8 anos, 87 pp.  (ISBN: 84-8288-782-3). 
 
Concha Blanco (Lires, Cee, 1950) continúa a historia de Boris publicada no ano 2004, a 
través deste relato. Nel, Laura, a dona de Boris, vese na obriga de ter que regalar a gata 
protagonista por mor dunha alerxia. Por sorte o seu amigo e veciño Artur acóllea na súa 
casa. Así os dous amigos comparten as incríbeis ocorrencias e habilidades de Boris, unha 
gatiña moi intelixente xa que, entre outras cousas, vai buscar o xornal ao quiosco, lévalle as 
zapatillas aos seus amos, sae de paseo cos seus amigos e incluso sabe tocar o timbre cando 
quere entrar na casa. Pero un día as alegres vivencias dos dous amigos en compaña da súa 
mascota vese alterada pola desaparición desta. Laura e Artur pasan varios días na busca da 
gatiña, pero non a atopan por ningures. Descoñecían que unha gran sorpresa lles agardaba. 
Os pais dos dous nenos, sabedores do estado de xestación de Boris, levárana para o 
trasteiro, e é alí onde a atoparán en compaña dos seus tres fermosos filliños. Cando Laura e 
Artur o souberon a tristeza dos dous cativos converteuse en ledicia por triplicado. O relato 



acompáñase de ilustracións en moitos casos inverosímiles en liña negra e tons azuis. As 
ilustracións de Orballo caracterizan dende a cuberta a protagonista do conto: a gatiña Boris, 
e acompañan algunhas das páxinas do libro, describindo visualmente accións do relato. Son 
pequenas ilustracións de carácter esquemático nas que se xoga coa desproporción e 
esaxeración de formas redondeadas e alongadas, o que lle proporciona  grande 
expresividade. Tan só a cuberta está tratada con cores cálidas (laranxas, amarelos, roxos e o 
azul da gata). As demais son de cor azul e conectan visualmente con títulos dos diferentes 
apartados do conto e o número de páxina. A situación das ilustracións dentro do texto 
parece que está pensada para romper o deseño do mesmo, o que o fai máis atractivo para os 
nenos/as. 
 
 
Recensións: 
 
- María Navarro, 'Boris e compañía', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 133, 
'Infantil/Xuvenil', 15 setembro 2005, p. VII. 
 
Comeza referíndose á ampla e recoñecida traxectoria de Concha Blanco como escritora 
para os máis novos, á que cualifica como "un referente da literatura actual deste xénero". 
Lémbrase que a protagonista desta obra, a gata Boris, xa se dera a coñecer nunha entrega 
anterior e que agora se presentan as súas novas aventuras con Laura e Artur. Destácase a 
relación que se estabelece entre o mundo animal e humano, verdadeiro eixo vertebrador do 
relato e que busca fomentar entre o lectorado modelo a sensibilidade cara ao mundo dos 
animais. Remátase salientando a "extraordinaria madureza" que demostra o mundo infantil 
creado á hora de comportarse cos demais e a posibilidade dunha nova entrega.  
 
 
Blanco, Concha, Tita, ilust. Noemí López, A Coruña: Everest Galicia,  2005, col. Montaña 
encantada, serie Verde, a partir de 8 anos, 79 pp.  (ISBN: 84-403-0518-4). 
 
Concha Blanco (Lires, Cee, 1950) presenta neste relato, estruturado en quince capítulos, as 
vivencias cotiás dunha nena chamada Fina, que achega a súa perspectiva particular sobre 
todo o que acontece ao redor do seu mundo. Así vaise coñecendo, a través dun continuo 
diálogo interior a modo de diario, a súa mellor amiga e compañeira de aventuras, Cristiniña 
da Pascuala, o amor e afecto á súa gata Coral dende o día en que foi atopada dentro dun 
colector entre unhas bolsas de lixo; sábese da nai, Felicitas, que traballa nun 
"ultramarinos"; do pai e doutros membros da súa familia, pero sobre todo, coñécese a 
"Tita", que vén sendo como a terceira avoa que teñen moitos nenos. Ela coida da casa onde 
vive Fina e tamén de todas as persoas que viven nela dende hai moito tempo. Pero un día a 
protagonista comeza a percibir certos cambios, ao principio moi sutís, relacionados coa súa 
querida Tita: a súa ausencia repentina da casa, os ollos chorosos da súa nai, as palabras en 
voz baixa pero sobre todo, notaba unha certa tristura no ambiente dende que a Tita non 
estaba con eles. Pouco a pouco a preocupación dá paso á alegría cando Fina se decata de 
que a Tita está ben e volve a onda eles con aires renovados. As ilustracións figurativas de 
Noemí López (Xixón, 1974) están organizadas en composicións nas que predominan as 
liñas curvas, con formas nas que xoga cunha certa desproporción para acentuar a 
expresividade dos personaxes do relato. Salienta nas composicións o tratamento de 



diferentes puntos de vista, nos que se utiliza na maior parte unha liña do horizonte moi alta, 
o que sitúa ao lectorado agardado, como observador, nunha posición elevada  que domina a 
escena. A técnica utilizada no tratamento das imaxes é a acuarela con tons moi 
contrastados, que alternan matices de verdes con amarelos e violetas. As ilustracións 
caracterizan tanto aos personaxes coma a algunhas escenas do relato. 
 
 
 
Cabaleiro Pita, Jesús, Alende, II Premio de Literatura Infantil e Xuvenil Pura e Dora 
Vázquez, ilust. Jacobo Muñíz López, Ourense: Deputación Provincial de Ourense ♦,  2005, 
80 pp.  (ISBN: 84-96011-96-8). 
 
Narración realista de Jesús Cabaleiro Pita, dedicada "á miña dona e ós meus fillos Antón e 
Pascual" e dividida en seis capítulos. No primeiro deles, titulado "Os rapaces", un narrador 
omnisciente en terceira persoa presenta aos rapaces protagonistas da narración, dá conta de 
cómo é un día na súa escola e cómo argallan as súas trasnadas. Estes rapaces protagonistas 
son: Pedro, un neno gordecho, de cabeza alongada, pelo cuto, boca grande, beizos carnosos, 
durmiñón e enredante; Xurxo, un rapaz distraído, de cabeza redondiña, naris repichado, 
orellas saíntes e afeccionado ao fútbol; María unha rapaza de "talla mediana, nin gorda nin 
delgada" que é nova na escola e moi educada; e Manuel, un pícaro pequeniño que leva 
gafas e non ten boas notas no colexio. En "A casa que está frente á escola" dáse conta da 
trasnada que Xurxo, Manuel e Pedro lle fan ao señor Leal, o home que vive xusto fronte ao 
patio da escola, así como as consecuencias que esta trouxo consigo. No terceiro capítulo, 
"Guerra", nárrase como os rapaces protagonistas xogan á guerra cos rapaces da aldea 
veciña un domingo pola tarde que un deles non ten cartos para ir ao cinema. Dise qué armas 
empregan, cáles son as normas do xogo ou como distribúe o botín o equipo gañador. No 
breve capítulo "O rego do campo" relátase como a finais de xuño e despois de superados os 
exames Manuel, Xurxo e Pedro se ocupan unha tarde de capturar ras, que lles venderán ao 
boticario e ao madrileño a cambio dunhas pesetas. No capítulo cinco, "Alende: amor", 
cóntase como María, Pilar, Xurxo e Pedro acoden a bañarse á presa de Alende cun 
neumático de camión e o perigo ao que estiveron expostos e que case provoca a morte de 
Pilar, rapaza que lle gusta a Xurxo e a quen este salva. Finalmente en "Alende: temor" 
deixase aberto o final da trasnada dos nenos protagonistas que nesta ocasión, acompañados 
doutros dous rapaces, asustan cunhas cabazas con velas (simulando a Santa Compaña) unha 
pobre vella, Benedicta da Cuíña. Parece que unha vez máis os rapaces conseguen liberarse 
dos castigos das súas trasnadas até que no final da narración os pais de Xurxo descobren 
probas que os poden inculpar no asunto da vella da Cuíña. As ilustracións figurativas deste 
volume son de Jacobo Muñiz López e mostran pasaxes da lectura textual. 
 
 
Referencias varias: 
 
- X. Cendán, 'A novela 'Alende', de Xesús Cabaleiro, chega ás librarías', Diario de Ferrol, 
'Ferrolterra', 12 xullo 2005, p. 22. 
 
Destácase o feito de que a obra Alende se ambiente nas Pontes e fora elaborada por un autor 
do lugar. Recóllese o argumento da novela, póstuma e ambientada nos anos sesenta, e que 



obtivo o primeiro premio no certame Pura e Dora Vázquez, convocado anualmente pola 
Deputación de Ourense. Finalmente, faise un percorrido por outras das producións literarias 
que Cabaleiro deixou á súa morte e insístese nos esforzos da súa viúva porque Alende fora 
publicada, un desexo que se cumpriu despois de que a novela obtivera o galardón citado.  
 
 
Cáccamo, Pepe, O segredo do pan, ilust. Xan López Domínguez, Santiago de Compostela: 
Alfaguara/Obradoiro,  novembro 2005, col. Alfaguara Infantil, idade recomendada desde 8 
anos, 81 pp.  (ISBN: 84-8224-236-9). 
 
Neste relato fantástico-realista de Pepe Cáccamo (Vigo, 1950), un narrador omnisciente 
conta, en dezaoito capítulos con título propio, a historia de Fermina Fariña, a panadeira do 
lugar, e a súa viaxe ás profundidades do forno. Á rúa do Centeo, onde dona Fermina ten o 
forno, vai comprar todo o mundo, coma se fosen formigas camiño do formigueiro e é alí 
onde a panadeira se relaciona coa xente xa que non coñecera lugar máis aló da súa 
panadaría. Pese a isto, amósase coma unha muller fantasiosa, creativa e imaxinativa. Deste 
xeito, a medida que se avanza na historia vaise descubrindo que o estado de ánimo de 
Fermina e o sabor do seu pan dependía das fases da lúa, polo que todo o mundo quere 
coñecer o segredo da súa feitura. Fermina sempre contestaba: "O segredo está dentro do 
forno e non quere saír". Ela mesma descoñecía tamén o misterio do seu pan, pero pouco a 
pouco vaille entrando a curiosidade e decide iniciar unha viaxe polo interior do seu forno 
mergullándose nun mundo de fantasía, "o mundo do pan", habitado por nenos barulleiros, o 
"mundo do chocolate", o "País dos Bocadillos Marabillosos", o obradoiro das figuras de 
pan ou o restaurante "Panificadora" . O universo subterráneo do pan está cheo de 
agradábeis sorpresas a través das cales Fermina Fariña acabará por descubrir o verdadeiro 
segredo do seu pan. Pepe Cáccamo imprime nestas páxinas un mundo cheo de sabores, de 
recendos, de maxia, de aromas, que transmiten ao lectorado infinitas sensacións e que 
contrastan significativamente coa simplificación de imaxes. As ilustracións de Xan López 
Domínguez (Lugo, 1957) acenan sobre aspectos da temática a través de figuras estilizadas e 
moi desproporcionadas sen pretensións volumétricas.  
 
 
 
Carredano Cobas, Ramón, Unha branca de cobre para Martiño, Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia,  setembro 2005, col. Merlín, nº 154, serie Laranxa, idade recomendada de 11 anos 
en diante, 103 pp.  (ISBN: 84-9782-333-8). 
 
Nesta novela de aventuras marítimas de Ramón Carredano Cobas (Noia, 1950), en once 
capítulos e unha "Nota de autor", un narrador omnisciente expón no primeiro capítulo a 
felicidade da familia de Martiño, o protagonista, por verse toda xunta na festa de Noiteboa. 
Martiño, que estaba de aniversario ao día seguinte, sentíuse mal despois de tomar unha 
copa de champán e decidiu ir para o seu cuarto. Nel primeiro púxose a follear o libro de 
moedas, que colecciona co seu pai, e a pensar na historia que ten cada unha, logo quedou 
durmido pero pronto sentiu que o seu mareo era moi grande, espertou nunha nave 
acompañado duns compañeiros que lle esixían recordase que era grumete dela e que por 
mor dun golpe perdera a memoria. Martiño intenta adaptarse ao novo medio de vida como 
grumete da nave dirixida por Cristovo Colón e que percorría as illas das Indias. Axudado 



polo seu compañeiro Diego vai incorporándose á vida da nave na que se lle presentan 
problemas de amizade, inimizade e envexas, relaciónase cos indios, amigos de Colón, cos 
que aprende a intercambiar produtos e a comprender moito da súa vida. Con eles vive a 
Noiteboa, unha noite chea de comida e viño por orde do almirante, o estado provocado leva 
a moitas reflexións, entre elas a importancia dos cartos e as prohibicións que se transgreden 
a bordo, até que se produce o naufraxio da nave. Na "nota do autor" dáse a noticia de que 
en 1492 a nao Santa María afundíu nas costas de Haití, "illa bautizada polo descubridor 
como a Española" e que no rol non aparece o grumete Martiño, pero tamén informa de que 
anos máis tarde o cirurxián de abordo narra a viaxe deste grumete que desapareceu cando 
manexaba o timón da nao a noite do naufraxio e tamén que oíra que a india que lle vendera 
o papagaio, Trinquete, ao grumete casara casualmente cun mozo galego chamado Martiño 
que quedara a vivir na Española, nas terras do cacique Guacanagarí. A ilustración da 
cuberta de Fino Lorenzo é figurativa; a técnica empregada mestura a colaxe coa pintura 
aplicada con brochazos expresivos no rostro do protagonista e no seu paxaro. O deseño da 
cuberta non avanza o tema de aventuras da narración, agás pola presenza do papagaio. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Natalia Álvarez, 'Estoume a descubrir a min mesmo como escritor', Faro de Vigo, 'Faro 
da Cultura', nº 136, 'Entrevista', 6 outubro 2005, p. III. 
 
Entrevista a Ramón Carredano, na que confesa o seu gusto pola novela histórica e de 
aventuras, explica que a temática da súa última obra, Unha branca de cobre para Martiño, 
é moi coñecida para el, pois gusta da época da descuberta de América, aínda que tivo que 
documentarse para recrear a vida nunha nave do século XV. Explica a súa concepción da 
historia narrada como se das bonecas rusas se tratara, pois a historia principal contén outras 
máis cotiás dentro. Tamén explica que non está en contacto cos rapaces, polo que prefire 
non achegarse a cuestións puntuais, senón a valores universais. Sinala que no seu estilo está 
presente a pegada da súa afección ao teatro. Remata lembrando cómo comezou a escribir e 
a sorpresa que supuxeron para el os dous premios que ten merecido, o Avilés de 
Taramancos e o Premio Merlín.  
 
- Martiño Suárez, 'Un bo relato de aventuras', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 135, 'Letras 
en galego', 12 novembro 2005, p. 14. 
 
Martiño Suárez critica a obra Unha branca de cobre para Martiño, de Ramón Carredano 
Cobas, autor gañador do premio Merlín de Narrativa Xuvenil. Dá conta do argumento e 
opina que se trata dunha boa historia, porque leva simpatía, pero á que quizais lle falte algo 
de paixón que enganche ao público para a que vai dirixida. 
 
 
Carreiro, Pepe, A ría, Vigo: A Nosa Terra,  2005, col. Os Bolechas descobren a Natureza, 
idade recomendada [prelectorado], [20] pp.  (ISBN: 84-96403-56-4). 
 
Nova entrega da colección "Os Bolechas descobren a natureza" de Pepe Carreiro (Vigo, 
1954) na que os irmáns protagonistas coñecen os animais que viven nas rías da man de 



Silvestre. Primeiramente o biólogo e os Bolechas fan unha viaxe en globo na que observan 
e descobren cousas das gaivotas patiamarelas. A continuación, recollidos por un amigo de 
Silvestre, Saladino, na súa lancha, observan e aprenden diferentes cousas do hábitat, 
costumes e fisionomía dos parrulos pentumeiros, da pardela balear, dos arroaces e toniñas, 
dos congros e dos polbos. Os protagonistas tamén visitan unha batea e coñecen como 
funciona.  As ilustracións do propio autor para cada un dos títulos desta colección presentan 
as mesmas características con relación aos debuxos dos personaxes (figurativos e 
coloristas) pero achega como novidade, en relación coas outras series, que os fondos das 
imaxes son fotografías dos distintos contornos onde ocorren as excursións. 
 
 
Recensións: 
 
- María Navarro, 'Cos Bolechas', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 146, 'Infantil/Xuvenil', 
15 decembro 2005, p. VII. 
 
Descríbese quen son os protagonistas, que acompañados polo biólogo Silvestre percorren o 
litoral galego aprendendo cousas relacionadas coa vida da ría. Considérase que este tipo de 
obras son unha boa ferramenta para que o lectorado agardado a través das viaxes e das 
investigacións deste grupo de rapaces poida aprender e divertirse. Destácase tamén a 
combinación entre fotografías e ilustracións de Pepe Carreiro, que fan desta iniciativa unha 
obra de referencia didáctica. 
 
 
Carreiro, Pepe, A flor de Tomiño, ilust. do autor, Vigo: A Nosa Terra,  2005, col. Os 
Bolechas van de viaxe, idade recomendada [prelectorado], 27 pp.  (ISBN: 84-96403-12-2). 
 
Nova entrega da colección "Os Bolechas van de viaxe" de Pepe Carreiro (Vigo, 1954) na 
que un narrador en terceira persoa conta as novas aventuras protagonizadas polos coñecidos 
irmáns Bolechas: Carlos, Loli, Pili, Braulio, Sonia, Tatá e o canciño da familia, Chispa. 
Neste álbum os protanonistas achéganse ao mundo natural e fan un percorrido polo espazo 
xeográfico de Tomiño, unha vila preto do río Miño, ao pé de Portugal, xa que andan na 
procura da flor de "weigelia" para completar o álbum de flores que están a facer para a 
Festa da Primavera do colexio. A busca no lugar resulta totalmente infrutuosa até que 
atopan a Azucena, unha nena que os leva á súa casa para que coñezan a súa nai, que traballa 
nun viveiro cultivando flores. Alí atoparán a tan desexada flor, que non medra de xeito 
natural en Tomiño. Ao longo da historia os personaxes móvense en distintos escenarios da 
vila polo que as ilustracións reflicten a secuenciación visual da viaxe dos protagonistas tal e 
como se amosa na sección coa que remata o volume, "os lugares desta viaxe", que recolle, a 
tamaño reducido, as distintas escenas que completan visualmente os lugares que visitaron 
na súa aventura. As ilustracións do autor son de estilo figurativo e colorista. Os personaxes, 
de marcado carácter infantil, móvense en distintos escenarios tratados con realismo.  
 
 
Referencias varias: 
 
- EG, 'Pepe Carreiro presenta las aventuras de 'Os Bolechas' a su paso por Tomiño', Faro de 



Vigo, 'Baixo Miño', 24 decembro 2005, p. 12. 
 
Dáse conta da presentación na Casa da Cultura de Tomiño do volume A flor de Tomiño, 
unha nova entrega da colección dos Bolechas de Pepe Carreiro. Explícase que no acto o 
autor fixo recreacións dos personaxes para os asistentes e que os representantes 
institucionais explicaron que estas novas aventuras teñen como escenario diferentes lugares 
do concello.  
 
- Jorge Casanova, 'O irresistible encanto dos Bolechas', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
141, 24 decembro 2005, p. 5. 
 
Nesta sección na que se ofrecen breves notas sobre algunhas novidades editoriais, 
recoméndanse os dous novos títulos da colección "Os Bolechas", Naufraxio no mar de lira 
e A flor de Tomiño. Sinálase que son aventuras duns personaxes que camiñan cara ao 
clásico e que é preciso coñecer.   
 
- Jorge Casanova, 'Alternativas superventas', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 141, 24 
decembro 2005, pp. 2-3. 
 
Repaso dalgunhas series dirixidas ao lectorado infantil e xuvenil que están acadando un 
grande éxito de vendas no estado español. No caso galego, céntrase nos Bolechas, unha 
saga da que a Editorial A Nosa Terra leva publicado máis de oitenta títulos, e da que o 
autor, Pepe Carreiro, considera que parte do éxito vén dado polo feito de que o lectorado 
agardado se sente identificado con algún dos personaxes da familia. Recóllense as palabras 
de Carreiro, nas que explica que a súa idea foi crear uns personaxes máis próximos á 
realidade cotiá e sen afán moralizante. Lembra que o nome orixinal era os Manteiga, aínda 
que a editorial preferiu modificalo, e que agora están vendo a luz en portugués, onde se 
denominan "Bochechas". Adiántase que en breve comezarán pequenos espazos televisivos 
nos que aparecerán estes personaxes, para ver cómo son recibidos polos potenciais 
televidentes. Remátase adiantando que neste Nadal os títulos que van ver a luz son 
Naufraxio no mar de Lira e A flor de Tomiño.   
 
 
Carreiro, Pepe, O festival de Ortigueira, ilust. do autor, Vigo: A Nosa Terra,  2005, col. 
Os Bolechas van de viaxe, idade recomendada [prelectorado], [20] pp.  (ISBN: 84-96403-
81-5). 
 
Neste novo álbum da serie de Pepe Carreiro (Vigo, 1954) "Os Bolechas van de viaxe", os 
irmáns protagonistas forman unha banda de música e chegan, vestidos iguais e cargados de 
instrumentos, a Ortigueira para participar no concurso de música do festival desta vila. 
Primeiro ensaian na praia a música que van tocar no festival e a seguir proban as patacas 
farls. Mentres comen estas patacas feitas ao estilo celta, Loli Bolechas coñece a un 
camerunés chamado Benué que sabe tocar as maracas africanas e bailar e que lles propón 
aos irmáns entrar na súa banda. Loli é partidaria da súa inclusión mais atópase coa 
oposición de Carlos, polo que decide non participar ela tampouco. Aínda que os Bolechas 
tentan seguir adiante sen a participación dunha das xemelgas, ao final teñen que convencer 
a Loli de que volva á banda. Os Bolechas xunto con Benué gañan o concurso e todos van 



celebralo. Durante a celebración é Pili Bolechas quen coñece a un músico bretón, chamado 
André, que toca o saxofón. Vendo que a historia se repite os Bolechas deciden volver para 
o ano ao festival de Ortigueira e tocar unha canción con saxofón. As ilustracións do autor 
son de estilo figurativo e colorista. Os personaxes, de marcado carácter infantil, móvense en 
distintos escenarios tratados con realismo. As escenas sucédense formando unha 
secuenciación visual que completa a narración. 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.B., 'Os Bolechas van ao festival de Ortigueira', A Nosa Terra, nº 1.183, 'Fin de semana', 
7 xullo 2005, p. 35. 
 
Comenta que no Festival de Ortigueira se presenta esta publicación. Explícase que os 
irmáns Bolechas van facer un percorrido polo Concello coruñés de Ortigueira para se 
dirixir ao festival máis importante de Galicia e saliéntase que se incorpora ao grupo o 
camerunés Benué.  
 
 
Carreiro, Pepe, A aldea, Vigo: A Nosa Terra,  2005, col. Os Bolechas descobren a 
Natureza, idade recomendada [prelectorado], [20] pp.  (ISBN: 84-96403-57-2). 
 
Pepe Carreiro (Vigo, 1954) presenta neste novo álbum aos irmáns Bolechas e á súa cadela  
Chispa xunto ao biólogo Silvestre visitando a aldea para observar os animais bravos. Neste 
medio rural reparan nas andoriñas e aprenden a distinguir as de cu branco; atópanse con 
lavandeiras, rabirrubios, paporrubios e bubelas, así como cunha píntega e con ratos 
garduñas, unha raposa, un porco bravo, morcegos, a curuxa e, de camiño á casa, cos grilos, 
animais todos dos que Silvestre comenta algún comportamento ou característica. Ao final 
do volume recóllense fotografías dos animais vistos polos irmáns Bolechas nesta visita á 
aldea. As ilustracións do propio autor para cada un dos títulos desta colección presentan as 
mesmas características con relación aos debuxos dos personaxes (figurativos e coloristas) 
pero achega como novidade, en relación coas outras series, que os fondos das imaxes son 
fotografías dos distintos contornos onde ocorren as excursións. 
 
 
 
Carreiro, Pepe, Os Bolechas teñen cóxegas, ilust. do autor, Vigo: A Nosa Terra,  2005, 
col. Os Bolechas, nº 36, idade recomendada [prelectorado], [20] pp.  (ISBN: 84-96403-97-
1). 
 
Nesta trixésimo sexta entrega dos álbums da serie "Os Bolechas" de Pepe Carreiro (Vigo, 
1954), Braulio Bolechas está entretido lendo un tebeo nunha cadeira de brazos mentres que 
seus irmáns, agochados no corredor e ríndose, lle fan cóxegas cunha pluma. Primeiramente 
é Loli a que lle fai cóxegas a Braulio, mentres este se raña e pensa que o molesta unha 
mosca. A continuación, segue Carlos meténdose con seu irmán e finalmente Sonia, que é 
descuberta por causa da ruidosa entrada de Tatá e Chispa na sala na que Braulio está lendo. 
Malia Braulio anoxarse porque os seus irmáns non lle deixan ler o tebeo tranquilamente, 



Loli persiste coa pluma e segue facéndolle cóxegas. Braulio, que xa non pode poñerse 
serio, non aguanta máis e estoupa coa risa. Como vinganza persegue aos seus irmáns co 
plumeiro na man. O relato das vivencias dos Bolechas tamén se pode seguir a través das 
ilustracións, que acompañan o texto. Os personaxes interprétanse cun estilo infantil e 
colorista. As ilustracións ocupan un espazo a dobre páxina que completa visualmente as 
escenas onde ocorren as distintas aventuras dos protagonistas. 
 
 
 
Carreiro, Pepe, Os Bolechas queren saber educación viaria, ilust. do autor, Vigo: A Nosa 
Terra,  2005, col. Os Bolechas queren saber, nº 12, idade recomendada [prelectorado], 29 
pp.  (ISBN: 84-96403-72-6). 
 
Unha nova entrega desta colección de formato rectangular escrita e ilustrada por Pepe 
Carreiro (Vigo, 1954) e  protagonizada polos irmáns Bolechas onde se pretende achegar ao 
lectorado esperado, unhas nocións básicas sobre educación viaria que virán da man da 
policía local. A través dun narrador en terceira persoa achéganse os coñecementos 
elementais para poder desenvolverse polas rúas dunha cidade ou vila.  Ao longo da historia 
ofrécense unha serie de consellos e recomendacións relacionados coa educación viaria que 
se recompilan ao final. Así, e despois dunha referencia introdutoria sobre determinadas 
funcións da policía local como axudar nos accidentes, dirixir o tráfico, coidar o medio 
ambiente, protexer os cidadáns e dar clase de educación viaria, coñécese unha serie de 
normas útiles para andar polas rúas da cidade. O conto convértese así nunha especie de 
manual práctico onde os bolechas son, unha vez máis, os protagonistas. Este relato vai 
apoiado por ilustracións coloristas e figurativas de marcado carácter infantil do propio 
autor, cun estilo próximo aos debuxos animados. Por medio das imaxes amplíase a 
información do texto con esquemas, gráficos, etc. 
 
 
 
Carreiro, Pepe, O suceso de Nigrán, ilust. do autor, Vigo: A Nosa Terra,  2005, col. Os 
Bolechas van de viaxe, idade recomendada [prelectorado], 27 pp.  (ISBN: 84-96403-53-X). 
 
Pepe Carreiro (Vigo, 1954) presenta nesta ocasión aos irmáns Bolechas en Nigrán. 
Acompañados dun guía chamado Mario e de varios amigos (Ana, Dina e Moncho) van de 
excursión ao monte e visitan diferentes lugares típicos da zona. Ao longo do día, decátanse 
de que lle faltan diferentes cousas: primeiro os ovos para facer as tortillas, logo as avelairas 
e finalmente o chocolate. Despois de descartar diferentes sospeitosos (outro grupo de 
rapaces excursionistas e un home de pelo vermello) descobren que o ladrón e causante das 
desaparicións é un esquío que agochado os acompañou no seu percorrido por Nigrán. Ao 
final do álbum aparecen nomeados os lugares visitados polos irmáns Bolechas. As 
ilustracións do propio Pepe Carreiro son de estilo figurativo e colorista. Os personaxes, de 
marcado carácter infantil, móvense en distintos escenarios tratados con realismo. As 
escenas sucédense formando unha secuenciación visual que completa a narración. 
 
 
Referencias varias: 



 
- C.C., 'Os 'Bolechas' van de viaxe polo municipio de Nigrán', Faro de Vigo, 'Litoral Sur 
Valmiñor', 30 marzo 2005, p. 15. 
 
Despois de falar de Pepe Carreiro como debuxante, deseñador e humorista gráfico, lembra 
que comezou as súas publicacións cunha tira titulada "O fillo de Breogán" e que fundou a 
revista Can sen dono. Alúdese á súa colaboración en medios como este mesmo xornal ou 
na revista Golfiño, para centrarse a seguir no novo título da colección "Os Bolechas van de 
viaxe", patrocinado polo Concello de Nigrán. Descríbese o argumento desta nova aventura 
dos irmáns Bolechas, que transcorre pola comarca, e remátase sinalando que a editorial A 
Nosa Terra vai colocar expositores con todas as coleccións protagonizadas polos irmáns 
Bolechas en diferentes librarías galegas. 
 
- Alfredo Goberna, 'Os Bolechas' llegan a Nigrán', Atlántico Diario, 'Área 
metropolitana/Val Miñor', 7 maio 2005, p. 24. 
 
Comeza falando da presentación do relato infantil do debuxante Pepe Carreiro que se titula 
O suceso de Nigrán. Dise que os protagonistas do libro son "Os Bolechas", coñecidos 
personaxes de ficción, que viven unha excursión en Nigrán durante un día. Destácase a 
linguaxe sinxela que favorece a lectura dos máis pequenos a través destes personaxes. 
Tamén fala de que con este libro se poderá dar a coñecer a vila de Nigrán a toda Galicia. 
Refírese a que o Concello de Nigrán mediante a Concellaría de Educación custeou unha 
tirada de tres mil cincocentos exemplares para distribuír polos centros educativos do 
municipio. Recolle as palabras da Concelleira de Educación que sinala que con esta 
iniciativa se busca conducir aos nenos  cara a outro pasatempo que poida ser compatíbel 
coa televisión ou as consolas, ademais do interese que teña para os nenos que as fantasías 
que suceden no libro transcorran en lugares que xa coñecen ou lles son familiares e que lles 
levará a ter máis apego ao municipio no que viven. 
 
 
Carreiro, Pepe, Os Bolechas van de Entroido, ilust. do autor, Vigo: A Nosa Terra,  2005, 
col. Os Bolechas, nº 34, idade recomendada [prelectorado], [20] pp.  (ISBN: 84-96403-37-
8). 
 
En Os Bolechas van de entroido, os nenos desta familia van á casa de Ana, onde proban 
disfraces e escollen algúns para participar nesta festa tan divertida. Ao chegar á súa casa, 
tamén collen roupas vellas e o pai fai con Carlos un chapeu de cartón. Todos están 
preparados para a festa de disfraces: Loli vai de bruxa, Sonia de princesa, Braulio de 
superheroe, Tatá de abella, Pili de "hippie", Carlos de pirata co chapeu de cartón, o pai de 
pallaso e a nai de india. Comeza o baile no que, entre a multitude de disfrazados, hai un 
gorila impertinente que non deixa de molestar a algún dos irmáns Bolechas. Carlos 
chámalle a atención moi malhumorado, aínda que todo remata en risas, ao descubrir que a 
gorila non era ninguén máis que a súa amiga Ana. O relato das vivencias dos Bolechas 
tamén se pode seguir a través das ilustracións do autor, que acompañan o texto do álbum. 
Os personaxes interprétanse cun estilo infantil e colorista. As ilustracións ocupan un espazo 
a dobre páxina que completa visualmente as escenas onde ocorren as distintas aventuras 
dos protagonistas. 



 
 
 
Carreiro, Pepe, O poldro de Gondomar, ilust. do autor, Vigo: Promocións Culturais 
Galegas, S.A.,  2005, col. Os Bolechas van de viaxe, idade recomendada prelectorado, 27 
pp.  (ISBN: 84-96403-38-6). 
 
Os Bolechas, personaxes creados por Pepe Carreiro (Vigo, 1954), viaxan neste álbum a 
Gondomar para ver o curro de cabalos bravos desta vila, na que tamén vive o seu amigo 
Camilo. No curro, o avó de Camilo merca un poldro para o neto e os seus amigos. De 
camiño á casa co poldro, o animal escapa, pois é un cabalo bravo para montar. Os 
protagonistas deciden levalo primeiramente onda un domador inglés da vila que o xunta 
cun cabalo de carreiras pura sangue para que aprenda a trotar e galopar con xinete. Logo, 
lévano á casa dun sevillano que o xunta cun cabalo andaluz do que aprende a moverse con 
elegancia. De seguido, acoden a un francés para que na compaña dun cabalo ardenés "forte 
como sete touros" o poldro consiga fortaleza nas patas. Finalmente, os protagonistas lévano 
á casa dun mouro para que adquira a sensibilidade e finura dos cabalos árabes. Despois de 
tantas ensinanzas os Bolechas, Camilo e o seu avó levan o poldro ao monte, onde os demais 
cabalos bravos xa non o recoñecen. Alí, reciben a visita do domador inglés, do sevillano, do 
francés e do mouro que se queixan dos comportamentos que adquiriron os seus respectivos 
animais na compaña do bravo animal. Ao final do volume reprodúcense as escenas dos 
diferentes lugares que visitaron os Bolechas na vila de Gondomar. As ilustracións do autor 
nesta serie son de estilo figurativo e colorista. Os personaxes, de marcado carácter infantil, 
móvense en distintos escenarios tratados con realismo. As escenas sucédense formando 
unha secuenciación visual que completa a narración. 
 
 
 
Carreiro, Pepe, Os bolechas van en ascensor, ilust. do autor, Vigo: A Nosa Terra,  2005, 
col. Os Bolechas, idade recomendada [prelectorado], [20] pp.  (ISBN: 84-96403-36-X). 
 
En Os Bolechas van en ascensor, nova entrega da serie de albums "Os Bolechas", os 
protagonistas centrais son Braulio e o can Chispa, que, despois de xogar no parque e 
ignorar as advertencias de Pili, soben á casa no ascensor, mentres que Carlos, Tatá, Pili, 
Loli e Sonia o fan polas escaleiras. O ascensor vai moi rápido e, ao pouco, párase, polo que 
Braulio e o can quedan atrapados. Un veciño, que oe a alarma e ten a chave para abrir o 
ascensor dende fóra, responde ao seu auxilio. Finalmente, Braulio e Chispa son rescatados e 
aprenden ben a lección de que os menores non deben viaxar sós no ascensor. O relato das 
vivencias dos Bolechas tamén se pode seguir a través das ilustracións do propio Pepe 
Carreiro (Vigo, 1954), que ocupan un espazo a dobre páxina e nas que os personaxes se 
interpretan cun estilo infantil e colorista. 
 
 
Referencias varias: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 128, 9 xuño 
2005, p. VII. 



 
Sección fixa que inclúe breves comentarios de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury; 
Radiografía dos diarios galegos, de Xosé López García e Berta García Orosa; Marido e 
outros contos, de Lidia Jorge; e Os Bolechas van en ascensor, de Pepe Carreiro. Explica 
que nesta nova aventura dos Bolechas, os protagonistas son Braulio, un dos irmáns, e 
Chispa, o can da familia, que soben sós nun ascensor e quedan atrapados; deste xeito 
aprenden que os nenos non poden subir ao ascensor sen a compañía dun adulto. 
 
 
Carreiro, Pepe, Naufraxio no mar de Lira, ilust. do autor, Vigo: A Nosa Terra,  2005, col. 
Os Bolechas van de viaxe, idade recomendada [prelectorado], 27 pp.  (ISBN: 84-96403-12-
2). 
 
Neste novo álbum da serie creada e ilustrada por Pepe Carreiro (Vigo, 1954), "Os Bolechas 
van de viaxe", os irmáns Bolechas atópanse visitando a lonxa e o porto de Lira xunto con 
Pepe e o seu neto Pepiño. Alí aprenden a pescar con nasa e a vender o que pescan na lonxa 
ou en Internet. Tamén comproban qué cousas e aparellos de pesca garda o vello mariñeiro 
na súa caseta, mentres aló no mar un iate está a naufragar. Nemo, o fareiro, avisa 
rapidamente a Pepe que, acompañado dos Bolechas, acode ao rescate dos supervivintes do 
barco afundido. Pero queda un pequeno peixiño de auga doce, Gluglú, debaixo do mar. 
Primeiro Braulio, despois Pili, Loli e Pepiño, mergúllanse para intentar rescatalo; mais é o 
avó o que finalmente, coa súa experiencia, salva ao peixiño. A historia remata con todos os 
protagonistas na casa de campo de Pepe, que, ademais de mariñeiro, é labrador, e alí 
preparan unha merenda. Presenta unha sección final, "os lugares desta viaxe", na que se 
recollen todas as ilustracións do libro a modo de secuenciación ilustrativa dos sucesos 
acontecidos. As ilustracións do autor son de estilo figurativo e colorista. Os personaxes, de 
marcado carácter infantil, móvense en distintos escenarios tratados con realismo. As 
escenas sucédense formando unha secuenciación visual que completa a narración. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Jorge Casanova, 'O irresistible encanto dos Bolechas', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
141, 24 decembro 2005, p. 5. 
 
Nesta sección na que se ofrecen breves notas sobre algunhas novidades editoriais, 
recoméndanse os dous novos títulos da colección "Os Bolechas", Naufraxio no mar de lira 
e A flor de Tomiño. Sinálase que son aventuras duns personaxes que camiñan cara ao 
clásico e que é preciso coñecer. 
 
- Jorge Casanova, 'Alternativas superventas', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 141, 24 
decembro 2005, pp. 2-3. 
 
Repaso dalgunhas series dirixidas ao lectorado infantil e xuvenil que están acadando un 
gran éxito de vendas no estado español. No caso galego, céntrase nos Bolechas, unha saga 
da que a Editorial A Nosa Terra leva publicado máis de oitenta títulos, e da que o autor, 
Pepe Carreiro, considera que parte do éxito vén dado polo feito de que o lectorado agardado 



se sente identificado con algún dos personaxes da familia. Recóllense as palabras de 
Carreiro, nas que explica que a súa idea foi crear uns personaxes máis próximos á realidade 
cotiá e sen afán moralizante. Lembra que o nome orixinal era os Manteiga, aínda que a 
editorial preferiu modificalo, e que agora están vendo a luz en portugués, onde se 
denominan "Bochechas". Adiántase que en breve comezarán pequenos espazos televisivos 
nos que aparecerán estes personaxes, para ver cómo son recibidos polos potenciais 
televidentes. Remátase adiantando que neste Nadal os títulos que van ver a luz son 
Naufraxio no mar de Lira e A flor de Tomiño.   
 
 
Carreiro, Pepe, Os Bolechas van á festa, ilust. do autor, Vigo: A Nosa Terra,  2005, col. 
Os Bolechas, nº 35, idade recomendada [prelectorado], [20] pp.  (ISBN: 84-96403-96-3). 
 
Nesta nova entrega de álbums "Os Bolechas", escrita e ilustrada por Pepe Carreiro (Vigo, 
1954), preséntasenos unha nova aventura protagonizada polos irmáns que esta vez van a 
unha festa en compaña dos avós paternos. O texto, breve e conciso, está apoiado en todo 
momento polas ilustracións de carácter narrativo, que ocupan un espazo a dobre páxina e 
que enriquecen e amplían a lectura textual. Ambas as dúas, a textual e a visual, están 
adecuadas ao lectorado ao que van dirixidas. Nesta ocasión os protagonistas van coñecer 
unha festa popular con todos os compoñentes típicos da mesma como son a banda de 
música tocando pasodobres, os postos de churros, rosquillas, pan de millo e nubes de 
azucre que fará as delicias dos nenos, os cochiños e outras atraccións, as casetas para xogar 
á puntería. Ao final, atopan alí tamén os avós maternos e todos xuntos van comer o polbo 
sen que falte o estrondo típico dos foguetes. Os personaxes dende o punto de vista 
ilustrativo interprétanse cun estilo infantil e colorista. 
 
 
 
Carreiro, Pepe, As dunas de Corrubedo, ilust. do autor, Vigo: A Nosa Terra,  2005, col. Os 
Bolechas descobren a Natureza, idade recomendada [prelectorado], (20) pp.  (ISBN: 84-
96403-83-1). 
 
Nova entrega desta serie de álbums de Pepe Carreiro (Vigo, 1954) na que Silvestre e os 
Bolechas descobren o parque natural de Corrubedo. Nesta ocasión Silvestre móstralles aos 
irmáns as diferentes partes do parque: as dunas, a lagoa de Carregal e a lagoa de Vixán, 
lugares nos que viven moitos animais e plantas e polos que pasean os protagonistas. O guía 
explícalles as características e comportamentos de animais como as lavercas, as píllaras, o 
pernileiro ou o bilurico pativerde e detense a mostrarlle plantas como o alhelí de praia ou o 
trovisco, planta esta da que lle indica posíbeis usos. Igualmente, Silvestre indícalles e 
recórdalles aos irmáns Bolechas comportamentos que teñen que manter para non estragar o 
hábitat no que están inseridos. Nesta viaxe tamén os leva ao observatorio de aves dende o 
que observan unha fulepa dos carrizos, as galiñolas negras, algún mamífero e un anfibio, 
concretamente un sapo de esporóns. As ilustracións do propio autor para cada un dos títulos 
desta colección presentan as mesmas características con relación aos debuxos dos 
personaxes (figurativos e coloristas) pero achega como novidade, en relación coas outras 
series, que os fondos das imaxes son fotografías dos distintos contornos onde ocorren as 
excursións. 



 
 
 
Carreiro, Pepe, Os Bolechas queren saber...como nacemos, ilust. do autor, Vigo: A Nosa 
Terra,  2005, col. Os Bolechas queren saber, idade recomendada [prelectorado], 30 pp.  
(ISBN: 84-96403-73-4). 
 
Os irmáns Bolechas, creados por Pepe Carreiro (Vigo, 1954), pregúntanse cómo nacen os 
humanos, pois saben que os pitos nacen dos ovos que poñen as galiñas e Sonia di que os 
humanos tamén nacen así. Neste álbum explícaselles o que fan papá e mamá Bolechas para 
meter na barriga da mamá un bebé. Descríbese a anatomía feminina e masculina, cómo os 
espermatozoides buscan o óvulo e cómo, unha vez fecundado, a muller queda embarazada e 
no seu útero se forma un embrión e posteriormente un bebé. Dáse conta da evolución do 
feto ao longo dos nove meses de embarazo e de cómo permanece e se alimenta dentro da 
barriga. Tamén se indica que mamá Bolechas  tivo que acudir ao hospital para dar a luz a 
Tatá e recórdase cómo foi o parto. A seguir, infórmase dos diferentes embarazos e das 
diversas características e actitudes do bebé tomando como exemplo os irmáns protagonistas 
desta colección. Finalmente, recórdase co exemplo de Chispa que os cans nacen coma os 
humanos. Presenta un apartado final, "Lembra", no que se recollen diferentes frases 
importantes para que o lectorado recorde. Este relato vai apoiado por ilustracións coloristas 
e figurativas de marcado carácter infantil, cun estilo próximo aos debuxos animados. Por 
medio das imaxes amplíase a información do texto con esquemas, gráficos, etc. 
 
 
Referencias varias: 
 
- A.N.T., 'Xogamos a que estamos embarazadas?', A Nosa Terra, nº 1.167, 'Fin de semana', 
10 novembro 2005, p. 34. 
 
Dise que o título Como nacemos da serie "Os bolechas queren saber" é até o momento o 
único libro en galego que destinado a menores de oito anos trata o embarazo e o nacemento 
dos seres humanos. Infórmase que a recepción deste álbum está a ser moi boa e recóllese a 
opinión do seu autor, Pepe Carreiro, a respecto de tratar, de maneira natural, un tema tabú 
durante moitos anos. 
 
 
Casal, Uxía, Sede en Ourense, Vigo: Galaxia,  2005, col. Costa Oeste, idade recomendada 
[mocidade], 164 pp.  (ISBN: 84-8488-798-X). 
 
A escaseza dun recurso natural nunha sociedade convérteo nun obxecto prezado e de gran 
valor, ao redor do cal se orixinan tramas e negocios de dubidosa legalidade. Isto é o que 
acontece no Ourense recreado por Uxía Casal (Santiago de Compostela, 1957), no que, 
despois de quince anos sen chover, os hábitos de vida mudan por completo e a auga se 
converte nun obxecto de luxo ao alcance dos máis adiñeirados. O drama argumental desta 
novela de intriga toma corpo cando un sexador de polos chamado Casimiro queda sen 
traballo e acepta a proposta do dono da cervexaría do Moucho, Lalo, de formar parte do 
grupo de camioneiros, que se dedican a transportar auga para unha empresa clandestina. A 



aparente tranquilidade na vida dos protagonistas québrase co inesperado e estraño rapto da 
muller de Casimiro, a apracíbel Aurora, que desencadea unha serie de dúbidas e 
inquedanzas entre os coñecedores da noticia. A necesidade de saber do paradoiro de Aurora 
provoca que, ao mesmo tempo, o lector poida interiorizar nos diferentes protagonistas e 
poida ir desvelando as relacións de parentesco, amorosas ou laborais estabelecidas entre 
eles. Así, tras a lectura de trinta e un capítulos, sábese que Aurora é o cerebro da empresa 
clandestina de transporte de auga para a que traballa Lalo, Casimiro e a súa sogra Minia, 
cunha vida azarosa que afecta a trama. Finalmente, os sufrimentos e desacougos vividos 
polos protagonistas dan paso á ledicia pola chegada da choiva a Ourense. O deseño da 
cuberta de Fausto Isorna (Catoira, 1961) sitúanos no trasfondo da  trama do relato ao 
mostrar unha fotografía dun grupo de chapas de cervexa nunha composición esquinada 
sobre un fondo gris que fala dun ambiente no que o problema de fondo xorde da falta de 
auga. 
 
 
Recensións: 
 
- Xosé M. Eyré, 'Un folletín de lectura amábel', A Nosa Terra, nº 1.179, 'Cultura', 9 xuño 
2005, p. 26. 
 
Salienta a importancia da literatura seriada que ao seu parecer agora vén cubrir eivas que se 
produciran noutros momentos. Pasa a falar da obra que considera un bo exemplo da novela 
folletinesca que cualifica de lectura amábel. Fala da trama que xira arredor da seca e das 
súas consecuencias no Ourense novelado. Refírese aos conflitos que se presentan (amor, 
busca da identidade, etc.) e sobre todo ao secuestro de Aurora, central a medio camiño entre 
a novela negra, detectivesca e de aventuras, sen querer profundar "nas interioridades do 
tráxico nin do dramático", debido a que se enmarca nunha obra por entregas para consumo 
estival masivo. Salienta as pingas de humor e remata comentando que a obra non ofrece 
renovación nin se adecúa á estrutura clásica e ofrece exemplos que se axustan ao canon e 
perde calidade en favor dunha lectura cómoda.   
 
- Jesús Flores, 'Sede en Ourense', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 118, 'Letras en galego', 
16 xullo 2005, p. 10. 
 
Comentario desta novela de Uxía Casal da que se comeza salientando a súa relación coa 
actualidade da cidade, que está a traballar nun plan económico baseado na riqueza da auga. 
Cualifica a obra como divertida, con sorpresas e con personaxes e diálogos interesantes, 
que parte dunha situación que provoca grandes cambios na vida cotiá das persoas. Repasa o 
argumento e a estrutura e destaca do texto o escenario dunha cervexaría, por onde pasan os 
diversos personaxes e suceden cousas inesperadas como o final da historia. Saliéntase a 
traxectoria de Uxía Casal, da que menciona os seus estudos de Xeografía e Filoloxía 
Hispánica, e que talvez o seu labor como docente de lingua galega nun instituto sexa a 
causa do esforzo de adaptación do galego a rexistros máis urbanos. Remata repasando 
outros títulos da autora como Un ano de fábula e catro estacións (1994) e As ás de 
Xenoveva (1996). 
 
- Armando Requeixo, 'As Burgas secas', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Opinión 



cultura', 2 outubro 2005, p. 18. 
 
En primeiro lugar indícase que Uxía Casal é unha narradora que "domina as técnicas e 
resortes prosísticos con habelencia contrastada" como se demostra na súa última novela 
Sede en Ourense. Armando Requeixo resume a historia que nela se narra e destaca, por 
exemplo, a súa prosa áxil.  
 
- Paula Fernández, 'Sede en Ourense', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 137, 
'Infantil/Xuvenil', 13 outubro 2005, p. VII. 
 
Comeza destacando o papel da choiva en moitas obras literarias que chega dende ser 
influinte nos guións ata ser a protagonista. Uxía Casal, autora deste libro, móstranos a 
relación que hai entre a choiva e a xente na cidade de Ourense; a acción transcorre como 
unha novela policial onde á causa dunha longa seca, un home se dedica ao contrabando de 
auga descoñecendo que é a súa familia a que dirixe o mercado mafioso. Esta situación, 
ambientada nos últimos decenios do século XX, provoca un rexurdimento das máis baixas 
calidades humanas, contadas con intriga, misterio, sempre en movemento e sobre todo con 
moita imaxinación do tema, fai que os lectores xuvenís se interesen polo relato.  
 
 
Casalderrey, Fina, Un misterio na mochila de Alba, ilust. Xan López Domínguez, 
Barcelona: Planeta&Ofxord,  abril 2005, col. Camaleón, serie Laranxa, a partir de 8 anos, 
66 pp.  (ISBN: 84-9811-008-4). 
 
Neste relato de Fina Casalderrey (Xeve, Pontevedra, 1952), ilustrado por Xan López 
Domínguez (Lugo, 1957), cóntase a historia dunha misteriosa rapaza chamada Alba dende 
que chega a unha vila no medio da noite coa única equipaxe dunha mochila á que adoitaba 
falarlle coma se fose unha amiga. Alba estabelécese nunha vella casa abandonada e a súa 
presenza non tarda en ser advertida polos veciños, intrigados por saber quen sería aquela 
nena e que segredo agochaba naquela mochila. Axiña comezaron as murmuracións: que se 
era filla dunha meiga por ser tan independente, que se sempre estaba contenta, que se a 
mochila estaba chea de poderosos bebedizos, que se era unha rapaza tenra e especial... 
Marcial, Antón e Lucía deciden pescudar que esconde Alba na mochila ao observar 
sorprendidos as súas virtudes e mesmo como a rapaza consegue que o señor Marcelino, a 
quen todos tiñan por tolo, abandone a súa dor pola morte dun fillo. Daquela intentan 
cambiarlle o seu tesouro por outras cousas pero Alba négase porque contén algo precioso, 
doce, valioso, máxico, todo un tesouro. A reiterada negativa da nena desconcerta os tres 
amigos que deciden roubar a mochila. Pero cando un deles o consegue, tropeza e do seu 
interior saen tan só unha goma de borrar malos momentos, unha caricia, unha aperta, un 
anaco de pan duro e un bico tenro. As ilustracións figurativas de Xan López Domínguez 
(Lugo, 1957) están compostas por unha liña grosa en negro que delimita as formas dos 
personaxes e dos contornos. Non hai intencións volumétricas e os planos están recheos 
dunhas tintas planas  en azuis e grises. Nas figuras dos protagonistas hai un xogo de 
desproporcións que estiliza aos personaxes conferíndolle movemento ás imaxes. 
 
 
Recensións: 



 
- María Navarro, 'A mochila de Alba', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 137, 
'Infantil/Xuvenil', 13 outubro 2005, p. VII. 
 
O artigo comeza facendo referencia aos aspectos usados por Fina Casalderrey para as súas 
obras: Misterio, intriga e linguaxe sinxela e coidada o que fai que a súa lectura sexa amena, 
atractiva e capte a atención dos nenos; e un exemplo de todo isto é Un misterio na mochila 
de Alba, faise un pequeno resumo da obra e despois saliéntanse os elementos que fan que o 
contido do conto capte a atención dos lectores: unha casa abandonada, o contido da 
mochila… Finalmente, destaca os valores que sse trasmiten na obra e como a autora 
introduce personaxes e actuacións humanos para darlle verosimilitude ao relato.  
 
 
Casalderrey, Fina, ¿Quen me quere adoptar?, ilust. Mª Fe Quessada, Vigo: Edicións 
Xerais de Galicia,  outubro 2005, col. Merlín, nº 156, idade recomendada de 7 anos en 
diante, 56 pp.  (ISBN: 84-9782-359-1). 
 
Fina Casalderrey (Xeve-Pontevedra, 1951) preséntanos neste relato a Manuel; un home 
xubilado de avanzada idade, viúvo e cunha filla traballando en África. Manuel ten que 
enfrontarse á soidade do fogar, ás rutinas de cada día e á cantidade de tempo que lle sobra. 
Un día, decidiu colgar da súa porta un taboleiro buscando unha familia con nenos que o 
adoptase. Tiveron que pasar varios días até que a alguén lle atraeu aquel cartel. Os 
primeiros interesados era unha familia ruín; pero logo chegou unha muller con tres 
preciosos cativos, doces e cariñosos que cativaron o corazón de Manuel; e con eles foi 
vivir. Así o ancián atopou a compaña e felicidade que tanto anhelaba. As ilustracións 
figurativas de Mª Fé Quesada (Zamora, 1957) están centradas na caracterización do 
protagonista evidenciando de maneira moi expresiva os estados de ánimo do mesmo, tanto 
no rostro coma na linguaxe do corpo. As imaxes están resoltas con debuxos moi coidados 
de liña fina e acuarela, con tons saturados e contrastados. No seu conxunto achega moita 
información ao relato sobre o contorno, situacións e personaxes que acompañan o  
protagonista.  
 
 
 
Casalderrey, Fina, O meu avó é unha gata, ilust. Marina Seoane, Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia,  2005, col. Andavía, nº 4, idade recomendada [prelectorado], 23 pp.  (ISBN: 84-
9782-285-4). 
 
Nova historia de Fina Casalderrey (Xeve - Pontevedra, 1951), que ten como protagonistas 
humanos a un avó e a súa neta Marciana que, a través do episodio que van vivir, reflicten as 
vivencias e complicidades entre persoas de distintas xeracións. A voz en primeira persoa 
dunha nena de nove anos relata como o día do seu aniversario a súa nai a leva á casa do seu 
avó Siro, que encontra a gatear e miañar contra a parede. Nun principio pensou que estaba 
tolo ou que estaba a artellar un xogo, que lle ofrecía como agasallo, aínda que, ao sentir 
tamén miañar a parede, á nena puxéronselle os ollos redondos de peixe. A tranquilidade 
chegou ao explicarlle o avó que se trataba dun gatiño que lle ía regalar e se perdera entre o 
oco de dous tixolos do cuarto dos trastes. A carón de cada burato, que o avó fixera na 



parede, a nena puxo un prato con leite e cunha lanterna e unha vasoira de pelo suave ambos 
os dous inspeccionaron todos os buratos. Cando xa desistiran pola tristeza e o cansazo, o 
gatiño saíu e púxose a lamber o leite. O berro que lle escapou a Marciana foi tan forte que o 
gato volveu agacharse. As ilustracións de Marina Seoane (Madrid, 1957), a dobre páxina, 
xogan con distintos tipos de planos, estratexia moi utilizada no cinema e con grandes 
posibilidades expresivas na ilustración infantil: o picado, a visión dende arriba, primeiros 
planos fragmentados, … e cun xogo visual a través dun pequeno esquío que se esconde en 
todas as páxinas do relato para a súa busca por parte do lectorado. Son figuras estilizadas 
cunha cabeza redonda desproporcionada, en relación aos corpos, pero con moita forza  
expresiva. A técnica empregada é a acuarela tratada con gran delicadeza. Móvense en 
tonalidades cromáticas cálidas sen grandes contrastes, pero xogan con harmonía de tons e 
riqueza de matices. Achegan información ao texto, facendo desta unión unha unidade 
sígnica. 
 
 
 
Darriba, Manuel, Experimentos coa mentira, Vigo: Galaxia,  xaneiro 2005, col. Costa 
Oeste, idade recomendada [mocidade], 83 pp.  (ISBN: 84-8288-784-X). 
 
Manuel Darriba (Sarria-Lugo, 1973) non amosa máis que un dos posíbeis futuros cara aos 
que se pode camiñar se non se modifican moitas das directrices que rexen o mundo actual. 
A carencia de relacións familiares, o baleiro filosófico, as ansias de poder ou o 
individualismo foron algúns dos síntomas que, a partir do século XX, provocaron grandes 
desavinzas mundiais, que confluíron na creación de dous Bloques irreconciliábeis: o Novo 
País, resultado dun claro núcleo centrífugo -os Estados Unidos de América-, e a Gran 
Potencia, aglutinada e fermentada a partir das sobras do que algúns chamaron 
"neocolonialismo". O eixe central desta novela de ficción científica xira ao redor do 
secuestro de Bei Li, da antiga Taiwán, que era fillo de dous científicos pertencentes a dous 
movementos opostos, o do SI e o do NON, con respecto á creación do Novo País e de quen 
se cría que posuía o don especial da lectura mental, o que era considerado de sumo valor, 
xa que o control da información era unha das máis importantes armas. A través do 
interrogatorio feito a certas persoas relacionadas con Bei Li, non só se revelan máis datos 
sobre a súa persoa, senón que tamén sobre a nova organización mundial, aínda que son 
moitos asuntos e cuestións os que fican sen esclarecer. Os informes que se achegan nas 
últimas páxinas incluso chegan a confundir máis as informacións, pois, en función do 
bando encargado da súa redacción, o seu contido sobre o mesmo asunto varia 
substancialmente. Soamente ten ilustración a cuberta cun traballo de composición feito por 
Fausto Isorna (Catoira, 1961). Sobre un fondo vermello forte aparecen: na esquina superior, 
e parcialmente cortada, unha imaxe do cerebro tomada dunha ilustración científica, no 
medio as letras do título e do autor cunha tipografía de computadora en disposición oblicua 
e debaixo os textos identificativos da editorial. O material visual co que se compón a 
cuberta conecta ca trama da novela; ademais, o xogo cromático empregado introduce unha 
sensación inquietante. 
 
 
Recensións: 
 



- María Navarro, 'Experimentos coa mentira', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 136, 
'Infantil/Xuvenil', 6 outubro 2005, p. VII. 
 
Dá conta da publicación en 2005 de Experimentos coa mentira, de Manuel Darriba. 
Indícase o contexto no que está ambientada a novela e sinálase que nela corren paralelas 
dúas historias que teñen elementos en común. Resúmense os contidos desta obra de Darriba 
e, finalmente, destácase que nela o autor xoga co lector, así como que o final aberto 
permítelle a este "imaxinar un desenlace calquera e ao escritor a posibilidade de continuar 
a/s historia/s". 
 
Referencias varias: 
 
- Jaureguizar, 'Manuel Darriba analiza o poder en 'Experimentos coa mentira', El Progreso, 
'Cultura y comunicación', 7 marzo 2005, p. 72. 
 
Comentario sobre a obra de Manuel Darriba, Experimentos coa mentira, publicada na 
colección para rapaces "Costa Oeste", da Editorial Galaxia. Dáse conta do argumento desta 
ficción, na que o protagonista é un telépata nun mundo dominado por dúas potencias rivais, 
e destácase que segundo o autor o lectorado agardado estaría ante "unha mestura de xénero 
fantástico cun trasfondo de intriga", así como ante "un cruce entre Blade runner e 
Macchiavelo" que "fala de poder e mentira". Tamén se destaca que nesta novela se combina 
o diálogo e a prosa sistematicamente. Finalmente, alúdese a outros traballos que está 
levando a cabo Manuel Darriba, como por exemplo, a recente realización do guión dunha 
curtametraxe exenta de conversas e que producirá a empresa "Vaca Films".  
 
 
Docampo, Xabier P., De cores e de amores, ilust. Xosé Cobas, Vigo: Galaxia,  2005, col. 
árbore/galaxia, idade recomendada [prelectorado], [30] pp.  (ISBN: 84-8288-860-9). 
 
Xabier Puente Docampo (Rábade, Lugo, 1946) transporta ao lectorado agardado neste 
conto a un mundo simbólico e onírico onde se recrea, a través de múltiples metáforas 
visuais, a forza primixenia do amor como motor universal e creador que rexe os cimentos 
da vida dando orixe a todas as formas concebíbeis e imaxinábeis. As protagonistas desta 
historia, dúas pingas, unha azul e outra vermella, aparecen nunha situación inicial de 
soedade que, dende a perspectiva do autor, non leva a nada nin podería ofrecer nada. 
Cóntase nunha linguaxe breve e concisa que, ás veces, hai unha forza invisíbel que "non se 
sabe ben de onde vén" e que as atrae até que se encontran. O xogo de ambas as dúas dá 
lugar a unha plasticidade inequívoca e totalmente explícita: as cores xúntanse, dispérsanse, 
abrázanse, e son capaces por elas soas, a través da danza imparábel que as atrae, de crear a 
maxia entre as pingas-cores encontradas, de achegar o sol, os paxaros ou os ceos máis 
diversos. Amósase a forza que as vencella de xeito irremediábel pero tamén a súa ausencia 
capaz de traer a noite máis fonda. O autor continúa falando, até o final das páxinas, do amor 
que todo o envolve e da súa capacidade infinita de enxendrar constantemente máis 
pingas...e máis amores. Con este tipo de libros asegúrase que o lector/a goce dunha 
experiencia estética, ademais doutras accións intelixentes como buscar o sentido das 
imaxes, facer todo tipo de asociacións…Dende a cuberta as ilustracións moi achegadas á 
abstracción de Xosé Cobas (Logrosa-Negreira, A Coruña, 1953) deleitannos visualmente 



por mostrar unha serie de debuxos cunha concepción poética e de gran lirismo, creando 
xunto co texto un diálogo moi harmónico - poética textual e visual. Están realizadas con 
trazos e pinceladas de cores acuareladas con predominio de tons quentes, transmitindo unha 
sensación cálida e limpa reforzada pola propia cor branca do fondo do papel . O texto e a 
ilustración  completan o contido da obra. 
 
 
 
Docampo, Xabier P., A decisión de Valerio, ilust. Xosé Cobas, Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia,  2005, col. Andavía, nº 6, idade recomendada [prelectorado], 24 pp.  (ISBN: 84-
9782-287-0). 
 
Xavier P. Docampo (Rábade, 1946) conta por medio dun narrador omnisciente como 
Valerio decide un día ir de feira, despois de coller cartos agochados, e do que fai: no canto 
de comprar fariña ou outras cousas que precisaba, merca un burro para que o transporte e 
ademais lle faga compañía xa que se ve vello. Noutra feira compra un acordeón e os tres 
dedícanse a viaxar polo mundo até que de vello, como di Valerio conseguirá comida e leito 
por medio de contar contos. Dende a cuberta as ilustracións figurativas de Xosé Cobas 
(Logrosa, Negreira, 1953) mostran unha serie de debuxos cunha composición a dobre 
páxina na que se ten en conta o espazo que vai ocupar o texto. As formas dos personaxes 
son moi estilizadas xogando coas desproporcións e esaxeracións buscando unha maior 
expresividade e ocupación no espazo. A técnica utilizada é a pintura con trazo solto e 
percibíndose os distintos matices a través de veladuras, a gama cromática ten relación co 
discorrer do relato indo dende tonalidades frías até chegar a tons cálidos e saturados, dun 
xeito paralelo co que ocorre co relato. Ao longo das páxinas desenvólvese un xogo visual 
protagonizado por un gato que se esconde en todos os debuxos. 
 
 
 
Ezquieta, Itziar, O cuarto prohibido, Ilustr. Itziar Ezquieta, Pontevedra: OQO Editora,  
xullo 2005, col. Q, idade recomendada [lectorado autónomo], 44 pp.  (ISBN: 84-934499-8-
9). 
 
Relato fantástico-realista de Itziar Ezquieta (A Coruña, 1975) no que un leñador moi pobre, 
pai de tres fillas, corta un día no monte un grande e vello teixo do que sae un furioso 
xigante. Este personaxe dille ao leñador que para recuperar a machada, que se lle coou pola 
fenda aberta do tronco no que el vive, ten que dicirlle á súa filla máis vella que a veña 
buscar. A filla do leñador accede a esta petición, así como a facer todo o que o xigante lle 
mande a cambio dunha moeda de ouro para seu pai e de ser a dona de todo canto o xigante 
ten. A primoxénita non cumpre a súa promesa e míntelle ao xigante, que a mata e que 
convence ao leñador e á súa segunda filla para que esta lle faga compañía á irmá maior. A 
segunda filla do leñador, igual que a primeira, promételle ao xigante facer todo canto el 
diga, pero do mesmo xeito que aquela míntelle, razón pola que o xigante a degola. Será a 
filla pequena do leñador quen engane ao xigante e logre restaurarlle a vida ás súas irmás, 
cuxos corpos permanecen no cuarto ao que o xigante lle ten o acceso prohibido, coa axuda 
da súa agulla de prata, fío e unha misteriosa untura que o xigante ten gardada nun tarro. 
Fóra do tronco do vello teixo e unha vez que o xigante regresa á casa, as tres irmás, grazas 



á untura que lles queda, pechan para sempre o tronco da árbore na que vive o xigante. Este 
album evidencia, xa dende a cuberta, o misterio arredor do que xira a trama do relato; 
invítanos a través da pechadura a entrar no cuarto prohibido, as cores e as pegadas 
sanguinolentas tamén anuncian a temática do mesmo. As ilustracións da autora son de 
estilo figurativo e de marcado carácter surrealista. Emprega unha técnica mixta onde se 
poden apreciar anacos de papéis, manchas de pintura, fregados, esgrafiados, etc. con unha 
intención moi expresiva. Xoga con  composicións, sempre a dobre páxina, nas que o texto 
se integra variando a súa cor  dependendo do fondo da ilustración. A intención das 
ilustracións encaixa moi ben coa temática da obra: os chorreos de pintura semellando a 
sangue, as perspectivas dirixindo a mirada hacia unha porta escura, o dramatismo das cores 
enfatizando os ambentes, todo isto fai que as ilustracións aporten ao texto maior inquedanza 
e dramatismo. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Blanca C. Domínguez, 'OQO, a nova editorial galega', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
verán', 17 xullo 2005, p. 68. 
 
Dáse noticia da publicación de catro novos títulos en galego, castelán e catalán:  ¡Manda 
narices!, Rato Tom e Rata Tomasa, O cuarto prohibido e Celestino Taranbainas, por parte 
dunha nova editora, a editorial OQO. A seguir, ofrécense datos deste novo selo editorial e 
infórmase de que pretende dar a coñecer lendas e contos de distintas culturas, desenvolver a 
imaxinación do seu lectorado e fomentar a súa creatividade e reflexión. A continuación, 
Blanca Domínguez indica que OQO contará coa colaboración de ilustradores de 
procedencia diversa e que tentará "chegar á literatura en esencia, transmitir emocións e 
"facer bos libros para lectores bos". Finalmente, sinálanse as idades ás que, de momento, 
están dirixidos os seus libros. Para nenos de tres a sete anos OQO conta coa colección 
"Contos a pedir de boca", mentres que para nenos de oito a doce anos presenta a colección 
"Para lectores intrépidos". 
 
- MARÉ, 'Ampliando a oferta aos lectores', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 17 xullo 2005, p. 31. 
 
Indícanse os alicerces sobre os que xorde OQO, a nova editora especializada no xénero da 
literatura infantil e xuvenil e dise que Eva Mejuto é a encargada de comunicación e Marisa 
Núñez a directora da edición desta nova empresa. A continuación infórmase da publicación 
simultaneamente en galego, castelán e catalán, de catro títulos, Manda narices!, Rata 
Tomasa e Tom Rato, O cuarto prohibido e Celestino Tarambainas, así como da intención 
da editorial de publicar novos contos e lendas de diferentes culturas. Tamén di que OQO 
aposta polo álbum ilustrado de producción propia e pola existencia dun espazo de creación 
para autores e ilustradores no que amosar novas propostas. Finalmente, indícanse as 
coleccións coas que esta nova editorial sae ao mercado e a franxa de idade do lectorado ao 
que van dirixidas. Dentro da colección Q, para lectores intrépidos, nenos de entre oito e 
doce anos, inclúese O cuarto prohibido, de Itziar Ezquieta.  
 
 
Fernández Paz, Agustín, A fuxida do mar, ilust. Enric Solbes, Vigo: Edicións Xerais de 



Galicia,  2005, col. Andavía, nº 7, idade recomendada [prelectorado], 24 pp.  (ISBN: 84-
9782-288-9). 
 
Agustín Fernández Paz (Vilalba, 1947) achega neste album unha anécdota que está moi 
presente no imaxinario infantil: a desaparición de algo que aprecia e co que convive, neste 
caso o mar. Faino cunha linguaxe moi adecuada ao destinatario da colección: frase curta, 
falta de abstracción, etc. O mar é un elemento natural co que convive a diario Raquel, unha 
personaxe recorrente na obra deste escritor, pois ten a casa enfronte del e goza co ruído das 
ondas, ruído que non notou unha mañá e polo tanto provocu un gran desconcerto na 
protagonista até que se decata que o mar desapareceu. Prodúcense unha serie de accións, 
como por exemplo a manifestacións da nenez e de toda a poboación, até que de novo o mar 
volve ao seu sitio e se recupera a normalidade, todo parece que se tratou dun soño. Esta 
anécdota pode seguirse por medio dos debuxos de Enric Solbes, que ademais a amplía con 
elementos referidos ás características dos personaxes, e introdúcese como en todos os libros 
desta colección un elemento gráfico repetitivo, neste caso unha estrela, coa intención de 
que sexa atopado polo lectorado, un xogo moi ao uso cando se inicia na lectura. Son 
ilustracións figurativas, nas que predominan as cores laranxas e azuis. As composicións, a 
dobre páxina, complementan o texto con imaxes que seguen con fidelidade o relato. As 
figuras dos protagonistas están debuxadas con estilo anguloso, pero a sensación que 
transmiten as imaxes son sensíbeis e cálidas. 
 
 
 
Fernández Paz, Agustín, A noite dos animais, ilust. Enjamio, Vigo: Galaxia,  2005, col. 
árbore/galaxia, nº 138, serie Laranxa, a partir de 8 anos, 53 pp.  (ISBN: 84-8288-805-6). 
 
En oito capítulos numerados, Agustín Fernández Paz (Vilalba 1947) por medio dunha 
terceira persoa omnisciente narra as peripecias de Raquel, unha nena de sete anos, cos 
animais que pinta nun caderno que lle regalou unha tía "Made inTaiwan", un día que os 
seus pais deciden, despois de moito pensalo, deixala soa mentres van a unha obra de teatro 
na que participa a nai. Despois de moitas recomendacións Raquel queda soa e decide non 
facer caso ás recomendacións e montarse unha velada ao seu gusto: comer o que máis lle 
apetecía e empachar, ver TV, até que cansa se pon a pintar animais no caderno nunha 
paisaxe moi próxima á da casa da súa avoa. Os animais cobran vida cando o caderno está 
aberto e desaparecen ao pechalo, así cando chegan os pais da nena observan que todo está 
revolto pero que a súa filla está ben. Nas aventuras cos animais hai recordos de tendencias, 
correntes, autores e obras do autor e da literatura universal, así hai capítulos que nos levan 
ao xénero de misterio (pinura e toma de vida do león), recorda á película protagonizada por 
este animal, tamén aparece Milú, o can de Tintín, etc. As ilustracións de estilo figurativo de 
Enjamio en distintos tamaños salpican as páxinas do libro; están feitas en negro e diversas 
tonalidades de laranxas. As formas son estilizadas e a liña recorda o trazo tremecente dos 
debuxos infantís nos que, por outro lado, está centrada parte da trama do conto. 
 
 
Recensións: 
 
- María Navarro, 'A noite dos animais', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 140, 



'Infantil/Xuvenil', 3 novembro 2005, p. VII. 
 
Comeza falando do tema principal da obra que é o fascinante mundo da imaxinación, que 
se introduce na casa da protagonista, Raquel, para facer que pase unha noite moi divertida. 
Céntrase tamén no autor da obra, Agustín Fernández Paz, e explica por qué a obra foi 
escrita para tentar contarlle aos nenos cómo pasa Raquel, unha nena de sete anos pero 
cunha sorprendente madureza, unha noite na casa cando seus pais se ausentan. Elóxiase a 
obra pola transmisión de modelos de comportamento así como por demostrar que non son 
necesarios tantos aparellos que limitan a creatividade. Remata destacando o didactismo que 
aparece na obra e considera que vai gustar pola expresión sinxela e coidada que presenta.    
 
Referencias varias: 
 
- A.S., 'A necesidade de imaxinar', La Voz de Galicia, 'Culturas', 'Letras en galego', 27 
agosto 2005, p. 7. 
 
Saliéntase o poder imaxinativo dos nenos e as sorpresas que poden aparecer nos cadernos. 
Ponse como exemplo a protagonista de A noite dos animais, de Agustín Fernández Paz, que 
debuxa animais nun caderno e estes adquiren vida. Destaca que estamos ante unha obra na 
que se homenaxea o estímulo da imaxinación, que se ve reflectido tamén nas ilustracións de 
Enjamio. 
 
 
Fernández Paz, Agustín, ¡Que medo, mamá Raquel!, ilust. Fran Jaraba, Vigo: Edicións 
Xerais de Galicia,  2005, idade recomendada [lectorado autónomo], [40] pp.  (ISBN: 84-
9782-380-X). 
 
Neste conto de medo, de terror, de Agustín Fernández Paz (Vilalba, 1947), un narrador 
omnisciente relata os medos que invaden a dous irmáns, Sara, a maior, e Fran, un venres 
que os seus pais teñen que marchar ao cine antes de chegar a avoa, mamá Raquel. Nunha 
noite de vento e choiva vaise a luz e os rapaces viven unha serie de aventuras a partir de 
que a casa e as rúas da súa cidade se desfiguran por un apagón de luz e por elas aparecen 
personaxes dos contos máis próximos ao imaxinario infantil: bruxa, lobo, ogro, 
dragón…Todo se resolve cando volve a luz e atopan a mamá Raquel, unha maga, para eles, 
contra quen non se revelan nin bruxas, nin lobos, nin ogros. A tipografía do título do libro 
sérvenos como un elemento conectivo, colócanos na trama do mesmo  ao crearnos unha 
atmósfera chea de connotacións misteriosas e estrañas. Encontrámonos diante dun libro que 
dende a cuberta tanto as imaxes como o propio deseño do título fálanos do medo. Neste 
texto as imaxes de Fran Jaraba (Pontevedra,1957) ocupan maior espazo que o texto nas 
páxinas, ademais existe unha grande interrelación entre as ilustracións e o texto formando 
unha unidade con significado. As imxes son de grande expresividade lograda con formas de 
marcado carácter narrativo, cómico e con trazos moi acentuados, próximos aomundo do  
cómic. Dende a cuberta móstranos aos personaxes da narración e todas as situacións 
creadas pola propia imaxinación deles mesmos. Trátase de ilustracións feitas con pintura 
densa e trazos negros, de cores fortes e contrastadas, xogando con tons oscuros  e 
inquedantes. 
 



 
 
Fernández Paz, Agustín, A escola de piratas, Premio Edebé de Literatura Infantil, ilust. 
Luís Filella, A Coruña: Edebé - Rodeira,  2005, col. Tucán, nº 5, mais de 8 anos, 159 pp.  
(ISBN: 84-96352-10-2). 
 
Neste relato, denominada tamén novela coral, unha escola de Galicia convértese nun barco, 
os seus alumnos en piratas e o profesor en capitán Kidd. Nun ambiente chuvioso, non deixa 
de chover durante moito, de novo unha nena deixa ir a súa imaxinación, soña e consegue 
que a escola se converta en barco e que o profesorado chegue a se adaptar, mesmo o máis 
reacción, a un novo modo de ensinar, de soñar, de pensar. Unha homenaxe á fantasía e á 
imaxinación e ao seu poder para cambiar o mundo seguindo a G. Rodari e a Álvaro 
Cunqueiro de quen mesmo se toma a estrutura da obra, como por exemplo o introducir os 
currículos dos protagonistas. As ilustracións de Luis Filella son de estilo figurativo. A 
portada anticipa o contido da narración e os debuxos do interior describen distintos 
momentos do relato. Todas as páxinas teñen unha greca feita con obxectos propios dos 
piratas (sable, mapa do tesouro, etc.) con intención decorativa. A técnica empregada é a 
acuarela en tonalidades cálidas. As formas están delimitadas por unha liña de contorno en 
negro. 
 
 
Recensións: 
 
- CLIJ, 'A escola dos piratas', CLIJ, nº 183, xuño 2005, p. 66. 
 
Comeza facéndose referencia á publicación de A escola de piratas, de Agustín Fernández 
Paz, unha novela na que sinala que se lle rende unha homenaxe a escritores de libros de 
fantasía como Roalda Dahl ou Gianni Rodari, á vez que critica a todos aqueles que rexeitan 
no sistema educativo a creatividade e a iniciativa. Ademais de sinalar que esta obra foi 
gañadora do Premio Edebé e facer unha breve achega argumental, destácase a orixinalidade 
e fantasía do narrado, aínda que os personaxes resultan "un poco 'tópicos" e algúns 
caricaturescos, un aspecto que tamén se observa nas ilustracións de Lluís Filella. 
 
- María Navarro, 'Piratas na escola', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 144, 
'Infantil/Xuvenil', 1 decembro 2005, p. VII. 
 
Comézase destacando a grande importancia que adquire a imaxinación na obra de Agustín 
Fernández Paz, A escola de piratas, galardoada co Premio Edebé de Literatura Infantil 
2005. Considérase que a imaxinación é a solución a moitos males da actualidade e que esta 
adquire moitas posibilidades na literatura. Repásase o argumento desta historia 
protagonizada por Marta, e saliéntase que nela o autor vilalbés consegue trasladar ao 
lectorado a outros mundos, a outras realidades fantásticas, especialmente a través de 
representacións concretas e da interacción entre seres animados e inanimados. Remata 
referíndose ao estímulos da creatividade que se fai nesta obra e o fomento nela de pautas 
sociais e de comportamento, axudado todo por unha expresión sinxela e atractiva. 
 
Referencias varias: 



 
- Primeras noticias, 'Es imposible ser escritor si antes no has experimentado con pasión el 
placer de la lectura', Primeras noticias, nº 210, 2005, pp. 79-84. 
 
Entrevista a Agustín Fernández Paz, gañador do Premio EDEBÉ con A escola de piratas. 
Comeza lembrando as lecturas de infancia, entre as que destaca a influencia de A illa 
misteriosa, de Jules Verne ou dos cómics. Lembra cómo chegou á Literatura infantil e 
xuvenil nos últimos anos do franquismo, cando comezou a dar clases e tamén se iniciaban 
as traducións de autores europeos que renovaron esta literatura como Roald Dahl, Christine 
Nöstlinger ou Gianni Rodari, á que tamén o aproximou o seu gusto pola literatura de 
xénero. Considera que para ser un bo escritor hai que ser un gran lector, que o seu labor 
como docente lle serve para coñecer os cambios no mundo dos adolescentes e das lecturas 
que prefiren. Con respecto aos hábitos lectores pensa que os mozos len nunha alta 
porcentaxe e que hai lecturas que gustan curso tras curso, como Querida amiga, de Marina 
Mayoral; Drácula, de Bran Stoker; Rebeldes, de Susan Hintou; ou Anxos en tempo de 
chuvia, de Miguel Vázquez Freire. Do actual panorama da literatura infantil e xuvenil opina 
que se publica demasiado, que as boas obras case non teñen oportunidade de consolidarse, 
que segue a invisibilidade social desta literatura e que hai unha gran vitalidade creativa. 
Refírese tamén ao labor solitario do escritor, á importancia da mediación e confesa que lle 
entusiasma ver como cada nova historia que escribe vai medrando. Do seu estilo considera 
que todas as obras teñen en común a nosa relación co mundo mítico vinculado ás 
sociedades rurais e en perigo de extinción. Explica que A escola de piratas é a súa primeira 
novela coral, na que se fala de cousas importantes con humor. Destaca desta obra a defensa 
da fantasía e da imaxinación como forma de cambiar o mundo, ademais da denuncia da 
"forma caduca" de entender a escola, todo isto con referentes como Rodari ou Cunqueiro, 
que explican o lema co que foi presentada a obra ao premio. Dos premios cre que foron un 
xeito de dalo a coñecer como escritor tanto dentro coma fóra de Galicia, ademais da dose 
de confianza e a promoción da obra galardoada, que a aproxima a un amplo lectorado 
potencial. Remata adiantanto algúns detalles da novela xuvenil na que está traballando e 
que ten o seu xerme nun relato anterior, do que se reproduce un breve parágrafo. 
 
- Concha Pino, 'Fernández Paz gaña o Premio Edebé de literatura infantil cun conto coral', 
La Voz de Galicia, 'Cultura', 27 xaneiro 2005, p. 46. 
 
Dáse conta da concesión do Premio Edebé Infantil a Agustín Fernández Paz por Escola de 
piratas. Saliéntase que esta á primeira novela coral que escribe o autor vilalbés, que sempre 
tivo querencia polo protagonismo individual. Repásase o argumento da historia e sinálase 
que Fernández Paz recoñece a influencia de Gianni Rodari e Álvaro Cunqueiro, aos que 
homenaxeou mesmo no lema, no que figuraban os dous lugares de procedencia dos autores. 
Finalmente, refríese á importancia deste premio tanto para o propio autor como para a 
literatura galega e lembra que xa en 1994 fora merecedor deste galardón, aínda que na 
modalidade xuvenil.  
 
- Alberto Quián, 'A miña novela é debedora de Cunqueiro e Rodari', Faro de Vigo, 
'Sociedad y cultura', 27 xaneiro 2005, p. 44. 
 
Entrevista a Agustín Fernández Paz con motivo da concesión do Premio Edebé á súa obra 



Escola de piratas. O autor responde a cuestións como a importancia que lle concede a un 
premio no que concorren orixinais nas catro linguas do estado, explica que nela quixo facer 
unha homenaxe a Álvaro Cunqueiro e Gianni Rodari, defensores do poder da imaxinación. 
Explica brevemente algúns trazos do argumento e salienta que é unha obra diferente ao 
resto da súa producción por ter un narrador coral, moi descritiva e con aventuras moi 
dialogadas. Alude tamén ás dificultades que implica o protagonismo colectivo, como a falta 
dunha definición clara dos personaxes. Remata salientando o bo nivel da literatura infantil e 
xuvenil de toda España.  
 
- Maré, 'Os premios Edebé galegos presentaranse en Compostela', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 7 
maio 2005, p. 41. 
 
Anúnciase a presentación na Fundación Caixa Galicia dos dúas obras gañadoras do Premio 
Edebé, A escola de piratas, de Agustín Fernández Paz e Os donos do paraíso, de Andreu 
Martín. Tamén se adianta que á presentación asistirán tamén os premiados en edicións 
anteriores Gloria Sánchez, Fina Casalderrey e Enrique Sánchez. Remátase salientando que 
Agustín Fernández Paz fai na súa obra unha homenaxe á fantasía, á imaxinación e ao poder 
de cambiar o mundo. 
 
- Maré, 'Cumio de escritores de literatura xuvenil', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 11 maio 2005, p. 
44. 
 
Dáse conta da próxima presentación na Fundación Caixa Galicia das obras galardoadas nas 
modalidades infantil e xuvenil no Premio EDEBÉ 2005. 
 
 
- Carmen Villar, 'Agustín Fernández Paz gaña o premio EDEBÉ de literatura infantil', La 
Opinión, 'Cultura', 13 maio 2005, p. 61. 
 
Comeza achegando algúns trazos da novela. Dá unhas características biográficas do autor, 
salienta que xa alcanzara este premio. Recolle palabras do autor nas que parte de Rodari e 
Cunqueiro para compoñer a obra. Tamén se refire á modalidade xuvenil que foi gañada por 
Andreu Martín. Finaliza con declaraciósn de Agustín Fernández Paz referidas a que para 
cambiar o mundo antes hai que imaxinalo e tamén se refire a que nesta obra volve á crítica 
dunha escola tradicionalista. Remata dicindo que estas obras pronto se verán traducidas a 
todas as linguas do estado e mesmo a braille. 
 
- Carmen Villar, 'Fernández Paz: 'Se queremos un mundo difrente, antes hai que imaxinalo', 
Faro de Vigo, 'Sociedad y cultura', 13 maio 2005, p. 47. 
 
Comeza achegando algúns trazos da novela, ligo dá unhas características biográficas do 
autor, referidas sobre todo ao premio EDEBE que xa alcanzara. Recolle palabras do autor 
nas que parte de Rodari e Cunqueiro para compoñer a obra. Tamén se refire á modalidade 
xuvenil que foi gañada por Andreu Martín. Finaliza con declaraciósn de Agustín Fernández 
Paz referidas a que para cambiar o mundo antes hai que imaxinalo e tamén se refire a que 
nesta obra volve á crítica dunha escola tradicionalista. 
 



 
- Maré, 'De escolas de piratas e donos de paraísos', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 13 maio 2005, 
p. 46. 
 
Presentación da obra de Agustín, premio edebé que será publicada nas catro linguas do 
estado e en braille, grazas a un convenio coa Once. Cítanse aos presentadores, faláse un 
pouco do argumento da obra, saliéntase a imaxinación e fantasía. A débeda con Rodari e 
Cunqueiro. Tamén sa fala un pouco da obra premiada na modalidade xuvenil, Os donos do 
patraíso, de Andreu Martín. 
 
- C.P., 'Rodeira publica en galego as obras gañadoras dos premiso EDEBÉ', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 13 maio 2005, p. 54. 
 
Nova da presentación en Santiago de compostela desta obra de Agustín Fernández Paz, 
xunto coa de Andreu Martín, gañadoras do premio EDEBÉ. Salienta que as dúas obras 
teñen en común a crenza dos dous autores en que a imaxinación pode cambiar o mundo. Da 
obra de Fernández Paz salienta o feito de que unha escola se converta en barco, fantasía e 
imaxinación en xogo. Fernández Paz cualifica a súa obra de coral e de débeda a Cunquiero 
e Rodari. 
 
- Silvia Gaspar, 'Dous clásicos para un premio', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', 
'O que le, é un león', 18 maio 2005, p. 8. 
 
Faise eco da presentación en Santiago das dúas obras gañadoras do premio  dáse unha 
breve biografía dous dous galardoados e a temática da obra galardoada. Faise 
fundamentalmente un percorrido polos títulos que consideran máis significativos destes 
dous autores. No caso de Agustín Fernández Paz dise que dende que acadou o premio 
Marlín coas Flores radiactivas as súas obras son un punto de referencia na literatura galega, 
del  dise "parten correntes comprometidas co medioambiente e a paridade da condición 
feminina", logo refírese ás súas obras inclinadas cara ao humor (Contos por palabras), as 
fantásticas (Avenida do parque, 17) e as de terror (Cartas de inverno, Aire negro), o paro 
(Os pés no aire), os sen-teito (O meu nome é Skywalker), a inmigración (O soño do merlo 
branco) os desasatres ecolóxicos (A praia dos lagartos) 
 
 
Fernández, Ana Mª, Contos con sombreiro, ilust. Ánxeles Ferrer, Barcelona: 
Planeta&Ofxord,  abril 2005, col. Camaleón, Serie Amarela, a partir de 6 anos, 56 pp.  
(ISBN: 84-9811-010-6). 
 
Ana María Fernández (Palma de Mallorca, 1949) presenta neste volume a relación que se 
estabelece entre Marilinda e os seus alumnos e alumnas a través da fantasía. Marilinda 
chega á escola dos nenos tristes, onde hai nenos e nenas que, por ter perdido na guerra a súa 
familia e todo canto posuían, non falaban. Marilinda pensou na maneira de lles devolver o 
gusto polas palabras e decidiu levar á clase uns sombreiros coa capacidade de lograr que 
quen os poñese se convertese no protagonista dun conto. Insírense así diversas historias que 
acontecen cada vez que un dos nenos elixe un sombreiro. Luís convértese nun cociñeiro 
que atopa traballo nun palacio e consegue que o príncipe recupere o apetito. Tina 



transfórmase en astronauta e viaxa polo espazo, onde coñece unha estrela á que peitea 
cunhas trenzas. Mauro é un mago ao que lle saen mal os trucos e grazas aos consellos do 
mago vello do lugar chega a ser moi admirado. María é unha condutora de autobuses que se 
ten que enfrontar a un crocodilo agresivo que se tranquiliza coas súas caricia. Fran muda os 
seus pesadelos polos soños máis marabillosos do mundo porque cada noite pon o pucho de 
durmir do seu avó. Nos cinco primeiros días, os resultados dos sombreiros de Marilinda 
quedaron probados e axiña comezaron a facerse famosos e a borrar da boca das xentes o 
nome daquela escola. As ilustracións figurativas de Ánxeles Ferrer (Valdeorras, Ourense, 
1957) acompañan o texto con debuxos imaxinativos dalgunhas situacións nas que os 
protagonistas se ven envoltos. A técnica empregada é a acuarela aplicada con cores moi 
matizadas aínda que sempre con tons cálidos. 
 
 
Recensións: 
 
- Paula Fernández, 'Contos con sombreiro', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 142, 
'Infantil/Xuvenil', 17 novembro 2005, p. VII. 
 
Evócanse as historias para a infancia nas que os protagonistas eran nenos desfavorecidos e 
coas que se transmitía a mensaxe de esperanza nun mundo mellor. Con este mesmo motivo 
dise que a obra que se trata conta cun obxecto como elemento para superar as dificultades. 
Repásase o argumento deste conto de Ana Mª Fernández, no que a través dos sombreiros 
que emprega unha mestra consegue que a felicidade chegue de novo a uns nenos tristes 
pola perda das familias na guerra. Sinálase que se trata dunha obra cunha "historia de corte 
tradicional", na que se xoga con diferentes narradores pola inserción de contos dentro da 
narración principal, todos eles moi orixinais e do gusto da infancia. Remátase destacando a 
boa dose de todos os elementos importantes de cara a espertar o interese lector nos máis 
novos, á vez que por facerlles ver que todos son diferentes pero que se poden mellorar as 
relacións entre os grupos. 
 
 
Ferriol, Pedro, Un home na praia, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  abril 2005, col. Fóra 
de xogo, nº 84, idade recomendada [mocidade], 182 pp.  (ISBN: 84-9782-311-7). 
 
"Un home na praia" é o título dun dos once relatos presentados por Pedro Ferriol (A 
Habana, Cuba, 1948) neste volume, que lle permite desprazarse ao lector por puntos 
xeográficos moi distantes, tales Santiago de Compostela, Camagüey ou o Triángulo das 
Bermudas. De igual modo, o elenco dos seus personaxes caracterízase pola súa disparidade, 
xa que o ser humano ten de partillar vivencias con seres do alén ou con animais dotados de 
calidades sobrenaturais. Todas estas vivencias van estar inzadas de feitos nada 
convencionais, misteriosos, fantásticos e incluso marabillosos. Así, a insatisfacción de 
certos espíritos provocan o seu regreso do mundo de ultratumba, como acontece nos relatos 
"Herdanza maldita", no que Manuel sofre a vinganza dunha amante abandonada polo seu 
avó, "O teu derradeiro alento", no que Lisa, despois de convencer a Ricardo para que 
insufle vida co seu alento tras o seu enterramento, o asasina en pagamento da indiferenza 
que tiña mostrado por ela en vida, e "Caprichos do espírito", no que Pedro recibe a visita da 
súa ex-muller xa falecida, que o abandona logo de preñar o seu espírito e poder ter ese fillo 



tan desexado. O amor adopta outras tinturas en pezas como "Un home na praia", que 
recolle a historia de Paulo que cumpre o seu soño de ser mariñeiro e se chega a converter en 
golfiño ao decidir unir a súa vida ao dunha serea, ou "Obxecto de amor", no que a David se 
lle converte en po, que logo se esvaece, a única testemuña material que lle ficaba dun 
tórrido encontro amoroso. Outro dos polos sobre os que xiran estes relatos é a existencia 
humana, pois ao pé de historias como "O intruso", no que un mozo universitario deixa de 
existir ao serlle roubada a súa vida, ou "O Encontro", no que Rosa non é recoñecida por un 
home que presenta a mesma aparencia que o seu mozo, aparecen outras como "A 
conciencia" e "Unha segunda oportunidade", nas que os protagonistas poden regresar á súa 
xuventude para endereitar e modificar diversos episodios nefastos do seu pasado. A 
convivencia de seres humanos e animais tamén ten cabida en textos como "Un pobre 
cabalo", no que unha muller perde a vida ao deixarse convencer por un cabalo que fala, e 
"A cadela", no que un viaxante de comercio é salvado varias veces por unha cadela de ollos 
vermellos que, tras a súa morte, se chega a transformar nunha muller. Por último, a 
presenza dese ser protector que parece acompañarnos en vida xorde en "Aquel homiño", no 
que Antón é acompañado nas súas épocas de soidade por un pequeno trasno que, á súa 
morte, vai na procura doutro neno ao que acompañar en vida. Somentes ten ilustración a 
cuberta. Está referida a un dos relatos do interior, o que coincide co nome do libro, 
evocando o momento no que, o protagonista, 
deixa atrás o barco. As tonalidades frias que emprega para facer a ilustración coinciden co 
ambente melancólico que tingue o relato. 
 
 
Recensións: 
 
- Xosé M. Eyré, 'Relatos de amor e misterio', A Nosa Terra, nº 1.181, 'Narrativa', 23 xuño 
2005, p. 26. 
 
O artigo comeza facendo referencia ao drástico cambio que sofre a vida do cubano Pedro 
Ferriol Suárez, agora escrita e noutroa dedicouse a nvaver ppolos mares, coa súa nova 
actividade xa conseguiu algúns premios, debido a quedesexa integrarse plenamente na 
cultura galega; a súa última publicaciónn titulada Un home na praia ; da colección "Fóra de 
xogo" da Editorial Xerais, consta de doce relatos de diversas estenxións que mesturan 
sentimensots contrastados de fenónmenos estraños que lles cambiarán a vida por completo. 
O artigo recórdanos que o libro ten unha estrutura simple respecto ás te´cnicas narrativas e 
exempmlificícanos a situación dos personaxes coas nosas vidas e invítanos a reflexionar 
sobre pequenos sobresaltos que podemos sufrir e así cambiar os aspectos negativos das 
nosas vidas. O artigo coméntanos alglunha das historias do libro, como por exemplo, a que 
lle dá título ao libro, historia fanta´stica onde se realsta a importancia do tema do amor nas 
nosas vidas, influenciado pola aparición de seres extroridnarios ocmo sucende no resto das 
historias. Dise que o libro provoca no lector unha situación de ansiedade permanente en 
todos os relatos, contrasta co inicido das historias que son sitaucións cotiás nas nosas vidas, 
que, segundo trancorre o relato se converten en situacións angusitiosas. O artigo resáltanos 
a importancia da falta de tensión interna no libro, debido á lonxanía da figura do narrador 
que autorga ao lector a condición de espectador da obra; os relatos, ademias, non teñen 
carácter real debido a qu e non é posíbel situar os lugares onde transocrre a historia 
xeograficamente tanto dentro coma fóra de Galicia. O artigo infónmanos da similitude 



ttemática dos contos da segunda metade do libro: aos protagonistas ofréceselle a 
posibilidade de ter unha segund oportunidade nas súas vidas para non cometer os mesmos 
erros que na actual, mediante conversas con seres fantásticos. Finalmente, o artigo fálanos 
dos aspectos negativos epositivios do conto: como aspecto negativo destaca o contraste do 
coezo e final das historias, están moi diferenciados e invita a Pedro Ferriol a trabalar máis 
osobres estea aprtado; como aspecto positivo salienta a habilidade do autor para reunir 
nunha mesma historia dous temas totalmente opostos como amor/morte; amor/temor, e os 
xénros tráxico/fantástico. 
 
- Laura Caveiro, 'Un home na praia', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 136, 'Libros', 6 
outubro 2005, p. V. 
 
Comeza cunha breve achega á traxectoria de Pedro Ferreirol, autor de Un home na praia, 
do que destaca a súa estreita vinculación co mar. Comenta un por un os doce relatos que 
conforman a obra, amosando os argumentos principais a partir dos que se desenvolve cada 
un dos contos, así como a temática variada, que vai dende o romanticismo, a aprendizaxe 
da dignidade, a sátira, o mundo sobrenatural, etc. Compara algúns deles como "Un home na 
praia" e "Caprichos do espírito" coas liñas que seguen autores clásicos como Hans 
Christian Andersen ou Allan Poe. Finalmente, salienta o estilo do autor, adaptado a unha 
escrita cinematográfica, cun emprego eficaz da intriga e da fantasía, o que converte a obra 
nun conxunto de pezas que resulta moi ameno.  
 
Referencias varias: 
 
- Luciana Ayub, 'Sólo el desenlace revela los misterios de mis narraciones', Diario de 
Pontevedra, 'Vivir verán', 20 xullo 2005, p. 58. 
 
No Diario de Pontevedra, na sección cultural, redáctanonos unha entrevista realizada ao 
escritor Pedro Ferriol Suárez, de orixe cubano e mariñeiro da Academia Naval de Mariel. 
Nela conta a súa opininón sobre o libro que rematou Un home na praia, feito de relatos de 
amor e misterio, no que se mestura a realidade a fantasía e da que di que non se distiguen os 
seus límites até o desenlace. Comenta a xuda que lle prestan os seus vinte e sete anos de 
mariñeiro e o ter coñecido á súa muller, tamén escritora, para agora redactar libros. Explica 
que é membro da sociedade literaria do Olmo; motivo polo que escirba en galego. Cre que 
en Galiza non se le moito e que debe fomentar se a lectura, aíinda que recoñece o labor da 
Xunta, escritores e editories, coa feria do libro, cousa que lle gusta moito. 
 
 
Forcadela, Manuel, A procura do falso Grial, Vigo: Galaxia,  2005, col. Costa Oeste, 
idade recomendada [Mocidade], 211 pp.  (ISBN: 84-8288-848-X). 
 
Novela negra de Manuel Forcadela (Tomiño, 1958), pseudónimo de Manuel Santiago 
Fernández Alvarez, dividida en dezaseis capítulos e ambientada na cidade de Vigo e os 
seus arredores. Ten como protagonista a parella formada polo detective Toni Barreiro e o 
seu socio Elvis que se enfrontan ao roubo dunha peza de valiosa antigüidade: o falso Grial. 
Toni e Elvis teñen que atopar o Grial, pero as persoas que encargan o traballo son 
asasinadas e os dous detectives vense inmersos nunha estrutura de ambición e de poder que 



non poden abandonar até desfacer a trama. A parella protagonista ten que mergullase tanto 
na orixe da copa que utilizou Xesús na última cea e que se cría que quen a posuíra tería a 
vida eterna, como nunha pista que implica a Himmler, o brazo dereito de Hitler, a quen se 
daba por morto ao final da Segunda Guerra Mundial e que resulta ser o principal dirixente 
dunha secta dedicada ao culto do Santo Grial. A novela, dedicada a Carlos Blanco, conta co 
deseño da cuberta de Fausto Isorna (Catoira, 1961) que presenta un anaco de brazo que 
sostén unha copa; a imaxe está collida da estética dos naipes, e evoca unha época medieval 
acorde coa temática da obra. 
 
 
 
Gómez  Xurxo, Silvestre, Todo vai ir ben, Finalista Premio Merlín, Vigo: Edicións Xerais 
de Galicia,  2005, col. Fóra de xogo, nº 81, idade recomendada [mocidade], 153 pp.  
(ISBN: 82-9782-258-7). 
 
Novela realista, ambientada na actualidade, de Xurxo Silvestre Gómez (Beba, Mazaricos 
1951). Dividida en sete capítulos sen titular narra a historia de Minia, unha adolescente 
preocupada polo delicado estado de saúde de súa nai. Minia comenta co seu osiño de 
peluxe, Churbi, as cousas que a preocupan. A través das conversas de Minia con Churbi e 
do narrador sábese como Carme, a nai de Minia, está de baixa por causa dunha dor de 
costas que non lle dá pasado. Minia sospeita, polo estado de ánimo que observa en seus 
pais, un mal maior e atérrase ao recordar a experiencia pasada, cando á súa nai lle 
estirparon un tumor canceríxeno e tivo que asistir ás sesións de quimioterapia que a 
deixaban destrozada durante un par de días, con vómitos e sen pelo. Carme acude con Xosé 
(o seu marido) ao oncólogo que lle confirma o peor: existe un tumor no fígado e tamén hai 
metásteses nos ósos. Para asegurarse, a nai de Minia asiste a unha clínica de Pamplona, 
onde lle ratifican o diagnóstico. Carme vaise afrontar novamente á enfermidade pois ten 
moitas razóns para vivir: os nenos, o seu traballo de avogada, as viaxes...Cando comeza o 
tratamento, Minia e o seu pequeno irmán, Tomé, que están de vacacións de verán, van para 
a aldea cos seus avós paternos, Pablo e Laura. Alí, o avó aproveita para ensinarlles cousas 
da vida do campo como por exemplo as fincas da familia ou como funcionan os muíños; 
Minia comparte vivencias con Manuel, un fillo de pais separados, mentres que Tomé segue 
cos seus xogos alleo, en parte, á enfemidade de súa nai. Coa reanudación do curso escolar e 
co quince aniversario de Minia, regresan para a súa casa. Carme vai gañando etapas sen 
darse por vencida e a quimioterapia parece poder co cancro. Tras grandes momentos de 
debilidade e moitas transfusións de sangue Carme consegue que a sexta sesión sexa a 
derradeira e vence a enfermidade. O deseño da cuberta de Miguel A. Vigo, baseado nunha 
fotografía de Manuel G. Vicente, achega ao lectorado ao universo dunha adolescente. O 
punto de vista tan centrado na figura e tan pouco convencional semella introducirnos na 
intimidade do cuarto da protagonista. No interior non hai ilustracións. 
 
 
Recensións: 
 
- María Navarro, 'Unha sorte de catarse', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 127, 
'Infantil/Xuvenil', 2 xuño 2005, p. VII. 
 



Comeza facendo unha breve síntese sobre o contido da novela Toda vai ir ben, que publica 
Edicións Xerais de Galicia, da autoría de Silvestre Gómez Xurxo. Repásase o argumento da 
obra e destácase que todos os acontecementos xiran arredor das repercusións que unha 
enfermidade ten tanto na persoa que as sofre como as que a rodean. Ademais de situar o 
tempo da historia narrada, tamén se relata como vai transcorrendo a enfermidade de Carme, 
así como as consecuencias para a súa vida cotiá. Refírese ás reflexións e inquedanzas que 
pode chegar a ter unha adolescente en momentos complicados e remátase coa consideración 
de que esta obra é un "triste exercicio literario".  
 
Referencias varias: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 125, 19 maio 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa que nesta data acolle as recensións de O fracaso neoliberal na Galiza, de 
Xavier Vence; Todo vai ir ben, de Silvestre Gómez Xurxo; Memoria de ferro, de Antón 
Patiño Regueira; e Lorenzo Varela, de Carlos L. Bernárdez. Polo que respecta á obra de 
Silvestre Gómez, sinala que a protagonista do libro é Minia, unha moza que con quince 
anos ten que enfrontarse ao cancro que sofre súa nai, encarando os problemas con 
esperanza e compartindo a loita de súa nai coa enfermidade; destaca a delicadeza coa que o 
autor trata o tema e a idea que está de fondo no libro, a necesidade de afrontar os problemas 
con esperanza.  
 
 
Gracián, Ánxela, A toupiña cegarata, ilust. Jacobo Lijó, Vigo: Galaxia,  2005, col. 
árbore/galaxia, nº 135, a partir de 10 anos, 184 pp.  (ISBN: 84-8288-789-0). 
 
Ánxela Gracián, nome literario de Ánxela Rodríguez Rodríguez (Castroverde, Lugo, 1968), 
presenta nesta obra as memorias de Veludiña, unha toupa que escribe o que lle aconteceu 
coa intención de que as toupas do futuro teñan conta dos envexosos. Recupera os días nos 
que o dono da leira na que vivían mercou o podengo Matías para acabar de vez con elas e 
como Veludiña e o resto das toupas se afanaron en construír novas galerías e en escapar 
unha e outra vez das poutas do can. Tras múltiples ataques, Pencada, unha salamántiga que 
adoitaba visitalas con frecuencia facendo sempre patente a súa superioridade por ter ollos 
para ver o mundo exterior, ofrécelles a súa axuda. Veludiña sospeita que alguén está a 
informar ao can da súa posición, pois non é posíbel que as atope sempre, pero ninguén lle 
fai caso. Despois de construír unha torre vixía escavando con grande esforzo na pedra, as 
toupas viven un tempo máis seguras. Pencada acaba por ir vivir con elas e todas lle teñen 
lei e gozan coa súas charlas e os seus xogos. Veludiña sente que a súa presenza xa non é 
necesaria e abandona o tobo para coñecer a superficie. Daquela coñece o sol, os prados e a 
luz pero axiña chega o inverno e o intenso frío ao que consegue resistir. Co xeo dunha 
árbore fai uns lentes que lle permiten ver o mundo por vez primeira e decide comunicarlles 
o seu descubrimento ás súas compañeiras. Mais cando chega descobre que case todas 
morreron polo ataque dun novo can e escoita dicir que unha salamántiga foi quen axudou a 
descubrilas. Daquela sabe da traizón da Pencada. As ilustracións figurativas de Jacobo Lijó 
refírense a distintas esceas da narración e presentan uns animais moi realistas, aínda que, ás 
veces, adoitan actitudes humanas. Os debuxos están feitos en branco e negro, con pouco 



contraste de luces, e case sempre ocupan unha páxina enteira. As escenas completan o texto 
recreando visualmente algunha das situacións nas que se atopan os animais protagonistas. 
 
 
Recensións: 
 
- María Navarro, 'A toupiña cegarata', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 130, 
'Infantil/Xuvenil', 23 xuño 2005, p. VII. 
 
A comentarista comeza dicindo que "se é bo lembrar tempos pasados, mellor resultaría se 
eses recordos son tidos en conta para non errar no futuro", para a seguir describir a historia 
que se conta na obra de Ánxela Gracián e salientar que se trata de pura ficción, aínda que 
tomando elementos do mundo real que nos levan a contrapoñer os países ricos, os de arriba, 
aos países de abaixo, os subdesenvolvidos, que sucumben ao poder dos primeiros. Estes 
comentarios lévanna a rematar cualificando a obra como pouco atractiva para o lectorado 
infantil pola súa presentación e por adoptar unha perspectiva adulta nun formato pouco 
atractivo tamén para este lectorado. 
 
Referencias varias: 
 
- S.J., 'Ánxela Gracián concibiu o seu novo libro 'ao xeito das fábulas', El Progreso, 
'Cultura y comunicación', 25 maio 2005, p. 89. 
 
Dáse conta da presentación desta novela de iniciación de Ánxela Gracián da man dos 
escritores Xosé Antonio Neira Cruz e Antonio Reigosa na libraría Trama de Lugo. 
Recóllense as palabras da propia escritora, nas que sinala que escribiu este libro infantil "ao 
xeito das fábulas clásicas" e que nel empregou unha linguaxe "ruralizante e arcaizante". 
Remátase sinalando algúns trazos argumentais como o protagonismo dunha toupa e a súa 
viaxe pola superficie.  
 
- C.P., 'Góstame narrar sen poñerlle barreiras á escrita', La Voz de Galicia, 'En dos 
minutos', 7 outubro 2005, p. L2. 
 
Infórmase de que Ánxela Gracián presentou na sede de Caixa Galicia, da man da 
Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil, a obra A toupiña cegarata, e recórdase que 
esta escritora é ademais a tradutora de numerosas obras a servizo da Xunta de Galicia. Na 
entrevista que se lle realiza Ánxela Gracián afirma que as toupas forman parte tanto da 
literatura coma da tradición oral, pero que no seu libro simbolizan a marxinalidade. Tamén 
afirma que escribe historias para nenos, pero non pretende facer unha literatura didáctica, 
nin compartimentada, aínda que nos seus contos afloren valores sociais. Así mesmo, opina 
que aínda que a fantasía é un elemento importante para que funcionen as historias, a clave é 
unha linguaxe sinxela para que os nenos entendan as historias e teñan significado para eles.  
 
 
Gracián, Ánxela, Nun lugar chamado labirinto, ilust. Ramón Trigo, Vigo: Luís 
Vives/Tambre,  2005, col. Ala Delta, nº 13, a partir de 8 anos, 99 pp.  (ISBN: 84-88681-38-
0). 



 
Relato de Ánxela Gracián (Castroverde, Lugo, 1968), dedicado "A Martiño, fillo de Matías 
e Natalia", que está dividido en doce capítulos titulados. Por medio dun narrador 
omnisciente e do estilo directo coñécese a historia de Marú, unha nena de sete anos e medio 
que vive cos seus animais (o can Pachín, o gato Larpeiro, o cuco Ramón, a rula Manola e a 
vaca Rosalía) e co mago Axóuxere nunha casa situada no medio dun lago. Un día "unha 
pantasma moi fea" leva consigo a Axóuxere, que nos días previos á súa partida converteu a 
Marú á maxia, outorgándolle unha estrela de sete puntas que dende aquel momento loce na 
súa fronte, e que na despedida a agasallou cunha pulseira de prata con forma de lagarto. 
Despois de varias noites en vixilia a estrela de Marú escintilea para lle dar vida á pulseira, 
ao lagarto Arnal, quen lle concede tres desexos. Marú descobre que "os que agora non están 
connosco" van a un lugar chamado Labirinto ao que ela, grazas a axuda de Arnal e 
acompañada do seu can Pachín, tentará chegar para atopar a Axóuxere. Despois de diversas 
dificultades e perigos e de descifrar  os enigmas da Espiral dos Catro Círculos, Marú e 
Pachín acadan o seu obxectivo e volven á casa co mago Axóuxere, a quen novamente volve 
buscar a muller fea, de cabelo enguedellado e sucio, que leva unha gadaña de gume 
prateado apoiada contra o ombreiro. Ao final de cada capítulo aparecen unha serie de 
textos, xeralmente en diferente tipografía, que recollen os pensamentos de Martiño, quen 
compara as súas vivencias, situacións e desexos, cos de Marú, pois, por exemplo, ten os 
mesmos animais que esta e considera que a muller que veu buscar a Axouxere é a mesma 
que levou a seu pai. Deste xeito o lectorado achégase a dúas historias: a de Marú e a de 
Martiño. As ilustracións figurativas de Ramón Trigo, acompañan ao texto e correspóndense 
con momentos significativos do mesmo. A cuberta está feita con dúas tintas 
complementarias, azul e laranxa, e transmiten unha sensación serena, de atardecer. Os 
debuxos do interior están feitos con tinta, as pinceladas teñen soltura no trazo e transmiten 
expresividade aos resgos dos personaxes. Unhas pinceladas de tinta augada iluminan as 
figuras e suxiren un certo volume. As expresións dos rostros están acentuadas polo 
intensidade das miradas. 
 
 
Referencias varias: 
 
- José Alonso, 'Ánxela Gracián, 'Nun lugar chamado Labirinto ', El Progreso, 'Al paso', 21 
novembro 2005, p. 80. 
 
Nesta sección fixa na que se dá conta de actos culturais da cidade de Lugo e de actividades 
relacionadas cos seus persoeiros, anúnciase a publicación de Nun lugar chamado Labirinto, 
de Ánxela Gracián. Lémbranse outros títulos anteriores da súa autoría como Chis, 
chisgarabís (2004) e sinálase que nesta nova entrega aposta por valores como a xustiza e a 
solidariedade. 
 
 
Horro González, Mª Isabel, Rico, Manolo, Animaliños 1/Animaliños 2/Animaliños 
3/Cousas 1/Cousas 2/Cousas 3/Cousas 4/Nenos 1/Nenos 2/Nenos 3, ilust. Mon Daporta 
Padín, Vigo: A Nosa Terra,  2005, [24] pp.  (ISBN: 84-96403-62-9/84-96403-63-7/84-
96403-64-5/84-96403-65-3/84-96403-66-1/84-96403-67-X/84-96403-68-8/84-96403-69-
6/84-96430-70-X/84-96403-71-8). 



 
Serie de libros dos autores Mª Isabel Horro González e Manolo Rico, ilustrados por Mon 
Daporta Padín, e destinados ao lectorado autónomo. A colección está composta por dez 
volumes; cada un deles subdividido en tres contos.  No volume "animaliños 1" atopamos as 
historias de "O peixe", "A pega" e "A mosca". En "O peixe" nárrase a historia dun peixe 
que asediado pola continua caída de pedras na súa cabeza mentres dorme a sesta; coloca un 
paraguas para poder descansar sen perigo. En "A pega" relátase o acontecido nun niño con 
tres ovos de corvo; no que o último en nacer para non ser igual aos demais; fixo uns 
buracos no ovo e por eles sacou as súas extremidades; dando lugar á primeira pega. En "A 
mosca", Loti, a única mosca da parroquia cre atopar unha amiga; pero remata decatándose 
de que tan só e o seu reflexo no espello. No volume "animaliños 2" atopamos as historias 
de "O verme", "Bolboretas" e "O sapo". En "O verme"; Mus, o verme, disposto a comer 
unha mazá descobre o cú dun intruso dentro dela; logo de darlle unha boa dentellada ao 
inimigo; unha forte dor fai que se decate que se trata da súa cola. En "Bolboretas", cóntase 
a lenda de que fai moito tempo as bolboretas vivían como as flores unidas por un talo á 
terra ata que un vento xélido as liberou. En "O sapo" cóntase a historia dun sapo que por 
mor dos seus problemas de visión non daba capturado insectos para comer; e a fame 
levouno a xantar margaridas, as cales confundía con ovos fritidos. No volume "animaliños 
3" atopamos os relatos de "A cirurxiá", "Avión" e "Gatos". En "A cirurxiá" unha cegoña 
dada a axudar aos seus amigos cos problemas intestinais grazas ao seu longo pescozo; un 
día, tentou sandarse a sí mesma, e a cabeza polo burato do cú lle saleu. En "Avións", 
descríbese a similitude dos avións cos paxaros e as hipóteses de se algún día se chegarán a 
aparear e poñer ovos coma eles. En "Gatos", a chegada dun gran can fai que unha recua de 
gatos suban ata o alto dun carballo. No volume "cousas 1" atopamos as historias de "O sol", 
"Nubes" e "Escuridade". En "O sol", cóntase os pasos que segue o sol dende que se ergue 
até que se deita. En "Nubes" relátase a dificultade de manter unha nube para que realice as 
súas funcións. En "Escuridade", cóntase que esta vive no fondo dun pozo e pola noite sae 
del para inundalo todo. Polo día recúa de novo cara o pozo inda que algúns anacos que non 
dan chegado quedan ocultos tras dos obxectos para que o sol non os vexa.  O volume 
"cousas 2" preséntanos os relatos de "As árbores", "O camión grúa" e "As esculturas". En 
"As árbores" cóntase o empeño que mostran os carpinteiros en averiguar o segredo das 
árbores que no inverno non deixan saír follas, flores nin froitos. En "O camión grúa" 
relátase que a grúa dun camión caeu na estrada e enrolou esta como unha alfombra. Agora 
os operarios tentan volvela a alisar de novo. En "As esculturas" cóntase que unha fada farta 
de aturar a tanto nugallán convertíu ás persoas e animais en pedras e fabricou unha nova 
caste de persoas con cadanseu oficio. No volume "cousas 3" atopamos os relatos de "A 
luz", "O reloxo" e "O ladrillo". En "A luz", unha lanterna emite unha iluminación tan forte 
que rompe cristais, pódese camiñar sobre ela,... En "O reloxo", cóntase o porqué de que os 
reloxos de peto vaian colgados dunha cordiña. En "O ladrillo", relátase como esta peza de 
construcción baixou dun muro e tivo un altercado cun martelo, o cal lle fixo un buraco en 
forma de boca. Logo atopou con un rotulador ao que lle pediu que lle rematara de debuxar a 
cara. O volume "cousas 4" descríbenos as historias de "O arco da vella", "Terremotos" e "O 
timbre".En "O arco da vella", unha nai conta ao seu fillo o nacemento do arco da vella e as 
súas propiedades. En "Terremotos" relátase como un labrego mentres araba a súa horta, dun 
legoñazo descobre a procedencia de tal fenómeno. En "O timbre" cóntase a xogarreta que 
este aparato lle gasta á dona da casa. "Nenos 1" desenvolve as historias de "O buraco", "A 
farola" e "Cristina". En "O buraco", cóntase como un neno enredando cun tirarrollas fai un 



buraco na area polo que acaba caendo o mundo enteiro. En "A farola", un neno vendo a 
evolución das plantas do seu xardín, espera que da farola que o seu pai colocou tras a casa 
medren faroliñas. En "Cristina", cóntase como a unha nena lle medraban as palabras na 
barriga e tiña que abrir a boca para soltalas. Un día, a mestra mandouna calar e Cristina 
estoupou deixando todo estrado de palabras. No volume "nenos 2" nárrase as historias de 
"A gaseosa", "A sombra" e "A televisión". En "A gaseosa" cóntase como unha nai crea esta 
bebida con auga, boliñas de aire e azucre, tras a negativa do seu fillo para beber auga. En 
"A sombra"; Milo, canso da súa sombra fai todo o posible para separarse dela; pero o único 
que logra é que o siga perseguindo día e noite, pero tres pasos máis atrás. En "A 
televisión"; un neno permanece pampo frente a televisión cavilando como puideron chegar 
a esa caixa todos esos personaxes e como poden facer todo o que fan.  Dentro de "nenos 3" 
preséntanse os contos de "Os globos", "Esquecemento" e "Os pitiños". En "Os globos", 
relátase como os olliños dunha nena van tras uns globos que lle escapan da asela que tiña 
no pulso. En "Esquecemento" cóntase como un neno que andaba na procura dunha orella 
que perdera, acaba extraviando tamén un ollo. E para que ningúen se decatara píntao cun 
rotulador. En "Os pitiños"; relátase como Isma segue durante  vinte e un días o chocamento 
e nacemento duns pitiños; quedando abraiado por semellante miragre. Este pequeno libro 
fálanos de tres relatos  ilustrados por Mon Daporta Padín. Son ilustraciónss que xa dende a 
cuberta van iluminando fragmentos do texto complementando ambas as informacións: a 
visual e a textual. Están realizadas con formas moi esquemáticas e figurativas, delimitadas 
por unha liña negra e coloreadas con tons básicos e planos . Ocupan sempre a dobre  
páxina, e nelas insírense os pequenos fragmentos de texto, pensados para os que se inician 
na lectura. 
 
 
 
Janeiro, Patricia A., Caixa de mistos, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións,  
2005, col. Docexvintedous, idade recomendada [mocidade], 148 pp.  (ISBN: 84-7824-462-
X). 
 
Patricia Janeiro (Santiago de Compostela, 1978), por medio da voz dun dos protagonistas, 
conta diversas historias nas que trata dende o roubo de cruceiros de mans de Abel e Dimas 
até as fantásticas historias que Txema lle conta ao seu sobriño cando libra no bar no que 
traballa; a ese mesmo bar soe ir moita xuventude coma Paulo, Iria, Roi e mais o seu grupo 
de amigos. Tamén trata os problemas que ten Ulises Grosz para atopar a inspiración que lle 
leve a escribir o seu libro e como todo cambia cando se cruza pola rúa con Rosalinda, unha 
moza con moitas trangalladas na cabeza e que, dende ese momento, se converte na súa 
musa, sen chegar nunca a coñecela. A historia remata traxicamente cun accidente de 
circulación. Todas estes relatos sitúanse en Santiago de Compostela e teñen como 
referencia a máxica noite de San Xoán. A ilustración da cuberta, de Alejandro Maceda, 
transmite unha sensación de misterio e inquietude por medio da utilización de cores frías e 
escuras e da iluminación empregada. Todo isto achega ao lectorado a temática do relato xa 
dende a cuberta. As imaxes son figurativas e inciden en elementos importantes da narración 
coma o cruceiro e o vehículo. 
 
 
Recensións: 



 
- Armando Requeixo, 'Sanxoanesca', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 125, 'Libros', 19 
abril 2005, p. IV. 
 
Comeza facendo referencia á colección "Docexvintedous" de Sotelo Blanco Edicións e ao 
apoio ás novas promesas da literatura como Patricia A. Janeiro, autora de Caixa de mistos. 
A continuación, segue cunha análise desta obra e analiza os personaxes, que entrecruzan as 
súas vidas, como ocorre con Ulises Grosz, un escritor que anda á procura dun tema para a 
súa novela, feito do que nacen todas as fantásticas criaturas que aparecen neste libro. 
Continúa facendo referencia á estrutura da obra e á presenza do tema principal, a noite de 
San Xoán. Tamén comenta diferentes aspectos relacionados coa cronoloxía das historias. 
Finalmente, sinala que esta novela é moi entretida e que de feito lle servirá a Patricia A. 
Janeiro de impulso no mundo da literatura galega.  
 
- Xosé M. Eyré, 'Novela da noite de San Xoán', A Nosa Terra, nº 1.180, 'Narrativa', 16 
xuño 2005, p. 26. 
 
O autor do artigo comeza describindo a situación actual da literatura galega, causada por 
unha evolución histórica con interrupcións e fracturas. Dise que Caixa de mistos é unha 
novela que transcurre arredor da noite de San Xoán, en Compostela, nun ambiente de 
estudantes, e que ofrece unha visión da vida e o destino das persoas. Describe a novela 
como humilde, sorpresiva, vitalista e intelixente, dando argumentos de por qué pensa iso, e 
salienta o potencial da autora da obra comentada: Patricia A. Xaneiro. Coméntase e 
descríbese  a estratexia narrativa usada no discurso da novela, a cal, ademais de ser 
eloxiada, recibe tamén unha pequena crítica referida á présa que se dou a escritora por 
rematala. Fala dos personaxes e, moi brevemente, do argumento. Por último, remata cunha 
loa á obra e á sua autora e unha recomendación de letura. 
 
- C.F., 'Caixa de mistos', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 119, 'Letras en galego', 23 xullo 
2005, p. 7. 
 
Saliéntase desta novela de Patricia Janeiro a multiplicidade de historias paralelas que van 
converxendo nun espazo común e nun momento crítico. Repásanse algunhas das situacións, 
dos personaxes e sinálase que se xoga cos tópicos propios do xénero da obra. Destácase o 
labor de equilibrio na ensamblaxe das historias cara ao corpo común, o que converte a obra 
nunha novela entretida e no que se detecta a influencia de autores como Xerardo Méndez. 
Tamén se salienta o emprego da ironía e o ritmo áxil, todo nun espazo situado na cidade de 
Compostela.  
 
Referencias varias: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 120, 14 abril 
2005, p. 7. 
 
Sección fixa na que se inclúen as recensións de A chancelaría de Braga (2005), de María 
Cristina Almeida e Cunha; Nocturnos (2005), de Manuel Lorenzo; Cárcere de Ventas 
(2005), de Mercedes Núñez; e Caixa de mistos (2005), escrita por Patricia A. Janeiro. No 



referente a este último libro, faise un resumo breve e destácase a multiplicidade de 
personaxes e de historias que ten e que se relacionan baixo o tema común do medo e a 
angustia vitais. 
 
 
Lema, Rafael, O Club do Corvo Mariño, Zaragoza: Luís Vives/Tambre,  2005, col. 
Catavento, nº 11, idade recomendada [mocidade], 122 pp.  (ISBN: 84-263-5627-3). 
 
Rafael Lema (Ponte do Porto-A Coruña, 1967) presenta neste conto a historia dun grupo de 
rapaces afeccionados ao mundo do mar que axudan a salvar os tesouros de barcos 
afundidos nas costas galegas que queren ser roubados polos espoliadores franceses. A 
narración ofrece como marco contextual a realidade galega tras a desgracia do "Prestige" 
examinando a influencia que tivo na vida das súas xentes. Becho, Ana, Helen, Pecas, Lis e 
o narrador, axudados por dous nenos, Nano e Xosiño, sumérxense na captura do grupo de 
franceses que pasan por membros de respectábeis organismos, como Ifremer e Cedre que 
colaboran nos traballos contra a marea negra para, en realidade, tentar roubar os tesouros 
que aínda quedan nos barcos afundidos. Viven situacións de auténtica tensión 
especialmente cando Tico se mete no barco dos franceses para sacar información ou na 
espionaxe que Pecas fai ao crego, quen parece estar tamén involucrado no tema. Tras estas 
situacións, ao final logran desenredar o misterio, capturar ao grupo e axudar a salvar a 
misión. O texto dá  conta dun gran coñecemento do autor do mundo do mar, dos 
espoliadores de barcos, dos naufraxios e da literatura canónica e popular universal a través 
das constantes referencias intertextuais a obras de aventuras como Tom Sawyer ou 
Robinson Crusoe, ademáis de baladas de tradicións escocesa ou  galega. A través deste 
grupo de rapaces ofrécese tamén unha análise da didáctica e dinámica dos colexios galegos. 
O volume, que non se acompña de ilustracións no interior, presenta unha fotografía a cor na 
cuberta. A corda enredada, que se aprecia nun plano de detalle, leva ao lectorado a pensar 
nun relato con intrigas, nunha trama enredada que o lectorado ten que desenvolver.  
 
 
Referencias varias: 
 
- J.M. Ramos, 'El escritor Rafael Lema edita su cuarta novela 'O club do corvo mariño', El 
Correo Gallego, 'Área de Compostela', 8 maio 2005, p. 41. 
 
Comeza facendo referencia ao lugar de nacemento do escritor Rafael Lema e á edición da 
súa cuarta novela O club do corvo mariño, segunda parte da obra Mareas Negras. Dise que 
a historia está ambientada nun pobo da Costa da Morte, onde un grupo de rapaces deciden 
crear un club para botar abaixo os plans dos piratas modernos, contactando con Tico, tras a 
presentación dun libro de naufraxios ocurridos na zona. 
 
 
Liván, Paco, ¡Manda narices!, ilust. de Iván Prieto, Pontevedra: OQO Editora,  xullo 2005, 
col. O, idade recomendada [prelectorado], 44 pp.  (ISBN: 84-934516-1-4). 
 
Paco Liván presenta nesta obra para lectores de 5-8 anos as peripecias de tres irmáns logo 
de recibir en herdanza do seu pai mago unha ola e unha culler, coa que ao remover 



aparecen tres obxectos con poderes máxicos. O obxecto da irmá menor é usado para 
coñecer a un malvado, vanidoso e trampulleiro príncipe, aínda que de gran beleza, que se 
apodera do legado paterno que lles pertence a elas. No entanto, a través da astucia da 
inxenua e inconformista pequena da familia logran darlle un bo escarmento e recuperar os 
seus prezados tesouros. As ilustracións figurativas de Iván Prieto (O Barco de Valdeorras, 
1978)  presentan unhas composicións a dobre páxina, centradas en completar o texto coas 
imaxes. Os rostros dos personaxes son pouco expresivos e non reflicten as emocións que 
suxire a narración. A técnica empregada é a colaxe; as figuras están feitas con recortes de 
cartulinas, ás veces pintadas, superpostas unhas enriba das outras sobre un plano liso; as 
cores xogan cos contrastes de claro e escuro. 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Ampliando a oferta aos lectores', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 17 xullo 2005, p. 31. 
 
Indícanse os alicerces sobre os que xorde OQO, a nova editora especializada no xénero da 
literatura infantil e xuvenil, e dise que Eva Mejuto é a encargada de comunicación e Marisa 
Núñez a directora da edición desta nova empresa. A continuación, infórmase da publicación 
simultaneamente en galego, castelán e catalán, de catro títulos: Manda narices!, RatoTom e 
Rata Tomasa, O cuarto prohibido e Celestino Tarambainas, así como da intención da 
editorial de publicar novos contos e lendas de diferentes culturas. Tamén se di que OQO 
aposta polo álbum ilustrado de produción propia e pola existencia dun espazo de creación 
para autores e ilustradores no que amosar novas propostas. Finalmente, indícanse as 
coleccións coas que esta nova editorial sae ao mercado e a franxa de idade do lectorado ao 
que van dirixidas. 
 
- Blanca C. Domínguez, 'OQO, a nova editorial galego', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
verán', 17 xullo 2005, p. 68. 
 
Dáse noticia da publicación de catro novos títulos en galego, castelán e catalán:  ¡Manda 
narices!, Rato Tom e Rata Tomasa, O cuarto prohibido e Celestino Taranbainas, por parte 
dunha nova editora, a editorial OQO. A seguir, ofrécense datos deste novo selo editorial e 
infórmase de que pretende dar a coñecer lendas e contos de distintas culturas, desenvolver a 
imaxinación do lectorado ao que se dirixe e fomentar a súa creatividade e reflexión. A 
continuación, Blanca Domínguez indica que OQO contará coa colaboración de ilustradores 
de procedencia diversa e que tentará "chegar á literatura en esencia", transmitir emocións e 
"facer bos libros para lectores bos". Finalmente, sinálanse as idades ás que, de momento, 
están dirixidos os seus libros. Para nenos de tres a sete anos OQO conta coa colección 
"Contos a pedir de boca", mentres que para nenos de oito a doce anos presenta a colección 
"Para lectores intrépidos". 
 
- CLIJ, '¡Manda narices!', CLIJ, nº 187, 'Libros', novembro 2005, p. 49. 
 
Comentario desta obra de Paco Liván no que se comeza sinalando que ao xeito dos contos 
marabillosos se empregan tres obxectos máxicos. Repásase brevemente o argumento e 
destácase que está narrado con humor e desenfado, así como o importante papel das 



ilustracións, caracterizadas pola colaxe e o grafismo, que actualizan esteticamente este 
relato de raíz tradicional. Tamén se sinala que con esta obra se estrea na ilustración o pintor 
e escultor Iván Prieto, cun resultado que "deja, por lo menos, con la boca abierta, por la 
exuberancia y sencillez". Remátase destacando a combinación de tradición e modernidade 
nunha historia na que triunfa o enxeño e no que se reflexiona sobre a solidariedade entre 
irmás. 
 
 
López López, Xabier, A vella quenlla perde os dentes, ilust. Manuel Uhía, A Coruña: 
Rodeira,  2005, col. Os meus contos favoritos, Tren azul, a partir de 5 anos, [31] pp.  
(ISBN: 84-96352-25-0). 
 
Xabier López López (Bergondo, 1974) presenta unha historia ambientada no fondo mariño 
e que ten como protagonista unha quenlla de cor branco, moi gorda e tan vella que non 
lembra a súa idade. Un narrador omnsiciente relata como, unha noite na que a vella e 
despistada quenlla confunde unha pedra cunha sabrosa magdalena, o gordo animal queda 
sen dentes e os peixes máis pequenos (a robaliza e a sardiña, entre outros), se burlan dela 
cando os ameaza con comelos. O centolo recoméndalle á quenlla comer cunha culler "papa 
de algas", mais a quenlla non está disposta a iso e pasa moita fame. Despois de meses e 
meses sen comer a protagonista da historia está tan fraca, tan desmellorada e tan 
preocupada que o centolo volve darlle outro consello: ir xunta o polbo, experto en amaños. 
A vella quenlla acode xunto ao mecánico do mar que lle fai unha dentadura postiza de ferro 
e metal. Xa cos dentes postos a vella quenlla atópase coa robaliza, que unha vez máis se 
burla dela por estar desdentada. Nesta ocasión a quenlla cómea "por ser mala amiga" e os 
demais peixes foxen berrando que o vello peixe xa ten dentes. Remata a historia recollendo 
o que todos aprenderon do acontecido. As ilustracións de Manuel Uhía (Portonovo,1944) 
para este álbum recrean o mundo do fondo mariño onde transcorre o relato. Grazas ao 
emprego da técnica da acuarela consegue unhas calidades húmidas e unhas texturas que 
simulan as rochas, os corais e as algas do mar. Sen abandonar a figuración e o naturalismo 
no deseño dos animais protagonistas consegue unha expresividade nas actitudes dos 
personaxes que completan o relato de forma visual. As composicións son a dobre páxina e 
as cores predominantes son os verdes e os azuis. 
 
 
 
López Rodríguez, Xavier, O aliado inesperado, Santiago de Compostela: 
Alfaguara/Obradoiro,  2005, col. serie Vermella, idade recomendada [mocidade], 100 pp.  
(ISBN: 84-8224-690-9). 
 
Novela de Xavier López Rodríguez (San Ciprián de Hermisende, 1956), estruturada en 
dúas partes, nas que un narrador omnisciente describe cómo transcorre a vida de Salvador 
Bouzas, un ancián que vive só na aldea de Carballal. Viúvo dende hai cinco anos, Salvador 
enfróntase á soidade nunha aldea de montaña, na que todos os veciños foron morrendo ou 
marchando para as vilas e cidades. El decidiu non saír da casa natal o día que tivo que 
viaxar para recoñecer o corpo do seu único fillo, morto en accidente de tráfico en Madrid, 
cidade na que traballaba. Nun contorno no que só quedan recordos, Salvador convive coas 
pantasmas do pasado, cos temores infantís e, resignado co seu destino, agarda a morte. No 



entanto, unha noite sente ruídos estraños no patio, onde descobre un lobo cunha pata 
traseira prendida nun lazo. Á vista da gravidade da ferida do animal, o ancián toma azos e 
determina que vai tentar salvalo. Esta actitude, que representa en certo modo un reto para 
sentir que segue vivo, desencadea as lembranzas da xuventude, moitas delas relacionadas 
coa loita contra o lobo e os seus ataques aos rabaños. Malia estar só e ser consciente do 
perigo que representa o animal ferido, Salvador consegue inmobilizalo e curalo, deixándoo 
logo pechado para que se recupere. Día tras día ve como evoluciona e sente que non está 
só, malia os temores que esperta nel a fera. Estabelécese así unha relación de respecto entre 
home e animal, que se fai patente o día que o lobo abandona a corte na que está pechado e 
se sitúa ante Salvador, ao que mira fronte a fronte. A ansiedade do ancián por ver se o 
animal volve para comer nos días sucesivos crea nel unhas expectativas que o manteñen 
vivo, pero unha vez que o animal está totalmente curado é consciente de que o abandonará 
definitivamente, polo que se verá de novo condenado á soidade, na que soña coa súa propia 
morte. A cuberta está ilustrada cunha fotografía dun lobo a contraluz sobre un ceo laranxa 
de ocaso. Evoca sentimentos de soidade cunha única figura sen case referencias visuais da 
paisaxe ou do contorno. No interior non se presenta ningunha ilustración 
 
 
Recensións: 
 
- Xosé M. Eyré, 'Por unha volta á literatura oral', A Nosa Terra, nº 1.200, 'Cultura', 1 
decembro 2005, p. 26. 
 
Despois dunha breve reflexión sobre o bo momento que está a vivir a literatura infantil e 
xuvenil galega e a falta de hábito lector entre os máis novos, Xosé Eyré achégase a O 
aliado inesperado, de Xabier López Rodríguez; Raúl, de Helena Villar Janeiro; e O lago 
das garzas azuis, de Alfonso Pexegueiro. Sinálase que no caso de O aliado inesperado se 
narra o encontro dun vello e o lobo, historia coa que o lectorado lembrará a obra O vello e o 
mar e Pel de lobo (2002), de Xosé Miranda. Destácase da obra a economía de recursos, que 
favorece a intensidade da acción, así como a estudada presenza de analepses nas que se 
conta a vida, recursos dun discurso "dotado dunha latura dramática que sorprende" e 
conmovedor. 
 
 
López Rodríguez, Xavier, O dromedario nadador, ilust. Javi Montes, Santiago de 
Compostela: Alfaguara/Obradoiro,  xaneiro 2005, col. Alfaguara Infantil, serie Laranxa, a 
partir de 10 anos, 100 pp.  (ISBN: 84-8224-126-5). 
 
Xavier López Rodríguez (San Ciprián de Hermisende-Zamora, 1956) presenta a historia 
dun rapaz que vive cos avós e os tíos paternos porque o seu pai está a traballar en Tenerife 
de albanel e a súa nai traballa en Alemaña. Mentres o neno soña cunhas vacacións alá, o 
contacto co pai é contínuo a través da correspondencia, o que lle permite transmitirlle as 
súas aventuras e novidades da familia e do pobo. Nas cartas fálalle do fachendoso veciño, 
Brais, e do pouco que co rapaz conxenia até que aparece nunha das leiras da avoa unha cría 
de dromedario abandonado pola xente do circo dos irmáns Rondón ao que os nenos asisten 
acompañados da tía Dora. Non é un dromedario calquera xa que este sabe nadar. A relación 
con Brais, cuxa actitude representaba unha molestia para o protagonista tanto na escola 



coma na parada de autobús ou nos seus momentos de lecer, dá un xiro radical. Agora, 
xuntos xogan e fan plans futuros e até comezan a aceptar e sacar partido ás súas diferenzas 
económicas para aprender o verdadeiro significado de compartir. A través da visión do 
neno protagonista e a súa historia familiar tráense a un primeiro plano os problemas socio-
económicos da Galiza rural: dificultade dos rapaces das zonas menos poboadas para asistir 
á escola, o transporte escolar, emigración, falta de traballo, aínda que tratados nun ton de 
agarimo e unión familiar que constitúe un alicerce importante para a superación dos 
mesmos. Nas ilustracións figurativas de Javi Montes (A Coruña, 1975) vai reflectíndose o 
cambio de actitude do protagonista. Nos primeiros debuxos o seu xesto é adusto, mentres 
que cara ao final tradúcese neles a complicidade que chega a ter co seu veciño. As escenas 
completan o relato e correspóndense con momentos clave no mesmo (a espera do autobús, 
a aparición do dromedario, as escenas da praia, a marcha do animal, etc.). Trátase de 
debuxos en branco e negro, con intención volumétrica, nun estilo naturalista que achega 
información sobre os ambientes. 
 
 
Recensións: 
 
- María Navarro, 'Creando complicidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 131, 
'Infantil/Xuvenil', 30 xuño 2005, p. VII. 
 
Comeza describindo o argumento desta obra na que se dá conta da vida do protagonista, 
lonxe de seus pais (emigrados a Tenerife e Alemaña), cuns avós que queren para el unha 
vida mellor que a deles e o achado dunha cría de dromedario abandonada polo circo. 
Indícase que se trata dunha vida aparentemente feliz  pero con eivas moi próximas ás do 
lectorado agardado, o  que crea unha gran complicidade. Remata salientando a linguaxe 
sinxela e directa e o poder de identificación do lectorado e protagonista.  
 
 
Lorenzo Méndez, Itos, Rufino e as súas rufinadas, ilust. alumnado de terceiro de infantil 
do Colexio Bispo Guerra Campos, Santa Comba-A Coruña: 3C3 Editores,  2005, col. 
Furafol/Infantil, [26] pp.  (ISBN: 84-934335-7-8). 
 
Conto de Itos Lorenzo Méndez, nome literario de Milagros Lorenzo Méndez, no que 
empregando a fórmula introdutoria dos contos clásicos se narra a historia do dinosauro 
Rufino. Este animal era o último da súa especie e vivía nun lugar moi afastado onde non 
coñecía a ningún ser vivo. Farto da súa soidade un día decide saír na busca doutros animais 
cos que poder falar. Camiña durante días e días sen atopar a ninguén, polo que o seu ánimo 
e forzas están a piques de vencelo e abandonar a súa busca. No entanto, un día atopa nun 
bonito lugar a moitos animais que nunca vira. Como non os coñece nin sabe qué facer para 
conseguir a súa amizade, Rufino tenta axudalos segundo a súa intuición. Así, ao porco tenta 
endereitarlle o rabo; ao mandril móllalle o cu con auga, porque cre que lle está ardendo; á 
cebra píntalle de negro as raias brancas, pois pensa que está perdendo a cor; á ovella tenta 
arrincarlle o abrigo, pois é un día de moita calor; ao canguro quere coserlle a barriga, para 
que non perda a cría que leva dentro; e a un cervo, tíralle dos cornos pensando que son 
ramas dunha árbore. O resultado é que todos eles foxen asustados de Rufino, que non 
entende a linguaxe que lle falan. Reunidos os animais e posta en común a experiencia que 



todos veñen de vivir, pasan do enfado aos risos, ao decatárense de que as intencións do 
inocente Rufino eran boas, polo que deciden darlle unha oportunidade e ensinalo entre 
todos. Acompáñase a narración coas imaxes do alumnado de 3º de Infantil do colexio Bispo 
Guerra Campos de Bertamiráns (Ames) que se caracterizan polo seu grande esquematismo 
e expresividade (propias da grafía infantil) e que presentan grande interrelación cos textos, 
cos que forman unha unidade con significado e nos que se usan tipografías de trazo 
seguido. Na maior parte das páxinas, estas están atravesadas por pegadas de diferentes 
animais, o que fai que se incremente a idea de xogo. As ilustracións están feitas con ceras, 
con cores moi saturadas e alegres que ocupan as formas case sempre  planas, con pouca 
pretensión volumétrica. Ademais pode apreciarse que, aínda que baixo unha mesma 
temática- animais-,  existen diferentes estilos a á hora de traballalas. 
 
 
 
Loureiro, Ramón, O peixe de pedra, ilust. de Xaquín Marín, Vigo: A Nosa Terra,  2005, 
col. Contos do Miño, idade recomendada [lectorado autónomo], [28] pp.  (ISBN: 84-
96403-48-3). 
 
Ramón Loureiro (Santa María de Sillobre, Fene, 1965) e Xaquín Marín (Ferrol, 1943) son 
os autores deste álbum no que se transmite unha mensaxe de esperanza a todos os nenos do 
mundo, que consiste en facerlles saber que o futuro é deles. O relato está protagonizado por 
cinco nenos que representan a Galicia: Capisura, herdeira do País de Ambroa; Martín, 
herdeiro do Val do Chocolate; Santi, herdeiro do Imperio Brigantino; Miguel, herdeiro das 
Torres do Oeste; e Iago, herdeiro do Mar de Vigo. Un día chega até eles un peixe de pedra, 
mensaxeiro enviado por San Pedro que partiu da Primeira Bretaña, pasou pola segunda e 
chegou á terceira, que é Galicia, na que se atopan os protagonistas. O peixe de pedra 
tráelles a nova de que Madriña do Ceo lles quere comunicar algo, polo que deciden 
dirixirse en globo até os tellados da Catedral de Mondoñedo. Neste percorrido atopan con 
personaxes como o Morgado da Terra de Escandoi, o Cabaleiro Henrique de Caldaloba da 
Terra Chá ou o Mago Merlín. Coa chegada da noite, Madriña do Ceo déixalles a súa 
mensaxe e o peixe de pedra, cumprida a misión, convértese nun peixe de luz. É este un 
álbum no que destaca o emprego de elementos simbólicos cos que conformar unha 
cosmovisión da identidade galega entre os máis novos e dende a esperanza no futuro. As 
ilustracións figurativas de Xaquín Marín están feitas con pintura; co emprego da témpera 
conséguese sensación de volume, o que acentúa o estilo naturalista elixido. Nas cores 
predominan os fríos (azuis, verdes e violetas). Trátase de composicións a dobre páxina, que 
ocupan todo o plano e que mostran panorámicas das paisaxes de Galicia. 
 
 
Recensións: 
 
- R.G., 'O peixe de pedra', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 109, 'Letras en galego', 14 maio 
2005, p. 16. 
 
Comeza presentando aos protagonistas d' O peixe de pedra, de Ramón Loureiro, obra 
ilustrada por Xaquín Marín. Sinálase que nela se lle amosan ao lectorado agardado de 
maneira agarimosa todos os sitios e paisaxes que están presentes na súa vida. Dáse conta do 



argumento da obra, para logo deterse no labor de Xaquín Marín, ilustrador que vén de 
celebrar os seus cincuenta anos na profesión e que para conmemorar este aniversario 
realizou os debuxos deste conto a man, nos que ademais empregou cores moi vivas para 
captar a atención do lectorado. Finalmente, cualifícase a obra como tenra e dirixida non só 
á infancia, senón tamén a calquera adulto.  
 
Referencias varias: 
 
- N.C.S., 'O artista humaniza a Merlín nas páxinas de 'O peixe de pedra', La Voz de Galicia, 
'Cultura', 7 maio 2005, p. 46. 
 
Comeza facendo referencia ao medio século que leva traballando Xaquín Marín na 
ilustración coa recente publicación do libro O peixe de pedra, un relato de Ramón Loureiro 
dirixido basicamente ao público infantil  e no que Marín lle presta ao Mago Melín o seu 
rostro. Recóllense as palabras do ilustrador nas que confesa que este personaxe lle gusta 
moito e que non lle desgustaría ter algunha semellanza con el. Destácase que todas as 
imaxes do libro están feitas á man, un traballo ao que lle dedicou ano e medio de moito 
esforzo. Tamén se dá conta da liña argumental do conto, no que se narra como cinco nenos 
sobrevoan Galicia en globo na procura da Madriña do Ceo, que é unha representación 
simbólica do afecto polas persoas maiores. Finalmente, o texto remata cunhas verbas de 
Xaquín Marín que mostran que está satisfeito por este traballo e polo cariño co que o 
público o está acollendo. 
 
- Xan Carballa, 'Xaquín Marín: 'O humor con acento galego estase perdendo', A Nosa 
Terra, nº 1.177, 'Cultura', 26 maio 2005, p. 29. 
 
Despois de sinalar que os debuxos e o humor de Xaquín Marín veñen publicándose en 
medios galegos dende hai tempo, de considerar que xunto a outros ilustradores como 
Quesada se pode considerar "o patriarca dos humoristas" e de mencionar algunha iniciativa 
da que está á fronte, Xan Carballa entrevista a Marín, quen vén de publicar con Ramón 
Loureiro o libro O peixe de pedra. Nesta entrevista Marín comenta cómo foi definindo o 
seu estilo; estabelece diferentes etapas na súa traxectoria de humorista gráfico; comenta 
algúns trazos característicos do seu estilo e opina sobre a importancia do humor, entre 
outros temas.   
 
- N.R., 'La biblioteca eumesa retoma la campaña de animación a la lectura', La Opinión, 
'Eume', 9 novembro 2005, p. 20. 
 
Comézase facendo referencia ao inicio da campaña de animación á lectura que organiza a 
biblioteca Municipal de Pontedeume, actividade na que, segundo se informa, vai participar 
Ramón Loureiro, que lles presentará aos cativos, mediante o uso de diapositivas, as 
historias d' O peixe de Pedra. Así mesmo, lémbrase que os rapaces recibirán unha 
explicación das normas de funcionamento da biblioteca, co obxectivo de crear un hábito de 
asistencia, e que esta campaña abarca a máis de trescentos alumnos de Pontedeume. Tamén 
se recorda que a biblioteca foi premiada en varias ocasións polo Ministerio de Cultura. 
 
 



Lourenzo González, Manuel, Ela atopa un nome, Zaragoza: Luís Vives/Tambre,  2005, 
col. Catavento, nº 12, idade recomendada [mocidade], 181 pp.  (ISBN: 84-263-2659-1). 
 
Manuel Lourenzo (Vilaboa, 1955) narra nesta historia a busca da identidade da 
protagonista, unha nena de dez anos da vila de Altamar, en Santela, cunha vida marcada 
polas continuas viaxes, por razóns profesionais, dos seus pais. Farta xa da súa vida 
completamente  programada, un día no que a súa canguro Casilda está de exames, Ela 
decide abrir un libro do que sae Tomé, pilotando un avión, para trasladala ao mundo de 
Fóra e vivir distintas aventuras con personaxes que habitan os libros clásicos da literatura 
infantil e o mundo do cinema: o rei león, Robin Hood, Alicia, Peter Pan,  Tigerman, o pato 
Donald, entre outros. Será o personaxe da NAI, simbolicamente nomeado, quen a salve de 
todos os perigos que a acompañan nestas andanzas até que con axuda de Tomé regrese de 
novo á realidade. Todo parece seguir como estaba e, sen embargo, Ela, na súa viaxe 
interior, no seu buceo interno, non é a mesma. O libro Ela atopa nome fixo que algo 
cambiara. Cando o retoma, négase a ler as derradeiras páxinas posto que aquilo aínda está 
por ocorrer e sabe que non é bo adiantarse ao tempo. Ao día seguinte os seus pais regresan 
de forma precipitada impulsados polo argumento dunha película que viron, unha 
"homenaxe á imaxinación", que transmite a mesma sensación a ambos os dous, aínda que 
un está en Melbourne e outro en Estocolmo. É entón cando lle revelan a Ela a súa decisión 
de poñerlle un nome, Alva, nome que a protagonista recorda, aínda que alternado de 
diferente forma, e identifica na súa aventura, Avla. O nome simboliza, en definitiva, a 
identidade do suxeito e, como tal, Alva logra finalmente encontrar o seu "eu" personal. O 
deseño da cuberta, do Departamento de imaxe e deseño GELV, é moi sinxelo. Está 
configurado coma unha composición de uns e ceros que enchen todo o plano, e consegue 
nun primeiro golpe de vista achegar a quen a mira a un mundo no que a informática ten 
unha grande importancia. A distorsión que nese mundo vai a producirse vén representada 
pola inclusión dalgunha liña vermella que provoca un punto de atención. 
 
 
 
Mosquera Sastre, Mª Luísa, O conto da pitiña, ilust. da autora, A Coruña: Primerapersona 
�,  2005, idade recomendada [Prelectorado], [23] pp.  (ISBN: 84-95923-96-3). 
 
Nunha bolsa de liño con crista, ollos, picos e patas de pita e coa dobre face de feltro, que 
permite gardar o conto e mais unha bolsiña coas siluetas de feltro de parte dos elementos da 
narración, é presentada a idea de Mª Luísa Mosquera Sastre que, a través do texto, a 
ilustración e a achega de material para a representación escénica, tenta promover a 
literatura de tradición oral e estimular a imaxinación dos máis novos. Unha voz en terceira 
persoa relata como unha pita e os seus pitiños encontran un gran de millo, que coidan en 
todo o seu proceso até obter a fariña necesaria para facer un doce. O seu irresistíbel cheiro 
atrae ao can e ao pato, que non son convidados á rica merenda, por non querer contribuír ao 
coidado do gran. Esta historia de clara vontade exemplificadora é complementada por uns 
apartados finais, nos que a autora se refire á importancia da recuperación dos contos de 
tradición oral en idades prelectoras para axudar a construír a imaxinación e promover 
valores de carácter afectivo, ético ou lingüístico, así como salienta a importancia da 
escenificación. Alén disto, detalla todo o material que inclúe a bolsa e propón unha serie de 
suxestións para o seu uso.  



Os debuxos da mesma autora están feitos con cores saturadas, con mesturas contrastadas 
conseguidas difuminando os trazos de pastel. As formas presentan todas os elementos 
fundamentais do conto, axudando a seguir a historia a través das imaxes.  
 
 
 
Mosteiro, Carlos, Ese unicornio rosa, ilust. Jesús Gabán, Zaragoza: Luís Vives/Tambre,  
2005, col. Ala Delta, serie Verde, nº 9, a partir de 10 anos, 141 pp.  (ISBN: 84-263-5651-
6). 
 
Carlos Mosteiro (Xeve-Pontevedra, 1956) nesta nova entrega dirixida ao lectorado 
autónomo, por medio dunha voz narradora principal que se corresponde coa do 
protagonista, conta cómo se desenvolve a vida dos nenos e nenas de nove anos, qué pensan, 
as súas necesidades e cómo son vistos polos maiores dende a súa perspectiva. No capítulo 
primeiro preséntase ao protagonista, Miguel, e o seu contorno máis inmediato e nos once 
seguintes a súa vida interior e exterior, marcada por crer que un irmán seu, que morreu aos 
poucos días de nacer, estaba sempre a dirixirlle a vida, e por crer, aínda á súa idade, como 
lle recordan os seus compañeiros, nos Reis Magos, aos que lle pide un Unicornio Rosa que 
viu un escaparate. Consegue o agasallo, aínda que cre que foi un regalo do seu irmán unha 
vez que descobre que os Reis son os Pais ou familiares en xeral. Con moito humor toca 
temas duros para estas idades como por exemplo a separación dos pais, o ter que ser 
asistidos, maiores e pequenos, por psicólogos, a falta de consideración sobre as 
posibilidades de comprensión dos máis novos, definidos moitas veces como "parvos", 
como lle pasa a Miguel. As ilustracións en tons grises, de Jesús Gabán ofrecen a visión 
plástica dalgunha parte da narración e de actitudes do protagonista. 
 
 
 
Neira Cruz, Xosé A., Mambrú, cociñeiro de perfumes, ilust. Pablo Prestifilippo, 
Barcelona: Planeta&Ofxord,  abril 2005, col. Camaleón, Serie Amarela, nº 10, a partir de 6 
anos, [30] pp.  (ISBN: 84-9811-006-8). 
 

A partir da canción popular que ten a Mambrú como protagonista e que se refire á súa 
marcha á guerra, Xosé A. Neira Cruz (Santiago de Compostela, 1968) constrúe esta historia 
arredor da busca dunha profesión para o personaxe tras a súa volta. Mambrú prometeuse 
que nunca máis había ser soldado e co fin de esquecer a tolemia que viña de vivir pensou 
nos moitos traballos interesantes que lle gustaría descubrir. Tras reflexionar ben de tempo, 
acordou ser perfumeiro e informouse na biblioteca do que cumpría para exercer o oficio. 
Coa súa lingua de papel, os libros aconselláronlle que mudase de uniforme e puxese un 
traxe de cores e con moitos petos que servisen para gardar cousas útiles, e que atrapase e 
mesturase os recendos máis ricos do mundo e os gardase en botelliños de cristal. Ao final 
todos os cheiros foron parar a cadanseu frasco con etiqueta e, unha vez listos, Mambrú 
dirixiuse á praza da vila onde montou un telderete para vendelos. Axiña chegou moita xente 
e ao probar os perfumes descubriron que ulían a comidas e bebidas deliciosas como papas 
de arroz con canela, bocata de luras, chocolate quente ou churros renxentes. Foi un grande 
éxito e Mambrú converteuse de súpeto no cociñeiro dos perfumes máis sabedeiros do país. 



As ilustracións figurativas e de grande esquematismo de Pablo Prestifilippo (Bos Aires, 
1960) revelan dende a cuberta ao protagonista e ao seu contorno creando, a través da 
ilustración, o ambiente e a atmósfera adecuadas para situar ao lectorado no relato. Son 
imaxes que ocupan case toda a páxina e presentan cores elaboradas nas que predominan as 
tonalidades frías e oscuras. As formas do protagonista (esquemáticas e de carácter cómico) 
contrastan coas dos fondos e contorno do mesmo por ser de gran naturalismo. Con gran 
simplicidade mostran moitos detalles dos personaxes -idade, vestimenta, expresións,…- e 
de obxectos do contorno no que se desenvolven as accións -xentes, rúas, situacións ,…- 
polo que fai que tanto o texto como as ilustracións se completen afondando no significado. 
As figuras están feitas con pintura que, ás veces, se deposita sobre fotografías conformando 
o fondo da composición. O protagonista, nalgunhas ilustracións, móvese como unha 
figuriña sobre un taboeiro de xogo, creando unhas composicións dinámicas. 
 
 
Recensións: 
 
- Paula Fernández, 'Cociñar perfumes', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 139, 
'Infantil/Xuvenil', 27 outubro 2005, p. VII. 
 
Despois dunha breve reflexión sobre a importancia que as cantigas teñen dende o 
nacemento e durante toda a infancia das persoas, detense no volume Mambrú, cociñeiro de 
perfumes, de Xosé Antonio Neira Cruz, do que sinala que parte dunha canción infantil para 
escribir un conto dirixido ao lectorado de arredor de seis anos. Sinálase que nesta historia se 
recrea a canción do soldado Mambrú, que agora volveu da guerra e se asemella moito a un 
pacifista, pois decide ser perfumeiro, pero o resultado é que todos os perfumes lle saen con 
olor a comida. Destácase o humor e o enxeño do relato, así como os xogos que se 
estabelecen cos sentidos e as posibilidades que ofrece a obra de tratar contidos transversais, 
por contar cun protagonista que abandona un oficio de destrución e opta por outro ligado á 
creación e á beleza. Remátase aludindo ás ilustracións de Pablo Prestifilippo, das que se 
destaca a boa sintonía co texto, especialmente no referido ás raíces populares, ao humor e o 
anhelo dun mundo mellor. 
 
 
Núñez, Marisa, Celestino Tarambainas, ilust. Mariona Cabassa, Pontevedra: OQO Editora,  
xullo 2005, col. Q, idade recomendada [lectorado autónomo], 50 pp.  (ISBN: 84-934499-0-
3). 
 
Marisa Núñez (Sarria, 1961) presenta nesta obra a historia de Celestino que sempre abre e 
pecha coa súa frauta as portas do inverno coa compaña da súa fiel Rosamunda, que se 
entende cos paxaros. Un bo día no que él non se quere levantar ante os rogos dela, 
Rosamunda vai patinar polo xeo pero esvara e cae nun burato sen fondo. Cando Celestino 
se dá conta corre a pedir axuda pola vila adiante. Veñen os bombeiros e fotógrafos pero ao 
mediodía dan por concluída a busca posto que non hai rastro dela. Aconsellado por un 
garda civil, o crego e o alcalde, Celestino envía as súas orellas, as súas mans e os seus pés a 
buscar a Rosamunda polo burato, pero non atopa nada até que un día berra tan forte por ela 
polo burato que Rosamunda cae ao soleiro para logo zambullirse nos brazos espidos de 
Celestino. Tolo de contento o protagonista toca a frauta aos catro ventos, aínda  correndo o 



risco de que a xente pense que perdeu a cabeza. A ilustración deste álbum, a cargo de 
Mariona Cabassa (Barcelona, 1977), está moi coidada xa dende a cuberta e ten debuxos 
pequenos nas gardas e nas páxinas de títulos. As ilustracións figurativas completan a lectura 
do libro ao describir as diversas situacións que acontecen e caracterizan os personaxes. A 
liberdade que emprega ao dispoñer os movementos das figuras, dá lugar a unhas 
composicións dinámicas e atractivas onde predominan as formas redondeadas. A pintura 
está aplicada cunha consistencia densa, conseguindo unhas texturas pictóricas. Os 
vermellos e os verdes son as cores máis utilizadas e, combinadas con outras escuras sobre a 
tonalidade amarelenta do papel, transmiten unha sensación cálida. 
 
 
Recensións: 
 
- María Navarro, 'Tarambainas', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 145, 'Infantil/Xuvenil', 
8 decembro 2005, p. VII. 
 
Dáse conta da publicación de Celestino Tarambainas, de Marisa Núñez e Mariona Cabassa, 
unha das primeiras obras que a Editorial OQO pon no mercado. Repásase o argumento da 
obra, na que Celestino Tarambainas perde á súa compañeira e comeza unha desesperada 
busca, e saliéntase que nesta obra se transmite a idea da crúa realidade, do rexeitamento da 
sociedade a todo o que é diferente. Cualifícase Celestino Tarambainas como ambivalente, 
por presentar dous niveis de lectura: por un lado, aquel que se plasma na bondade e os bos 
propósitos do mundo ensoñado da felicidade, que representa Celestino, e, por outro, o que 
representa a realidade a través de personaxes como o cura ou o garda civil. Conclúese que a 
dobre lectura é incuestionábel, o importante é que se queira facer. 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Ampliando a oferta aos lectores', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 17 xullo 2005, p. 31. 
 
Indícanse os alicerces sobre os que xorde OQO, a nova editora especializada en literatura 
infantil e xuvenil, e dise que Eva Mejuto é a encargada de comunicación e Marisa Núñez a 
directora da edición desta nova empresa. A continuación infórmase da publicación 
simultaneamente en galego, castelán e catalán, de catro títulos (Manda narices!, Rata 
Tomasa e Tom Rato, O cuarto prohibido e Celestino Tarambainas), así como da intención 
da editorial de publicar novos contos e lendas de diferentes culturas. Tamén di que OQO 
aposta polo álbum ilustrado de produción propia e pola existencia dun espazo de creación 
para autores e ilustradores no que amosar novas propostas. Finalmente, indícanse as 
coleccións coas que esta nova editorial sae ao mercado e a franxa de idade do lectorado ao 
que van dirixidas.  
 
- Blanca C. Domínguez, 'OQO, a nova editorial galega', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
verán', 17 xullo 2005, p. 68. 
 
Dáse noticia da publicación de catro novos títulos en galego, castelán e catalán:  ¡Manda 
narices!, Rato Tom e Rata Tomasa, O cuarto prohibido e Celestino Taranbainas, por parte 
dunha nova editora, a editorial OQO. A seguir, ofrécense datos deste novo selo editorial e 



infórmase de que pretende dar a coñecer lendas e contos de distintas culturas, desenvolver a 
imaxinación do seu lectorado e fomentar a súa creatividade e reflexión. A continuación, 
Blanca Domínguez indica que OQO contará coa colaboración de ilustradores de 
procedencia diversa e que tentará "chegar á literatura en esencia, transmitir emocións e 
"facer bos libros para lectores bos". Finalmente, sinálanse as idades ás que, de momento, 
están dirixidos os seus libros. Para nenos de tres a sete anos OQO conta coa colección 
"Contos a pedir de boca", mentres que para nenos de oito a doce anos presenta a colección 
"Para lectores intrépidos". 
 
 
Oli, Conto para non comer, ilust. Andrés Meixide, Vigo: Galaxia,  2005, col. 
árbore/galaxia, idade recomendada [prelectorado], [27] pp.  (ISBN: 84-8288-863-3). 
 
Como era costume, a nai de Antón púxolle na mesa unha cunca con leite para que cease, 
mais aquela noite o rapaz non quería comer, pois, ao ver aquel mar branco e sentir aquela 
néboa quente a subirlle polo nariz, a fame esvaecéuselle nun suspiro e Pedro Chosco 
petoulle suavemente nos ollos. A seguir, Antón comezou a pedir que seu pai lle trouxese un 
can, que o avó lle fixese un barco, que a madriña lle trouxese un vento, que a veciña lle 
levase ovelliñas e que o Tío Ernesto lle ofrecese unha canción, mentres o sono ía pouco a 
pouco vencéndoo. Finalmente, cando a avoa lle contaba a coñecida historia do galo, que 
manchara o peteiro e que non puidera ir á voda do seu tío, os ollos de Antón pecháronse. 
Neste texto de estrutura encadeada e reminiscencias da literatura oral, Oli (Cangas do 
Morrazo, 1961) trata de reflectir un dos feitos que se acostuma a dar en moitos fogares, o 
cumprimento dos desexos do pequeno para que coma. As ilustracións de Andrés Meixide 
(Vigo, 1970) xa dende a cuberta sitúan ao lectorado no relato pois, xunto co título, mostran 
ao protagonista Antón e ao seu can. As demais páxinas configúranse con grandes imaxes 
nas que aparecen os pequenos textos, sobre grandes fondos de cores xestuais e deseños que 
gardan relación cromática coa ilustración. Os personaxes son de formas moi estilizadas e 
redondeadas nas que o ilustrador utiliza xogos de fragmentación e desproporción, así como 
puntos de vista moi diferentes para enfatizar a expresividade da escena. As técnicas 
empregadas son diversas: os fondos e os personaxes están traballados a témpera, buscando 
o volume a través das mesturas e recortados cunha liña negra e grosa. En todas elas 
predominan as tonalidades cálidas e de fortes contrastes. 
 
 
 
Oya, Milagros, Onk, un ourive nas estrelas (Porcos no espazo), ilust. Xan López 
Domínguez, Vigo: Tambre,  2005, col. Ala Delta, nº 11, serie Azul, a partir de 8 anos, 126 
pp.  (ISBN: 84-88681-36-4). 
 
Milagros Oya (Vigo, 1966) escolleu un singular protagonista para esta historia, que é 
narrada en dous "libros" ateigados de referencias ao mundo porcino e ilustrados por Xan 
López Domínguez (Lugo, 1957). No primeiro deles, que consta de catro capítulos titulados 
e un epílogo, preséntase a Onk, un porquiño que crea pezas de ourivería con bostas 
fosilizadas e que foxe duns contrabandistas de bosta, cos que o seu xefe mantiña uns 
escuros tratos. A desesperada fuxida condúceo a un túnel, onde se atopa co cortello espacial 
"A Porcallada II-DC-2500/3b" e tenta facerse cun traxe de porconauta, coa intención de 



despistar os seus perseguidores. Grazas a unha casual e espectacular demostración que fai 
deste novo traxe, que era propulsado coa forza da furriqueira, consegue gañar a confianza 
do capitán Cagallón e desfacerse dos seus inimigos. Onk espera unha fascinante vida nas 
estrelas, aínda que descoñece que a Porcallada II é unha Colleiteira de Lixo Espacial. A 
seguir, grazas ao "Epílogo", descúbrese como o porquiño chegou a conseguir os seus soños, 
xa que un fragmento da Porcoenciclopedia Galáctica preséntao como un excelso 
porconauta que logrou espallar os asoballantes achados da cultura porca e gañar os 
corazóns de todos os seres de ben. O segundo dos "libros", a través de nove capítulos 
titulados, recolle a primeira intervención de Onk no espazo, que lle permitiu deixar de ser 
un grumete e pasar a ocupar un posto de importancia na tripulación, despois de mostrar 
todo o seu valor na loita contra os piratas Ferrancheiros, que querían roubarlles a súa carga. 
O acedume que queda en Onk por Chino ter dado a súa vida por salvalo a el das fouces dos 
terríbeis piratas, enche ao porquiño de carraxe, o que o leva a querer ser o mellor 
porconauta do universo e a loitar polo rescate do seu amigo. Os textos van acompañados 
das ilustracións figurativas de Xan López Domínguez cuns contrastes de tintas planas en 
grises que axudan a crear unhas composicións orixinais que encaixan coa temática do 
conto. Os encadres, con puntos de vista pouco habituais, xogan con fondos lisos que non 
achegan, apenas, datos do contorno. As formas están delimitadas por unha liña negra 
sensíbel que varía o seu grosor. 
 
 
 
Patacrúa, Verlioka, ilust. Sergio Mora, Pontevedra: OQO Editora,  setembro 2005, col. O, 
idade recomendada [prelectorado], 44 pp.  (ISBN: 84-934499-9-7). 
 
Conto de Patacrúa no que, recorrendo a estruturas acumulativas, se narra o enfrontamento 
dunha serie de personaxes co xigante Verlioka. O desencadeante xorde cando Verlioka 
rapta ás netas dunha parella de anciáns que están gardando os chícharos da horta para que 
os paxaros non os coman. Ante a desaparición das rapazas a avoa tenta rescatalas, pero 
fracasa no seu empeño, polo que será o avó o que se poña en camiño para recuperalas. 
Durante o traxecto únese ao ancián unha oca desplumada, o esquelete dun mil razas, un 
burro co rabo a rastras e unha cabra sen un corno. A unión de todos estes peculiares 
personaxes fai que consigan derrotar ao xigante e liberar as mozas. As ilustracións de 
carácter figurativo de Sergio Mora (Barcelona, 1975) constitúen un importante 
complemento nunha obra na que por veces se xoga co escatolóxico tanto a nivel textual 
coma visual, e na que as formas e cores contribúen na creación dun clima de inquietude e 
medo. A técnica empregada é a pintura e está aplicada de maneira que a superficie se 
craquele; isto achega unha sensación de pintura antiga que casa co conto de tipo lenda. 
 
 
 
Patinho Penya, Pepablo, O saltón astronauta, ilust. Leandro Lamas, Ferrol: Edicións 
Embora,  2005, idade recomendada [Lectorado autónomo], 45 pp.  (ISBN: 84-9546045-9). 
 

Relato de Pepablo Patinho Penya e Leandro Lamas (Narón, 1973) no que se presenta a 
historia de Antón, un saltón que soña con poder viaxar á lúa, na que imaxina que hai 



inmensos campos de trigo. A través dun narrador omnisciente en terceira persoa e dende a 
perspectiva dos animais descríbese cómo é a vida de Antón e os outros animais da fraga, 
aos que o saltón lles dá clases de astronomía debaixo do Freixo Grande. Un día Antón 
decide que vai facer realidade o seu soño, para o que se ata a un foguete que os Bichos 
Grandes de Dúas Patas disparan nas festas da patroa. Antón comeza a viaxe e cando o 
foguete estoura perde o sentido, polo que ao espertar pensa que se atopa na superficie da 
lúa. No entanto, canso de camiñar por un terreo ermo, atópase cun compañeiro que o saca 
do seu erro e co que volve ao fogar. De volta, atópanse con que hai un novo problema, que 
consiste en que os homes están destruíndo os bosques para facer estradas. Os animais 
deciden protestar para manter o seu hábitat pero os homes ignoran as súas reclamacións, 
aínda que finalmente o Freixo Grande queda a salvo e os animais poden seguir vivindo nel. 
As ilustracións de Leandro Lamas son de tipo narrativo e nelas descríbense as situacións 
que relata o texto. Están resoltas con figuras sinxelas e esquemáticas, ocupando a maior 
parte das veces unha páxina.  A técnica empregada é a acuarela, con grandes planos de cor 
nos que predominan as tonalidades cálidas - amarelos, laranxas, verdes, ocres- ademais do 
uso de tonalidades oscuras para transmitir a sensación de oscuridade, do ceo, da noite… As 
ilustracións, ao igual cá cuberta, xeran información que non é achegada polo texto (mostran 
como son os protagonistas, como é o contorno no que se moven, etc.). O texto e a 
ilustración  completan o contido da obra. Así mesmo, a cuberta, como elemento peritextual, 
crea a través da ilustración o ambiente e a atmósfera adecuadas para situar ao lectorado na 
narración. 
 
 
 
Paz Suárez, Sebastián, Contos de encantamentos, introd. Aurora Marco, debuxos de Celtia 
Ponte Lope, Noia-A Coruña: Toxosoutos,  decembro 2005, col. Nume, idade recomendada 
[lectorado autónomo], 89 pp.  (ISBN: 84-96259-79-X). 
 
Ábrese o volume cun limiar de Aurora Marco no que se comenta o recoñecemento do que 
gozan os contos da tradición oral e se sinala que lle interesan ao lectorado infantil e xuvenil 
por diferentes razóns. A continuación, detense nos dez contos que se recollen de Sebastián 
Paz Suárez (Noia, 1943) e nalgunhas das características que presentan. Destaca o valor 
didáctico destes relatos e exemplifica con algún texto concreto onde este se pode atopar; 
sinala a presenza de referencias explícitas á música e aos instrumentos musicais e alude á 
riqueza da linguaxe. Finalmente fai algún comentario arredor dos debuxos de Celtia Ponte 
Lope. A seguir reprodúcense os relatos do autor noiés. En "A nena dos cabelos longos" a 
protagonista, Sabeliña, ten uns cabelos moi longos que por nada do mundo quere cortar. Un 
día que súa nai colle as tesoiras para cortarllos, pois os rapaces métense con ela e túrranlle 
dos cabelos, sae da casa correndo e atópase con Denociña, unha vella que lle promete unha 
solución a cambio de que lle traia comida para os seus animais. A vella, que resulta ser 
unha bruxa, faille un conxuro polo que quen lle turre dos cabelos á rapaza recibirá unha 
corrente eléctrica. Posteriormente, a bruxa botaralle a Sabeliña e a seu pai un novo conxuro 
ante o que os animais amigos de Sabela deciden botar a bruxa do lugar no que vive. No 
intento da fuxida a bruxa cae nunha pota con auga a ferver e morre, momento no que 
Sabela e seu pai quedan desencantados. En "A princesa embruxada" unha princesiña que 
nunca quere dar esmola aos pobres é convertida en bruxa por unha meiga. A bruxa Rifeira, 
nome co que é coñecida co paso do tempo a princesiña, converte un día en coello a un 



rapaz chamado Paio  razón pola que as rulas, xunto con outros animais do monte e as fadas, 
deciden darlle un escarmento. As fadas entran en forma de abellas na casa de Rifeira e 
cando ela colle a súa vasoira para saír pesa tanto que o instrumento voador rompe e a bruxa 
vai dar ao chan, momento no que as fadas teñen pena dela e a axudan a erguerse. Desta 
maneira, Rifeira transfórmase novamente na princesa que fora, Paio en humano e todos os 
animais que foran encantados por Rifeira nos seres que antes eran. Cos anos Paio faise un 
mozo guapo e casa coa princesiña que dende que o seu encantamento rematou deu esmola 
aos pobres e tivo compaixón dos necesitados. En "As fadas misteriosas" Xoanciño axuda a 
resgardarse da choiva a unhas fadas que bailaban, ao son da súa gaita, preto del. Pola favor 
realizado unha delas, Shide, promételle axudalo cando se vexa nalgún perigo, axuda que 
terá que solicitar cando seu pai, Xoaquín, quede profundamente durmido por causa da 
visión dunha carreira de cabalos guiados por fadas. O rapaz segue ao pé da letras as 
indicacións de Shide, a fada da terra e de Fays, a fada do mar, e logra o seu obxectivo. 
Cando Xoanciño se fai maior e casa, Shide e Fays son as súas fadas madriñas e concédenlle 
tres desexos e riquezas. En "Nun país soterrado" tres aventureiros amigos, Adrán, Chinto e 
Paquiño, viaxan ao interior da terra, onde, segundo lles dixo unha vella, existe un país 
habitado por fadas. Neste país, ao que chegan valéndose de diferentes obxectos, pasan dúas 
horas que en realidade resultan ser dous anos no seu verdadeiro mundo. En "O castelo 
Dourado" Susiño consegue liberar do seu encantamento o castelo dourado que existe preto 
da súa casa grazas ás indicacións da vellla que xa lle contara cómo o castelo e os seus 
habitantes se converteron en estatuas de pedra. Finalmente, Susiño casa coa princesa do 
castelo, Velairiña. En "O niño das andoriñas" unha parella de andoriñas chegan ao balcón 
no que cada ano fan o seu niño e atópanse coa sorpresa de que hai un andamio posto. Estes 
paxaros quedan tristes pola posibilidade de non poder aniñar onda sempre pero grazas á 
intervención doutras aves e de Conchiña, a nena que vive na casa do balcón, un ano máis as 
dúas andoriñas aniñan no mesmo lugar e teñen catro crías que os paxaros amigos van 
visitar. En "O tesouro da capela" os protagonistas son Carliños e Loliña, dous rapaces que 
lle ensinan a unha vella curandeira unha pedra que atopou seu avó e que resulta ter inscrito 
o plano dun tesouro. A curandeira dilles que coñece unha moura que os pode axudar quen 
lles dá unha serie de amuletos e lles sinala o que teñen que facer para salvar as dificultades 
ás que se enfrontarán para desenmeigar á súa irmá que garda o tesouro convertida en serpe. 
Despois de se enfrontaren a morcegos, curuxas, un xabarín e un dragón e logo de matar a 
serpe e desenmeigar a moura, Carliños e Loliña obteñen o tesouro da capela. "O xigante 
larpeiro", relato dedicado "A María Teresa Abuín, a dona dos muíños de Pedrachán", 
céntrase arredor da figura dun xigante, que vive na vila de Vimbiera e a quen todos teñen 
medo. Unha noite Xacinto e Rosiña, dous rapaces que traballan na casa de Xan, o muiñeiro, 
coñecen a existencia do xigante e dos seus roubos aos veciños. Xacinto quere axudar ao 
muiñeiro e aos demais habitantes da vila e grazas ás informacións dunha formiga e dun 
vichelocrego consegue derrotar o xigante. En "Os ananiños da cabana do bosque" unha 
raíña encárgalle facer aos nove ananiños do bosque uns zapatos e un vestido para que a 
princesa Flor do Val estree na súa festa de aniversario. Fanlle un vestido con tea de seda 
azul con fíos de ouro e prata e os zapatos coa pel dunha serpe que cambiara de muda. A 
raíña gústalle moito o resultado e manda ir aos ananos outro día buscar a recompensa, mais 
a Princesiña non é quen de quitar os zapatos polo que o rei bota aos ananos alporizado. De 
camiño á casa unha fada dille aos ananos que a pel coa que están feitos os zapatos non é de 
serpe senón dun príncipe enmeigado e que para liberar aos dous do encantamento Flor do 
Val terá que pisar a serpe que vive na Cova da Moura. Os ananos capturan a serpe e fan 



saber do acontecido a Flor do Val que pisa o animal e queda libre dos seus zapatos. No 
futuro o príncipe e a princesa casan e os ananiños viven no Pazo. Finalmente, en "Os nenos 
que querían ser piratas", Pan Quente e Leite Frío, os dous fillos do pirata Raspas Quentes, 
marchan da casa para ser piratas e métense de polisóns no barco Viluria cuxa tripulación, 
ao descubrilos, decide deixar a Pan Quente no barco e a Leite Frío abandonado nunha illa. 
Pan Quente terá que traballar duramente no barco Viluria e mesmo vivirá unha abordaxe a 
un galeón expañol. Leite Frío, pola súa parte, descubrirá un valioso tesouro e liberará a un 
xenio dunha botella que lle concederá tres desexos. As ilustracións deste libro están feitas 
con estilo escolar. 
 
 
 
Paz, Begoña, Norocai. Libro Primeiro. A illa durmida, ilust. Beatriz Parra Moracho, A 
Coruña: Baía Edicións,  setembro 2005, col. Meiga Moira, nº 3, a partir de 11 anos, 159 pp.  
(ISBN: 84-86526-18-6). 
 
Novela de carácter épico de Begoña Paz (A Coruña, 1965), na que se narra a orixe da terra 
de Norocai, un lugar existente en tempos remotos e que foi dividido no reino do Leste e no 
do Oeste, rexentados cadanseu polos fillos xemelgos do rei Cordón, Abdón e Ordón. Entre 
ambos os dous irmáns produciuse unha inimizade moi fonda, pois Abdón sentiuse traizoado 
no reparto das terras ao verse herdeiro dun lugar dominado por un lago inmundo chamado 
Atrabile. A distancia durante anos marcou a vida dos dous irmáns, que loitan contra as 
probas que lle presenta o destino, especialmente Ordón, que primeiro se ve condenado a 
non ter fillos e cando o Gran Mago propicia a súa paternidade o resultado é unha nena, polo 
que o rei enfurecido maldice ao mago e este á súa vez castígao a ser o proxenitor dunha 
prole de fillos varóns enfermizos e febles, sempre trementes de frío que levan a talar todas 
as árbores do reino. Por este motivo Ordón recorre á axuda do seu irmán Abdón, mentres a 
súa filla Caula decide marchar ás terras de Brumaria na busca do Mago para poñer remedio 
á enfermidade dos seus irmáns. Nesta viaxe conta coa axuda dun neno chamado Cepillo, co 
que logra atopar ao Mago e descobre que non existe tal maldición, senón que a enfermidade 
dos rapaces é debida á herdanza da familia materna, pois xa o bisavó padecera os mesmos 
problemas. Caula regresa ao reino de seu pai, onde se produciron importantes cambios, 
entre eles a próxima voda do herdeiro coa súa curmá, a filla do rei Abdón. Finalmente, 
Caula decide que novas terras están agardando para ser coñecidas, polo que decide 
emprender a marcha de novo. A novela conta coas ilustracións figurativas de Beatriz Parra 
Moracho en branco e negro, nas que as expresións están centradas no deseño duns ollos 
moi grandes. Os debuxos achegan información sobre os contornos, coidan os detalles e 
configuran uns escenarios realistas, mentres que as formas teñen un tratamento volumétrico 
grazas ás disposicións de gamas grises. 
 
 
 
Pazos Hermida, Silvia, O conto dos silencios, ilust. Rodrigo Chao Blanco, A Coruña: Baía 
Edicións,  2005, col. Xiz de cor, idade recomendada [lectorado autónomo], [34] pp.  (ISBN: 
84-96256-20-8). 
 
Conto de Silvia Pazos Hermida que ten como temática a música. Nel recréase a vida da 



Cidade das Quintas, unha vila redonda na que todo está gobernado pola alcaldesa 
Harmonía, na que polas rúas non circulan coches senón notas e os seus habitantes, de 
grandes orellas, son xente feliz moi afeccionada á música. Un día entre os quintáns nace 
Luv, un neno xordo, cuxa minusvalía é, para os seus veciños, dos peores males que se pode 
padecer, razón pola que todo o mundo o ignora. Acostumado á súa invisibilidade social, 
Luv paseaba pola cidade sen que ninguén se fixase nel até que un día se achegou á praza e 
se atopou coa alcaldesa Harmonía, que o quedou observando. A partir de entón Harmonía 
comeza a enfermar e os habitantes da cidade desconfían de Luv, que anda agochado e 
zugando as notas musicais que atopaba. Todo está dominado polo desconcerto, por iso o día 
que Harmonía morre os quintáns queren atacar a Luv. No intre no que a alcaldesa 
desaparece o ruído distorsionado é tal que todos teñen que tapar as orellas, á vez que o neno 
xordo vomita as notas que zugara e delas non sae música, senón un cadradiño de silencio. É 
entón cando todos se decatan de que os silencios e as pausas son necesarias para que as 
melodías sexan máis fermosas. A partir de entón Luv é admirado e coloca entre as notas os 
seus cadradiños, o que dá lugar a novas músicas. O ánimo volve así á Cidade das Quintas, 
que foi reconstruída, e de novo unha muller chamada Harmonía chega a vivir nela. As 
ilustracións de Rodrigo Chao Blanco son de estilo figurativo. Achegan unhas imaxes que 
completan a información do texto con grafías procedentes do mundo da música. As cores 
empregadas teñen unhas tonalidades moi matizadas que se volven máis apagadas cando o 
conto alcanza o punto máis preocupante. As composicións teñen encadres moi variados 
para suscitar distintas emocións: a soidade de Luv a quen ninguén ve, os paseos polas 
sombras da noite ou as grandes panorámicas para mostrar a felicidade da xente da cidade. 
 
 
 
Pexegueiro, Alfonso, O lago das garzas azuis, ilust. Xosé Freixanes, Vigo: Edicións 
Xerais de Galicia,  outubro 2005, col. Fóra de xogo, nº 88, idade recomendada [mocidade], 
102 pp.  (ISBN: 84-9782-362-1). 
 
Obra de Alfonso Pexegueiro (Angoares-Pontevedra, 1948) publicada en 1994 en lingua 
castelá e que agora ve a luz na lingua orixinal. Dotada dun gran aparato paratextual, ábrese 
cun prólogo de Joaquín Ruíz-Giménez Cortés, no que defende a idea dos poetas como 
axitadores da conciencia colectiva e mobilizadores de causas xustas, entre elas a axuda á 
infancia desprotexida. A seguir, reprodúcense uns versos doutra obra do autor, Seraogna, e 
dúas dedicatorias, unha dirixida a todos os nenos de lugares do mundo afectados por 
conflitos bélicos, en especial no continente africano, e outra ao alumnado do CPI Julia 
Becerra Malvar de Ribadumia, co que o autor mantivo un encontro e no que di que 
corroborou unha vez máis que "só miran ben os nenos". A continuación, inclúese unha nota 
aclaratoria na que se explica que este "é un conto moi longo sobre unha mentira moi grande 
escrita dunha maneira moi curta e moi rara, pero é un conto", á que segue unha introdución 
de carácter autorial, na que se reflexiona sobre a violencia no mundo e a dirixida contra a 
propia infancia. Este texto dá paso á reprodución do conto de marcado carácter poético e 
que está estruturado en dezasete capítulos titulados. Comeza evocando un mundo feliz, no 
que os nenos vivían protexidos e amados polos maiores, pero que deu paso á ameaza que 
representan os homes de "sociedades frías, distantes e covardes", que son os Cazadores de 
Reiseñores Brancos. Ao longo do texto, estabelécese un xogo de voces narrativas, nas que 
se escoita a voz do neno, como ser ameazado e que toma conciencia dos perigos, que 



cuestiona a actitude dos maiores e que se rebela contra a violencia que padece; a da nai, que 
tenta protexelo, que loita e mesmo é condenada; e a voz dun narrador en terceira persoa que 
observa cómo medra a confusión e a ameaza se fai máis patente. Destaca ao longo da obra 
o emprego de elementos simbólicos como as garzas azuis, que son as guías dos nenos cara 
a liberdade; o Lago Grande, un lugar seguro que está situado debaixo das areas do deserto 
para acollelos; ou os Cazadores de Reiseñores Brancos, que son os agresores. Péchase o 
volume cun Post Scriptum do autor, co apartado "A prensa do conto", no que se recollen 
titulares de prensa dende o ano 1983 até o 2004 nos que se dá conta das agresións sufridas 
pola infancia, e "Artigos de prensa sobre o libro", no que se reproduce unha carta de 
Manuel Vázquez Montalbán na que felicita ao autor por este conto, e os artigos "Poesía por 
la solidaridad", de Federico Mayor Zaragoza (Diario 16, "Culturas", 20 maio 1995); 
"Cuentos de Europa, niños de África", de Carlos Cobo (El Mundo, 14 xaneiro 1995 ); 
"Sobre un conto de Alfonso Pexegueiro", de Pura Vázquez (La Región, 7 xuño 1999); e "O 
lago das garzas azuis", de Dora Vázquez (O Correo Galego, 12 decembro 1999), todos eles 
comentarios laudatorios da calidade literaria desta obra. A ilustración da cuberta segue 
fielmente o título, xa que sobre un fondo dunha fotografía tratada con tramas de filtros de 
cor laranxa, contrasta un debuxo de catro garzas de cor azul. No interior as ilustracións de 
Xosé Freixanes (Pontevedra, 1953) están realizadas cunha composición de fotos en branco 
e negro tratadas cun procesador e imaxes de gravados en azul. As ilustracións xogan coas 
imaxes dun xeito moi expresivo, utilizando distintos recursos como planos cortados, 
brochazos, contrastes das imaxes con volume das fotos e as imaxes planas dos gravados. Os 
temas orientais dos relatos reflíctense nas fotografías empregadas para facer as 
composicións. 
 
 
Recensións: 
 
- Ana Barcala, 'A lectura engaiola ós nenos de Ribadumia', Diario de Arousa, 29 outubro 
2005, p. 56. 
 
Anúnciase que o autor Alfonso Pexegueiro visitou o colexio Xulia Becerra Malvar, de 
Ribadumia, para dedicar a edición en galego do seu libro O lago das garzas azuis aos 
alumnos dos que obtivera unha boa impresión nunha visita anterior. Dise que logo dunha 
breve presentación o autor conseguiu captar a atención dos alumnos cun singular recital 
poético o cal foi acompañado por dous músicos do grupo Berrogüeto. Ana Barcala explica 
que este libro é un conto-poema que ten como protagonista o mundo infantil e que é 
definido polo autor como "Un conto moi longo sobre unha mentira moi grande escrito 
dunha maneira moi rara, máis é un conto de nadal para os nenos da fame que non existen". 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'O lago das garzas azuis', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 
13 novembro 2005, p. 56. 
 
Comentario d' O lago das garzas azuis, de Alfonso Pexegueiro, un autor do que se destaca 
a súa calidade dentro do sistema literario galego. Explícase que este poemario viu a luz en 
1994 na editorial Lumen de Barcelona e que agora sae publicado na lingua orixinal na 
colección "Fóra de xogo", con ilustracións de Xosé Freixanes. Salienta que se trata dun 
canto á infancia "extraviada, arrebatada, violentada, destruída e desposuída de si" e 



reproduce as palabras da contracuberta nas que se define a obra como un conto-poema 
sobre a infancia, para o que mesmo autores como Manuel Vázquez Montalbán tiveron 
palabras gabanciosas. 
 
- M.V., 'Pexegueiro publica O lago das garzas azuis, metáfora da infancia', A Nosa Terra, 
nº 1.189, 'Cultura', 17 novembro 2005, p. 28. 
 
Comeza facendo referencia á presentación d' O lago das garzas azuis, de Alfonso 
Pexegueiro, no colexio de Ribadumia. Sinálase que é unha historia contraria á de Peter Pan, 
pois o autor galego fala da necesidade de medrar e de que os cazadores de reiseñores 
brancos son o símbolo da violencia dos homes. Lémbrase que Pexegueiro foi un dos 
fundadores do grupo poético Rompente e que edita de novo esta obra que no seu momento 
fora presentada por Baltasar Garzón e gabada por Vázquez Montalbán. Dise que a obra 
comeza cunha descritiva e contundente frase na que aparecen diferentes elementos 
simbólicos: as garzas azuis representan a imaxinación dos nenos, o deserto é a realidade e o 
lago é a harmonía. Destácase que o alumnado do centro de Ribadumia sorprendeu ao autor 
coas súas imaxinativas respostas e este confesa que non escribiu a obra pensando neste tipo 
de lectorado. Destácase que nun dos contos do libro un neno descobre que seu pai é cazador 
de reiseñores brancos, unha situación de violencia que Pexegueiro xustifica dicindo que aos 
nenos non se lles pode ocultar, que saben que levan o mal dentro e que a fantasía dos 
contos clásicos era un xeito de loitar contra ese mal. Remátase sinalando que ante a boa 
acollida da obra o autor xa comezou coa continuación. 
 
- Xosé M. Eyré, 'Por unha volta á literatura oral', A Nosa Terra, nº 1.200, 'Cultura', 1 
decembro 2005, p. 26. 
 
Despois dunha breve reflexión sobre o bo momento que está a vivir a literatura infantil e 
xuvenil galega e a falta de hábito lector entre os máis novos, Eyré achégase a O aliado 
inesperado, de Xabier López Rodríguez; Raúl, de Helena Villar Janeiro; e O lago das 
garzas azuis, de Alfonso Pexegueiro. Desta última obra sobrancea a súa singularidade e 
indica que se trata da versión galega da que editara Lumen en 1994. Sinala tamén que é 
unha peza que crea a súa "propia realidade xenérica" por ser un conto que comeza a ser 
contado en forma de poesía pero que remata "case sendo prosa", unha obra cualificada de 
personalidade única, que polas súas características pode resultar de difícil acceso para o 
lectorado infantil e mozo, especialmente pola carga alegórica e metafórica, aínda que 
considera que sería máis accesíbel no caso de ser contada oralmente. Remata sinalando que 
se trata dun libro de denuncia co que se tenta fomentar unha conciencia humanitaria exenta 
de paternalismos. 
 
Referencias varias: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Poesía contra poesía', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 
30 outubro 2005, p. 37. 
 
Manuel Vidal Villaverde presenta ao poeta Alfonso Pexegueiro. Céntrase na interpretación 
persoal que fai este autor sobre a función da poesía e sobre os valores que intenta infundir 
na súa obra. Dise que defende a incorporación de elementos sociais e políticos para amosar 



a resposta a problemas concretos que se dan na sociedade e na vida cotiá. 
 
 
Pinto & Chinto, O pequeno da familia fantasma, ilust. dos autores, Santiago de 
Compostela: Sotelo Blanco Edicións,  2005, col. Bolboreta, idade recomendada 
[prelectorado], 39 pp.  (ISBN: 84-7824-475-1). 
 
Conto de Pinto, nome artístico de David Pintor (A Coruña, 1975), e Chinto, nome artístico 
de Carlos Lopéz (Boimorto-A Coruña, 1967), no que se presenta ao pequeno fantasma 
Néstor e a toda a súa familia, dende que pola súa xuventude é incapaz de atravesar as 
paredes, motivo polo que anda sempre cheo de croques na cabeza. Despois de explicar 
algunhas das súas trasnadas, como por exemplo, o seu gusto por bañarse na lavadora ou o 
seu desexo de chegar a ser médico como seu pai Sebastián, explícase o oficio de cada un 
dos membros da familia (coñécese, por exemplo, que seu avó Néstor é inventor e que súa 
nai, Marisa, é deseñadora de roupa para fantasmas). O pequeno fantasma goza coas 
historias que lle contan os maiores, dos que aprende novas ensinanzas, especialmente do tío 
Ricardo, un fantasma que vive en Londres e que percorreu o mundo desempeñando os máis 
diversos oficios. O texto aparece acompañado dos debuxos figurativos dos propios autores 
e amosan un cromatismo suave aplicado con tintas planas. Presentan formas rodeadas por 
unha liña negra e as composicións están centradas nas diversas situacións que lles ocorren 
aos fantasmas, personaxes que adquiren distintas expresións e caracterizacións a pesar da 
estilización coa que están deseñados. O texto ocupa unha páxina enteira e resérvase a do 
lado para a ilustración, que o complementa achegando información sobre o narrado. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Rodri García, 'Bombeiros e fantasmas, nos dous novos libros de Pinto e Chinto', La Voz 
de Galicia, 'Cultura', 26 novembro 2005, p. 48. 
 
Anúnciase a publicación de dous novos volumes de Pinto e Chinto, que teñen como 
protagonistas a unha familia de fantasmas e a un neno que sempre quixo ser bombeiro e que 
levan por título O pequeno da familia fantasma e Historia de Román o bombeiro (2006). 
Recóllense as palabras dos autores nas que dan conta do cambio das ilustracións, que son 
moi diferentes ás anteriores, e sinalan que se manteñen na liña de humor doutras obras 
anteriores. Reprodúcese un parágrafo de Historia de Román o bombeiro no que destaca o 
sentido do humor, ofrécense unhas notas argumentais sobre este conto e saliéntase o gusto 
dos nenos polos coches de bombeiros e os fantasmas. 
 
- Jorge Casanova, 'A fantasmagoría según Pinto&Chinto', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
141, 24 decembro 2005, p. 5. 
 
Dáse conta da publicación d' O pequeno da familia fantasma, de Pinto&Chinto, e sinálase 
que se trata dunha obra dirixida ao prelectorado con trazos de surrealismo. Tamén se indica 
que nela se narran as aventuras de Néstor, o fillo máis pequeno dunha familia de fantasmas 
que anda coa cabeza chea de croques porque non dá aprendido a cruzar as paredes. 
 



 
Queipo, Xavier, O espello e o dragón, ilust. Maite Ramos, Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia,  febreiro 2005, col. Merlín, nº 149, serie Azul, a partir de 7 anos, 59 pp.  (ISBN: 
84-9782-276-5). 
 
Iníciase Xavier Queipo (Santiago de Compostela, 1957) no polisistema literario infantil e 
xuvenil con este conto que dedica aos seus sobriños. Usa a fórmula clásica de "Hai moitos 
anos" e elementos acumulativos para que un narrador en terceira persoa presente primeiro 
ao malvado dragón Nemoth, que vivía nunha cova nun pequeno país do Himalaia no que só 
había unha montaña que tiña a ocupación de alimentalo para que non destruíse o reino. O 
rei Trendua decidiu que antes de morrer acabaría con el e para facelo preguntoulle aos seus 
súbditos se se lles ocorría algo. O pobo falou e decidiu que terían que acabar con el un dos 
tres fillos do Rei, se querían sucedelo. Un deles, Janua, decidiu ir polo mundo na busca 
dunha espada; Kimlua falou cos máis refutados magos para conseguir un veleno; Lilua, o 
máis pequeno, solicitou quedar no reino e buscar nos libros a solución, aínda que el non 
quere sucedelo. O Rei deu permiso aos maiores e quedou un pouco atribulado pola resposta 
do pequeno. Comentouna coa raíña que o tranquilizou e animouno a que deixara a cada 
fillo ser como é. "Pasaron as lúas que separaron o solsticio de inverno do primeiro 
equinocio" cando as trompetas anunciaron a chegada do maior coa espada, que conta cómo 
a conseguiu no reino de Dalai-Lama de costumes moi diferentes, pero como xa dixera o seu 
irmán pequeno non puido co dragón. Despois chegou o outro irmán co veleno do reino de 
Samarcanda, explicou cómo o conseguiu e o irmán pequeno tamén anunciou que non 
podería co dragón e así foi. O Rei desesperou e o pequeno decidiu encargar un espello 
cóncavo para poñer na entrada da cova do dragón e así conseguir que morrese por non 
poder ver. O Rei quixo que o sucedese pero el solicitou casar coa filla do soprador de vidro, 
a quen lle encargara o espello, e seguir coas súas afeccións e que os irmáns gobernaran de 
forma alternativa sete anos cada un, así foi e no reino floreceron as artes e as ciencias, sen 
destrución, guerra nin barbarie. As ilustracións figurativas de Maite Ramos teñen un 
colorido rico, moi alegre e saturado. As cores están aplicadas con pintura á acuarela con 
manchas húmidas que funden as distintas tonalidades. O coidado co que están deseñadas as 
ilustracións ofrece información sobre a vestimenta dos personaxes e as arquitecturas do 
contorno, achegándonos de forma visual a unha cultura oriental tan diversa da nosa. 
 
 
Recensións: 
 
- X.F., 'O espello e o dragón', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 113, 'Letras en galego', 11 
xuño 2005, p. 7. 
 
Despois de sinalar que esta primeira entrega de Xavier Queipo supón a súa estrea como 
creador para o lectorado infantil, céntrase no argumento desta obra de ambientación 
oriental. Destácase a súa estrutura con fondas pegadas da tradición oral e popular, así como 
o acerto do autor tanto no ton empregado, no que se evocan os relatos atemporais, coma na 
linguaxe, que recrea a ambientación oriental precisa. Considéranse tamén moi apropiadas 
as ilustracións de Maite Ramos por favoreceren a ambientación exótica que converte a 
lectura do volume nunha "experiencia pracenteira" na que se evocan os clásicos relatos de 
viaxes. Remátase salientando a metáfora do espello na que se pon de manifesto o valor da 



sabedoría. 
 
- Mª Jesús Fernández, 'O espello e o dragón', CLIJ, nº 184, xullo 2005, p. 60. 
 
Comeza sinalando que na súa primeira aproximación á Literatura infantil e xuvenil, Xavier 
Queipo optou n' O espello e o dragón por facer unha aproximación aos contos clásicos. 
Lémbrase o argumento da obra e destácase que seguindo o canon, os tres príncipes 
protagonistas encarnan outros tantos valores: a valentía e a forza, o coñecemento científico 
e a arte e a sabedoría dos libros. Destácase tamén que se trata dunha historia clásica que se 
presenta renovada e cunha simboloxía que se pode aplicar á actualidade. Así mesmo, sinala 
que en canto á forma, o autor emprega recursos da tradición oral como a reiteración, 
ademais dunha linguaxe sinxela e clara. 
 
- Paula Fernández, 'O espello e o dragón', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 125, 
'Infantil/Xuvenil', 29 setembro 2005, p. VII. 
 
Comeza indicando que é a primeira novela de Xavier Queipo pensada para un público 
infantil, un autor xa coñecido por outros públicos. Comenta que coa obra transporta ao 
lectorado até o Himalaia, onde transcorren os feitos que lle acontecen aos protagonistas. A 
seguir, describe a trama e di que a "combinación de seres fantásticos, aventuras, ocorrencia 
e personaxes queridos polos lectores á beira dunha prosa dinámica apropiada á idade, cos 
capítulos ben estruturados e coas partes ben delimitadas fan deste libro un instrumento 
capaz de facer gozar". Salienta que o espazo, os costumes e tradicións abren perspectivas 
ao lectorado que o levan a coñecer novas terras e culturas. Das ilustracións di que son de 
corte tradicional moi adaptadas á historia que se conta contribuíndo á amenidade do libro. 
Remata cualificando a obra de moi útil para a formación literaria, pois segue pautas da 
literatura infantil universal, para fomentar hábitos lectores e mesmo para o tratamento de 
contidos transversais de primaria "sobre todo no que atingue ao respecto e tolerancia". 
 
- MV, 'Consellos para matar un dragón', A Nosa Terra, nº 1.199, 'Cultura', 24 novembro 
2005, p. 27. 
 
Comeza reflexionando sobre a pouca consideración no currículo dos autores das obras de 
literatura infantil, fronte ao maior número de vendas que moitas veces propicia o incluír un 
título nunha colección dirixida á infancia, ademais de criticar que se asocie a lectura só coa 
etapa escolar. Cualifica a prosa do autor d' O espello e o dragón, Xavier Queipo, como 
unha das mellores do sistema literario galego, e destaca a súa limpeza e precisión. 
Reproduce as liñas iniciais da obra e destaca o seu magnetismo, que leva a querer lela máis 
dunha vez. Por último, sinala que se ofrece unha ensinanza que non choca "coas 
necesidades orgánicas do texto", que pola súa orixe é necesaria. 
 
Referencias varias: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 126, 26 maio 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa que acolle as recencións de 25 anos coa cultura galega; O espello e o dragón, 



de Xavier Queipo; Galegos de vila, de Xerardo Pereiro Pérez; e O exército de ovellas, de 
Anxo Fariña. Con respecto á obra de Queipo, dá conta do seu argumento e sinala que se 
trata dun conto de estrutura acumulativa, dirixido a nenos de sete anos en diante, e que está 
ambientado na cultura chinesa. Sinala, asemade, que as ilustracións da obra son de Maite 
Ramos. 
 
 
Rigueira Rodríguez, Luísa e José Fernández López (coords.) (editor), Vagalume literario 
IV: IV Certame Artístico-Literario: ¡Valores!, ¿Valores?, Prólogo de Agustín Fernández 
Paz, O Barco de Valdeorras: Vagalume-Valdeorras �,  2005, 250 pp.  (ISBN: 84-609-
4735-1). 
 
Estamos perante o volume que xorde da cuarta edición do Certame Artítico-Literario 
"¡Valores!, ¿Valores?"-celebrado o 23 de abril de 2005- que está organizo pola Asociación 
Cultural, Educativa e Social "Vagalume" do Barco de Valdeorras. Ábrese esta colectánea 
cunha 'Presentación', obra de José Fernández López, quen lembra que hai catro anos que 
apareceu o primeiro libro do "Vagalume literario" e tamén agradece a participación de 
todas as persoas e todas as entidades que colaboraron coa Asociación Vagalume para 
publicar este volume. Tamén conta cun prólogo, "Unha pedra na auga", de Agustín 
Fernández Paz, no que se subliña a importancia da lectura na infancia e onde se gaba o 
labor feito por Vagalume no Barco de Valdeorras. Recóllense textos en prosa e poesía 
elaborados polo alumnado dos centros participantes -do Barco de Valdeorras, da Rúa, de 
Rubiá, de Viana do Bolo e do Bierzo- e mais por colaboradores externos. En prosa en 
galego, e no referente a Secundaria, recóllese: "O teu anxiño" de Elena Vidal Álvarez, "O 
rescate da Raíña" de Miguel Cabezas Vega, "Cristal" de Lucía Vicente Esther, "A outra 
beira" de Laura Bao Pérez, "Carta dun secuestrado" de Cristina Canedo Dacal, "Unha 
historia imposible" de Sara Ramos Romero, "Gústame como son" de Karina Teixeira do 
Nascemento, "Graciñas" de Laura Fernández Rodríguez , "O tempo no que fomos 
emigrantes" de Elba Docampo Gacio, "O reto de vivir" de Almudena González Cotorruelo, 
"A liberdade" de Sandra Canedo Dacal, "Hill House" de Jéssica Fernández Borrajo, "O 
comezar dunha leria" de Xisela López Lozano, "O sentido da miña vida" de Patricia 
Páramo Rodríguez. Tamén en prosa pero de Bacharelato temos: "Lembranzas dun tempo 
pasado" de Antía Fernández López, "Unha amizade perdida" de Lorena Malvaseda Barbosa 
, "Un paseo para lembrar" de Noelia López Rocha, "Sabe buscar no interior" de Inmaculada 
Blanco Cabo, "Os suspiros de luz" de Noa Feás Rodríguez, "Cando se esquece vivir" de 
Laura Vilasánchez Souto, "Amigos para o bo e para o malo" de Noelia Fernández Neta, 
"Hai tempo xa e aínda recordo" de Sara Fernández Prada. As colaboracións especiais en 
prosa son: "A derradeira vitoria" de Adolfo José Camba Pérez, "A neta do tempo" de 
Ángeles Rodríguez Yáñez -xornalista de O Sil- e "Unha luz especial" de Soledad Figueroa -
Onda Cero Valdeorras-, Escritos en poesía en galego temos en Secundaria, "Na outra beira" 
de Pablo Siso García, e en Bacharelato "O meu amor é unha cicatriz" de Yolanda Álvarez 
Fernández. Péchase este libro coa relación de todos os participantes onde se indica o seu 
centro de estudo e mais a súa colaboración. 
 
 
 
 



Rivas, Manuel, A lingua das bolboretas, ilust. Miguelanxo Prado, Vigo: Galaxia �,  
decembro 2005, idade recomendada [lectorado autónomo], 34 pp.  (ISBN: 84-8288-874-9). 
 
Versión para o lectorado máis novo desta obra de Manuel Rivas (A Coruña, 1957), que 
serviu de guión cinematográfico, e que conta coas ilustracións de Miguelanxo Prado (A 
Coruña, 1958). Trátase dun relato ambientado na Galicia dos anos trinta, no que un 
narrador en primeira persoa, Pardal, evoca o seu contacto naquela altura coa escola e a súa 
relación co mestre don Gregorio. Nesta evocación, o neno describe o medo que lle 
inspiraba a figura do mestre, especialmente alimentado polas historias que o pai lle contaba 
da súa propia experiencia, e que provocaron que o primeiro día fuxira ao monte presa do 
pánico. De novo na escola, descobre que don Gregorio é un mestre bondadoso e 
comprensivo co que comeza unha estreita relación na que cada día asiste a unha nova 
descuberta. Esta amizade vese rota cando se produce o alzamento militar de 1936, no que o 
ambiente de receo entre os veciños e o instinto de conservación da vida leva a que tanto 
Pardal coma seu pai cheguen a increpar aos detidos, entre eles o mestre don Gregorio, ao 
que tanto admiraban e co que compartían ideais. Neste ambiente "de silencio grave" Pardal, 
malia a súa pouca idade, toma conciencia da ruptura social que supón o conflito bélico que 
acaba de estalar e, instigado polo seu pai, remata lanzando pedras contra o camión no que 
marcha detido o home co que durante un tempo descubrira o mundo que o rodeaba entre a 
rabia e a impotencia. Na cuberta do libro e de maneira inmediata preséntanse os 
protagonistas do conto ademais do contorno no que se vai a desenvolver a historia. As 
ilustracións realistas e caricaturescas de Miguelanxo Prado achegan moita información 
visual e axudan a comprender mellor o texto, ademais de mostrar escenas e acontecementos 
que se narran neste. Son ilustracións que ocupan unha páxina, nas que unha metade están 
resoltas a lápis de grafito e a outra metade están realizadas con lápices de cores,  xogando 
coa liña de contorno sobre fondos acuarelados de tons desvaídos. 
 
 
Referencias varias: 
 
- B. R. Sotelino, 'Galaxia reedita 'A lingua das bolboretas' ilustrada por Prado', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 2 decembro 2005, p. 58. 
 
Faise eco da presentación da edición ilustrada da obra de Manolo Rivas, que foi elaborada 
por Galaxia coa colaboración da Asociación á Iniciativa Aián. Coméntase a ledicia de 
Rivas ante a que considera a edición máis fermosa do devandito título e o orgullo do 
ilustrador, Miguelanxo Prado. 
 
 
- M.G., 'Empresarios de Vigo unen a Rivas y a Prado', El Correo Gallego, 'Hoy', 2 
decembro 2005, p. 67. 
 
Refírese á iniciativa de Aian para publicar a nova edición ilustrada dos relatos de Rivas e ás 
verbas de satisfacción de Víctor Freixanes, director da editorial Galaxia, quen sinalou que 
Galicia entraba na modernidade grazas a este tipo de proxectos. 
 
 



- J.D.C., 'Manuel Rivas e Miguelanxo Prado, unidos nunha edición de 'A lingua das 
bolboretas', Atlántico Diario, 'Vigo', 2 decembro 2005, p. 18. 
 
Coméntase o acto de presentación da edición ilustrada d' Alingua das bolboretas, de 
Manuel Rivas, que tivo lugar na Zona Franca de Vigo e que contou coa actuación da 
cantante Lorena Lores. Destácanse as declaracións de Víctor Freixanes, que cualifica ao 
título de clásico; de Rivas, que expresa o seu contento polos debuxos de Prado e, 
finalmente, deste último, quen confesa a dificultade que lle supuxo abstraerse da versión 
cinematográfica. 
 
 
- Alberto Quián, 'Bolboretas de Rivas e Prado', Faro de Vigo, 2 decembro 2005, p. 96. 
 
Fálase da saída ao mercado dunha nova edición da obra de Manuel Rivas A lingua das 
bolboretas, esta vez coa peculiaridade de que conta con ilustracións feitas polo artista 
Miguelanxo Prado. Recóllense as afirmacións de Rivas e Prado que coinciden en afirmar 
que o debuxo dos personaxes é máis próximo ao texto que os caracteres da versión 
cinematográfica da obra. 
 
 
- Alberto Quián, 'Bolboretas de Rivas e Prado', La Opinión, 'Cultura', 5 decembro 2005, p. 
54. 
 
Fálase da saída ao mercado dunha nova edición da obra de Manuel Rivas A lingua das 
bolboretas, esta vez coa peculiaridade de que conta con ilustracións feitas polo artista 
Miguelanxo Prado. Recóllense as afirmacións de Rivas e Prado que coinciden en afirmar 
que o debuxo dos personaxes é máis próximo ao texto que os caracteres da versión 
cinematográfica da obra. 
 
 
 
Riveiro, Breogán, Tonecho de Rebordechao, Premio Raíña Lupa 2004, ilust. Evaristo 
Pereira, Vigo: Galaxia,  novembro 2005, col. árbore/galaxia, nº 139, serie Verde, a partir de 
12 anos, 160 pp.  (ISBN: 84-8288-864-1). 
 
Breogán Riveiro (Montevideo, 1967) presenta neste volume, gañador do Premio Raíña 
Lupa de Literatura Infantil e Xuvenil 2004, a cotidianeidade da vida nunha aldea da Galicia 
máis rural e recóndita dende a mirada dun neno de cidade, Tonecho, que un bo día, tras a 
morte dos seus pais, ten que ir a vivir á casa dos avós en Rebordechao, alá no medio das 
fragas e montes ourensáns. Dirixíndose constantemente a un interlocutor-lector, o neno 
protagonista conta, en primeira persoa, a súa experiencia vital e pouco a pouco vaise 
coñecendo o contorno que o rodea, que se torna cada vez máis próximo e persoal: a 
relación co seu mellor amigo Kevin; as aventuras que corre co seu can Langrán; o seu 
primeiro namoramento da mestra da escola unitaria, Sabela, e o primeiro desengano; ou a 
relación cos seus avós, Hermosinda e Manolo, que pon de manifesto a problemática 
xeracional. Dende o principio descríbese a sí mesmo coma "o neno máis espilido, fermoso 
e guapo de toda a miña aldea (...). Son o neno máis guapo, e non hai máis que falar. Claro 



que isto non é moito ser, porque na miña aldea son o único neno que hai". Pero este feito 
non lle impide adaptarse perfectamente á vida na aldea e á única compaña do seu fiel amigo 
Langrán e sentirse orgulloso das cousas que está a aprender e que antes descoñecía. Esta 
soidade desperta nel o desexo de aventuras. Axexar nas casas abandonadas e desvelar 
misterios que alí se agochan convértese non seu pasatempo favorito, traéndolle máis dun 
desgusto. Breogán Riveiro, cunha prosa natural e sinxela, ofrece a súa visión particular do 
rural galego e unha oportunidade única de achegar este mundo, case esquecido, ao público 
máis novo con todos os seus elementos esenciais: aldeas recónditas, o campo e as fragas, a 
presenza dos avós como emblema da sabedoría que axudará ao neno na súa madureza 
persoal ou as antigas historias populares, coma a do lobishome, que Tonecho nunca 
escoitara. Este conto introduce os elementos de terror e misterio que chegan a obsesionar ao 
protagonista. É salientábel tamén como as lembranzas que o neno ten da súa vida antes de 
chegar a Rebordechao serven como ferramenta para presentar a dicotomía, sempre 
omnipresente na literatura galega, entre aldea-cidade. As ilustracións de Evaristo Pereira 
acompañan ao texto con imaxes do rapaz protagonista en situacións relevantes para a 
comprensión do relato; as escenas debuxadas achegan información do contorno e dos 
demais personaxes. A técnica empregada é o debuxo a tinta. O ilustrador usa unha liña 
expresiva e nerviosa acompañada de tramas de trazos curtos que ofrecen sensación de 
volume e enriquecen o fondo. 
 
 
 
Rosende, Emilia, O circo/Cousas da Rúa, ilust. Juan Vázquez, Concello de Tui: Concello 
de Tui,  2005, a partir de [lectorado autónomo], 62 pp.  (DL: VG.1042-2005). 
 
Volume de Emilia Rosende que se estrutura en dúas partes. Por un lado, "Contos para 
nenos", na que se inclúen os contos titulados "O circo" e "Cousas da rúa" e, polo outro, 
"Poemas para nenos". A obra ábrese cunha nota autorial na que se expresa o desexo de que 
o lectorado agardado guste dos textos incluídos na obra. No que á narrativa se refire, no 
primeiro dos contos nárrase como Sara, Xavi e Pablo asisten ao circo que chega á súa aldea. 
A emoción que embarga a estes nenos, logo de asistir á función, fai que soñen cada un 
deles co que máis lles gustou da actuación circense. En "Cousas da rúa" descríbese cómo os 
protagonistas desenvolven os seus xogos na rúa, onde comezan a ter problemas polo lixo 
que a xente deixa tirado no chan, por iso deciden acabar coa sucidade no seu barrio, 
dándolle exemplo mesmo aos maiores. No interior hai algunha ilustración de Juan Vázquez. 
Trátase de debuxos figurativos, a tinta e sen intencións volumétricas. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Eva González, 'Cuentos de Pablo, Sara y Xavi', Faro de Vigo, 'Baixo Miño', 18 novembro 
2005, p. 17. 
 
Anúnciase a presentación do volume de contos Circo, de Emilia Rosende, unha obra da que 
se destaca a sinxeleza e da que se sinala que ten como protagonistas a Pablo, Sara e Xavi. 
Dise que esta é a segunda entrega, dirixida á infancia, da poeta, na que se contan as 
vivencias dos tres curmáns protagonistas. Recóllense as palabras da escritora, nas que 



destaca o moito que goza cando lles le aos nenos os seus contos, que teñen un trasfondo 
didáctico unido aos xogos dos protagonistas. Eva González remata referindose ao deseño 
da obra, á presenza nela das ilustracións de Juan Vázquez e dunhas follas finais para que o 
lectorado poida escribir, así como a participación do Concello de Tui e da Consellería de 
Educación na publicación do volume. 
 
 
Sancho Yáñez, Loli, Lilín e a súa gatiña Daisy, ilust. Cesáreo Varela, Vigo: Ediciones 
Cardeñoso,  decembro 2005, idade recomendada [Lectorado autónomo], 102 pp.  (ISBN: 
84-8190-399-X). 
 
Relato de Loli Sancho Yáñez, finalista do Concurso Libro Infantil Barco de Vapor 1987. O 
volume comeza cunha poesía dedicada aos nenos e nenas da propia autora e segue cunhas 
verbas nas que fala un pouquiño dela mesma. A historia, dividida en vinte capítulos 
titulados, xira ao redor de Lilín, agora unha muller feita e dereita, casada, con fillos e casa 
de seu. Contada dende a óptica dun narrador omnisciente en terceira persoa, que parece 
estar transcribindo directamente os máis profundos pensamentos da protagonista ao mesmo 
tempo que ela vai lembrando acontecementos significativos da súa vida dende nena até o 
momento presente: a súa infancia e adolescencia; os contínuos cambios de casa e de lugar 
de residencia motivados polo traballo do pai; a relación cos irmáns; a paixón polos animais; 
as festas dos pobos e cidades nos que tiña que vivir; os entroidos; o Nadal; a vendimia; a 
matanza do porco; a chegada da luz eléctrica ao pobo; os medos a facer novos amigos ou o 
seu desexo de ficar nun lugar para sempre e non ter que marchar máis, que ao final se ve 
cumprido tras a súa voda e nacemento dos tres fillos. A última lembranza é para a que fora 
a súa gatiña Daisy, que se converte na protagonista do derradeiro capítulo. A súa morte é a 
causante da tristura de Lilín e o acontecemento desencadeante dos recordos que se recollen 
nesta narración. As ilustracións figurativas de Cesáreo Varela mostran algunha das 
situacións relacionadas co relato. As composicións están centradas nos personaxes, 
recortados sobre o fondo branco da páxina; os protagonistas teñen unhas expresión amábeis 
no seu rostro. As formas están recheas de tintas planas a cor ou en grises. 
 
 
 
Soriano Radío, Luz, Alba de Vilalba, ilust. Mariana Riestra, A  Coruña: Baía Edicións,  
2005, col. Xiz de cor, idade recomendada [prelectorado], [28] pp.  (ISBN: 84-96128-98-9). 
 
Relato de Luz Soriano Radío no que se dá a coñecer a Alba, unha rapaza de oito anos que 
vive feliz no castelo de seu pai, o conde, onde xoga, vive aventuras, ten algúns problemas 
coas matemáticas e a ortografía, pero polo demais é moi feliz. Un día, preto do castelo de 
seu pai pasou unha gran desgraza; había unha granxa onde os labregos coidaban os seus 
animais case coma se fosen fillos de seu e un dos animais, máis concretamente un galo 
medrou desproporcionadamente. Como os labregos non o podían alimentar decidiron 
abandonalo na fraga, pero aínda así Capón, que era como lle chamaban, seguiu a medrar e 
comía todo o que se lle poñía no seu camiño. Cando este feito chegou a oídos do conde 
decidiu mandar aos seus soldados para capturar o monstro, pero non conseguiron facer 
nada. Coa chegada do inverno a xente morría de frío e de fame, polo que Alba decidiu 
intervir e, malia o medo que tiña, enfrontouse ao animal. Foi falar con el e fíxolle un trato: 



Capón iría á vila a amosarlle aos nenos que era capaz de comer tantas lambonadas como 
quixera, sen doerlle o bandullo, e Alba proporcionaríalle todas coa condición de que se lle 
comezaba a doer tería que abandonar o lugar. Capón aceptou e comeu durante un mes até 
que ao final morreu sen dicir nada. Todos estaban moi contentos pero o Nadal chegaba e 
non tiñan nada que comer, pois todo fora comido polo galo. Alba tivo outra idea, podían 
comer o galo todos xuntos por Nadal; así tiveron comida durante moito tempo. Co paso do 
tempo a xente foise esquecendo da historia e só quedou o nome da vila, Vilalba, e o 
costume de engordar capóns até que chegan a elevados pesos para ser degustados no Nadal. 
As ilustracións figurativas de Mariana Riestra completan o texto cos personaxes 
protagonistas en diferentes escenas. As composicións centradas nas figuras case non 
mostran información do contorno a excepción do bosque. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Silvia Gaspar, 'Arquipélagos de letras', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', nº 785, 
'O que le, é un león', 25 maio 2005, p. 6. 
 
Comeza salientando que os textos literarios son organismos vivos polo que é normal que se 
transformen ao longo do tempo, polo contacto con outras culturas, outras xentes, etc. A 
seguir, considera que as conexións co mundo se reflicten a través dos cambios ou 
innovacións que se poden atopar nela. Repasa algunhas obras da Literatura infantil galega e 
sinala que hai temas tradicionais, como n' A ermida do diaño, de Xelucho Abella, aínda que 
tamén hai outras obras nas que se rompe con todo o anterior e xorden da chamada "Era 
tecnolóxica". Destaca dende este punto de vista títulos como A pantasma telefónica (2003), 
de Xabier A. Barreiro. En columna á parte dáse noticia da saída de tres novidades 
editoriais: Unha de lobos, de Manuel Almofrei; Hércules e Xerión, do mesmo autor; e Alba 
de Vilalba, de Luz Soriano, da que sinala que se trata da historia dun capón de Vilalba que 
chega a ser un galo monstruoso que atemoriza á poboación da vila.  
 
 
Trigo, Ramón, As luces que se acenden e se apagan, ilust. do autor, Pontevedra: Factoría K 
de Libros. Kalandraka,  2005, idade recomendada [prelectorado], [36] pp.  (ISBN: 84-8464-
552-5). 
 
Neste conto de Ramón Trigo faise fincapé no proceso creador do artista e na súa busca 
constante da inspiración. O autor fai ao lectorado partícipe directo deste proceso a través 
dos ollos do protagonista, un pintor chamado Fusco que nos adentra nas profundidades da 
súa arte, a pintura. A realidade difumina os seus límites a un ritmo trepidante na mente do 
artista que busca incesantemente unha idea da que partir, un punto de arranque no que 
soster a súa forza creadora. Todo vale, un bodegón, un retrato, o mar, unha montaña... Un ir 
e vir constante entre diferentes buscas que non chegan a satisfacer o artista enteiramente e 
que continuará escudriñando no terreo abisal da súa mente a forma perfecta capaz de conter 
toda a súa forza. É ao final da historia, no último cadro do pintor, onde se conforma o seu 
espírito creador, onde as súas ansias atopan por fin a expresión perfecta que, 
paradoxicamente, acabará incluíndo na súa sinxeleza a todas as formas e buscas anteriores. 
As ilustracións do propio autor son un deleite visual dende a primeira páxina á última; tanto 



nas composicións xerais como nos pequenos detalles, a verdadeira protagonista termina 
sendo a propia pintura. Entre as cores empregadas, predominan os amarelos e os azuis, 
facendo un forte contraste nas páxinas nas que coinciden xuntos. A pintura está aplicada 
con trazos soltos e veloces dun xeito moi expresivo; emprega pincel e espátula, 
conseguindo sensacións matéricas moi acusadas por acumulación de pintura, veladuras, 
esgrafiados, etc. As composicións son moi variadas: mesmo aparecen planos de detalle da 
cara do protagonista, coma planos de vista dende arriba ou grandes panorámicas onde o 
pintor só é unha pequena figuriña; esta variación achega dinamismo á narración. 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Faktoría K, en galego e para todos', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 22 novembro 2005, 
p. 40. 
 
Anuncia a presentación na Casa da Palabra de Vigo da nova editorial Faktoria K de Libros, 
a cal nace co apoio de Kalandraka Editora. Coméntase que van apostar pola edición en 
galego dirixida a un amplo abano de público e intereses, entre eles o infantil e xuvenil. A 
continuación, sinálase que os primeiros títulos publicados son: As luces que se acenden e se 
apagan, de Ramón Trigo; Fiz, de Kiko da Silva; e Astro, de Javier Olivares. 
 
- EP, 'Faktoría K vai apostar pola edición en galego para todos os lectores', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 22 novembro 2005, p. 66. 
 
Dáse conta do inicio da actividade da Editorial Faktoría K con materiais dirixidos a un 
amplo abano de público, entre o que se atopa o infantil e xuvenil. Dise que é un proxecto 
que nace ao abeiro da Editorial Kalandraka e sinálase que no acto de presentación se levou 
a cabo o lanzamento de títulos como As luces que se acenden e se apagan, de Ramón 
Trigo; Fiz, de Kiko da Silva; e Astro, de Javier Olivares. 
 
- BR Sotelino, 'Vigo alberga el nacimiento del nuevo proyecto editorial Faktoría K', La Voz 
de Galicia, 'Cultura', 23 novembro 2005, p. 46. 
 
Comeza facendo referencia á presentación no Museo das Palabras de Vigo do proxecto 
editorial Faktoría K, posto en marcha e coordinado por Xosé Manuel González, que conta 
cun equipo de profesionais do mundo da edición, deseño, comunicación, moitos deles 
vinculados coa editorial Kalandraka. Continúa describindo que as expectativas deste 
proxecto son abrir a literatura galega ao comercio internacional e, deste modo, trasladar 
obras e autores a outros países. De entre os primeiros títulos sinala As luces que se acenden 
e se apagan, de Ramón Trigo, e Un, dous, tres, que ves?, de Nadia Budde. En columna á 
parte, dáse conta de que Kiko Dasilva se vai facer cargo da colección "BD Banda", na que 
se van incluír títulos como Fiz, do propio Dasilva, ou Astro, de Javier Olivares. 
 
 
Uhía, Manuel, O caracol sen sol, ilust. Manuel Uhía, León: Everest Galicia,  2005, col. 
Rañaceos, a partir de 6 anos, 48 pp.  (ISBN: 84-403-0524-9). 
 



Manuel Uhía (Portonovo, 1944) é o autor da narración e ilustración deste conto. Un 
narrador omnisciente é o encargado de relatar a historia que ten lugar no País do Norte, 
lugar onde o sol se esqueceu de quentar e o caracol corre o perigo de morrer de frío. Para 
que isto non suceda, o grilo fala co esquío para que lle diga ao vento que esperte ao sol. 
Para poder chegar até o vento interveñen o moucho, a lúa, e a aguia que piden a cambio de 
pasar o recado unha contraprestación que consiste en contar un conto. Cando chegou a 
noticia ao vento, este zoou arredor do sol un día enteiro acabando por espertalo. O sol dou 
en quentar, e o caracol comezou os seus lentos paseos e as bolboretas e os cabaliños do 
demo saíron a voar entre as margaridas. No relato pódese apreciar un certo ton poético con 
metáforas como "fazulas douradas" referíndose á cara do sol que aparece nas ilustracións. 
As ilustracións figurativas do autor completan o texto co deseño duns animais de aspecto 
amábel. O lirismo das composicións vén achegado polo uso dun cromatismo suave, con 
transicións graduais de cor e gamas harmónicas de cores pouco saturadas. A explosión de 
cor resérvase ás derradeiras páxinas cando conclúe o relato coa aparición do sol. 
 
 
Recensións: 
 
- R.G., 'Un conto para pagar as axudas', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 106, 'Libros para 
agasallar', 23 abril 2005, p. 9. 
 
Comeza salientando o novo traballo do ilustrador Manuel Uhía, Un caracol sen sol, no que 
se descobre unha nova utilidade dos contos como é de pagar un favor. Considérase que a 
obra será ben recibida polo público infantil, tanto polo contido coma pola súa 
representación e máis as súas ilustracións. Repásase o argumento e a estrutura do álbum 
que amosa un grupo de animais preocupados porque o sol non esperta coa chegada da 
primavera e o País do Norte está cuberto polo frío. Sinálase que os feitos que se relatan 
demostran que existe a xenerosidade entre as persoas e os bos actos. 
 
- María Navarro, 'Un fermoso conto', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 125, 
'Infantil/Xuvenil', 19 maio 2005, p. VII. 
 
Comeza facendo referencia a que o autor Manuel Uhía xa é coñecido no eido da literatura 
infantil e xuvenil por ter ilusitrado distintas obras e anuncia a súa nova publicación O 
caracol sen sol, obra que considera "será ben recibida polo público infantil tanto polo seu 
contido coma pola súa presentación". Despois, fala do argumento da obra, resaltando a 
situación idílica na que transcorre, e compara esa situación coa realidade da vida cotiá. 
Tamén observa, que a presentación desa situación aos rapaces é boa para que entendan que 
o facer bos actos ten a súa recompensa e que abonda para isto con querer facer ben as 
cousas. Por último, fai referencia a que o libro pode facilitar a ensinanza por ter unha 
linguaxe sinxela e estar ilustrado.  
 
 
Varela Ferreiro, Alberto, Anamarciana no Planeta Vermello, ilust. do autor, Vigo: 
Edicións Xerais de Galicia,  febreiro 2005, col. Merlín, serie Azul, a partir de 7 anos, [52] 
pp.  (ISBN: 84-9782-279-X). 
 



Continuando coa liña de dar a coñecer ao lectorado máis novo características do sistema 
solar, Alberto Varela Ferreiro (Carballo, 1964) achega unha nova entrega protagonizada 
pola extraterrestre Anamarciana, que nesta ocasión visita Marte, o Planeta Vermello. A 
protagonista explica de ónde procede o nome deste planeta e a súa situación no sistema 
solar, ademais de explicar que no pasado os seus avós, Estrela e Ramónmarciano, viviron 
alí até que, debido á desertización provocada pola contaminación, todos os marcianos 
tiveron que marchar. Un día, Anamarciana durante unha estadía na casa da aldea do seu avó 
Roquemarciano é convidada a facer unha visita a Marte, na que a acompañan o seu irmán 
Nano, o can Quásar e a vaca Lolaescaiflai. Ao longo da viaxe describe os elementos cos 
que se van atopando, dende os asteroides ou os satélites do planeta, até a duración dos seus 
días, as características orográficas, como montañas e vales, ou algúns dos materiais que 
conforman as súa superficie. As ilustracións figurativas do propio autor recrean o espazo da 
narración e proporcionan información visual que axuda a seguir a aquela. As composicións 
están realizadas cunha técnica de ilustración que mestura fotos reais do universo con 
debuxos. Os protagonistas están deseñados con formas planas moi coloristas e perfiladas en 
liñas negras. A inclusión de fotografías de Marte como fondo tinguen dun ambiente cálido 
todo o libro. 
 
 
Recensións: 
 
- María Navarro, 'Conservar o patrimonio', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 129, 
'Infantil/Xuvenil', 16 xuño 2005, p. VII. 
 
Anúnciase a nova entrega das aventuras protagonizadas por Anamarciana, da que xa se 
levan publicado Anamarciana (2000) e Anamarciana: vacacións en Europa (2003). 
Sinálase que Alberto Varela segue a enriquecer a vida da protagonista con novos 
personaxes e situacións no mundo interestelar creado. Ofrécense algúns trazos argumentais 
e saliéntase que o autor recrea un universo imaxinario a anos luz do planeta Terra, no que 
aspectos da vida real son valorados moi positivamente, en especial os sentimentos e valores 
universais, que adquiren validez atemporal. Remátase sobranceando tamén o estímulo que 
supón para o lectorado agardado o coñecemento do universo de Anamarciana, que o leva a 
valorar máis o seu propio contorno e a querer conservalo. 
 
Referencias varias: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Librería galega', Faro de Vigo, 'El Sábado', nº 419, 9 xullo 2005, p. 2. 
 
Sección fixa na que se ofrecen breves notas argumentais de novidades editoriais, nesta 
ocasión d¡ Os Bolechas van de viaxe. O suceso de Nigrán, de Pepe Carreiro, e 
Anamarciana no Planeta Vermello, de Alberto Varela Ferreiro. Desta última sinálase que 
está ambientada en Marte, un planeta do que desapereceu a vida por mor da contaminación 
e ao que volve a protagonista en compañía do seu avó, orixinario deste lugar. 
 
 
Villar Janeiro, Helena, Raúl, ilust. David Rubín, Vigo: Galaxia,  2005, col. árbore/galaxia, 
nº 137, serie Azul, a partir de 10 anos, 99 pp.  (ISBN: 84-8288-800-5). 



 
Helena Villar Janeiro (Becerreá, Lugo, 1940) presenta neste relato a historia de Raúl, un 
neno que padece unha estraña enfermidade: non sabe dicir que non. Ao longo dos cinco 
capítulos que conforman a obra, un narrador omnisciente en terceira persoa narra as 
consecuencias de que Raúl, xa dende o seu agardado nacemento, manifeste sempre un 
comportamento moi educado, que mesmo provoca a admiración dos maiores. A medida que 
vai medrando, a aparente normalidade na vida deste neno comeza a ser cuestionada por el 
mesmo, que se decata de que é incapaz de rexeitar calquera cousa e pronunciar a palabra 
"non", malia sentir en moitas ocasións que desexa expresar o contrario. Esta incapacidade, 
que nunca chega a confesar, provoca nel un desacougo que non sabe cómo superar. As 
situacións desagradábeis como ter que acudir ao aniversario dun neno co que non se leva 
ben, aturar que seus pais o muden de colexio, que os seus veciños vaian para o seu cuarto e 
o suxen todo, etc. fan que busque un xeito de superar este atranco e comeza a idear 
respostas coas que non teña que expresar a negación de forma directa. Este novo recurso 
non será suficiente e o seu afán de superación, motivado nesta ocasión por un agasallo dos 
avós, lévao a pedirlle a seus pais que acudan con el ao médico. Será o facultativo cun 
enxeñoso tratamento o que logre que a vida de Raúl se converta na dun neno normal, que 
expresa o que sente e o que desexa en cada momento. As ilustracións de David Rubín 
(Ourense, 1977) mostran algunhas escenas do texto e están próximas ao mundo do cómic. 
Empregan como técnica o gouache, con pouca pretensión volumétrica, e son 
monocromáticas e con expresións e movementos agresivos (bocas, saltos, cortes das liñas 
negras e grosas).   
 
 
Recensións: 
 
- Paula Fernández, 'Con Raúl', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 138, 'Infantil/Xuvenil', 
20 outubro 2005, p. VII. 
 
Comeza facendo referencia a que a autora Helena Villar Janeiro vén de publicar na 
Editorial Galaxia a novela titulada Raúl. Fala do argumento da obra na que Raúl, o 
protagonista, padece unha estraña síndrome: ODAT (obedece demasiado a todo) que o 
converte nun anxo para pais e avós e repugnante para os seus compañeiros. A historia 
comeza cando Raúl nace, sempre vinculado á lúa e ao luar (o seu nome ao revés), e remata 
cando é liberado da carga que lle priva da liberdade durante anos. A seguir,  faise referencia 
ao xeito que ten a autora de narrar e que lle valeu para acadar moitos e prestixosos premios 
nacionais e internacionais e destaca o seu coñecemento do público infantil. Paula 
Fernández atribúe este coñecemento ao feito de que a autora empezou na literatura infantil 
escribindo para os seus fillos e que sempre estivo en contacto co público infantil, o que lle 
permitiu dotar as súas obras dunha sensibilidade e ton especial. 
 
- Xosé M. Eyré, 'Por unha volta á literatura oral', A Nosa Terra, nº 1.200, 'Cultura', 1 
decembro 2005, p. 26. 
 
Despois dunha breve reflexión sobre o bo momento que está a vivir a literatura infantil e 
xuvenil galega e a falta de hábito lector entre os máis novos, Eyré achégase a O aliado 
inesperado, de Xabier López Rodríguez; Raúl, de Helena Villar Janeiro; e O lago das 



garzas azuis, de Alfonso Pexegueiro. De Raúl, de Helena Villar Janeiro, destaca o 
humorismo da historia narrada, aínda que observa que está descompensada por tardar en 
chegar o primeiro sorriso e porque no final, despois do clímax da historia, a autora inclúe 
unhas páxinas de moralina, aínda que tampouco están fóra de lugar. Considera que a 
historia dará moi bos resultados se se lle achega á infancia de xeito oral. 
 
Referencias varias: 
 
- Margarito Flowers, 'Helena Villar Janeiro se mete a 'cuentista', El Correo Gallego, 'Gente 
a la última', 2 xuño 2005, p. 72. 
 
Dáse conta nesta sección fixa, entre outras novas de carácter cultural, da publicación dunha 
nova obra de Helena Villar Janeiro, Raúl, que se cualifica como "una verdadera joyita" e na 
que se di que se conta a historia dun neno que non sabe dicir que non. Tamén se alude á 
publicación doutra obra desta escritora, El abuelo de Pipa.   
 
 
 
VII.1.2. REEDICIÓNS E ADAPTACIÓNS 
 
Almofrei, Manuel, Unha de lobos, ilust. Chus Ferrín, A  Coruña: Baía Edicións,  2005, col. 
Xiz de cor, idade recomendada [prelectorado e lectorado autónomo], [28] pp.  (ISBN: 84-
96128-98-9). 
 
Manuel Almofrei (X. M. F. C) presenta neste relato protagonizado polo lobo Lucus  unha 
historia melancólica adaptada dun conto tradicional galego que fala das múltiples 
desventuras e penas que lle ocorren ao protagonista nas súas cacerías e que o levan a pedir 
consello a un ser humano quen, despois de escoitar os incidentes que lle ocorreron cando 
trataba de comer a unha egua e ao seu poldriño, a dous carneiros e a catro bacoriños, 
estabelece unha grande amizade con el, xa que se decata de que no fondo ten bo corazón. 
As tres anécdotas vividas ao longo do relato seguen a mesma liña argumental e a repetición 
de determinadas frases conectan cun público infantil dando seguridade e posibilidade de 
implicarse no conto. Nas ilustracións de Chus Ferrín (Vigo, 1968), que complementan a 
narración textual, priman as cores fortes a dobre páxina e os puntos de vista atrevidos 
tratando de facer salientar aqueles aspectos máis destacados da narración. Buscan a 
expresión máis que un tratamento realista dos espazos e das figuras. As ceras achegan un 
rematado que lembra o mundo infantil. As imaxes en distintos puntos de vista mostran as 
peripecias do lobo a través de formas redondeadas, anticipando un final feliz. A técnica 
empregada facilita a grande expresividade nos trazos sobre un soporte rugoso. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Silvia Gaspar, 'Arquipélagos de letras', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', nº 785, 
'O que le, é un león', 25 maio 2005, p. 6. 
 



Comeza salientando que os textos literarios son organismos vivos polo que é normal que se 
transformen ao longo do tempo, polo contacto con outras culturas, outras xentes, etc. A 
seguir, considera que as conexións co mundo se reflicten a través dos cambios ou 
innovacións que se poden atopar nela. Repasa algunhas obras da Literatura infantil galega 
nas que están presentes temas tradicionais como n' A ermida do diaño, de Xelucho Abella, 
aínda que tamén hai outras obras nas que se rompe con todo o anterior e xorden da 
chamada "Era tecnolóxica". Destaca dende este punto de vista títulos como A pantasma 
telefónica (2003), de Xabier A. Barreiro. En columna á parte dáse noticia da saída de tres 
novidades editoriais: Unha de lobos, de Manuel Almofrei, da que se sinala que é un conto 
no que se narran as peripecias dun animal esfameado e no que se inclúen unhas "preciosas 
ilustracións"; Hércules e Xerión, do mesmo autor; e Alba de Vilalba, de Luz Soriano. 
 
 
Ameixeiro, Daniel, Bonifacio foi a palacio, ilust. Federico Fernández, Vigo: Luís 
Vives/Tambre,  outubro 2005, col. Ala Delta, nº 12, serie Azul, a partir de 8 anos (ISBN: 
84-88681-37-2). 
 
Relato de Daniel Ameixeiro (O Grove, Pontevedra, 1962) que viu a luz por primeira vez en 
1999 incluído naquela altura na serie verde desta editorial. Nesta nova entrega, cun formato 
máis actual e respondendo ás características propias da colección de acollida, presenta 
ilustracións de Federico Fernández (Vigo, 1972), que veñen substituír as de Xosé Cobas da 
primeira edición. A historia narrada arrinca cando Xiana lle pide a seu pai, Bonifacio, que 
lle lea un conto. Este, para compracela, merca un estraño libro titulado Bonifacio foi a 
palacio, ao que acompaña a advertencia do libreiro de que ten que devolvelo antes de catro 
días. Neste tempo, Bonifacio lelle cada día a Andrea, a súa muller, e a Xiana a historia do 
protagonista homónimo. Os tres personaxes, inmersos na lectura, vanse decatando pouco a 
pouco de que o pai é o verdadeiro protagonista da historia, que comeza cando o mensaxeiro 
do rei vén buscalo para levalo a palacio. Vanse alternando así dous mundos: o de palacio e 
o real. No mundo de palacio, Bonifacio irá coñecendo os máis insólitos personaxes e vivirá 
extraordinarias aventuras, nas que ten que resolver a encomenda do rei para logo volver ao 
seu mundo, porque senón quedará atrapado para sempre no mundo do palacio. Mentres, no 
mundo real vívese con inquietude a desaparición de Bonifacio pouco antes de rematar a 
historia. Neste relato a metaliteratura fusiona a realidade dos protagonistas coa ficción da 
historia que estes están a ler e convértese a Bonifacio no fío de unión entre ambas as dúas. 
As ilustracións, de marcado carácter fantástico, de Federico Fernández,  están resoltas coa 
técnica de linóleo (gravado) o que trae como consecuencia fortes contrastes entre o negro 
da tinta e o branco do papel. Os protagonistas están concebidos dun xeito figurativo, aínda 
que se xoga coas desproporcións para conferir expresividade aos mesmos. Salientan os 
esquemas compositivos polo seu interese. As ilustracións dende a cuberta caracterizan aos 
personaxes e iluminan algunhas escenas do relato. 
 
 
 
Atxaga, Bernardo, Dúas letters, Trad. Leandro García Bugarín, Vigo: Galaxia �, 30 agosto 
2005, col. Costa Oeste, 60 pp.  (ISBN: 84-8288-810-2). 
 
Nova edición deste relato realista, de Bernardo Atxaga (Asteasu-Guipúscoa, 1951), que foi 



publicado por primeira vez en lingua galega en 1990. O narrador-protagonista é Martin, un 
ancián de oitenta anos de orixe vasca, que vive nos Estados Unidos, a onde emigrou cando 
era un mozo para dedicarse ao coidado de rabaños de ovellas. A chegada de  dúas cartas nas 
que se lle comunica a morte dos que foron os seus mellores amigos de xuventude no País 
Vasco desencadea unha evocación memorística dos seus anos mozos na terra natal. Na súa 
volta ao pasado, Martin lembra episodios de xuventude, nos que se recrea o ambiente do 
País Vasco da ditadura, nunha sociedade rural atrasada e con poucas posibilidades de 
mellora. A actualización dese pasado contraponse moitas veces co seu presente no país 
americano, formando parte dunha sociedade na que nunca se sentiu integrado e nunha 
familia coa que non sempre se entende. Así, as reflexións e lembranzas convértense nunha 
conversa consigo mesmo, pois as dificultades de dominio da lingua inglesa e mesmo a 
distancia cultural supoñen unha barreira por veces infranqueábel entre el e a súa nora (de 
orixe irlandesa) e o seu neto. Dende o punto de vista estilístico destaca a recreación da 
realidade lingüística dos emigrados, que presentan unha forte contaminación coa lingua de 
acollida e que, neste caso, se reflicte mesmo no título da obra. Fausto Isorna (Catoira, 1961) 
na cuberta xoga co deseño colocando un anaco de cartas onde só se ven os selos. A imaxe 
evoca dous tempos distintos pola época de cada unha delas e pola cor envellecida dunha 
contrastando coa cor branca da outra que está enriba. No interior non hai ilustracións. 
 
 
 
Calleja Guijarro, Tomás, Jaureguizar, Santiago, Ros Arqué, Esperanza, Urkiza, Ana, El 
vestido nuevo del emperador/Les tres cares del vestit/Barre egiteko makina/O novo móbil 
do emperador, ilust. Margarita Puncel, Elisabet Medina Bombardó, Danimaiz e Manuel 
Uhía Lima, Madrid: Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI) ♦,  
abril 2005, idade recomendada [lectorado autónomo], 103 pp.  (DL: M-12000-2005). 
 
Volume editado pola Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI) con 
motivo da celebración do Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil, que ten lugar o 2 
de abril. Nel ofrécense diferentes versións do conto "O traxe novo do emperador", de Hans 
Christian Andersen, realizadas por creadores dos catro ámbitos lingüísticos do Estado 
español. Nesta edición a versión en lingua galega é de Santiago Jaureguizar (Bilbao, 1965) 
e leva por título "O novo móbil do emperador". Nela relátase a historia do engano dun 
grupo de rapaces de dez anos por fiarse da palabra do Emperador, un rapaz que, logo de ter 
emigrado cos seus pais aos Estados Unidos, vén pasar todos os veráns á casa dos seus avós 
maternos ás aforas de Ribadeo. O grupo de rapaces alcúmano o "Emperador" porque 
sempre se anda a fachendear de que vive no único imperio do universo e que o seu pai 
traballa no mellor exército do mundo. Cando chega á aldea sempre trae algunha novidade, 
esta vez un móbil que leva constantemente na man. A cambio do móbil do "Emperador" 
eles danlle os seus mellores tesouros pero están satisfeitos porque os pode axudar nas súas 
loitas cos Gardiñas. Pero o que eles cren que son vantaxes tecnolóxicas non os poden 
axudar porque non son máis que pegatinas. Cando se dan conta do engano o grupo de 
rapaces vai en busca do "Emperador" para darlle o merecido por trampulleiro e estafador. 
Aínda que pide axuda a "mamá" non logra escapar de ser arrastrado até a auga dunha 
charca onde o deixan. As ilustracións figurativas de Manuel Uhía (Portonovo, 1944) para 
este relato están feitas con acuarelas. A técnica empregada transmite unha sensación de 
frescura e inmediatez, polo estilo húmido elexido e polas cores frías da pintura con que 



están feitas as manchas que configuran os personaxes. As escenas que se recrean coas 
ilustracións forman parte importante do relato e complétano. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Camilo Franco, 'Escritores versionan os contos de Andersen en catro linguas', La Región, 
'Cultura', 4 abril 2005, p. 68. 
 
Infórmase de que cada ano, con motivo do Día do Libro Infantil e Xuvenil, se escolle unha 
obra de Hans Christian Andersen para que sexa versionada por catro autores e ilustradores 
dos territorios españois nos que existen linguas cooficiais. Indícase que obra publicada este 
ano é O traxe novo do rei e que á presentación do volume e ao acto arredor desta asistiu 
Pilar Sampedro, presidenta de Gálix, que presentou a asociación e comentou a importancia 
das visións modernas dos contos de sempre. 
 
- CLIJ, 'El vestido nuevo del emperador/Les tres cares del vestit/Barre giteko makina/O 
novo móbil do emperador', CLIJ, nº 185, setembro 2005, p. 74. 
 
Nota na que se anuncia a saída desta edición non venal da OEPLI (Organización Española 
para el Libro Infantil y Juvenil) coa que conmemora o Día Internacional do Libro Infantil e 
Xuvenil de 2004. Explícase que nesta obra se recollen catro versións do conto de Hans 
Christian Andersen realizadas por autores de cada un dos ámbitos lingüísticos do Estado: 
no caso castelán, por Tomás Calleja; no catalán, por Esperança Ros; no galego, por 
Santiago Jaureguizar; e no vasco, por Ana Uzquiza. As versións van acompañadas das 
ilustracións de Margarita Puncel, Elisabet Medina, Manuel Uhía e Danimaiz, 
respectivamente.  
 
 
Carballeira, Paula, Correo urxente, ilust. Xan López Domínguez, A Coruña: Rodeira,  
2005, col. Tucán, nº 8, serie Laranxa, a partir de 8 anos, 121 pp.  (ISBN: 84-96352-60-9). 
 
Nova edición deste relato fantástico-realista de Paula Carballeira (Fene, Ferrol, 1972), que 
aparece incluído na serie Laranxa da colección "Tucán", mentres que na súa primeira 
edición de 2002 formaba parte da serie Azul, o que significa que segundo a recomendación 
editorial pasa dun lectorado a partir de seis anos a un lectorado de máis de oito anos. Nel 
cóntase a historia de dous irmáns, Milio e Mara, e un amigo desta última, un carteiro 
chamado Raúl, mediante as sete cartas que se envían entre eles. Milio, o protagonista, un 
home grande e gordo, inclúe nas súas cartas non só historias do que lle vai sucedendo no 
colexio da cidade no que traballa como cociñeiro, senón que tamén relata pequenas 
historias sobre seres imaxinarios, receitas de cociña, remedios para as pernas rotas, etc. 
Mentres tanto Mara vive no pobo coidando as hortas e os animais cos que fala e aos que 
tamén lles conta historias. Coa axuda das cartas Mara coñece o carteiro do seu pobo, Raúl, 
co que a une unha grande amizade e co que comparte as cartas do seu irmán. Nelas 
conviven personaxes reais e outros imaxinarios que os irmáns van creando, moitos deles 
nun claro xogo de intertextualidade cos contos da tradición universal. As ilustracións de 
Xan López Domínguez (Lugo, 1958) ocupan todo o espazo coas figuras dos protagonistas, 



seguindo unhas formas moi persoais que as deforman e que se organizan en composicións 
moi efectivas. Nestas ilustracións hai unhas formas con cores aplicadas con tintas planas, 
que contrastan co fondo. 
 
 
 
Casalderrey, Fina, Puag, que noxo!, ilust. Xan López Domínguez, Vigo: Galaxia,  outubro 
2005, col. árbore/galaxia, idade recomendada [prelectorado], [23] pp.  (ISBN: 84-8288-
862-5). 
 
Editado por primeira vez en 1997 na colección "Bambán", este relato de Fina Casalderrey 
inclúese agora na renovada colección "Árbore/galaxia", adaptado ás normas ortográficas 
vixentes. Narrado en primeira persoa por un neno, cóntanse as diversas peripecias que vive 
o día que lle ten que mudar os cueiros a Andrea, á súa irmá de sete meses, mentres seus 
pais están fóra. As ilustracións figurativas de Xan López Domínguez (Lugo, 1958) ocupan 
as páxinas impares do libro, deixando as pares para o texto. O estilo caricaturesco que 
emprega achega unha grande expresividade aos personaxes e completa visualmente a 
narración. As formas están rodeadas por unha grosa liña negra e as cores están aplicadas 
dun xeito plano e non pretenden conseguir sensación de volume. 
 
 
 
Casares, Carlos, O can Rin e o lobo Crispín, ilust. Pedro de Llano, Vigo: Galaxia,  outubro 
2005, col. árbore/galaxia, idade recomendada [lectorado autónomo], [31] pp.  (ISBN: 84-
8288-861-7). 
 
Nova edición deste conto de Carlos Casares (Ourense, 1941-Vigo, 2002) publicado por 
primeira vez na colección "A chalupa" en 1983 e que agora aparece adaptado ás normas 
ortográficas vixentes e ás características paratextuais da colección de acollida. Cun estilo 
moi próximo ás narracións de transmisión oral, cóntase a historia do can Rin, un animal 
moi forte e con dotes especiais, como o saber sumar, recitar poesías ou contar contos. Da 
súa vida lémbrase que foi pastor en Burgos, onde se fixera famoso por dicir oracións en 
latín, un feito que o levou a vivir co bispo de Ourense até que, uns meses despois, lle foi 
regalado ao abade de Beiro. Nesta aldea, Rin móstrase un animal moi servicial e axuda aos 
veciños en todo. Un día púxose enferma Palmira de Ignacio e Rin correu avisar o médico, 
pero este négase a abandonar a casa por medo a unha treboada e ao fero lobo Crispín, do 
que se contan truculentas historias. Rin, consciente da gravidade da enferma, convence ao 
doutor da súa afouteza e ambos os dous se poñen en camiño. Mentres atravesan a fraga de 
Liñares aparece Crispín, que pretende comer o cabalo do médico, aínda que Rin o impide 
cunha dentada, obrigando ao lobo a prometer que se presentará na festa da aldea e alí 
lamberá unha ovella. Chegada a data Crispín cumpre coa súa promesa para sorpresa dos 
veciños.  
As ilustracións de Pedro de Llano caracterizan dende a cuberta aos protagonistas do conto: 
o can, o lobo e o médico, e acompañan as páxinas do libro describindo visualmente 
algunhas accións do relato. Son ilustracións moi esquemáticas nas que se xoga coa liña 
clara e firme, con riscos rotundos e sinxeleza nos trazos. Achegan moita información visual 
e axudan a comprender mellor o texto polo que as fai un complemento imprescindíbel para 



o libro, ademais da forza narrativa, comunicativa e didáctica das imaxes. A situación das 
ilustracións dentro do texto, e o mesmo texto, semellan estar pensadas para romper o 
deseño do mesmo, o que o fai máis atractivo para os nenos e nenas. Cabe destacar na 
realización das imaxes os planos de cores fortes e cálidas, sen busca de volumen e 
realizados con rotuladores grosos . 
 
 
 
Expósito Valle, Ana, O dente de Clara, ilust. Marina Seoane, Zaragoza: Luís 
Vives/Tambre,  2005, col. Ala Delta, serie Azul, nº 10, a partir de 8 anos, 100 pp.  (ISBN: 
84-263-5652-4). 
 
Relato fantástico-realista de Ana Expósito Valle (Lugo, 1963) publicado por primeira vez 
en 1991 nesta mesma colección pero coas ilustracións de Mari Fe Quesada, que agora foron 
substituídas polas de Marina Seoane. Cun formato máis grande e adaptado ás normas 
ortográficas vixentes e ás características da colección de acollida, é un relato que xoga coa 
recreación do universo dos contos marabillosos e está estruturado en doce capítulos, nos 
que un narrador omnisciente en terceira persoa relata as peripecias vividas polo Rato Pérez 
e unha nena chamada Clara. Debido ao erro co que se atopa Rato Pérez cando chega ao 
cuarto de Clara para recoller un dente de leite que aínda non lle caera, os dous tentan 
descubrir a que foi debido este enderezo equivocado. Ana viaxa con Pérez ao país dos 
Ratos Pérez, onde vai coñecendo diferentes personaxes que lle contan a historia da recollida 
dos dentes de leite, que primeiro facían as ras Díaz, pero que castigadas, pasou a ser tarefa 
dos ratos. Finalmente, logran chegar ao Pazo do Señor dos Enderezos, onde descobren que 
se trata do Príncipe Enfeitizado, a quen lle axuda a Princesiña. Eles explícanlles que o 
enderezo equivocado se debeu a que non teñen axuda para facer un traballo cada vez maior 
que tentaron solucionar coas novas tecnoloxías, pero no que aínda así se producen erros. 
Finalmente, Ana atopa a solución para que isto non se volva repetir, á vez que descobre o 
valor da amizade de Rato Pérez. As ilustracións figurativas de Marina Seoane presentan aos 
personaxes desta historia a través duns debuxos naturalistas. Os animais adoptan actitudes 
antropomórficas. É de salientar a expresividade dos ollos, tanto da nena como dos animais.  
A técnica empregada é o lapis e o deseño das imaxes conséguese por acumulación de trazos 
curtos e expresivos. Os debuxos están centrados nos protagonistas, sen apenas información 
do contorno. 
 
 
 
Fariña, Anxo, O león durmiñón, ilust. do autor, Vigo: A Nosa Terra,  2005, col. Don 
Quixote e Breogán, nº 6, idade recomendada [lectorado autónomo], [32] pp.  (ISBN: 84-
96403-91-2). 
 
Nova historia de Anxo Fariña (Vigo, 1977) pertencente á colección "Don Quixote e 
Breogán". Neste relato o narrador en terceira persoa conta unha aventura máis de Breogán e 
Don Quixote, na compaña de Sancho. Breogán vai ao zoo visitar ao león cos compañeiros 
de escola e aproveita a viaxe de volta para ler un pouco do Quixote. Como de costume, 
queda durmido e aparece na Mancha, con Sancho e Don Quixote, vivindo unha nova 
aventura. Alí atopan un león que sempre está a durmir, polo que Don Quixote pensa que é 



un león durmiñón con poderes máxicos para facer durmir a todo aquel que estea ao seu 
redor. Os protagonistas teñen que argallar a maneira de facelo espertar como sexa e volvelo 
a meter na gaiola. As ilustracións do propio Fariña están realizadas cunha técnica que 
conxuga o debuxo coas cores planas e distintas texturas (algunhas conseguidas por 
ordenador). Son ilustracións figurativas que presentan un colorido alegre e variado e nas 
que a liña de contorno das figuras está concebida cun estilo solto e dinámico. Trátase de 
composicións a dobre páxina nas que, ás veces, cando as escenas son irreais ou imaxinarias, 
as cores e as texturas do fondo mudan para reflectir visualmente o feito. A lectura das 
imaxes completa o texto con debuxos que toman do cómic algúns recursos, como os 
bocadillos para os pensamentos, as liñas cinéticas para o movemento ou a utilización de 
signos de apoio como, por exemplo, a inclusión de letras (z z z z) para significar o soño.  
 
 
 
Fariña, Anxo, A pousada encantada, ilust. do autor, Vigo: A Nosa Terra,  2005, col. Don 
Quixote e Breogán, nº 4, idade recomendada [lectorado autómo], [32] pp.  (ISBN: 84-
96403-41-6). 
 
Con motivo do cuarto centenario da publicación de Don Quijote de la Mancha, de Miguel 
de Cervantes, Anxo Fariña recrea nos volumes da colección "Don Quixote e Breogán" 
diferentes peripecias que se narran n'O Quixote. O protagonista é un neno chamado 
Breogán, para o que esta obra é o seu libro favorito, e da súa man o lectorado agardado 
pode achegarse a unha das novelas de referencia da literatura universal. Cada vez que 
Breogán le as aventuras do cabaleiro manchego e o seu escudeiro Sancho Panza adormece, 
o que propicia que sexa no mundo onírico no que o neno entra en contacto con estes dous 
personaxes. Con eles vive distintos episodios e mesmo intervén en ocasións para axudalos 
nos apuros aos que se ven expostos ambos os dous.En A pousada encantada recréase o 
episodio no que Don Quixote confunde os pelellos de viño depositados na adega da 
pousada na que pasa a noite cun monstro. Convencido de que se trata do xigante Pelellón e 
doutros seres pequenos chamados Pelelliños, Don Quixote ataca ao que cre o seu inimigo e 
fura os pelellos, polo que derrama o viño do pousadeiro, quen os expulsa con malas formas. 
As ilustracións do propio Fariña están realizadas cunha técnica que conxuga o debuxo coas 
cores planas e distintas texturas (algunhas conseguidas por ordenador). Son ilustracións 
figurativas que presentan un colorido alegre e variado e nas que a liña de contorno das 
figuras está concebida cun estilo solto e dinámico. Trátase de composicións a dobre páxina 
nas que, ás veces, cando as escenas son irreais ou imaxinarias, as cores e as texturas do 
fondo mudan para reflectir visualmente o feito. A lectura das imaxes completa o texto con 
debuxos que toman do cómic algúns recursos, como os bocadillos para os pensamentos, as 
liñas cinéticas para o movemento ou a utilización de signos de apoio como, por exemplo, a 
inclusión de letras (z z z z) para significar o soño.  
 
 
Recensións: 
 
- Paula Fernández, 'Na pousada encantada', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 129, 
'Infantil/Xuvenil', 16 xuño 2005, p. VII. 
 



Comeza dicindo que este ano se celebra o IV Centenario da publicación de Don Quixote, ao 
que se quere homenaxear coa colección "Don Quixote e Breogán" de A Nosa Terra. Indica 
que nela, Breogán, o heroe galego, é o personaxe principal que se xunta con Don Quixote e 
o seu escudeiro nas súas aventuras. Indícase que no libro titulado A pousada encantada os 
tres propóñense pasar a noite nunha venta, da que os botarán fóra porque Don Quixote 
porase a loitar cos bocois de viño. Toda a colección, sinala Paula Fernández, colle dos 
libros de Cervantes as pasaxes máis divertidas e coñecidas e descríbeas como aventuras 
para soños de nenos dándolle moita liberdade á imaxinación, como neste caso fai o autor do 
libro, Anxo Fariña. Finalmente, fai mención ás ilustracións, das que sinala que é a maneira 
de achegar a literatura clásica aos nenos. 
 
Referencias varias: 
 
- Liliana Ayub, 'Debuxando na feira do libro', Diario de Pontevedra, 'Vivir verán', 16 xullo 
2005, p. 66. 
 
Dáse conta das actividades que teñen lugar na Feira do Libro de Pontevedra, entre as que 
destaca o taller do ilustrador Anxo Fariña, no que lles ensina aos rapaces cómo se fai para 
debuxar os personaxes dos seus contos. As obras que se toman como referencia son as 
pertencentes á colección "Don Quixote e Breogán". Refírese á traxectoria deste ilustrador e 
a continuación sinálase que esta colección da súa autoría quere favorecer que os pequenos 
empecen a valorar os libros, que coñezan o pracer de ler e que sintan curiosidade por saber 
quen é Don Quixote. Remátase co anuncio de que Anxo Fariña vai publicar tamén os 
contos O dragón voador e O león durmiñón. 
 
 
Fariña, Anxo, Na aventura dos muíños, ilust. de Anxo Fariña, Vigo: A Nosa Terra,  2005, 
col. Don Quixote e Breogán, nº 1, idade recomendada [lectorado autónomo], [32] pp.  
(ISBN: 84-96403-27-0). 
 
Con motivo do cuarto centenario da publicación de Don Quijote de la Mancha, de Miguel 
de Cervantes, Anxo Fariña (Vigo, 1977) recrea nos volumes da colección "Don Quixote e 
Breogán" diferentes peripecias que se narran nesta obra. Nesta primeira entrega o narrador 
presenta ao protagonista, un neno chamado Breogán que acode á biblioteca, onde se sente 
atraído por un volume cunha encadernación antiga de coiro. Xa na súa casa descobre que 
neste libro se contan as aventuras dun cabaleiro manchego e o seu escudeiro Sancho Panza. 
Durante a lectura Breogán adormece e ao espertar descobre que xa non está na súa casa, 
senón nun lugar que descoñece. Ao pouco atopa con dous homes, que resultan ser Don 
Quixote e o seu escudeiro Sancho Panza, aos que acompaña no seu periplo por terras 
castelás. Durante este tempo asiste ao enfrontamento do cabaleiro cos muíños de vento, aos 
que el considera xigantes. Finalmente, Breogán canso de tantas emocións adormece de 
novo e cando esperta está na súa casa, onde segue lendo o seu libro favorito. Deste xeito, o 
protagonista leva da súa man ao lectorado agardado por diferentes episodios dunha das 
novelas de referencia da literatura universal. As ilustracións do propio Fariña están 
realizadas cunha técnica que conxuga o debuxo coas cores planas e distintas texturas 
(algunhas conseguidas por ordenador). Son ilustracións figurativas que presentan un 
colorido alegre e variado e nas que a liña de contorno das figuras está concebida cun estilo 



solto e dinámico. Trátase de composicións a dobre páxina nas que, ás veces, cando as 
escenas son irreais ou imaxinarias, as cores e as texturas do fondo mudan para reflectir 
visualmente o feito. A lectura das imaxes completa o texto con debuxos que toman do 
cómic algúns recursos, como os bocadillos para os pensamentos, as liñas cinéticas para o 
movemento ou a utilización de signos de apoio como, por exemplo, a inclusión de letras (z 
z z z) para significar o soño.  
 
 
Recensións: 
 
- M.R., 'Na aventura dos muiños', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 102, 'Letras en galego', 
19 marzo 2005, p. 12. 
 
Anúnciase a publicación dun novo volume da colección "Don Quixote e Breogán" que leva 
por título Na aventura dos muíños. Ademais de lembrar que Anxo Fariña é o autor tanto da 
ilustración coma do texto, salienta que nesta colección se lles achegan aos máis novos de 
xeito moi doado e en lingua galega as aventuras de Alonso Quijano. Repasa o argumento 
das diferentes entregas e sinala que o protagonista infantil, Breogán, por veces intervén nas 
aventuras protagonizadas polo cabaleiro manchego.  
 
- María Navarro, 'A aventura dos muíños', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 121, 
'Infantil/Xuvenil', 21 abril 2005, p. VII. 
 
Comeza falando da celebración do IV Centenario da publicación de Don Quixote de la 
Mancha e comenta que a literatura galega non pode permanecer allea a tal acontecemento. 
Dise que O Quixote non é un libro para o lectorado infantil pero que é case imprescindíbel 
que os nenos coñezan as fazañas do fidalgo. A continuación, informa de que para iso A 
Nosa Terra deseñou unha colección que leva por título "Don Quixote e Breogán", na que se 
recrean pasaxes do libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Lembra a 
estrutura de Na aventura dos muíños e fala da súa ilustración e o argumento. Dise que 
Anxo Fariña é o autor do texto e das ilustracións desta colección. Remata adiantando máis 
títulos de próxima aparición.  
 
Referencias varias: 
 
- B.L., 'Breogán ensínalle galego ao Quixote', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 
20 abril 2005, p. 84. 
 
Coméntase o novo libro do ilustrador Anxo Fariña, Na aventura dos muíños. Comézase 
explicando cómo ao ilustrador vigués lle xurdiu a idea de facer unha adaptación do Quixote 
en galego para primeiros lectores con este novo conto que acaba de publicar. De seguido, 
destácase a formación do ilustrador e menciónanse tamén as publicacións de seis libros 
ilustrados dende o ano 2004. Dise que Anxo Fariña, coa historia que relata no conto, 
pretendía apoiarse na grande imaxinación de Don Quixote e no amor aos libros de Breogán 
e que en canto á ilustración mestura o traballo manual co dixital. Recórdase o argumento da 
obra e alúdese tamén ás variacións respecto á novela de Cervantes que Anxo Fariña 
introduciu neste conto. Finalmente, destácase a importancia da ilustración para conseguir 



máis acción nas aventuras que se contan e infórmase de que xa son varios os colexios 
interesados en adquirir algún dos exemplares deste obra. 
 
- Liliana Ayub, 'Debuxando na feira do libro', Diario de Pontevedra, 'Vivir verán ', 16 xullo 
2005, p. 66. 
 
Dáse conta das actividades que teñen lugar na Feira do Libro de Pontevedra, entre as que 
destaca o taller do ilustrador Anxo Fariña, no que lles ensina aos rapaces cómo se fai para 
debuxar os personaxes dos seus contos. As obras que se toman como referencia son as 
pertencentes á colección "Don Quixote e Breogán". Refírese á traxectoria deste ilustrador e 
a continaución sinálase que esta colección da súa autoría quere favorecer que os pequenos 
empecen a valorar os libros, que coñezan o pracer de ler e que sintan curiosidade por saber 
quen é Don Quixote. Remátase co anuncio de que Anxo Fariña vai publicar tamén os 
contos O dragón voador e O león durmiñón. 
 
 
Fariña, Anxo, O exército de ovellas, ilust. de Anxo Fariña, Vigo: A Nosa Terra,  2005, col. 
Don Quixote e Breogán, nº 2, [32] pp.  (ISBN: 84-96403-28-9). 
 
Con motivo do cuarto centenario da publicación de Don Quijote de la Mancha, de Miguel 
de Cervantes, Anxo Fariña (Vigo, 1977) recrea nos volumes da colección "Don Quixote e 
Breogán" diferentes peripecias que se narran n'O Quixote. O protagonista é un neno 
chamado Breogán, para o que esta obra é o seu libro favorito, e da súa man o lectorado 
agardado pode achegarse a unha das novelas de referencia da literatura universal. Cada vez 
que Breogán le as aventuras do cabaleiro manchego e o seu escudeiro Sancho Panza 
adormece, o que propicia que sexa no mundo onírico no que o neno entra en contacto con 
estes dous personaxes. Con eles vive distintos episodios e mesmo intervén en ocasións para 
axudalos nos apuros aos que se ven expostos ambos os dous. N'O exército de ovellas 
descríbese como Breogán é testemuña da grande imaxinación do fidalgo manchego cando 
ao lonxe se decata de que aparecen dúas grandes nubes de po. Don Quixoten cre que se 
trata do exército de Alifanfarrón e de Pentapolín, cando en realidade se trata dun rabaño de 
ovellas e outro de carneiros. Ante a difícil e perigosa situación na que se coloca este 
personaxe, Breogán intervén botando man da súa imaxinación e salvando tanto a Sancho 
Panza coma a Don Quixote, aos que rescata nunha táboa de surf.  As ilustracións do autor 
están realizadas cunha técnica mixta, que conxuga o debuxo coas cores planas e recortes de 
fotos de distintas texturas: papeis arrugados, tecidos, las, etc. As formas son figurativas e o 
colorido alegre e variado. As liñas de contorno nas figuras están concibidas cun estilo solto 
e dinámico. As composicións son a dobre páxina e están concibidas como panorámicas. 
 
 
Recensións: 
 
- Paula Fernández, 'Breogán/Quixote', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 122, 
'Infantil/Xuvenil', 28 abril 2005, p. VII. 
 
Comeza recordando o aniversario da morte de Miguel de Cervantes e da publicación das 
aventuras de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, así como as innumerábeis 



publicacións, adaptacións e traducións das obras de Cervantes. Destaca a colección de A 
Nosa Terra "Don Quixote e Breogán", na que se inclúe o volume no que se recrea a 
aventura de Breogán, un neno galego do século XXI, e Don Quixote. Lembra o argumento 
da obra e destaca a adaptación que se fai á actualidade. Tamén destaca as ilustracións que 
acompañan o texto e apunta que estas adaptacións son fundamentalmente para "facer 
negocio", aínda que hai que aproveitar delas os valores didácticos e artísticos. 
 
Referencias varias: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 126, 26 maio 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa que nesta ocasión acolle as recencións de 25 anos coa cultura galega; O 
espello e o dragón, de Xavier Queipo; Galegos de vila, de Xerardo Pereiro Pérez; e O 
exército de ovellas, de Anxo Fariña. Con respecto a este última obra, explica que o seu 
protagonista é Breogán, un neno que queda durmido mentres le as aventuras de Don 
Quixote; en soños, percorre múltiples lugares acompañado do famoso fidalgo e mais de 
Sancho Panza e mesmo participan nunha batalla entre un exército de ovellas e outro de 
carneiros. 
 
- Liliana Ayub, 'Debuxando na feira do libro', Diario de Pontevedra, 'Vivir verán', 16 xullo 
2005, p. 66. 
 
Dáse conta das actividades que teñen lugar na Feira do Libro de Pontevedra, entre as que 
destaca o taller do ilustrador Anxo Fariña, no que lles ensina aos rapaces cómo se fai para 
debuxar os personaxes dos seus contos. As obras que se toman como referencia son as 
pertencentes á colección "Don Quixote e Breogán". Refírese á traxectoria deste ilustrador e 
a continuación sinálase que esta colección da súa autoría quere favorecer que os pequenos 
empecen a valorar os libros, que coñezan o pracer de ler e que sintan curiosidade por saber 
quen é Don Quixote. Remátase co anuncio de que Anxo Fariña vai publicar tamén os 
contos O dragón voador e O león durmiñón. 
 
 
Fariña, Anxo, O dragón voador, ilust. do autor, Vigo: A Nosa Terra,  2005, col. Don 
Quixote e Breogán, nº 5, idade recomendada [lectorado autónomo], [32] pp.  (ISBN: 84-
96403-91-2). 
 
Anxo Fariña (Vigo, 1977) fai nesta historia unha incursión polo mundo quixotesco nun 
claro xogo intertextual. Narra en terceira persoa as aventuras de Breogán que, canso de 
xogar co seu papaventos, decide ler no seu libro favorito, O Quixote. Ao pouco queda 
durmido e dá renda solta á súa imaxinación. No soño Breogán atópase na Mancha, na 
compaña de Don Quixote e Sancho, coma unha personaxe máis do libro, pero nesta ocasión 
o muíño é un papaventos, e o xigante un dragón voador, Furaventos Escachanubes, contra o 
cal Don Quixote loita saíndo, irremediábelmente, perdedor, atrapado no papaventos. As 
ilustracións do propio Fariña están realizadas cunha técnica que conxuga o debuxo coas 
cores planas e distintas texturas (algunhas conseguidas por ordenador). Son ilustracións 
figurativas que presentan un colorido alegre e variado e nas que a liña de contorno das 



figuras está concebida cun estilo solto e dinámico. Trátase de composicións a dobre páxina 
nas que, ás veces, cando as escenas son irreais ou imaxinarias, as cores e as texturas do 
fondo mudan para reflectir visualmente o feito. A lectura das imaxes completa o texto con 
debuxos que toman do cómic algúns recursos, como os bocadillos para os pensamentos, as 
liñas cinéticas para o movemento ou a utilización de signos de apoio como, por exemplo, a 
inclusión de letras (z z z z) para significar o soño.  
 
 
 
Fariña, Anxo, Dulcinea, a nena cabaleira, ilust. do autor, Vigo: A Nosa Terra,  2005, col. 
Don Quixote e Breogán, nº 3, idade recomendada [lectorado autónomo], [32] pp.  (ISBN: 
84-96403-40-8). 
 
Con motivo do cuarto centenario da publicación de Don Quijote de la Mancha, de Miguel 
de Cervantes, Anxo Fariña (Vigo, 1977) recrea nos volumes da colección "Don Quixote e 
Breogán" diferentes peripecias que se narran n'O Quixote. O protagonista é un neno 
chamado Breogán, para o que esta obra é o seu libro favorito, e da súa man o lectorado 
agardado pode achegarse a unha das novelas de referencia da literatura universal. Cada vez 
que Breogán le as aventuras do cabaleiro manchego e o seu escudeiro Sancho Panza 
adormece, o que propicia que sexa no mundo onírico no que o neno entra en contacto con 
estes dous personaxes. Con eles vive distintos episodios e mesmo intervén en ocasións para 
axudalos nos apuros aos que se ven expostos ambos os dous. En Dulcinea, a nena 
cabaleira cóntase como Don Quixote, Sancho Panza e Breogán chegan á casa de Dulcinea 
do Toboso, na que atopan á súa filla. Antes de entrar a comer coas dúas mulleres, os 
protagonistas deciden bañarse no río. Mentres están mergullados na auga o ladrón Furadón 
fóxelles coas roupas, pero é detido por Dulcinea, á que Don Quixote nomea cabaleira de 
honra pola valentía demostrada. As ilustracións do propio Fariña están realizadas cunha 
técnica que conxuga o debuxo coas cores planas e distintas texturas (algunhas conseguidas 
por ordenador). Son ilustracións figurativas que presentan un colorido alegre e variado e 
nas que a liña de contorno das figuras está concebida cun estilo solto e dinámico. Trátase de 
composicións a dobre páxina nas que, ás veces, cando as escenas son irreais ou imaxinarias, 
as cores e as texturas do fondo mudan para reflectir visualmente o feito. A lectura das 
imaxes completa o texto con debuxos que toman do cómic algúns recursos, como os 
bocadillos para os pensamentos, as liñas cinéticas para o movemento ou a utilización de 
signos de apoio como, por exemplo, a inclusión de letras (z z z z) para significar o soño.  
 
 
Recensións: 
 
- María Navarro, 'Con Dulcinea', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 128, 
'Infantil/Xuvenil', 9 xuño 2005, p. VII. 
 
Comeza facendo referencia a que o ilustrador Anxo Fariña acaba de publicar, como terceiro 
volume da colección "Don Quixote e Breogán", Dulcinea, a nena cabaleira. A seguir, 
coméntase algún aspecto da historia na que Dulcinea vai ser a protagonista. Fai referencia a 
que entre ficción-realidade soño-vixilia móvense os personaxes inspirados na obra da 
literatura universal El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Observa que esta obra 



non pasará inadvertida para os cativos e que os introducirá dalgunha forma no coñecemento 
dunha época diferente á actual. Tamén sinala que permite amosar perspectivas que 
constatan coa época actual, pero que tamén poden resultar deste tempo, como son os 
sentimentos, tanto positivos como negativos. Por último, fai referencia a que o libro, que 
presenta unha linguaxe sinxela, é moi indicado para o público infantil. 
 
Referencias varias: 
 
- Liliana Ayub, 'Debuxando na feira do libro', Diario de Pontevedra, 'Vivir verán', 16 xullo 
2005, p. 66. 
 
Dáse conta das actividades que teñen lugar na Feira do Libro de Pontevedra, entre as que 
destaca o taller do ilustrador Anxo Fariña, no que lles ensina aos rapaces cómo se fai para 
debuxar os personaxes dos seus contos. As obras que se toman como referencia son as 
pertencentes á colección "Don Quixote e Breogán". Refírese á traxectoria deste ilustrador e 
a continuación sinálase que esta colección da súa autoría quere favorecer que os pequenos 
empecen a valorar os libros, que coñezan o pracer de ler e que sintan curiosidade por saber 
quen é Don Quixote. Remátase co anuncio de que Anxo Fariña vai publicar tamén os 
contos O dragón voador e O león durmiñón. 
 
 
Fernández Paz, Agustín, Fantasmas no corredor, ilust. Óscar Villán, Vigo: Edicións 
Xerais de Galicia,  outubro 2005, col. Merlín, nº 157, serie Verde, idade recomendada de 9 
anos en diante, 60 pp.  (ISBN: 84-9782-360-5). 
 
Agustín Fernández Paz (Vilalba, 1947) achega, en sete capítulos numerados, unha historia 
de pantasmas, moi do gusto do lectorado infantil, narrada en primeira persoa pola 
protagonista.  Mariña e a súa familia múdanse a unha nova casa, grande e antiga, onde, ao 
pouco de chegar, a nena descobre a existencia de pantasmas, aos que chama "tundas", que 
se agochan nas paredes e só na escuridade da noite saen ao corredor. Só ela sente a súa 
presenza, pola noite, cando todo o mundo dorme e se ten que erguer para ir ao baño. A 
sensación de medo e temor que pode experimentar un neno ao chegar a un lugar 
descoñecido e alleo á sua existencia anterior fai que Mariña interprete os ruídos propios 
dunha casa vella de madeira coma pantasmas que a vixían e esperan o momento axeitado 
para abalanzarse sobre ela. Ninguén da casa a cre. Todos son escépticos sobre o tema. 
Deste xeito, ela soa, valentemente, artella mil e unha estratexias para conseguir unha proba 
definitiva da existencia das "tundas", pero ningunha con éxito. Todo se resolve grazas ao 
inxenio da súa nai, que decide iluminar todo o corredor pola noite. Así, nuns poucos días, 
as pantasmas desaparecen ao mesmo tempo que o medo á escuridade de Mariña. As 
ilustracións de Óscar Villán (Valladolid, 1972), non moi salientábeis, acompañan a lectura 
con escenas dalgunhas situacións nas que a protagonista e a súa familia se ven envoltas. Os 
personaxes aparecen representados a través de figuras sinxelas, cunha certa desproporción 
nas cabezas, en tonalidades suaves que contrastan coa negrura das pantasmas. 
 
 
Referencias varias: 
 



- Jorge Casanova, 'Unha de fantasmas en clave de humor', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
141, 24 decembro 2005, p. 5. 
 
Nesta sección na que se ofrecen breves notas sobre algunhas novidades editoriais, 
recoméndase a última entrega de Agustín Fernández Paz, Fantasmas no corredor, un conto 
que ten como protagonista a nena Mariña. Sinálase que nesta historia terá que convencer a 
seus pais de que na nova casa viven fantasmas, cos que ela se relaciona. 
 
 
Fernández Paz, Agustín, Trece anos de Branca, A Coruña: Edebé - Rodeira,  2005, col. 
Periscopio, nº 1, idade recomendada [mocidade], 123 pp.  (ISBN: 84-96352-52-8). 
 
Décima edición desta novela de Agustín Fernández Paz (Vilalba, 1947), que vira a luz en 
1994 como gañadora do Premio Edebé de Literatura Xuvenil. Nesta nova entrega a obra 
preséntase con importantes modificacións tanto no nivel paratextual (no que se prescindiu 
das ilustracións de Manuel Uhía) coma no textual, no que se levou a cabo unha 
actualización lingüística e se revisou o estilo en moitos parágrafos. Esta novela de 
iniciación presenta unha estrutura en trece capítulos, nos que se combina a voz dun 
narrador omnisciente en terceira persoa coa voz da protagonista, Branca, unha adolescente 
de trece anos, que vai relatando lembranzas da súa vida e feitos que marcan o seu presente a 
través da evocación suxerida pola visión dunha serie de fotografías. Debido a unha hepatite, 
Branca vese obrigada a permanecer sen saír da súa casa durante dous meses, un tempo que 
aproveita para organizar un álbum fotográfico que lle serve como guía para facer un repaso 
do que foi a súa vida até o momento actual, no que toma conciencia do cambio 
experimentado e do paso da infancia á adolescencia. Etapa esta na que adquire unha grande 
importancia a descuberta do amor ou da existencia de inxustizas como a que sofre no 
colexio o seu amigo Lois, que é expulsado malia ser inocente dos feitos dos que se lle 
acusan. A cuberta está ilustrada cunha fotografía de AGE Fotostock e, dunha forma 
evidente, achega ao lectorado un universo femenino coa imaxe dunha rapaza no seu cuarto. 
 
 
 
García Teijeiro, Antonio, A teima de Xan, ilust. F. Lorenzo, Vigo: Galaxia,  2005, col. 
árbore/galaxia, nº 134, a partir de 12 anos, 115 pp.  (ISBN: 84-8288-788-2). 
 
Reflicte a historia e a vida dunha familia da posguerra que sufre a crueza da ditadura e 
achega o lectorado á nosa historia pasada e aos efectos da guerra. Dividida en catro partes, 
a obra recupera a través da morte do tío Peixoto e as páxinas do seu diario de adolescencia, 
a intolerancia da sociedade con aqueles seres humanos consecuentes cos sus ideais. Nesta 
narración de Antonio García Teijeiro (Vigo, 1952) Xan visita todos os días ao seu tío 
Camilo o "Peixoto" no asilo; lévalle libros e goza das súas conversas até que un día unha 
chamada telefónica lle dá a terríbel noticia da morte do seu parente. Despois do enterro Xan 
encontra nun baúl algunhas follas do diario do tío nas que se reflicten, nalgunhas pasaxes, a 
súa vida que será moi influínte na personalildade do sobriño. O diario evoca un tempo 
pasado de guerra no que as persoas non son libres para pensar como desexen, realidade que 
os seus pais aceptan pero contra a que o "Peixoto" se rebela. Descóbrese que Peixoto é un 
loitador, un defensor das súas conviccións, das causas que considera xustas como non loitar 



e dedicarse á docencia. Non obstante, iso lévao a ser condenado pola sociedade e a súa 
propia familia ao ostracismo social. Até que o sobriño o encontra Peixoto vive tranquilo e 
illado nunha casiña derrubada, despois de intentar varias veces saber da súa irmán (nai do 
protagonista) sen conseguir agarimo algún pola súa parte. Os encontros entre tío e sobriño 
amosan a conexión e empatía que os dous personaxes experimentan, o cal enche de ledicia 
ao tío Peixoto, tomado como verdadeiro referente polo protagonista. 
 
 
Recensións: 
 
- Paula Fernández, 'A teima de Xan', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 131, 
'Infantil/Xuvenil', 30 xuño 2005, p. VII. 
 
Comeza salientando a valía do escritor, Antonio García Teijeiro. Destácase o seu 
coñecemento do lectorado ao que se dirixe, posibelmente por ser mestre, e lémbrase o 
recoñecemento da crítica polo seu labor literario, así como premios que acadou dentro e 
fóra de Galicia. Dise que a súa obra é fundamentalmente poética, pero tamén narrativa, 
como ocorre coa Teima de Xan, unha novela para rapaces, a partir dos doce anos. Recorda 
o argumento e a estrutura da novela e destaca do texto que reflicte unha familia de 
posguerra que sufriu os efectos da Ditadura, sobre todo dos sumisos. Finalmente, 
cualifícase a obra como novela de respecto, de revitalización da memoria histórica para que 
os nenos saiban do pasado para poder analizalo. 
 
 
Gonzàlez i Caturla, Joaquim, Todo o verán por diante (Tot l'estiu per davant), trad. A. Mª 
Verdú e X. Carro, Vigo: Galaxia,  novembro 2005, col. Costa Oeste, idade recomendada 
[mocidade], 101 pp.  (ISBN: 84-8288-859-5). 
 
Nova edición desta novela de Joaquim González i Caturla (Alacante, 1951), que fora 
publicada por primeira vez en galego en 1994 dentro da colección "Árbore" e que no ano 
2000 viu a luz na colección "Sete mares". A súa adaptación ás características da nova 
colección de acollida propicia a perda das ilustracións de Ángeles Maldonado (Madrid, 
1961), presentes nas edicións dúas anteriores. Trátase dunha novela estruturada en dúas 
partes, "¡Cámara!", na que se presenta aos personaxes, e "¡Acción!", na que se leva a cabo 
o desenvolvemento dos acontecementos. En conxunto constitúe un achegamento ao mundo 
dos estudantes adolescentes centrado na figura de Toni, ou Nano como lle chaman na casa, 
un rapaz de dezasete anos que aparece descrito como un mozo pouco conflitivo, que nunca 
ocasionou problemas aos pais, en boa medida a causa do seu carácter reservado e 
introvertido. A rutina da súa vida vese alterada cando comeza a sentir unha atracción 
irrefreábel por Raquel, a rapaza máis guapa do seu instituto. Malia os desencontros e os 
malentendidos entre eles conseguirán finalmente coñecerse a fondo e comezar unha 
relación. A afección pola arqueoloxía que esperta neles casualmente un profesor fará que 
consigan unir os seus esforzos para atopar un tesouro agochado á vez que superan o curso 
con éxito. Tras destes logros quédalles todo un verán por diante para se divertiren xuntos. O 
deseño da cuberta deste volume é de Fausto Isorna (Catoira, 1961). Na esquina superior 
esquerda hai unha fotografía, manipulada de xeito informático, dunha motocicleta, na que 
se xeran unhas liñas oblicuas que evocan velocidade. Tanto a moto coma a velocidade son 



dous símbolos da xuventude da que trata esta novela. O volume non presenta ningunha 
ilustración nas páxinas interiores. 
 
 
 
Liván, Paco, A cousa que máis doe do mundo, ilust. Roger Olmos, Pontevedra: OQO 
Editora,  2005, idade recomendada prelectorado, [32] pp.  (ISBN: 84-96573-13-3). 
 
Historia que Paco Liván recrea a partir dun conto orixinal da Costa do Marfil e que recorda 
ás fábulas tradicionais onde os animais son os protagonistas, neste caso, unha hiena e unha 
lebre. Neste relato cóntase por medio da ilustración e da breve narración cómo a lebre lle 
demostra á hiena que a mentira é a cousa que máis doe do mundo. As ilustración figurativas 
de Roger Olmos, feitas a dobre páxina, resultan significativas á hora de reflectir 
explícitamente o significado da historia. O estilo xoga coa expresividade ao deseñar as 
características dos distintos animais, empregando distorsións e deformacións que acentúan 
o dinamismo da composición. Os trazos de pintura revelan movementos áxiles da man que 
abondan máis na carga expresiva dos protagonistas. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Jorge Casanova, 'Ilustracións máxicas para contos do mundo', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 141, 24 decembro 2005, p. 5. 
 
Nesta sección na que se ofrecen breves notas sobre algunhas novidades editoriais, dáse 
conta de novas entregas da Editorial OQO, que vén de publicar A cousa que máis doe do 
mundo, unha obra que se considera un interesante instrumento para acompañar ao lectorado 
"no doce camiño da vixilia ao soño". 
 
 
Lluch, Enric, Xalop, Bori -Bori e o bandido Faldriqueiras (Xalop, Bori-Bori i el lladre 
Butxacotes), ilust. Ana Rosa Crespo e Enrique Soler, trad. Pilar Saborido Otero, A Coruña: 
Edebé - Rodeira,  2005, col. Tucán, nº 7, a partir de 10 anos, 81 pp.  (ISBN: 84-96352-64-
1). 
 
Nova edición desta obra de Enric Lluch, traducida ao galego por primeira vez no ano 2001, 
que presenta un formato máis grande, diferente número de colección e tamén diferente 
banda de idade do lectorado agardado, que agora se recomenda para maiores de dez anos, 
así como a adecuación ás normas ortográficas vixentes. Conta en dezasete capítulos a 
historia de dous reis, Bori-Bori e Xalop. O primeiro, preocupado pola saúde do seu fillo 
Bertoldo, enfermo de anxinas, decide parar a guerra entre ambos os dous reis e regresar á 
casa. No camiño de volta, os reis son asaltados polo famoso bandido Faldriqueiras, que lles 
rouba a coroa, a capa, a espada e o cabalo. Perdidos e sen saber voltar, os dous reis 
atópanse e deciden esquecer a súa inimizade e perseguir xuntos ao ladrón. Mentres, ao ver 
que non chegan á casa os seus fillos, a princesa Casimira e o príncipe Bertoldo, saen dos 
castelos na súa busca até que se atopan no camiño real e seguen xuntos a aventura. Despois 
dunha chea de confunsións e enredos as dúas familias atópanse e fan as paces, descubrindo 



tamén ao bandido. Ademais parece que, ao final, entre os seus fillos comeza a nacer o 
amor. As ilustracións figurativas de Ana Rosa Crespo e Enrique Soler están feitas coa 
técnica do debuxo a tinta, cunhas augadas de grises que conseguen dar impresión de 
volume. Predominan as formas curvas e redondeadas que transmiten unha sensación 
amábel. As composicións, de páxina enteira, acompañan ao texto completándoo naquelas 
escenas que resultan máis significativas no relato. 
 
 
 
López Silva, Inma, Neve en abril, Vigo: Galaxia,  2005, col. Costa Oeste, 103 pp.  (ISBN: 
84-8288-773-4). 
 
Este libro supón unha reedición da primeira novela de Inma López Silva (Santiago de 
Compostela, 1978), texto co que obtivera en 1996 o premio Rúa Nova, convocado pola 
Biblioteca Nova 33, de Santiago. Así,  inclúe un prólogo escrito para esta edición no que a 
autora explica non só a anécdota  que deu orixe ao texto senón tamén as circunstancias que 
fixeron posíbel a aparición da novela na colección da editorial Galaxia dirixida por Xosé 
Antonio Neira Cruz. Neste sentido, a escritora inscribe claramente a obra dentro da 
literatura xuvenil, manifestando que a reedición da novela ten lugar "baixo a intención de 
volver pór á disposición dos lectores unha obra de escritora moza para lectores mozos, 
simplemente iso".  En canto ás características da novela, esta divídese en catorce capítulos 
nos que, a través dunha narración en terceira persoa e dun estilo sinxelo e transparente, se 
relata a historia de Elixio, un home xa maduro que debe afrontar a dor causada por unha 
misteriosa  morte ocorrida no presente e un aparentemente incomprensíbel asasinato 
procedente do pasado. Deste xeito, tentar descubrir o porqué daquela morte inxusta levará 
ao protagonista tanto a cuestionarse a súa monótona e rutineira vida cotiá como a lembrar 
unha época que non por lonxana no tempo está esquecida, os anos dramáticos da Guerra 
Civil. Así pois, o libro preséntase como unha reflexión dende a literatura xuvenil sobre a 
influencia do pasado no presente e os silencios e baleiros que atravesan a sociedade actual. 
 
 
 
Recensións: 
 
- María Navarro, 'Neve en abril', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 124, 'Infantil/Xuvenil', 
12 maio 2005, p. VII. 
 
Examina os temas principais do libro, descrito como unha novela que "recupera o drama 
nunca suficientemente contado da guerra civil española". Destaca que a novela quere 
amosar que "as gadoupas do rancor caen implacablemente sobre quen nalgún momento da 
súa vida non actuou baixo as coordenadas da suposta liberdade". 
 
 
Mallorquí, César, O último traballo do señor Luna, ilust. Fernando Krahn, trad. Pilar 
Saborido Otero, A Coruña: Rodeira,  2005, col. Periscopio, nº 10, idade recomendada 
[mocidade], 246 pp.  (ISBN: 84-96352-57-9). 
 



Obra de César Marllorquí (Barcelona, 1953) gañadora do premio Edebé de Literatura 
Xuvenil no ano 1997 e publicada por primeira vez en lingua galega no ano 2000. Nesta 
nova edición, na que presenta un novo formato, un número diferente dentro da colección de 
acollida e a adecuación ás normas ortográficas da lingua galega, tamén conta cun deseño 
diferente da cuberta. Trátase dunha novela de ritmo trepidante na que se entrecruzan as 
vidas de distintos personaxes: o Señor Luna, un asasino a soldo que traballa para un 
traficante boliviano de cocaína, unha inmigrante latinoamericana, Flor Huanaco, e un 
adolescente de trece anos superdotado intelectualmente, pero vulnerábel no plano afectivo, 
Paulo. Estruturada en dez capítulos, a historia comeza en Sudamérica coa presentación do 
Señor Luna e o encargo que debe resolver: matar a unha muller boliviana e á súa filla, 
ademais de a uns narcotraficantes. Para levar a cabo esta tarefa o Señor Luna debe 
desprazarse a Madrid, onde vive Paulo, un rapaz que se enfronta ao desinterese dos seus 
pais, se sobrepón ao intento de suicidio dun dos seus compañeiros e á malleira dun mozo 
celoso, aínda que aprende a bailar salsa coa filla da súa criada, a boliviana Flor Huanaco, 
conexión entre todos os personaxes da obra. Flor escapa de Sudamérica coa súa filla 
despois de vingar a morte do seu home queimando un avión cheo de cocaína pertencente a 
unha familia de narcotraficantes. Ao final Paulo e o Señor Luna desbaratan o plan dos 
asasinos e finxen a morte deste e as dúas mulleres para poder refacer as súas vidas. A obra 
remata cun epílogo no que se dá conta da vida que decide levar cada personaxe:  Paulo 
chega a ser catedrático de filosofía e antropoloxía e cada Nadal chégalle unha carta de Flor 
cunha flor debuxada; e o señor Luna compra unha illa no Caribe e alí busca refuxio para os 
seus fillos. A fotografía da cuberta, de CORBIS, presenta unha imaxe que fala de acción e 
violencia. No interior, as ilustracións de Fernando Krahn (Santiago de Chile, 1935) gardan 
relación coa narración de forma simbólica, sen abandonar totalmente a figuración. O 
debuxante utiliza símbolos, letras e debuxos sinxelos nunhas composicións de estilo 
conceptual. 
 
 
 
Meroto, Tina, A bruxa regañadentes, ilust. Maurizio A. C. Quarello, Pontevedra: OQO 
Editora,  2005, idade recomendada prelectorado, [44] pp.  (ISBN: 84-96573-00-1). 
 
Relato de Tina Meroto no que se reescribe o conto tradicional de Hansel e Grettel. Nesta 
historia cóntase o que lle aconteceu a tres irmáns cando, desobedecendo as advertencias de 
súa nai, se adentran no bosque e descobren unha casa habitada por unha vella que os 
convida a quedar a durmir. Axiña, o máis pequeno dos irmáns descubrirá que é a casa da 
bruxa da que lles falara súa nai e só as súas artimañas para non durmir permitarán que se 
salven de ser comidos pola bruxa. As ilustracións de Maurizio A. C. Quarello salientan pola 
expresividade dos personaxes e dos obxectos. A combinación de cores, moi matizadas, 
achega o elemento do gótico, moi en sintonía coa temática da historia. Predomina a gama 
dos negros e grises nuns debuxos onde só o vermello, xunto con algún que outro ton cálido, 
sobresae para dar luz á escuridade do bosque. 
 
 
 
Morandeira, Luisa, Valentino, ilust. Renata Gallio, Pontevedra: OQO Editora,  2005, col. 
Para lectores intrépidos, idade recomendada lectorado autónomo, 56 pp.  (ISBN: 84-96573-



15-X). 
 
Á beira do Nilo vivía un rei poderoso que, na súa xuventude, fora un excelente cazador e un 
guerreiro moi valente. Cando tivo o seu primeiro fillo, púxolle de nome Valentino coa 
intención de que herdase a súa valentía, mais o rapaz era agradábel, bondadoso, intelixente, 
pero detestaba a guerra. Un día o rei, xa desesperado, decidiu que era hora de que Valentino 
se fixera un home, polo que anunciou unha cazaría. Pese a que o rapaz finxira estar 
enfermo, o rei obrigouno a preparar armas. Xa na cazaría, Valentino perdeuse no bosque e, 
na procura dun acubillo, caeu enriba dunha hiena que o levaría até o palacio do país veciño, 
no que vivía un rei coa súa única filla. A parella de mozos fixo moi boas migas e decidiu 
contraer matrimonio, aínda que, ante o ataque dun fero león, o rei pediulle axuda a 
Valentino. Grazas a un remedio da rapaza e á sorte, Valentino chegou por segunda vez a 
palacio ao lombo dunha besta salvaxe. A alegría da voda durou uns meses e viuse 
interrompida ante a chegada do exército inimigo, polo que, de novo, Valentino foi 
solicitado polo rei e conseguiu facerse coa vitoria coa axuda da súa muller. O día en que 
Valentino tomou o trono proclamou que nunca máis volvería tocar unha lanza. Esta historia 
de mensaxe pacifista, que parte dun conto orixinal de Etiopía, foi recreada por Luísa 
Morandeira a partir do emprego de recursos propios das narracións para os máis novos 
(repetición de sucesos e secuencias, frases feitas...). As ilustracións figurativas de Renata 
Gallio complementan o texto con detalles dos contornos e dos personaxes. As pinturas, moi 
coidadas,  transmiten unha sensación amábel, cunhas figuras moi vivas grazas ao deseño 
expresivo dos ollos e as actitudes dinámicas dos corpos. As cores son escuras, pero de 
aspecto cálido pola utilización do vermello. O acabado traballado apreciase na aplicación 
da pintura, respectando a textura da base, e na inclusión doutros materiais, como pequenos 
anacos de papeis, cun sentido decorativo moi delicado.  
 
 
 
Núñez, Marisa, Rato Tom e rata Tomasa, ilust. Alessandra Cimatoribus, Pontevedra: OQO 
Editora,  xullo 2005, col. O, idade recomendada [prelectorado], 44 pp.  (ISBN: 84-934516-
0-6). 
 
Neste conto adaptado da tradición brasileira Marisa Núñez (Sarria, 1961) narra a historia do 
rato Tom e a rata Tomasa. O rato Tom é algo máis ca un amigo da rata Tomasa e por iso o 
invita a tomar biscoito ás oito. Como cando rato Tom chega aínda non está listo, fártase de 
comer touciño e beber viño até que cae dun bidón e queda escarranchado. Tomasa pensa 
que morreu de indixestión e transmítelle a súa pena á cociñeira, quen llo comenta á ola e a 
ola á fonte e a fonte a laranxeira e a laranxeira aos paxaros e os paxaros ao ceo. Todos eles 
están moi afectados até que as lágrimas do ceo esperten ao pobre rato Tom, quen logo lle dá 
un abrazo a Tomasa, e xuntos van cear ao tellado. As ilustracións figurativas de Alexandra 
Cimatoribus (Pordenone- Italia, 1967) para este álbum presentan unhas composicións a 
dobre páxina onde o texto se adapta ás imaxes xogando co tamaño e coa inclinación. O 
estilo utilizado nas figuras simplifica as formas e fainas amábeis e acolledoras; a pesar da 
estilización, os animais transmiten os seus sentimentos a través das expresións das faccións. 
A técnica empregada é a pintura, aplicada en pinceladas espesas que deixan unha textura 
uniforme en todo o plano, que permite xogar con veladuras de cores suaves. As cores son 
cálidas (ocres, amarelos, vermellos, laranxas) ao principio, mudan a frías cando o relato se 



fai triste polas malas novas da morte do rato Tom, e ao final recupéranse os tons cálidos 
como consecuencia do remate feliz. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Blanca C. Domínguez, 'OQO, a nova editorial galega', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
verán', 17 xuño 2005, p. 68. 
 
Dáse noticia da publicación de catro novos títulos en galego, castelán e catalán:  ¡Manda 
narices!, Rato Tom e Rata Tomasa, O cuarto prohibido e Celestino Taranbainas, por parte 
dunha nova editora, a editorial OQO. A seguir, ofrécense datos deste novo selo editorial e 
infórmase de que pretende dar a coñecer lendas e contos de distintas culturas, desenvolver a 
imaxinación do seu lectorado e fomentar a súa creatividade e reflexión. A continuación, 
Blanca Domínguez indica que OQO contará coa colaboración de ilustradores de 
procedencia diversa e que tentará "chegar á literatura en esencia, transmitir emocións e 
"facer bos libros para lectores bos". Finalmente, sinálanse as idades ás que, de momento, 
están dirixidos os seus libros. Para nenos de tres a sete anos OQO conta coa colección 
"Contos a pedir de boca", mentres que para nenos de oito a doce anos presenta a colección 
"Para lectores intrépidos". 
 
- MARÉ, 'Ampliando a oferta aos lectores', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 17 xullo 2005, p. 31. 
 
Indícanse os alicerces sobre os que xorde OQO, a nova editora especializada en  literatura 
infantil e xuvenil, e dise que Eva Mejuto é a encargada de comunicación e Marisa Núñez a 
directora da edición desta nova empresa. A continuación infórmase da publicación 
simultaneamente en galego, castelán e catalán, de catro títulos (Manda narices!, Rata 
Tomasa e Tom Rato, O cuarto prohibido e Celestino Tarambainas), así como da intención 
da editorial de publicar novos contos e lendas de diferentes culturas. Tamén se di que OQO 
aposta polo álbum ilustrado de produción propia e pola existencia dun espazo de creación 
para autores e ilustradores no que amosar novas propostas. Finalmente, indícanse as 
coleccións coas que esta nova editorial sae ao mercado e a franxa de idade do lectorado ao 
que van dirixidas.  
 
- Irene Peña, 'OQO Editora' comeza a súa andaina da man dos máis novos', ABC, 'Galicia', 
17 xullo 2005, p. 35. 
 
Dáse noticia da publicación de catro novos títulos en galego, castelán e catalán:  ¡Manda 
narices!, Rato Tom e Rata Tomasa, O cuarto prohibido e Celestino Taranbainas, por parte 
dunha nova editora, a editorial OQO. A seguir, ofrécense datos deste novo selo editorial e 
infórmase de que pretende dar a coñecer lendas e contos de distintas culturas, desenvolver a 
imaxinación do seu lectorado e fomentar a súa creatividade e reflexión. A continuación, 
Blanca Domínguez indica que OQO contará coa colaboración de ilustradores de 
procedencia diversa e que tentará "chegar á literatura en esencia, transmitir emocións e 
"facer bos libros para lectores bos". Finalmente, sinálanse as idades ás que, de momento, 
están dirixidos os seus libros. Para nenos de tres a sete anos OQO conta coa colección 
"Contos a pedir de boca", mentres que para nenos de oito a doce anos presenta a colección 



"Para lectores intrépidos". 
 
 
Sepúlveda, Pablo E., A historia infinda, ilust. Pepe Carreiro, Vigo: A Nosa Terra,  2005, 
col. Contos do Miño, idade recomendada [lectorado autónomo], [28] pp.  (ISBN: 84-
96403-49-1). 
 
Esta historia de Pablo Sepúlveda dá a coñecer o misterio que agocha a casa do xuíz de paz 
Xosé Oliveira, finado segundo fontes policiais por culpa das pantasmas. Todos os 
inquilinos que van a vivir a esa casa acaban morrendo, pero non é até que o administrador 
de fincas André Teixeira a aluga por tres meses cando os rumores sobre que esa casa está 
posuída comezan a disiparse; o administrador recoñeceu a pantasma do señor Oliveira e 
fixo un contrato con el, André marcharía se o xuíz non mataba aos futuros inquilinos da 
casa; todo isto quedou asinado polos dous: pantasma e vivo. Anos despois xa ninguén 
lembraba a historia até que unha familia volveu morrer nesa mesma casa por dubidosas 
circunstancias, o xuíz volvera a asasinar, o único que lle podía obrigar a cumprir o contrato 
era o administrador que finara sete días antes por estrañas circunstancias. As imaxes deste 
libro xogan cunha iluminación especial que consegue un ambiente misterioso que 
complementa moi ben a historia. As ilustracións figurativas de Pepe Carreiro (Vigo, 1954) 
teñen un estilo caricaturesco propio do cómic; están incluídas en escenas que describen os 
escenarios facilitando información sobre a narración. As composicións, a dobre páxina, 
están debuxadas con liñas expresivas de distintas cores sobre unha base de textura 
uniforme. Os ángulos que se utilizan para describir os interiores son moi acusados, cun 
estilo cinematográfico. 
 
 
 
Suárez, Iván, Palabra de Crocodilo, ilust. do autor, Pontevedra: OQO Editora,  setembro 
2005, col. O, idade recomendada [prelectorado], 24 pp.  (ISBN: 84-934516-8-1). 
 
A modo das historias orais arrinca este conto dun crocodilo grande e vello que, despois de 
afastarse do río e ficar desfalecido, pediulle axuda a un neno de cor. A fame e a dor levaron 
ao crocodilo a facer un trato con Bamako: este levaríao até o río e aquel axudaríalle a 
cruzalo. Unha vez no río, o crocodilo non cumpre a súa palabra e tenta devorar a Bamako, 
quen lle solicita pedir a opinión sobre o caso a unha árbore, un burro e unha lebre. Os dous 
primeiros autorizan ao crocodilo a comer a Bamako polo comportamento recriminatorio 
que o home sempre tivo con eles e a lebre, por consideralo un mentireiro ao non crelo capaz 
de desprazar o animal até o río. Durante a demostración deste feito, a Bamako preséntaselle 
a oportunidade de acabar co crocodilo, aínda que decide non facelo para que este aprenda a 
lección. Esta historia de Burkina Faso e versionada en galego por Iván Suárez (Santiago de 
Compostela, 1973) pode seguirse tanto polo texto, que xoga con diversos formatos gráficos 
para diferenciar a narración, os diálogos e a sentenza, coma polas ilustracións. A técnica 
nelas empregada é a pintura espesa sobre un soporte rugoso que achega expresividade ás 
imaxes. As cores son frías, con predominio de verdes e azuis, e crean un ambiente 
inquedante. O lectorado sumérxese na historia grazas ás composicións; teñen puntos de 
vista que nos introducen dentro das imaxes (dentro da boca do crocodilo, dentro do río, 
etc.) e isto posibilita seguir o relato a través dunha lectura visual. Outra cuestión que axuda 



ao lectorado de forma visual é a disposición do texto seguindo as formas e a tipografía 
empregada, que varía en función do personaxe que fale. 
 
 
 
Timm, Uwe, O cocho de carreiras Rudi Fuciños, trad. Amelia Rodríguez San Martín, ilust. 
Noemí López, Vigo: Galaxia,  2005, col. árbore/galaxia, nº 18, serie Verde, a partir de 12 
anos, 178 pp.  (ISBN: 84-8288-880-3). 
 
Décima edición desta obra de Uwe Timm (Hamburgo, 1940) na que o narrador conta, en 
clave de humor, toda unha serie de problemas, alegrías e desgustos, aventuras e 
desventuras, que na súa familia acontecen a partir de que un pequeno porquiño chamado 
Rudi Fuciños lle toca na tómbola a Zupppi, a súa irmá pequena, e o animal entra a formar 
parte da súa familia. Este feito, xa de por si fóra do cotián, remata volvéndose algo inaudito 
e sorprendente cando Rudi descobre a súa verdadeira vocación e se converte no cocho de 
carreiras máis rápido de toda Alemaña.  A ilustración da cuberta achéganos ao protagonista 
do relato, inspirándonos unha sensación agradábel grazas á expresión do seu rostro onde 
destaca a mirada. As ilustracións de Noemí López (Xixón, 1974), coas que se pode seguir o 
curso da narración textual, son de estilo figurativo e cunha grande expresividade nos xestos; 
as faccións dos personaxes son moi expresivas grazas ao detemento co que se describen os 
ollos tanto das persoas como dos animais. A técnica empregada é a pintura aplicada cunha 
gran riqueza de tonalidades en cor violeta, que conseguen crear sensación de volume. A 
liña curva predomina, creando unhas composicións dinámicas que xogan con planos de 
vista moi acusados. 
 
 
 
Toro, Xelís de, O trompetista e a Lúa, ilust. Marifé González, A Coruña: Rodeira,  2005, 
col. Tucán, serie Laranxa, a partir de 8 anos, 58 pp.  (ISBN: 84-96352-61-7). 
 
Segunda edición desta obra de Xelís de Toro (Santiago de Compostela, 1962), publicada 
por vez primeira en 1999, na que a santiaguesa se achega os acontecementos posteriores á 
convocatoria pública por parte do Concello para cubrir as prazas da banda municipal da 
cidade. Quen máis quen menos todos querían formar parte da banda de música así que 
andaban atarefados practicando para as probas até que, co tempo, as ansias primeiras foron 
desaparecendo, agás para Evaristo, o xeadeiro que, chegando a noitiña, seguía a practicar 
coa súa trompeta. Tocaba tan mal que nin os veciños, nin a Lúa, á que non lle deixaba 
durmir, aturaban os sons da súa trompeta, polo que necesitaba axuda. Ante a súa 
perseverancia e cansa de escoitalo noite tras noite, a Lúa agárrao e lévao voando polo 
medio das nubes, en varias viaxes nocturnas, cara "onde se fan os músicos", até que 
descubrise a verdadeira esencia da música. As ilustracións, de Marifé González, atópanse 
espalladas ao longo da narración. Trátase de debuxos realistas, referidos ao texto. As cores 
son suaves polo emprego da acuarela, que, ás veces, está aplicada de xeito húmido, creando 
texturas moi suxestivas. As expresións nos rostros das figuras reflicten distintas emocións, 
que se corresponden co texto. Nas composicións xógase con recadros nos que as figuras 
sobresaen parcialmente creando formas dinámicas. Sobresaen unhas grecas de xeados na 
parte superior que decoran as páxinas que non teñen ilustracións. 



 
 
 
 
VII.1.3. TRADUCIÓNS OU VERSIÓNS 
 
Abad, José Antonio, Hércules e Crunia, Ilustr. David Pintor e trad. Ramón Nicolás, 
Pontevedra: Kalandraka Editora,  xullo 2005, idade recomendada prelectorado, 28 pp.  
(ISBN: 84-8464-529-0). 
 
Relato de José Antonio Abad no que por medio dun narrador omnisciente se presenta a 
Hércules, o fillo de Zeus, cumprindo unha das difíciles tarefas impostas polo seu curmán 
Euristeo: "facerse cos bois vermellos do xigante Xerión", gardados e defendidos por Orto, o 
can de dúas cabezas. Nárrase como Hércules, coñecedor das tiranías ás que Xerión somete 
aos ártabros, habitantes dun afastado lugar do noroeste, decide saír ao encontro do xigante. 
Logo de abater a Orto e de lle propoñer a Xerión, por medio dun mensaxeiro, unha loita os 
dous sós da cal o vencedor sería o soberano da terra que pisaban, Hércules enfróntase ao 
xigante e sae vitorioso. No lugar no que se levou a cabo a loita ergue unha alta torre nos 
cimentos da cal ordena enterrar a Xerión.  Seguidamente, decide poboar o lugar, crear unha 
gran cidade para que os habitantes esquezan os asoballamentos pasados e recibir 
individualmente a todas as persoas que acoden a cumprir o seu desexo. Entre elas, recibe á 
fermosísima Crunia que será a súa amada e que lle dará nome á cidade. Ademais da torre, 
Hércules manda fabricar un grande espello, para colocalo sobre ela, e prender unha chama 
espectacular na súa cima. As ilustracións de David Pintor (A Coruña, 1975) están feitas a 
dobre páxina nun formato moi apaisado que achega calma ás paisaxes. O estilo é figurativo, 
con intención volumétrica, que se consegue a través de pinceladas de acuarela; as cores moi 
matizadas achegan lirismo ás imaxes. 
 
 
Referencias varias: 
 
- C.F., 'Kalandraka edita unha historia sobre a fundación mítica da Coruña', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 1 agosto 2005, p. 50. 
 
Anúnciase a presentación na Feira do Libro da Coruña de Hércules e Crunia, un álbum de 
José Antonio Abad e David Pintor. Faise un breve repaso ao seu argumento e sinálase que 
esta obra formou parte do programa didáctico "Descubre a música", dirixido por Abad. 
Sinálase que os protagonistas son Hércules, Xerión e a paisaxe, na que o mar funciona 
como fío condutor, segundo David Pintor. Este ilustrador considera tamén que o seu 
traballo consistiu fundamentalmente en atopar un estilo moderno e clásico á vez. 
Sobrancéase que na obra, de ambientación inspirada no litoral coruñés, se recupera a 
ligazón coa cultura clásica da historia mítica coruñesa. Remátase salientando a importancia 
da música neste álbum. 
 
- A.D.B., 'Volvió el Gerión', La Opinión, 'Cultura', 5 agosto 2005, p. 62. 
 



Informa do comezo da obra de José Antonio Abad, Hércules e Crunia, presentada na feira 
do libro da Coruña. Indícase que foi convertida por Kalandra nun libro-disco e que 
primeiramente formou parte dun programa didáctico, dirixido por José Antonio Abad, 
chamado "Descubre la música". Sinálase que para esta publicación entrou en xogo o talento 
do debuxante David Pintor, quen tentou lograr a harmonía entre as imaxes e a música de 
jazz da banda Jazz Skills. A seguir, coméntanse os diferentes tipos de música presentes 
neste libro-disco segundo o momento da narración. Por último, dise que o libro é apto tanto 
para nenos coma para calquera persoa, pero sobre todo a idea dos responsábeis é facer o 
mesmo coas historias doutras cidades galegas.  
 
- E.P., 'Kalandraka presenta el 'poema jazzfónico' Hércules y Crunia', El Correo Gallego, 
'Hoy', 5 agosto 2005, p. 75. 
 
Dáse noticia da presentación na Coruña por parte da editorial Kalandraka do libro-disco 
Hércules e Crunia, de José Antonio Abad, con ilustracións de David Pintor e música da 
Banda Jazz Skills. A seguir, ofrécense datos sobre o argumento desta obra editada tanto en 
castelán coma en galego. Finalmente, destácase que nun primeiro momento este poema 
jazzfónico formou parte do programa didáctico "Descubre la música", dirixido polo mesmo 
autor.  
 
- MARÉ, 'Un poema jazzfónico', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 5 agosto 2005, p. 43. 
 
En primeiro lugar dáse conta da ficha do libro-disco Hércules e Crunia, un poema 
jazzfónico que trata das orixes mitolóxicas da Coruña. A seguir, infórmase de que foi 
presentado pola editorial Kalandraka na trixésimo cuarta feira do libro e recórdase que o 
texto é da autoría de José Antonio Abad, os debuxos de David Pintor e a música da banda 
Skills. Finalmente, dise que a obra partiu dun programa didáctico chamado "Descobre a 
música", que fusiona a lectura, a música e a pintura dunha paisaxe coruñesa, e que recupera 
a figura do heroe Hércules e dos primeiros habitantes da chamada Crunia, ao mesmo tempo 
que tamén profunda na orixe da torre.  
 
 
Alapont, Pasqual, Sara fai preguntas (Sara fa preguntes), ilust. Valenti Gubianas, trad. 
Ignacio Chao Castro, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. Andavía, nº 1, idade 
recomendada [prelectorado], 23 pp.  (ISBN: 84-9782-282-X). 
 
Pascual Alapont (Valencia, 1963)  narra a través dun narrador omnisciente as dúbidas que 
se lle presentan á protagonista na súa visita ao hospital á raíz do nacemento da súa 
irmanciña. Para satisfacer a súa curiosidade, Sara pregunta aos seus pais constantemente 
polos hábitos alimenticios do bebé, o lugar onde vai durmir, a quen se parece, até que por 
fin decide formular a pregunta central: ¿Será máis querida ca ela polos pais? Para 
demostrarlle que iso non é así, seus pais pídenlle que sexa ela a que elixa o nome da nena á 
vez que lla sentan no seu colo. É entón, coa meniña acurrucadiña e durmida co dedo na 
boca, cando Sara decide que debe chamarse tamén Sara coma ela. As ilustracións, a dobre 
páxina, de Valentí Gubianas, son de estilo figurativo e complementan a lectura do texto 
narrativo. Nelas empréganse trazos sinxelos e figuras redondeadas, ademais de cores mate e 
o emprego de témpera, captando especialmente expresións faciais e primeiros planos dos 



protagonistas para presentar imaxes de gran tenrura. As cores xogan cunha alternancia de 
laranxas para as figuras e azuis para as vestimentas, que contrastan sen estridencias facendo 
un atractivo xogo cromático. O tratamento da pintura é denso, logrando unha consistencia 
volumétrica case pétrea. Como no resto desta colección, hai un xogo visual de búsca dun 
pequeno personaxe. 
 
 
 
Álvarez, Blanca, Palabras de pan, trad. Luís Fernández Rodríguez, Pontevedra: Luís 
Vives/Tambre,  2005, col. Catavento, nº 14, idade recomendada [mocidade], 155 pp.  
(ISBN: 84-88681-41-0). 
 
Obra de Blanca Álvarez (Asturias, 1957), dividida en dezaoito capítulos, na que se relata o 
encontro dun soldado republicano que, na súa loita contra o franquismo e fuxindo da garda 
civil, se agacha nos montes de Vigo e unha rapaza cega que leva todos os días a pacer a súa 
vaca Nube a estas terras. Así, Santiago decide un día propoñerlle a Clara o cambio dunha 
historia por pan e, a partir dese momento, algo máxico os unirá para sempre. Cada día Clara 
leva pan, cigarros e curas para as feridas do republicano a cambio de historias cheas de 
significado para ambos os dous. É así como descobren que son en realidade pai e filla. O 
colgante que a nena leva colgado con ela identifícaa como Liberdade, nome verdadeiro da 
rapaza, filla de Santiago e Camila, quen tamén morre vítima da guerra. Co pai loitando fóra 
e a nai morta Liberdade, cegada nunha explosión, regresa a Galiza para vivir cos avós que, 
por precaución, a rebautizan como Clara. Xa cando poden recuperar o tempo perdido 
Santiago debe fuxir por causa da garda civil, feito que propicia a consecuente separación da 
familia. Remata a historia coa sección "Por si un día regresases, viaxeiro..." narrando o 
regreso do republicano a Galiza, agora traxeado pero taciturno, e con el unha táboa braille 
para cegos na procura dunha filla perdida nos montes de Vigo. O deseño da cuberta de 
GELV, sobre unha fotografía de Index, evoca unha época concreta na cal transcorre o relato 
e unha situación dura da nosa historia. No interior non hai ilustracións. 
 
 
 
Andersen, Hans Christian, Dez contos de Andersen, ilust. Kiko da Silva, trad. Pia Sloth 
Poulsen e Belén Souto García, Vigo: Galaxia,  2005, col. árbore/galaxia, nº 136, serie 
Verde, a partir de 12 anos, 98 pp.  (ISBN: 84-8488-799-8). 
 
Tradución directa do danés de dez relatos de Hans Christian Andersen (Dinamarca, 1805- 
1875) que nunca antes foran traducidos ao galego. Ábrese cunha breve introdución na que 
se comenta a razón da celebración, o día 2 de abril, do Día Internacional do Libro Infantil e 
Xuvenil e se fala do que o lectorado vai atopar en Dez contos de Andersen. A seguir, 
reprodúcense os relatos "O porquiño peto", "O chelín de prata", "A sorte pode estar nun 
garabulliño", "Abofé que é certo!", "A sombra", "O anxo", "O vello farol", "As cegoñas", 
"A teteira" e "O cometa". No primeiro deles, o porquiño peto cae ao chan, despois da 
función teatral na que participaran os demais xoguetes que o acompañan, e amosa as 
moedas que gardaba no seu interior. En "O chelín de prata", a moeda protagonista púxose 
moi contenta cando a sacaron a ver o mundo até que caeu do monedeiro do seu dono e 
pasou de man en man, mediante enganos, porque a xente pensaba que era un chelín falso. 



En "A sorte pode estar nun garabulliño" o humilde protagonista consegue ingresos grazas 
ás periñas de madeira que fixo co pau dunha súa árbore. Un achegamento á formación dos 
ruxe-ruxe e á esaxeración que estes conlevan preséntase en "Abofé que é certo", no que 
unha galiña bromea cunha pluma que lle cae e a súa historia volve chegar ao seu galiñeiro 
días despois tan transformada que non a recoñece. En "A sombra" nárrase o acontecido a un 
home procedente dun país frío na súa viaxe a outro de clima cálido, mentres que en "O 
anxo" Andersen achégase ao tema da morte e á historia do Anxo protagonista. En "O farol" 
desenvólvese o relato dun vello farol de rúa que é retirado por un empregado do Concello e 
levado á casa polo sereno que todas as noites lle prendía luz. En "As cegoñas", os animais 
protagonistas castigan a uns nenos polo seu mal comportamento privándoos da nova 
chegada dun irmán. Finalmente, en "A teteira", esta peza de louza séntese novamente feliz 
despois da súa ruptura cando ve xermolar dentro dela unha planta e en "O cometa" un 
ancián verá, xusto antes de morrer, un cometa que cando pasou por primeira vez todos os 
que o viron pronosticaron que ninguén dos alí presentes nin os seus fillos o volverían ver. 
Complétase o volume cunha fotografía do autor danés e unha biografía na que tamén se fai 
mención ao bicentenario do nacemento de Andersen e á celebración deste en Galicia. As 
ilustracións de Kiko da Silva (Vigo, 1979) inician cada un dos relatos, escollendo un 
aspecto identificativo de cada un deles. Os debuxos xogan con tonalidades grises e co 
laranxa, nun estilo que simplifica as formas, deformándoas ás veces, para deseñar as dúas 
páxinas que abarca a composición. 
 
 
Recensións: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Dez contos de Andersen', Atlántico Diario, 'La Revista', nº 461, 
'Musas', 10 xullo 2005, p. 39. 
 
Comentario desta obra na que se recollen as versións de dez contos de Hans Christian 
Andersen, dos que se ofrecen os títulos e se salienta a calidade duns textos que poden ser 
lidos tanto polo lectorado infantil coma polo adulto. Da temática sinálase que neles o autor 
danés fala do fermoso e do feo que se pode atopar na vida de calquera ser e remata 
reproducindo un parágrafo da nota informativa que sobre o autor ofrecen as tradutoras, na 
que destacan a pobreza material que padeceu na infancia fronte á riqueza da súa 
imaxinación. 
 
- Paula Fernández, 'Dez contos de Andersen', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', 
'Infantil/Xuvenil', 22 setembro 2005, p. VII. 
 
Anúnciase a publicación desta obra de contos de Hans Christian Andersen con motivo da 
efeméride do seu nacemento, uns textos considerados moi significativos na produción do 
autor danés, especialmente pola súa vixencia ao tratar temas universais. Sinálase que a 
tradución do danés ao galego correu a cargo de Pia Sloth Poulsen e Belén Souto García. 
Tamén se destaca que en todos os personaxes, tanto animados coma inanimados, sempre 
sobrancean os sentimentos nobres, ademais de que todos eles son metáfora do paso do 
tempo, da maldade, da distorsión da realidade, do valor da memoria ou do respecto por 
todos os seres. Finalmente refírese ás ilustracións de Kiko da Silva, das que salienta a 
representación dos dous mundos que se tratan nos textos a través da combinación de cores e 



formas. 
 
 
Aretzaga, Mª Teresa, Ra por un día (Rana por un día), ilust. Xan López Domínguez, trad. 
Pilar Ponte Patiño, A Coruña: Rodeira,  2005, col. Tucán, nº 2, a partir de 8 anos, 102 pp.  
(ISBN: 84-96352-62-5). 
 
Nova edición deste relato de Mª Teresa Aretzaga, (Arrigorriaga-Biscaia, 1943), finalista do 
Premio Edebé de Literatura infantil, que foi editado por primeira vez en castelán en 1993 e 
en galego en 1997. Nel nárrase a historia do príncipe Rainer que é feliz coa princesa 
Brunilda no seu castelo despois de que esta se desfixese do enfeitizo da bruxa que o 
convertera en ra. Rainer está canso de comer perdices e non se adapta ás obrigas do 
protocolo. Así, un bo día decide ir consultar á bruxa para que lle dea unha solución e 
comeza unha sorprendente aventura. A bruxa, despois de moito pensar, concédelle un 
feitizo co que poderá ser ra ou príncipe sempre que el o desexe. Nesta nova edición 
obsérvanse algúns cambios paratextuais como o maior tamaño do volume e a súa inserción 
nunha nova serie da colección "Tucán", pois pasou da serie azul dirixida ao lectorado a 
partir dos seis anos, á serie laranxa, para lectores a partir dos oito anos, ademais de terse 
adaptado o texto ás normas ortográficas vixentes. As ilustracións figurativas de Xan López 
Domínguez (Lugo, 1957) empregan un cromatismo rico e variado. As liñas que rodean as 
formas son a tinta negra. As composicións completan o texto achegando información sobre 
as características dos personaxes. Na parte superior de todas as follas hai un pequeno 
debuxo dunha ra que decora as páxinas que non teñen imaxes. 
 
 
 
Atxaga, Bernardo, A xente da miña aldea (Nire jaioterriko jendea), ilust. Mikel Valverde, 
trad. Ignacio Chao Castro, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. Andavía, nº 2, 
idade recomendada [prelectorado], 23 pp.  (ISBN: 84-9782-283-8). 
 
Bernardo Atxaga (Guipúscoa, 1951) achégase neste conto ilustrado por Mikel Valverde 
(Vitoria, 1966) ao fenómeno da interculturalidade a través da historia de Pedro. Pedro, un 
home de certa idade, é considerado un ser diferente entre a xente da aldea polo feito de 
levar un turbante na cabeza, ao contrario que os demais, que usaban pucha ou andaban con 
ela destapada. Este feito esperta a curiosidade dos rapaces, que comezan a preocuparse polo 
significado do turbante de cores. Como nin sequera a mestra é capaz de explicarlles o 
verdadeiro motivo, deciden achegarse á súa casa para preguntarlle a el mesmo o porqué 
dese turbante que leva coma os indios sen ser da India. A resposta de Pedro ofrécese a 
través do relato da súa historia de amizade cun amigo que traballaba con el nun barco no 
océano Índico. Nunha noite de tormenta na que o barco afunde Rachid, nacido nun lugar da 
India, téndelle simbolicamente a súa man para salvalo, quedando dende entón unidos para 
sempre na amizade. Cando chegan á costa xa por fin sans e salvos deciden selar a unión co 
intercambio de aqueles obxectos que mellor definen as súas identidades. Mentres Pedro 
ofrece a súa pucha, Rachid entrega o seu turbante nun acto de aceptación e entendemento 
mutuo máis alá de prexuízos que limiten o valor da súa amizade. As ilustracións, de Mikel 
Valverde, presentadas a dobre páxina, completan o discurso narrativo seguindo os 
parámetros do formato álbum. A técnica empregada é a acuarela, onde as cores se moven 



en tonalidades cromáticas frías e cálidas en base ao contido narrativo. Créase así un lenzo 
cunha gran riqueza de matices que describen de maneira expresiva accións e personaxes a 
través de debuxos de liña fina, moi coidados,  para facilitar a comprensión do texto, 
especialmente naqueles momentos significativos. 
 
 
 
Baía Edicións, Peter Pan, A Coruña: Baía Edicións,  2005, col. Pega Contos, 16 pp.  
(ISBN: 84-96128-84-9). 
 
Baía Edicións traduce ao galego o conto clásico infantil Peter Pan , do escocés James 
Mathew Barrie (Kirriemuir, 1860).  Peter Pan, un neno que vive no país de nunca xamais e 
que se nega a medrar, convida certo día á súa mellor amiga Wendy e aos seus irmáns, John 
e Michael, a voar con el axudados polo po dourado espallado por Campaniña. Pero James o 
Garfo, un pirata na procura de Peter Pan, alentado polos seus desexos de vinganza, decide 
perseguilos até o país dos soños, onde se refuxian todos nunha casa construída debaixo das 
árbores. A tranquilidade é interrompida rapidamente polo ataque dos piratas, que toman 
prisioneira a Wendy, até que Peter Pan, despois dunha dura loita co capitán Garfo, logra 
liberala e restabelecer a orde. Xa de volta na súa casa, Wendy propón a Peter Pan que fique 
con ela e os seus irmáns, pero Peter Pan non pode aceptar porque iso significaría abandonar 
o mundo da infancia, medrar e facerse adulto. O volume, ao igual que os demais que 
forman parte desta colección, presenta ilustracións figurativas con formas rodeadas dunha 
liña negra, que delimita as cores suaves con que están recheos os debuxos. O estilo é 
clásico infantil e hai anacos sen cubrir para que os nenos coloquen as pegatinas. As 
composicións son a dobre páxina e completan a información do conto con detalles dos 
escenarios onde transcorren as aventuras. 
 
 
 
Baía Edicións, Cincenta, A Coruña: Baía Edicións,  2005, col. Pega Contos, 16 pp.  
(ISBN: 84-96128-82-2). 
 
Bahía Edicións publica a tradución ao galego do clásico conto de fadas da literatura infantil 
escrito polo francés Charles Perravet nunha colección de catro títulos que inclúe A bela 
dormente, O mago de Oz e Peter Pan. A historia de Cincenta preséntase a través de 
ilustracións que axudan a caracterizar personaxes e describir situacións complementadas 
por un pequeño texto intsertado ou ben na parte superior ou ben na parte inferior da páxina. 
Un narrador en terceira persoa conta a historia desta dulce e bondadosa nena que, tras a 
morte do seu pai, serve de criada á súa madrastra e fillas para recibir en resposta constantes 
maltratos. Un día recibe a noticia da celebración dunha festa en palacio á cal lle prohíben ir. 
Mentres as súas irmáns e nai sacan as mellores galas Cincenta debe fican na casa. Cando xa 
todos están na festa, aparece a súa fada madriña para engalanada para o baile, aínda que coa 
condición de regresar á casa ás doce da noite posto que a esa hora o feitizo desaparecerá. 
Unha vez na festa o príncipe queda abraiado ante tanta beleza e pasa a noite con ela até que 
soan as campás indicando a medianoite e Cincenta foxe rápidamente e perde un dos zapatos 
nas escaleiras de palacio. Para recuperar á bela e misteriosa dama o príncipe decide probar 
o zapato a todas as mozas do reino. As irmáns de Cincenta fan verdadeiros esforzos para 



encaixar os seus gordos pés no zapato de cristal pero será a protagonista a única que poida 
meter o seu precioso pé naquel marabilloso zapato converténdose na bela dama que asistiu 
ao baile. O volume presenta unhas ilustracións figurativas con formas rodeadas dunha liña 
negra, que delimita as cores suaves con que están recheos os debuxos. O estilo é clásico 
infantil e hai anacos sen cubrir para que os nenos coloquen as pegatinas. As composicións 
son a dobre páxina e completan a información do conto con detalles dos escenarios onde 
transcorren as aventuras. 
 
 
 
Baía Edicións, O mago de Oz, A Coruña: Baía Edicións,  2005, col. Pega Contos, 16 pp.  
(ISBN: 84-96128-83-0). 
 
Baía edicións traduce ao galego o conto clásico infantil O mago de Oz  de Lyman Frank 
Baum (EUA, 1856-1919) na colección "Pega Contos", denominada deste xeito polas 
pegatinas que adxunta no interior do libro para completar as ilustracións en distintos 
momentos da historia. Dorita é unha nena orfa que vive nunha granxa cos seus tíos e o seu 
fiel amigo, o can Totó. Un bo día un furacán lévaa a un mundo máxico e fermoso, o mundo 
de Nunca Máis, no que viven todo tipo de bruxas malvadas, coma a bruxa do Este, bruxas 
boas, como Glinda, a bruxa do Sur,  monstros, fadas, magos, e onde acontecen aventuras 
fantásticas. No seu intento de regresar á casa terá que ir na procura do Mago de Oz, na 
Cidade Esmeralda, e nesta viaxe polo camiño de baldosas amarelas coñecerá a uns 
compañeiros inesquecíbeis, como o home de folla de lata que busca un corazón, a un león 
cobarde que quere atopar o valor perdido, e un espantallo que chora por un cerebro para ser 
intelixente. Este volume, ao igual que os demais da colección, presenta ilustracións 
figurativas con formas rodeadas dunha liña negra, que delimita as cores suaves con que 
están recheos os debuxos. O estilo é clásico infantil e hai anacos sen cubrir para que os 
nenos coloquen as pegatinas. As composicións son a dobre páxina e completan a 
información do conto con detalles dos escenarios onde transcorren as aventuras. 
 
 
 
Baía Edicións, A bela durmente, A Coruña: Baía Edicións,  2005, col. Pega Contos, 16 pp.  
(ISBN: 84-96128-81-4). 
 
Bahía Edicións recupera neste número da súa colección "Pega Contos" outro dos clásicos 
infantís para a literatura galega, A bela dormente. Comeza o conto coa fórmula clásica 
introdutoria da literatura infantil "Hai moito, moito tempo" para atraer ao lectorado á 
historia dunha bela dama, condenada a morte por unha vella fada anoxada por non ter sido 
convidada á celebración do seu nacemento. A bela princesa debía picarse nunha man cunha 
agulla de tecer e morrer no momento, pero a súa fada madriña reduce o terríbel castigo a 
cen anos de sono. Para aliviar tanta espera a fada coa súa variña máxica dorme a todos os 
habitantes do reino até que un bo día un príncipe, abraiado por tan belas paisaxes, se achega 
ao reino. Seguindo as pegadas dun cervo e apartando arbustos chega a palacio, onde 
encontra todo en silencio. Encontra á princesa descansando nunha cama de rosas frescas, 
axeónllase e bica a súa meixela, feito que produce o espertar da mesma e o regreso da 
felicidade no reino. O volume, ao igual que os demais da colección que o acolle, presenta 



ilustracións figurativas con formas rodeadas dunha liña negra, que delimita as cores suaves 
con que están recheos os debuxos. O estilo é clásico infantil e hai anacos sen cubrir para 
que os nenos coloquen as pegatinas. As composicións son a dobre páxina e completan a 
información do conto con detalles dos escenarios onde transcorren as aventuras. 
 
 
 
Boer, Joan de, O sultán e os ratos (El sultà i els ratolins), ilust. Txell Darné, trad. Pilar 
Ferriz, Pontevedra: OQO Editora,  novembro 2005, col. Q, idade recomendada [lectorado 
autónomo], [30] pp.  (ISBN: 84-96573-01-X). 
 
A partir dun conto popular árabe, Joan de Boer presenta a historia dun sultán moi poderoso 
e gran comedor de queixo, que tiña o seu palacio cheo deste manxar e, polo tanto, de ratos. 
En certa ocasión, o sultán atopou un deses animaliños dentro dun queixo, o que provocou 
un grande enfado e que ameazase aos seus conselleiros con cortarlles a cabeza se non os 
botaban fóra. A solución atopárona nos gatos, que se acomodaron tan ben á vida palaciana, 
que foi necesario traer cans para poder expulsalos. Estes animais mordíanlle a todo o 
mundo e facían as súas necesidades en calquera recuncho, polo que houbo que traer uns 
leóns. Estes felinos dábanlle moito medo á xente, o que motivou a chegada duns elefantes, 
que ocupaban todo os espazo do palacio. Na procura dunha solución, un neno díxolles aos 
conselleiros que os elefantes lles tiñan medo aos ratos, polo que estes zoquetes decidiron 
encher o palacio de roedores e, sucesivamente, de gatos, cans, leóns, elefantes e, así, até 
nunca acabar. Esta historia, sustentada nunha estrutura circular e na repetición de 
determinadas secuencias, está ilustrada por Txell Darné. As ilustracións crean un mundo 
imaxinario onde transcorre o relato. As composicións, a dobre páxina, están configuradas 
empregando fotomontaxes onde se inclúen obxectos dos máis variados (cortizas, pedras, 
naipes, mistos, latas, ferramentas, etc.) e recortes de etiquetas e papeis. As formas 
estilizadas dos protagonistas e as cores veñen condicionadas pola orixe do material 
empregado (que non está case manipulado). 
 
 
 
Bowley, Tim, Xaime e as landras, ilust. Inés Vilpi, trad. G. Tolentino, Pontevedra: 
Kalandraka Editora,  2005, col. demademora, idade recomendada [prelectorado], [44] pp.  
(ISBN: 84-8464-532-0). 
 
Tim Bowley (Londres, 1945) presenta a historia dun neno chamado Xaime que intenta 
plantar unha landra, pero con bastante mala sorte nos seus intentos. A primeira vez 
comeulla un esquío. A segunda medra, pero un cabalo písalla. Logo cómella unha cabuxa. 
No cuarto intento, Xaime logra que a súa landra medre até converterse nunha árbore 
pequena, pero uns nenos xogando rómpenlle as pólas. No quinto intento a árbore que 
medrou da landra é talada. Por fin, no sexto e último intento, Xaime logra que medre un 
enorme carballo do que caen cada ano landras que comen os esquíos, pisan os cabalos, 
comen as cabuxas, rompen os nenos e talan as persoas. Ines Vilpi  (Jaén, 1962) é a autora 
das ilustracións figurativas deste álbum. Ao longo das páxinas vese como vai cambiando 
Xaime coa idade; este cambio temporal tamén se pode seguir no contorno, onde cada vez se 
ven máis casas. As cores empregadas son moi alegres, saturadas e con predominio de azuis 



e amarelos. A técnica empregada é a pintura aplicada cun estilo expresivo: trazos de ceras, 
esgrafiados, degradados, manchas húmidas, etc. que crean texturas moi interesantes. O 
centro de interese en torno ao cal xiran as composicións, a dobre páxina, son os carballos e 
Xaime. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Álex D. Bescansa, 'A axitada vida das landras', La Opinión, 'Cultura', 9 agosto 2005, p. 
46. 
 
Anúnciase a presentación do libro Xaime e as landras, do escritor Tim Bowley, ilustrado 
por Inés Vilpi e editado por Kalandraka. Despois, faise referencia á técnica narrativa 
empregada, descrita como unha sucesión de escenas narradas dun xeito áxil, breve e 
repetitivo; considerada moi recorrente nos contos para primeiros lectores e de grande 
utilidade para a súa narración oral. A seguir, ofrécese unha cita e mais un resumo do 
argumento para logo analizar o conto como unha historia cíclica e circular, sinxela e tenra, 
que trata sobre a vida e as súas circunstancias e tras a que xacen leccións coma a 
perseverancia. Dáse conta tamén dalgúns datos sobre o escritor inglés residente na Coruña, 
sobre a xénese do libro e a elección da ilustradora (esixencia concretada polo autor á 
editorial). 
 
 
Bradbury, Ray, Fahrenheit 451, trad. María Magdalena Fernández Pérez, Vigo: Edicións 
Xerais de Galicia �,  abril 2005, col. Fóra de xogo, nº 83, idade recomendada [mocidade], 
199 pp.  (ISBN: 84-9782-310-9). 
 
Novela de ficción científica de Ray Bradbury (Estados Unidos, 1920), na que se describe a 
civilización occidental dun futuro próximo escravizada polos medios de comunicación, os 
tranquilizantes e o conformismo. O protagonista é Guy Montag, un bombeiro que non se 
dedica a apagar lumes, posto que este corpo de seguridade ten como función desfacerse de 
todo o que poida carcomer os cerebros como son os libros. Nesta sociedade, as pantallas de 
televisión son interactivas e prometen falsas expectativas aos televidentes, á vez que está 
prohibida toda actividade que conduza á felicidade, como a lectura, pois leva a preocuparse 
innecesariamente ás persoas, enchendo as súas mentes de pensamentos efémeros e 
insubstanciais, polo que deben ser eliminadas. Neste contexto é no que vive Montag, quen 
se rebela contra a alineación que seres como o seu xefe ou a súa muller admiten e defenden. 
O detonante da súa reacción vén da man dunha moza de dezasete anos, Clarisse McClellan, 
que lle conta que a ela e á súa familia os consideran uns "antisociais", por cuestionar todo o 
que os rodea. Inicialmente Montag pensa que esa moza está tola, aínda que comeza a 
xenerar nel a dúbida sobre se é verdadeiramente feliz. Cando Montag acode a un incendio 
no que había que queimar a casa dunha anciá que tiña unha biblioteca, decide agarrar un 
libro e levalo con el, mentres a muller non só se nega a abandonar a súa casa senón que é 
ela mesma a que prende lume, nun xesto de orgullo e determinación que fai pensar a 
Montag. Como non consegue a complicidade dos seres do seu contorno, atopa apoio para o 
plan que decide levar a cabo en Faber, un vello profesor de literatura, e ambos os dous 
contan coa axuda dun impresor desempregado e con varios académicos exiliados. Cando a 



súa afección á lectura se descobre e o denuncian, Montag enfróntase co seu xefe, ao que 
mata, e foxe coa axuda dos académicos, dirixidos por Granger, quen lle conta que a súa 
misión é memorizar libros para transmitilos oralmente e poder algún día imprimilos. Un 
final aberto, no que predomina a esperanza de que un día o coñecemento supere á 
ignorancia. O deseño da cuberta de Miguel A. Vigo, baseado nunha fotografía de Manuel 
G. Vicente, xoga cos contrastes a contraluz das árbores e das figuras, e co fogo xurdindo da 
base. Anuncia un relato no que os libros e a lectura semellan unha parte importante. No 
interior non hai ilustracións. 
 
 
Recensións: 
 
- Xosé Freire, 'Bombeiros que queiman libros', A Nosa Terra, nº 1.180, 'Narrativa', 16 xuño 
2005, p. 27. 
 
Dáse conta dunha nova tradución do que foi chamado o "poeta da ciencia ficción", Ray 
Bradbury, autor norteamericano do que xa se trasladou á lingua galega outra obra, Crónicas 
marcianas (2004). Considérase que este novo título, Fahrenheit 451, é un bo motivo para 
gozar co particular modo de narrar deste autor, no que "o humano se convertía en cerne das 
súas narracións". Explícase o significado do título, que é a temperatura á que arde o papel 
dos libros, e do número 451, anagrama do corpo de bombeiros protagonistas, pois no 
mundo descrito os libros estaban prohibidos e este corpo dedicábase a queimalos. 
Saliéntase que nesta contrautopía a censura e a tecnoloxía teñen unha grande importancia, 
pois son manifestacións da preocupación do autor polo papel das máquinas e a dependencia 
que crean nos homes. Ademais de achegar algunhas liñas argumentais da novela, saliéntase 
que se trata dun libro sobre a literatura, no que destaca a linguaxe empregada e a 
importancia do prefacio, no que se aclaran cuestións importantes sobre a mensaxe da 
novela. 
 
- Xosé Feixó, 'Graos Fahrenheit', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 132, 'Libros', 8 
setembro 2005, p. V. 
 
Primeiramente o autor fai un reflexión sobre a teima de criticar os erros dos demais sen se 
decatar dos que un mesmo ten. A seguir, comenta que en Europa xeralmente se descoñece a 
cultura e a literatura de fóra dos límites do Vello Continente e mais en concreto a cultura e 
a literatura dos Estados Unidos de América. Xosé Feixó opina que unha boa maneira de 
coñecer e introducirse na literatura moderna universal norteamericana é mediante a lectura 
dos libros de Ray Bradbury Crónicas Marcianas e Fahrenheit 451, publicados 
recentemente en galego por Edicións Xerais de Galicia. Respecto a este último libro, 
Fahrenheit 451, que na súa opinión quizais non se lería por prexuizos culturais, sinala que a 
tradución feita por María Magdalena Fernández Pérez é boa, malia presentar algúns 
pequenos erros. A seguir, alude ao seu argumento e compara a historia narrada coa presente 
no volume 1984, de G. Orwell, e en Un mundo feliz, de A. Huxley, libros nos que, afirma 
Feixó, se describen civilizacións occidentais, escravizadas polos media, os tranquilizantes e 
o conformismo. A continuación, o autor deste artigo detense na figura do protagonista de 
Fahrenheit 451, Guya Monaga, que chega a se desalivar facendo razoamentos e caendo na 
conta de que os libros poden servir de axuda, xa que amosan "os pros da vida". Para 



finalizar, cita unha célebre frase de Ray Bradbury e outra de J. R. Jiménez a respecto da 
importancia da lectura e de escribir libros. 
 
Referencias varias: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 128, 9 xuño 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa que inclúe breves recensións de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury; 
Radiografía dos diarios galegos, de Xosé López García e Berta García Orosa; Marido e 
outros contos, de Lidia Jorge; e Os Bolechas van en ascensor, de Pepe Carreiro. Polo que 
respecta á primeira das obras, sinala que ten semellanzas temáticas coas obras de George 
Orwel, 1984, e de Aldous Huxley, Un mundo feliz; nela descríbese un futuro no que a xente 
non se interesa pola literatura, dominado polas tecnoloxías e onde destaca a indeferenza das 
persoas por todo. 
 
 
Brennan, Herbie, O portal dos elfos, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  setembro 2005, 
col. Fóra de xogo, nº 85, 410 pp.  (ISBN: 84-9782-334-6). 
 
Primeira entrega da triloxía élfica de Herbie Brennan, elixida no ano 2004 nos Estados 
Unidos como o mellor libro para mozos. Esta novela está estruturada en trinta e catro 
capítulos, nos que se narra a historia de Pyrgus Malvae, o príncipe herdeiro do reino dos 
elfos, que está ameazado pola guerra cos elfos da noite e os demos do príncipe Beleth. Ante 
esta ameaza, Pyrgus ten que refuxiarse no mundo dos humanos para poder salvar a vida, 
mais o portal máxico que lle dá paso dun ao outro mundo foi saboteado e non aparece onde 
debería, senón que se sitúa no xardín do vello Fogarty, personaxe moi particular, 
caracterizado como tolo e excéntrico, que acaba converténdose no seu amigo e axudándolle 
na dura empresa que o príncipe acomete. Neste camiño de obstáculos tamén conta coa 
axuda da súa irmá Holly Blue e do seu amigo humano Henry. Superadas as dificultades, 
Pyrgus consegue chegar á casa, descubrir ao impostor, liberar ao seu reino e converterse no 
Emperador Púrpura, título que se corresponde coa segunda entrega da triloxía. A ilustración 
da cuberta presenta unha asociación de elementos estraños: unha bolboreta en primeiro 
plano, uns lóstregos e unha faciana onde se reflicte a luz dos lóstregos nos ollos ; ademais 
as cores frías e oscuras inciden na sensación de misterio e anuncian que o lectorado ten ante 
si unha novela chea de feitos fantásticos e inquedanzas. 
 
 
Recensións: 
 
- Héitor Mera, 'No reino dos elfos', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 143, 
'Infantil/Xuvenil', 24 novembro 2005, p. VII. 
 
Achega a O portal dos elfos, de Herbie Brennan, considerada pola crítica a mellor novela 
para mozos do ano 2004, que vén de ser editada en lingua galega na colección "Fóra de 
xogo". Repásase o argumento da obra, salientando o gran número de peripecias e situacións 
descritas, as intrigas, aventuras ou misterio, aínda que se considera que o final non está ben 



resolto. Saliéntase que ademais da presenza de abondosos tópicos, tamén se observa unha 
clara falta de imaxinación e recursos no autor, por iso se sinala que non se entenden as 
críticas tan favorábeis que acadou esta novela a non ser dentro da liña de gran presión 
mediática. 
 
 
Calì, Davide, Gústame o chocolate (Mi piace il cioccolato), trad. de Millán Picouto, ilust. 
Evelyn Daviddi, Ourense: Linteo,  abril 2005, col. Literatura infantil e xuvenil, idade 
recomendada [lectorado autónomo], [26] pp.  (ISBN: 84-96067-11-4). 
 
Gústame o chocolate é unha obra do autor Davide Calí (Liestal, Suíza  1972 ),  ilustrada 
por Evelyn Daviddi (Carpí, 1973), traducida ao galego da man de Millán Picouto e editada 
dentro da colección "Linteo Infantil e Xuvenil". O protagonista principal é un neno 
apaixonado polo chocolate, que se presenta a través das ilustracións e do cal se descoñece o 
nome. Ao longo da historia este personaxe fai ao lectorado coñecedor de por qué lle gusta o 
chocolate, os tipos de chocolate que se poden atopar, en que ocasións é bo consumilo, os 
estilos á hora de comelo, etc. As ilustracións figurativas de Evelyn Daviddi están centradas 
na figura do neno protagonista; a estilización das figuras non resta expresividade as 
distintas situacións que se queren transmitir. Na técnica xógase coas calidades da pintura e 
con composicións variadas. As cores están moi traballadas, pouco saturadas pero cálidas, 
predominando a cor do chocolate. 
 
 
 
Calleja, Seve, Liña non quería ser nena (Rita no quería ser niña), ilust. Fernando Llorente, 
trad. Ignacio Chao Castro, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. Andavía, nº 3, 
idade recomendada [prelectorado], 24 pp.  (ISBN: 84-9782-284-6). 
 
Seve Calleja (Zamora, 1953) presenta nesta narración a historia da cadela Liña, unha cadela 
que está soa polo mundo até que un día un neno chamado Antón a recolle e a leva á casa da 
súa tía Juli para que a coide.  Entre a tía Juli, Antón e a súa irmá Merche coidan a Liña 
como se fose unha nena. Liña vai a xogar ao parque cun can chamado Cuco, pero certo día, 
os dous amigos afastánse dos seus donos e a cadeliña Liña non volve cando a súa dona a 
chama. A cadeliña coñece a un punki e quédase con el unha tempada. El dáballe a metade 
do seu bocadillo e deixábaa andar sen correa. Un día, Cuco coméntalle que na casa da súa 
dona todos están moi tristes dende que marchara; entón, Liña decide volver coa condición 
de que non a traten mais como unha nena. As ilustracións figurativas de Fernando Llorente 
(Las Palmas de Gran Canaria, 1954) están realizadas cunhas tonalidades suaves, delicadas, 
aplicadas con tintas planas e sen intencións volumétricas. Os debuxos achegan moitos 
detalles dos lugares onde ocorren as escenas axudando ao lectorado a completar o relato. 
As composicións, a dobre páxina, achegan o punto de vista da cadela cunha liña do 
horizonte moi baixo. Como todos os contos desta colección hai un pequeno personaxe que 
se agocha nas páxinas, facilitando un xogo visual paralelo ao buscalo. 
 
 
 
Cañeque, Carlos, O pequeno Borges imaxina o Quixote, ilust. Ramón Moscardó, trad. 



Millán Picouto, Ourense: Linteo,  2005, col. Linteo infantil e xuvenil, [36] pp.  (ISBN: 84-
96067-25-4). 
 
Relato de Carlos Cañeque (Barcelona, 1957) no que un narrador omnisciente en terceira 
persoa sitúa a acción na habitación de Borges, o neno protagonista, unha tarde de verán. 
Borges é un rapaz ao que lle gusta moito ler e que, despois do seu último día de escola, está 
moi contento porque ten tres meses de vacacións por diante para ler o que queira (relerá O 
Quixote da Mancha para volver gozar da súa lectura). Comeza a ler e tan inmerso está na 
historia de Don Quixote que cando é interrompido por súa nai para ir cear parécelle que o 
espertan dun soño. Ao rematar a cea Borges segue coa lectura até quedar profundamente 
durmido. A partir de aquí relántanse as diferentes aventuras que lle suceden xunto cos 
personaxes do libro que está lendo e co seu amigo Luisiño Sanxoán. Primeiramente, Borges 
esperta disfrazado de guerreiro e sae á rúa na busca de Luisiño quen, xunto a un burro e un 
cabalo fraco, lle indica que teñen que ir na procura de don Quixote e Sancho para axudar á 
princesa Petunia Losada, a noiva que Borges ten ese ano no colexio. Para Borges é todo 
rarísimo, mais deixase levar pola felicidade que o mundo onírico lle ofrece. Desta maneira 
Borges e Luisiño encóntranse cos dous personaxes literarios e malia o protagonista pensar 
novamente na distinción entre soño e realidade, deseguido se lle borran eses pensamentos 
polas palabras que lle dirixe o cabaleiro da Mancha. Este personaxe e o pequeno Borges 
verán xigantes no canto de muíños contra os que xuntos loitarán. Despois da batalla e de 
camiño ao castelo no que está prisioneira a princesa Petunia, o fidalgo e o seu escudeiro, 
Borges e Luisiño atópanse con Cañete e Moscardó, elementos do mundo empírico do 
lectorado que se insiren na fantasía do conto e no mundo onírico, agora real, do pequeno 
Borges. Con eles os protagonistas da historia estabelecerán un diálogo nos que os 
barceloneses comentan a súa intención de facer un conto, sobre eles, para nenos . Cañete e 
Moscardó desaparecerán convertidos en coellos por causa dos encantamentos do camiño 
polo que transitan e Borges e os seus acompañantes seguirán na procura do castelo. Unha 
vez nel, liberan a Petunia da súa gaiola e quedan alí a durmir. Borges, abrazado por Petunia, 
soña con Miguel de Cervantes, co que mantén unha conversa na que comentan a 
posibilidade da existencia de soños dentro de soños, tema que ao pequeno Borges lle 
preocupa. O neno esperta de novo abrazado á princesa coa que tranquilamente conversa até 
que oen choros procedentes do cuarto no que dorme o fidalgo da triste figura. Luisiño e 
Sancho laianse pola morte de Don Quixote, perante a cal, o pequeno Borges esperta na súa 
habitación, coma no principio do relato, sentindo un gran alivio, porque aínda non acabou 
de ler o libro e polo tanto don Quixote aínda non morreu na ficción, mais tampouco 
morrerá realmente porque sempre vivirá dentro dun "libro inmortal, polos séculos dos 
séculos, amén". As ilustracións figurativasde Ramón Moscardó (Barcelona, 1953) para este 
álbum teñen un estilo moi expresivo. A técnica empregada é a pintura; as pinceladas de 
resgos soltos crean unhas texturas moi suxerentes. O deseño dos personaxes e as imaxes 
mestura a época actual do neno Borges coas escenas imaxinarias da vida do Quixote, 
axudando a comprensión das aventuras que se narran no libro. 
 
 
 
Carle, Eric, A xoaniña rosmona, trad. Chema Heras, Pilar Martínez, ilust. Eric Carle., 
Pontevedra: Kalandraka Editora,  outubro 2005, col. Kórinos, [28] pp.  (ISBN: 84-8464-
558-4). 



 
Conto de Eric Carle no que a protagonista é unha xoaniña simpática, pero rosmona, que vai 
explorando o mundo dos animais. Así, ao longo do relato a protagonista dialoga con 
vagalumes, pulgóns, un aguillón, un escornabois, unha santiña, un pardal, unha lagosta, 
unha mofeta, unha boa constrictor, unha hiena, un gorila, un rinoceronte, un elefante e unha 
balea,  
animais que se converten tamén en protagonistas da obra. As ilustracións do propio autor 
son moi alegres, con cores saturadas. O seu estilo figurativo incide nas características 
peculiares de cada animal (na súa forma, nas actitudes, no tamaño, na cor, etc.) respectando 
sempre a proporción do tamaño da xoaniña. A técnica empregada é a colaxe feita con 
recortes de papeis; estes previamente traballáronse con pintura, creando unhas superficies 
moi expresivas grazas aos brochazos, salpicaduras, chorretóns, etc. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Belén López, 'Kalandraka edita a Eric Carle', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 25 
setembro 2005, p. 76. 
 
Anúnciase a publicación d'A xoaniña rosmona e Unha eiruga moi larpeira, de Eric Carle, 
álbumes que segundo a editorial Kalandraka, responsábel da edición, son un fito na 
literatura galega, tanto por ser a primeira vez que se publica a este autor americano, Premio 
da Feira do Libro Infantil  de Boloña, coma polo feito de que a editorial galega colabora 
coa compañía Kókinos. Destácase que ambas as dúas obras son consideradas clásicos 
modernos pola innovación e as particularidades da ilustración, as referencias á natureza ou 
as colaxes. Remátase  ofrecendo algúns datos biográficos do autor e outros referidos ao 
éxito destes dous álbums, publicados nas décadas de sesenta e setenta e traducidos a 
numerosas linguas.   
 
- A.S., 'Kalandraka edita, por primeira vez en galego, dous contos ilustrados de Eric Carle', 
Faro de Vigo, 'Sociedad y Cultura', 25 setembro 2005, p. 52. 
 
Informa sobre os dous últimos libros editados por Kalandraka. Neste caso o autor 
norteamericano Eric Carle toma protagonismo coa publicación de A xoaniña rosmona e 
Unha eiruga moi larpeira, sendo a primeira feita con collaxes e destacando pola súa 
maquetación e páxinas de diferentes tamaños, e a segunda traducida a máis de trinta linguas 
e vendida a máis de vinte millóns de persoas. Sinálase que o obxectivo de levar estas dúas 
obras ás mans dos rapaces conseguiuse grazas á unión das compañías Kalandraka e 
Kókinos, especializadas no panorama da literatura infantil. Finalmente, cualifícanse como 
clásicos de deseño innovador e de gran utilidade para que os nenos aprendan a manexarse 
nas situacións que se podan atopar. 
 
 
Carle, Eric, Unha eiruga moi larpeira, Trad. Chema Heras, Pilar Martínez. Ilustr. Eric 
Carle, Pontevedra: Kalandraka Editora,  outubro 2005, col. Kórinos, [28] pp.  (ISBN: 84-
8464-559-2). 
 



Álbum infantil de Eric Carle, que comeza cunha dedicatoria á súa irmá Christa, no que se 
presenta o ciclo vital dunha eiruga dende que sae do ovo até que se converte en bolboreta. 
Ao longo dese proceso vital un narrador omnisciente, a través dun estilo moi sinxelo, conta 
todo o que a eiruga necesita comer  ao longo dunha semana para poder madurar e 
converterse nunha eiruga "grande e gordecha" e, deste xeito, tecer un casulo. Despois 
dunhas semanas aparece convertida en bolboreta. O formato das primeiras páxinas e das 
últimas axústase á forma e tamaño da cuberta, pero as páxinas centrais destacan polo seu 
tronquelado, que representa os bocados que vai dando a eiruga cada vez que come. Estas 
páxinas están relacionadas cos días da semana e cos números, pois canto maior sexa a 
cantidade de comida, máis grande será a páxina. As ilustracións do propio autor están moi 
coidadas, como xa se pode intuir dende as gardas e a cuberta do álbum. As formas 
figurativas constrúense con recortes (as veces rasgados) de papeis traballados con pintura 
de cores moi alegres e saturadas, aplicadas cuns trazos moi expresivos e técnicas variadas, e 
así obtéñense resultados moi ricos dende o aspecto sensorial (percepción de texturas e 
cores). A través do xogo visual as páxinas van levando ao lectorado até a explosión 
cromática do final, onde a eiruga se converte en bolboreta. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Belén López, 'Kalandraka edita a Eric Carle', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 25 
setembro 2005, p. 76. 
 
Anúnciase a publicación d'A xoaniña rosmona e Unha eiruga moi larpeira, de Eric Carle, 
álbumes que segundo a editorial Kalandraka, responsábel da edición, son un fito na 
literatura galega, tanto por ser a primeira vez que se publica a este autor americano, Premio 
da Feira do Libro Infantil  de Boloña, coma polo feito de que a editorial galega colabore 
coa compañía Kókinos. Destácase que ambas as dúas obras son consideradas clásicos 
modernos pola innovación e as particularidades da ilustración, as referencias á natureza ou 
as colaxes. Remátase  ofrecendo algúns datos biográficos do autor e outros referidos ao 
éxito destes dous álbumes, publicados nas décadas de sesenta e setenta e traducidos a 
numerosas linguas.  
 
- A.S., 'Kalandraka edita, por primeira vez en galego, dous contos ilustrados de Eric Carle', 
Faro de Vigo, 'Sociedad y cultura', 25 setembro 2005, p. 52. 
 
Informa sobre os dous últimos libros editados por Kalandraka. Neste caso o autor 
norteamericano Eric Carle toma protagonismo coa publicación d' A xoaniña rosmona e 
Unha eiruga moi larpeira, sendo a primeira feita con collaxes e destacando pola súa 
maquetación e páxinas de diferentes tamaños, e a segunda traducida a máis de trinta linguas 
e vendida a máis de vinte millóns de persoas. Sinálase que o obxectivo de levar estas dúas 
obras ás mans dos rapaces conseguiuse grazas á unión das compañías Kalandraka e 
Kókinos, especializadas no panorama da literatura infantil. Finalmente, cualifícanse como 
clásicos de deseño innovador e de gran utilidade para que os nenos aprendan a manexarse 
nas situacións que se podan atopar. 
 
 



Castillo, Fidel del, A máxica historia do Ratiño Pérez (La mágica historia del Ratoncito 
Pérez), ilust. Mabel Piérola, trad. Equipo Rodeira, A Coruña: Rodeira,  2005, col. Os meus 
contos favoritos, Tren azul, a partir de 5 anos, [32] pp.  (ISBN: 84-96352-58-7). 
 
Seguindo a tradicional fórmula de inicio dos contos clásicos, Fidel del Castillo explica a 
razón pola que o Ratiño Pérez comeza a recoller os dentes e moas que lles caen a todos os 
nenos e nenas a cambio de caramelos e unhas poucas moedas. O Ratiño vivía nun buratiño 
da parede do muíño vello, moi preto da casa dunha Meiga, pero dunha meiga boa, que lle 
permitía entrar na casa e durmir ao quentiño nas noites de inverno, probar os seus 
"boneficios" (así lle chamaba aos maleficios bos). Pero un bo día, xorde un grave problema: 
unha bruxa moi mala converte a todos os príncipes en ras. Intentando romper o maleficio, a 
roda do muíño rompe e é nesta ocasión cando o Ratiño decide axudar á Meiga boa a 
solucionar o problema empregando os dentes dos nenos e nenas para encher os buratiños da 
roda do muíño, xa que son moi bos para triturar, e, deste xeito, poder seguir moendo 
améndoas para o "boneficio". As ilustracións figurativas de Mabel Piérola recrean un 
mundo máxico e axudan a comprender mellor o texto. Trátase dunha historia amábel e iso 
reflíctese no estilo empregado, cunhas cores suaves. As composicións, a dobre páxina, 
están concebidas con distintos encadres segundo estean describindo os escenarios, 
achegándonos aos protagonistas, mostrándonos primeiros planos dos nenos sen dentes, etc. 
pero en todos eles, as ilustracións mostran detalles que completan o texto. A técnica 
empregada é a pintura; delicadas tonalidades de acuarela, enriquecidas con tenues trazos de 
lapis de cores, acompañan uns personaxes de aspecto agradábel, o que se reflicte nas 
expresións dos seus rostros. 
 
 
 
Climent, Paco, Cando Verne amarrou en Vigo (Cuando Verne fondeó en la ria de Vigo. El 
tesoro del capitán Nemo), trad. Ignacio Chao, Vigo: Tambre,  2005, col. Catavento, nº 13, 
idade recomendada [mocidade], 164 pp.  (ISBN: 84-88681-40-2). 
 
Novela de Paco Climent (Valencia, 1945) na que, botando man de datos e personaxes 
históricos, se fai un retrato da Galicia de finais do século XIX. Sitúase no ano 1878, 
momento no que o arqueólogo Wenceslao Viñal e un mozo de quince anos, Pepe Varela, 
loitan contra o saqueo que compañías estranxeiras levan a cabo nos galeóns afundidos en 
Rande, entre elas a do buque "Dido". Para impedir que o capitán inglés Tucker e a súa 
tripulación esquilmen os pecios da ría viguesa, acoden xunta Xulio Verne, escritor que na 
altura pasaba uns días en Vigo, para que medie no conflito. Aínda que a conversa entre o 
mariño inglés, o escritor e o arqueólogo non dá froitos, o roubo dunha arca con moedas de 
ouro, da propiedade de Tucker, que levan a cabo Pepe Varela e o seu amigo Bruno, fillo 
dun pirata, consegue que a nave inglesa abandone a baía. Por outra parte, os protagonistas 
tamén asisten e mesmo participan nas probas que realiza no peirao da cidade o empresario 
Antonio Sanjurjo Badía, que viña de construír un prototipo de submarino. Con este novo 
artefacto, Bruno e a filla do cónsul francés, Isabelle, conseguen liberar ao pai do mozo, 
retido nunha nave-prisión polas súas actividades á marxe da lei. Finalmente, a vida leva a 
cada un dos protagonistas por diferentes camiños: a Pepe Varela a estudar a Santiago de 
Compostela, a Isabelle a un internado de París e a Bruno a América, a onde se traslada toda 
a familia, aspecto que se aproveita para criticar a sangría que esta saída supuxo para 



Galicia. Aínda así, o contacto entre eles non se perde e, nun capítulo final, explícase cómo 
vinte anos despois dos feitos Pepe e Isabelle están casados e son pais dunha nena; cómo 
seguen as probas co submarino de Sanjurno Badía e agardan, con esperanza, a volta a 
Galicia de Bruno. A novela péchase cun "apéndice" no que se ofrecen algúns datos da 
presenza de Xulio Verne en Galicia e do precursor da navegación submarina, Antonio 
Sanjurjo Badía, coñecido entre os seus paisanos como "O Habelencias". A fotografía da 
cuberta de Gettyimages evidencia a temática mariña da narración, amosando a silueta dun 
mariño na cuberta dun barco na escuridade. A imaxe centrada nun foco cara a nós, 
transmite inquietude ou intriga, efecto reforzado polas cores empregadas. 
 
 
Recensións: 
 
- Xesús Fraga, 'Un brillo mate para o ouro', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 132, 'Letras en 
galego', 22 outubro 2005, p. 4. 
 
Comézase dicindo que o tesouro afundido en Rande vai camiño de ser un dos mitos máis 
froitíferos da literatura, pois agora aparece na novela Cando Verne amarrou en Vigo, de 
Paco Climent. Sinálase que esta novela está narrada por un adolescente, Pepe Varela, que é 
o escudeiro do arqueólogo Wenceslao Viñal, e que ambos os dous loitan contra a ameaza 
do mariño inglés Tucker. Explícase que no ano en que está ambientada, 1878, o 
protagonista coñecerá a  Verne e mesmo realizará unha viaxe nun somerxíbel na ría de 
Vigo, todo ao servizo da loita por evitar a explotación do ouro de Rande. Ademais de 
destacar as digresións nas que se refiren cuestións da historia do Vigo e Galicia da época, 
tamén se considera moi útil o texto introdutorio no que se explican aspectos da batalla de 
Rande e os datos referidos a outras cuestións da ría de Vigo ou da emigración galega a 
América. Considérase que aínda que a obra se le ben a historia podería ser mellor 
aproveitada, pois a figura de Verne queda relegada a un segundo plano e a intriga está mal 
dosificada, polo que "o ouro de Rande terá que agardar a que alguén lle poida sacar máis 
brillo literariamente". 
 
 
Dahl, Roald, Charlie e a fábrica de chocolate, ilust. Quentin Blake, tra. Alberto Avendaño, 
Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  febreiro 2005, col. Merlín, serie Laranxa, a partir de 11 
anos en diante, 219 pp.  (ISBN: 84-9782-213-7). 
 
Obra escrita orixinariamente en inglés por Roald Dhal (País de Gales, 1916- Oxford, 1990) 
que está dividida en trinta capítulos, ao longo dos cales se nos relatan as vivencias que lle 
ocorren a Charlie, un rapaz pobre e humilde que vivía nunha pequena casa cos seus pais e 
os seus catro avós. A súa situación era tan desfavorecida que tan só podían permitirse 
comer sopa de repolo. Tan só no día do seu aniversario, Charlie recibía o que máis lle 
gustaba no mundo: Chocolate. A fábrica de chocolate do señor Wonka vai esconder cinco 
billetes dourados nos envoltorios das súas chocolatinas e quen as atope poderá visitar a súa 
fábrica. Charlie vai ser un dos afortunados xunto con outros catro nenos e nenas que 
representan algúns dos estereotipos infantís máis comúns, como por exemplo, o lambón: un 
neno obeso que só vive para comer; o caprichoso: os seus pais concédenlle todo aquelo que 
se propón; un neno obsesionado coa televisión; unha maniática da goma de mascar; e, por 



último, un neno ideal: Charlie que é discreto, agarimoso, conformista,... Todos estes nenos 
e nenas percorren, a cargo do señor Wonka, as distintas dependencias da monumental 
fábrica, onde os vicios dos nenos provócanlle a súa progresiva eliminación do conto, 
excepto Charlie, que logra facerse cargo da fábrica e así cumprir o seu soño, poder comer 
todo o chocolate do mundo. As ilustracións figurativas de Quentin Blake (Sidcup, Kent, 
Inglaterra, 1932) están feitas cunha liña expresiva e confusa que achega aos personaxes 
dinamismo. O estilo caricaturesco que emprega axuda a facer aínda máis grotescas as 
situacións nas que se ven envoltos os protagonistas do relato. 
 
 
Recensións: 
 
- Paula Fernández, 'A mestría de Roal Dahl', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 133, 
'Infantil/Xuvenil', 15 setembro 2005, p. VII. 
 
Paula Fernández  introduce a lectorado do seu artigo na historia que se conta no libro 
Charlie e a fábrica de chocolate, unha novela infantil escrita por Roald Dahl, que converte 
o texto, cheo de contraposicións no comezo, nun conto esperanzador, aínda que no fondo 
agocha unha realidade dura, as diferenzas existentes entre os nenos pertencentes ás distintas 
claves sociais, e cun forte contido didáctico. A articulista informa do argumento e indica 
que nela o autor crea, en contraposición coa realidade, un mundo incríbel e marabilloso. 
Finalmente, dise que conta cunha boa dose de humor e dá as razóns polas que a obra tivo 
eco nos directores de cinema. Lembra que hai pouco tempo se estreou nas salas galegas a 
versión cinematográfica desta obra. 
 
Referencias varias: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 122, 28 abril 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa que nesta ocasión acolle as recensións das seguintes obras: A estrela da mañá, 
de Michael Löwy; Charlie e a fábrica de chocolate, de Roald Dahl; A familia Froilaz-
Traba, de José Luis López Sangiol; e Charlie e o ascensor de cristal, de Roald Dahl. Con 
respecto á primeira das obras de Roald Dahl, Blanco Rivas descríbea como "unha das xoias 
da historia da literatura infantil"; dá conta do seu argumento, do que destaca o humor e a 
tenrura, e sinala que as ilustracións do volume pertencen a Quentin Blake. 
 
- X.F., 'Charlie e a fábrica de chocolate/Charlie e o grande ascensor de cristal', La Voz de 
Galicia, 'Culturas', nº 111, 'Letras en galego', 28 maio 2005, p. 12. 
 
Dáse conta da reedición de dous dos títulos de Roald Dahl, Charlie e a fábrica de chocolate 
e Charlie e o grande ascensor de cristal. Opínase que con estas obras se lle proporciona ao 
lectorado galego dous dos títulos máis recoñecidos deste autor. Destácase destas obras a 
mestura da ironía, da irreverencia e da fantasía. 
 
- Salvador Rodríguez, 'El hombre del chocolate', La Opinión, 'Saberes', nº 126, 'Lecturas', 
15 outubro 2005, pp. 4-5. 



 
Comézase cun repaso da vida e da obra do escritor galés Roald Dahl, un dos autores máis 
destacados da Literatura infantil, e infórmase de que se vén de facer unha adaptación ao 
cinema da súa novela Charlie e a fábrica de chocolate. Despois de ofrecer un amplo repaso 
á traxectoria vital do autor, lémbrase que, entre outros traballos, foi guionista de 
importantes directores de cinema. Das súas obras destácase que foi na década dos anos 
cincuenta e sesenta cando acadaron un maior éxito, en especial esta novela publicada en 
1955. Tamén se salienta que o protagonista, Charlie, é o personaxe que máis se asemella ao 
seu creador, un home marcado pola traxedia no final da súa vida. Remátase aludindo ao 
éxito acadado con Matilda (1990). 
 
 
Dahl, Roald, Charlie e o grande ascensor de cristal (Charlie and the Great Glass 
Elevator), ilust. Quentin Blake, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  febreiro 2005, col. 
Merlín, nº 151, Serie Amarela, a partir de 11 anos, 211 pp.  (ISBN: 84-9782-213-7). 
 
Historia escrita por Roald Dhal (País de Gales, 1916-Oxford, 1990) e ilustrada por Quentin 
Blake (Sidcup, Kent, Inglaterra, 1932), que se estrutura en vinte capítulos no que se conta a 
viaxe que un neno chamado Charlie, xunto coa súa familia e o Señor Wonka, realiza nun 
grande ascensor de cristal co fin de chegar a unha fábrica de chocolate, propiedade do 
Señor Wonka, para que Charlie se faga cargo dela. Por mor dun incidente o ascensor queda 
en órbita polo espazo adiante e atópanse co primeiro Gran Hotel Espacial. Unha vez alí son 
atacados por unhas criaturas moi raras (os knidos vermiciosos); pero os ocupantes do 
ascensor de cristal conseguen fuxir a tempo. Os knidos inician un novo ataque contra unha 
nave espacial pilotada por astronautas que transportan pasaxeiros que se dirixen ao hotel. 
Charlie e os seus compañeiros remolcan a nave no grande ascensor de cristal até a terra, 
salvándoa do perigo. Despois de todos estes inesperados atrancos, conseguen aterrar na 
fábrica de chocolate, onde o Sr. Wonka lles ofrece aos avós de Charlie unhas pastillas para 
rexuvenecer vinte anos. Os avós, fascinados polos efectos destas pastillas, toman mais da 
conta e sofren varios incidentes até que ao final volven ter a mesma idade que nun 
principio. Finalmente, Charlie e os demais viaxeiros do ascensor de cristal son 
recompensados polo goberno dos Estados Unidos por axudaren aos ocupantes da nave dos 
astronautas. As ilustracións figurativas de Quentin Blake están feitas cunha liña expresiva e 
confusa que achega aos personaxes dinamismo. O estilo caricaturesco que emprega axuda a 
facer aínda máis grotescas as situacións nas que se ven envoltos os protagonistas do relato. 
 
 
Recensións: 
 
- María Navarro, 'Mundos de fantasía', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 134, 
'Infantil/Xuvenil', 22 setembro 2005, p. VII. 
 
Achega a Charlie e o grande ascensor de cristal, unha das novelas de Roald Dahl, autor 
galés do que se repasa a súa traxectoria. Destácase o seu dominio da palabra e o feito de 
que lle ofrece ao lector "un marabilloso exercicio literario no que o contido, a forma, a 
simboloxía, o espazo, o tempo e mais os personaxes gardan un equilibrio non sempre 
acadado". Detense brevemente no argumento da novela, que narra a viaxe fantástica dun 



grupo de personaxes dentro dun ascensor que se converte en obxecto voador, e saliéntase 
como constante da obra do autor o emprego do mundo imaxinario, as aventuras 
extraordinarias, a capacidade de mudar o mundo, etc., todos eles encamiñados a provocar a 
reflexión. 
 
Referencias varias: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 122, 28 abril 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa que nesta ocasión acolle as recensións das seguintes obras: A estrela da mañá, 
de Michael Löwy; Charlie e a fábrica de chocolate, de Roald Dahl; A familia Froilaz-
Traba, de José Luis López Sangiol; e Charlie e o ascensor de cristal, de Roald Dahl. Con 
respecto á última destas obras, indica que se trata da continuación de Charlie e a fábrica de 
chocolate e que nela o protagonista e a súa familia empregan un novidoso ascensor de 
cristal para chegar até a fábrica de chocolate e facerse coa súa dirección; un fallo no 
funcionamento do ascensor é o inicio da múltiples aventuras que porán aos protagonistas en 
perigo. Sinala que o ilustrador desta obra é Quentin Blake, que tamén se encargou dos 
debuxos da primeira parte. 
 
- X.F., 'Charlie e a fábrica de chocolate/Charlie e o grande ascensor de cristal'', La Voz de 
Galicia, 'Culturas', nº 111, 'Letras en galego', 28 maio 2005, p. 12. 
 
Dáse conta da reedición de dous dos títulos de Roald Dahl, Charlie e a fábrica de chocolate 
e Charlie e o grande ascensor de cristal, e dise que con eles se lle proporciona ao lectorado 
galego dous dos títulos máis recoñecidos deste autor. Destácase destas obras a mestura da 
ironía, irreverencia e fantasía. 
 
 
Defoe, Daniel, Robinson Crusoe, trad. de Gonzalo Navaza, Edicións Xerais de Galicia,  
2005, A Coruña: La Voz de Galicia,  2005, col. Biblioteca Galega de Clásicos Universais, 
nº 8, 346 pp.  (ISBN: 84-9782-386-9) (ISBN: 84-9757-206-8). 
 
Obra canónica do escritor inglés Daniel Defoe (Londres, 1660) traducida ao galego por 
Gonzalo Navaza (Lalín, 1957), quen tamén realiza nesta edición a introdución e as notas a 
rodapé, que axudan ao lectorado á comprensión do texto xa que nelas se explica léxico, 
refráns e xiros lingüísticos que achegan a aquel ao texto fonte. Ábrese o volume coa 
introdución, que contextualiza a vida e obra do escritor e que está dividida en dúas partes: 
"Defoe e a súa época" e "O Robinson", onde se examinan detalles salientábeis da obra 
facendo fincapé na relación colono-escravo que se estabelece no discurso narrativo. A 
continuación, segue a narración en primeira persoa, grazas á que se coñece cómo Robinson 
Crusoe, pertencente a unha familia de clase media, embarca nunha longa viaxe como 
mariñeiro a bordo dun barco de negocios que afunde por causa dunha tormenta. Só se logra 
salvar o protagonista, que chega a unha illa do Caribe na que, sen saída aparente, comeza a 
discorrer formas para poder sobrevivir ao crer que a súa situación desesperada é un castigo 
de Deus polos erros cometidos. Logo de rescatar algúns utensilios do barco naufraxiado  
prepara a súa gorida, un lugar no que poder resgardarse dos perigos que o rodean; habitúase 



ao novo hábitat creando un fogar. Cultiva, caza, domestica animais e explora a illa, ademais 
de confeccionar un diario no que escribe o que lle vai ocorrendo. Converte no seu escravo a 
"Friday", pertencente a unha tribo de caníbales, a quen lle aniquila a súa identidade co 
cambio de nome e o proceso de "civilización" ao que o somete, por exemplo, ensínalle 
inglés, a recoñecer a Deus como ser todopoderoso e a cultivarse e ser máis refinado. 
Conclúe a historia co regreso da parella protagonista a Inglaterra conseguindo un barco e 
converténdose nun comerciante. A cuberta é un deseño de Xoan G. A ilustración está 
resolta cunha fotografía dun fragmento dunha portada románica. O plano de detalle dun 
relevo de granito achéganos á tradición galega, e está máis relacionado co feito de que a 
colección de clásicos estea editada en galego que coa temática de aventuras da novela. 
 
 
Recensións: 
 
- Xosé A. Neira Cruz, 'Mito literario e realidade histórica. A pegada do libro', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 28 novembro 2005, p. 62. 
 
Comentario de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, no que se comeza sinalando cómo o 
autor escribiu esta obra baseándose na vida dun escocés chamado Alexander Selkirk, que 
no seu afán de aventura foi abandonado por un mariñeiro nunha illa de Chile, onde viviu na 
soidade catro anos. Considera que o apaixonamento dos lectores por esta obra fai que 
desexen transformala en realidade, xa que o personaxe de Robinson Crusoe se converteu 
nun precedente na procura de aventura, autosuficiencia e independencia. 
 
Referencias varias: 
 
- Camilo Franco, 'Crusoe é un héroe burgués que trunfa sobre a barbarie', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 28 novembro 2005, p. 63. 
 
Entrevista a Gonzalo Navaza arredor de Robinson Crusoe, novela da que foi o tradutor ao 
galego. Define a obra como didáctica e salienta que está escrita para un público novo, pero 
que saiba entender o significado real e o humor característico da Inglaterra do século 
XVIII. Considera que Daniel Defoe quixo amosar a un heroe burgués que triunfa fronte á 
barbarie e á natureza con ensaios morais, sermóns relixiosos e discursos políticos para 
aleccionar sobre as civilización e as virtudes. 
 
 
Delgado, Josep-Francesc, Sagarmatha (Si puges al Sagarmatha quan fumeja neu i vent), 
trad. Ignacio Chao Castro, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  outubro 2005, col. Fóra de 
xogo, nº 87, idade recomendada [mocidade], 195 pp.  (ISBN: 84-9782-361-3). 
 
Novela de Josep Francesc Delgado y Mercader (Barcelona, 1960) dividida en catro partes: 
"En que se escribe o nome da liberdade", "Se ascendes ao Sagarmatha cando fumega vento 
e neve", "O diario perdido" e "O sorriso de Oriente" nas que o autor catalán se achega ao 
mundo dos alpinistas, concretamente nárranse os sucesos ocorridos nunha expedición 
catalana ao monte Everest en 1986. Ábrese coa reprodución de varios telegramas: dous de 
Reinold Messner, o home que acadou o cume do Everest en solitario, dirixidos a Josep 



López, e dous deste último, un cuxo destinatario é Messner e outro dirixido ao presidente 
do Centre Excursionista de Catalunya. Grazas a estes breves textos sábese que Messner, 
informado do achado do diario de Mireia López e sabedor de que seu irmán está en 
propiedade do mesmo, lle pide urxentemente a Josep unha copia e, días despois, que viaxe 
a Nepal para explicarlle o que ratificou en relación coa morte de súa irmá: Respecto a Josep 
López sábese que lle envía a Messner unha copia do diario, que viaxa a Nepal e que lle pide 
ao Presidente do Centro de excursionistas que convoque unha reunión, á que el tamén 
tentará chegar e á que quere que acudan os alpinistas participantes na expedición na que 
estivo súa irmá Mireia. A continuación, relátase o acontecido na reunión realizada no 
Centre Excursionista a petición de Josep López. Nesta reunión lense as cartas que os 
diferentes participantes da expedición lle enviaron ao irmán de Mireia despois da 
expedición, nas que lle informaban de diferentes aspectos da aventura, e o diario de Mireia, 
atopado por unha expedición romanesa. Grazas a eses textos coñécese cómo foi a ascensión 
dos expedicionarios pola cara oeste do Everest; cómo aos seis mil metros de altura 
chegaron a un mosteiro no que o Grande Lama lle dixo a Mireia que era a deusa das neves; 
cómo continuaron a expedición; cáles foron os problemas aos que se enfrontaron debidos á 
febre e a outras enfermidades causadas polo frío nas que Mireia era a máis forte de todos, 
aguantando todas as penalidades; cómo, mentres subían, atoparon nun camiño a unha 
muller, consideraba polos sherpas unha bruxa, que posteriormente apareceu morta nun río 
supostamente por facer algún conxuro sobre os alpinistas; cómo os expedicionarios subían 
e baixaban entre os catro campamentos que tiñan instalados, mentres o tempo non 
melloraba, para poder facer o asalto definitivo ao cumio; cómo un día, mentres Mireia 
camiñaba sentiu que alguén lle tocou no lombo, pero ao xirarse non había ninguén, ou 
cómo a moza acada o cume coa axuda de dous sherpas e cómo regresou e só ela conseguiu 
acadar o campamento de emerxencia. A chegada de Josep López á reunión aclara o 
misterio de Mireia, que non está morta como crían os seus compañeiros, senón que despois 
de chegar ao cume do Everest e, malia estar amnésica nun primeiro momento, segue viva, 
seguramente grazas á intervención do home das neves, no mosteiro de Thiangbotxè. A 
novela, que se acompaña no interior de catro mapas da comarca nepalí na que transcorre a 
acción, presenta na cuberta unha fotografía na que, en primeiro plano, aparecen as caras de 
mozos de procedencia asiática, que xunto co título, achegan ao lectorado a unha novela de 
aventuras ou de viaxes. No interior non leva ilustracións. 
 
 
 
Desclot, Miquel, As minas do rei Chang Py Ñong (Les mines del rei Xang Pih Nyo), ilust. 
Maire Nigot, trad. Ignacio Chao Castro, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. 
Andavía, nº 5, idade recomendada [prelectorado], 24 pp.  (ISBN: 84-9782-286-2). 
 
Conto fantástico de Miguel Desclot que transporta ao lectorado agardado ao mundo dos 
emperadores da China. A través dun narrador en terceira persoa, ofrécese a curiosa historia 
do rei Chang Py Ñong, un rei moi traballador ao que non lle importaba arremangarse e 
luxarse nas minas de carbón que posuía e que eran coñecidas  no mundo enteiro. Un día, 
revisando as contas, decátase de que as cousas non van tan ben como pensaba e decide falar 
co seu primeiro ministro, Hen Xe Ñoh, que chega á conclusión de que a causa do problema 
é que a xente usa máis o petróleo ca o carbón. Como solución o ministro recoméndalle 
atopar novos clientes no mercado e qué mellores compradores que "os Reis Magos de 



Occidente" que precisan anualmente varias toneladas de carbón para deixarlle aos nenos 
que non se comportaban. Novamente o negocio volve funcionar pero durante pouco tempo, 
ao descubrir que un personaxe chamado Papá Noel lle fai a competencia aos Reis Magos 
polo que o carbón non se vende tan ben. No seu afán por atopar unha solución definitiva, o 
ministro convence ao emperador da necesidade de reconverter o negocio. Para iso deciden 
que o mellor é usar as minas para sementar champiñóns, decisión que verdadeiramente lle 
trae fortuna ao seu reino. As ilustracións figurativas de Marie Nigot facilitan a lectura do 
relato. O deseño dos debuxos achega detalles do contorno e dos interiores onde se 
desenvolve a acción, ofrecendo información sobre arquitecturas e decoracións da cultura 
chinesa. O esquematismo co que están resoltos os rostros dos personaxes non lles resta 
expresividade. As cores vivas empregadas están aplicadas de forma plana sen intención 
volumétrica. 
 
 
 
Dorfman, Ariel, A cidade en chamas (The burning city, 2004), ilust. Joaquim Dorfman, 
trad. Moisés R. Barcia, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. Fóra de xogo, nº 82, 
idade recomendada lectorado mozo, 298 pp.  (ISBN: 84-9782-259-5). 
 
Novela de Ariel Dorfman (Bos Aires, Arxentina, 1942) na que un narrador en terceira 
persoa conta a historia de Heller Higland, un rapaz de dezaseis anos que traballa nunha 
empresa chamada "Noticias Suaves" e que ten que levar a peor parte do traballo: encargarse 
de entregar as malas novas. Nárrase cómo o protagonista vai sempre nunha bicicleta por 
non querer poñer os patíns que lle son asignados ao persoal da empresa e cómo se 
desenvolve perfectamente no seu traballo dando as novas de maneira especial e dunha 
forma moi coidadosa e amábel. Ademais dáse conta da relación que mantén con Silvia, 
unha rapaza moi fermosa que traballa de camareira nunha cafetería de Manhatan e que é a 
súa namorada.  
A ilustración da cuberta é unha fotomontaxe de dúas fotografías, unha, que mostra un mozo 
en bicicleta no primeiro plano, recortado sobre a outra, cun tratamento de filtros, dunha 
cidade cuns rañaceos tinguidos de cores e difuminados. Este volume non contén 
ilustracións no interior. 
 
 
Recensións: 
 
- Paula Fernández, 'Novela urbana', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 125, 
'Infantil/Xuvenil', 19 maio 2005, p. VII. 
 
Comeza este comentario sinalando o tipo de lectorado ao que vai dirixida a obra e os 
motivos da súa elección, entre os que está o grao de dificultade. Repasa o argumento 
central da novela, que resume como a venda de sentimentos que a relaciona cos de moda 
dos reality shows, e tamén sinala que nela se reflicte este negocio que comeza nunha 
axencia de noticias que ten por nome Noticias Suaves. Considera que se trata dunha novela 
diferente e novidosa, na que chama a atención a secuencia de clara influencia 
cinematográfica e na que se fai unha crítica explícita aos reality shows. Finalmente, 
presupón a reflexión que fará o lectorado, algunhas interrogantes que se dirixirán e as 



conclusións ás que poden chegar. 
 
Referencias varias: 
 
- M. Blanco Rivas, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 121, 21 abril 
2005, p. VII. 
 
Sección fixa que nesta ocasión acolle as recensións d' A cidade en chamas, de Ariel e 
Joaquín Dorfman; Unha historia que nos pertence, de Carlos M. Callón Torres; Sedna, a 
deusa do mar, de Xoán Abeleira; e Lorenzo Varela, de Marga Romero. Da primeira delas, 
explica que o seu protagonista é Heller Higland, un adolescente que, no verán anterior ao 
11 de setembro de 2001, traballa  na empresa Noticias Suaves entregando malas novas aos 
seus destinatarios; dá, asemade, uns pequenos trazos da biografía do autor da obra. 
 
 
Editions Caramel, Un aniversario máxico/Un tío orixinal/Un profesor estraño/Uns ruídos 
estraños, Madrid: Edilupa Ediciones,  2005, col. A familia Grizzly, idade recomendada 
[lectorado autónomo], [6] pp.  (ISBN: 84-96252-69-8/84-96252-71-X/84-96252-72-8/84-
96252-70-1). 
 
Colección que ten como protagonistas á familia de osos Grizzly. Trátase de volumes de 
cantos redondeados con ilustración a toda páxina, nos que se narran diferentes aventuras 
destes personaxes. N' Un aniversario máxico cóntase cómo os xemelgos Pat e Pum lles 
piden a seus pais que para celebrar o seu aniversario os leven á casa do mago do bosque, 
Tufo. Aínda que ninguén coñece a Tufo, a familia aventúrase no bosque e atopan a casa do 
mago nunha grande árbore, onde son recibidos, despois de chamar sete veces, polo 
gardacostas Tico, que os convida a pasar. Na presenza do mago, os irmáns Pat e Pum 
exprésanlle o seu desexo de ter unha irmanciña e malia o mago non contar con fórmulas 
apropiadas, seus pais comunícanlles que en poucos meses o seu desexo será cumprido.    N' 
Un tío orixinal relátase como os xemelgos Pat e Pum visitan a seu tío Toni, co que sempre 
aprenden moitas cousas e que acaba de mudarse de casa. Cando acoden ao enderezo 
sinalado, atopan unha casa en ruínas, polo que se senten decepcionados. No entanto, ao 
chamar un albatros indícalles que a casa de Toni está ao fondo do xardín. Cando chegan ao 
lugar indicado descobren que o seu tío vive nun avión enriba dunha árbore, un lugar 
sorprendente que resulta moi cómodo. N' Un profesor estraño Pat e Pum acoden ao 
colexio, onde lles dixeron que hai un novo profesor. Cando chegan descobren que se trata 
de Barxo, un vello trenco da aldea, que só vai traballar na aula con cálculo. Decepcionados 
pola perspectiva que toman as cousas, desgústanse aínda máis cando saen ao recreo e o 
profesor non os deixa xogar. No entanto, ao rematar o recreo descobren que Barxo só lles 
gastou unha broma e que en realidade teñen unha nova mestra que parece moi boa. N' Uns 
ruídos estraños a familia Grizzly sorpréndese duns ruídos que oe na casa e que non sabe de 
onde proceden. Logo de buscar Pat e Pum descobren que á beira da ventá hai unha corda, 
pola que están a subir esquíos e marmotas até o tellado. Cando soben á terraza descobren 
que unha parella de cegoñas se instalou na cheminea e están a celebrar unha gran festa para 
celebralo. As ilustracións figurativas destes álbumes, sempre a dobre páxina, ocupan todo o 
espazo. O cromatismo é rico e alegre. As figuras dos animais protagonistas adoptan un 
estilo antropomórfico que se evidencia nas expresións, nas vestimentas, nos interiores e nas 



actitudes. A información visual que achega este traballo é importante: os debuxos están 
cheos de detalles que enriquecen os ambientes tanto nas escenas do exterior como nas dos 
interiores das casas. 
 
 
 
Elffers, Joost, Freymann, Saxton, Que tal, vexetal? Alimentos con sentimentos, trad. 
Millán Picouto, Ourense: Linteo,  xuño 2005, 40 pp.  (ISBN: 84-96067-22-X). 
 
Os autores Saxton Freymann e Joost Elffers presentan un álbum orixinal e sumamente 
creativo onde a través das fotografías de diversas e divertidas esculturas vexetais se chega a 
coñecer todo un universo de sensacións e estados de ánimo propios da natureza humana. 
Para crear ditas esculturas os autores servíronse das hortalizas máis expresivas atopadas nos 
mercados de Nova York. Para conseguir o estado de ánimo buscado utilizaron un sinxelo 
coitelo e diversos materias naturais como feixós ou xume de remolacha. 
 
 
 
Farias, Juan, Un tarro cheo de lapis, ilust. Xavier Blasco, trad. Xavier Senín, Barcelona: 
Planeta&Ofxord,  abril 2005, col. Camaleón, serie Laranxa, a partir de 8 anos, 86 pp.  
(ISBN: 84-9811-008-4). 
 
Relato de Juan Farias (Serantes, 1935) que se estrutura en breves escenas nas que se 
describe a realidade familiar do narrador protagonista, un neno cuxo nome comeza cun J 
maiúsculo e que un día no que non lle deixaron ir pescar (unha das súas maiores afeccións), 
decidiu escribir este libro. Nun principio, J intenta construír unha historia fantástica, das 
que tanto lle gustan, pero axiña se decata do interesante que pode resultar escribir sobre a 
súa familia, coma se fose un cronista. O seu relato comeza coa historia de amor de seus 
pais, que se namoraron para sempre nunha mañá de primavera. Segue coa atraente 
profesión do pai, un debuxante que quizais non o saiba todo, pero que ten nos seus lapis o 
poder da imaxinación. Logo virán o parrulo Golo e Pablo, o irmán máis pequeno, que de 
maior quere ser buzo para atopar tesouros no mar e tamén chapuzas para arranxalo todo. 
Tamén fala de súa nai, unha muller valente que sempre adiviña os pensamentos e que 
renunciou aos seus soños cando naceu Nuria, unha nena que non é como as demais. Nuria 
ten dez anos e os seus ollos son grandes e tristes; gústalle estar soa e falar con persoas que 
imaxina; vai a un colexio especial e ten a cara como á dos chineses e un xersei rarísimo de 
moitas cores que a faría inconfundíbel se se perdese. Sorrí cando entende e ponse algo triste 
cando non, pero fai que todo sexa distinto ao seu arredor. Tamén está Marta, que acaba de 
cumprir quince anos e ten que facer todo o que fai mamá, ou case todo, e le moi ben en voz 
alta, agasallando aos seus irmáns coas voces e as palabras de todos os personaxes dos 
libros. As ilustracións de Xavier Blasco refírense ás distintas situacións que van 
acontecendo e serven para completar o texto achegando detalles. Son debuxos sinxelos en 
tintas planas e sen intención volumétrica. A riqueza das imaxes vén dada pola ampla gama 
de azuis coa que xoga ao deseñar as formas. 
 
 
Recensións: 



 
- María Navarro, 'Sentimentos e familia', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 132, 
'Infantil/Xuvenil', 29 setembro 2005, p. VII. 
 
Infórmase da publicación pola editorial Planeta &Oxford dun novo volume, titulado Un 
tarro cheo de lapis, dentro da colección "Camaleón". A continuación, María Navarro 
comenta que nesta colección aparecen os escritores máis lidos do país, entre eles o autor 
desta novela dirixida a nenos de máis de oito anos, Juan Farias. María Navarro fai un breve 
resumo da obra e afirma que nela se presentan como valores fundamentais os sentimentos e 
a familia, valores que nas idades para as que está destinada a peza poden pasar 
desapercibidos. Tamén opina que quizais o máis importante desta obra sexa a súa dobre 
lectura.  
 
 
Farias, Juan, O tolo da ría [El loco de la ría], ilust. Irene Fra, trad. Isabel Soto e Xavier 
Senín, Vigo: Tambre,  2005, col. Ala Delta, nº 12, serie Verde, idade recomendada a partir 
de 10 anos, 107 pp.  (ISBN: 84-88681-43-7). 
 
Juan Farias (Serantes, 1935) presenta neste volume a biografía poetizada dun home ao que 
todos consideraban tolo. Ao longo dos catro cadernos nos que se divide a historia 
recupéranse escenas do seu pasado: a súa infancia, o coñecemento do amor, a morte da súa 
amada, a envexa do poderoso notario, o internamento nun manicomio e a volta á súa vila 
preto do mar. O tolo vivía do que atopaba no monte e dos restos que traía a marea. Non tiña 
familia; o pai morrera; a nai, farta de pasar miserias, marchara á vila a ser criada; e a súa 
única irmá amigouse cun home e axiña o botaron da casa. Ao chegar a Guerra Civil foino 
buscar unha parella de gardas, mais tampouco serviu para o cuartel por inútil e por non 
entender ben as ordes. Aos trinta anos o tolo namorou da criada do notario da vila. 
Arrexuntáronse e foron felices estando xuntos pero a loira morreu unha primavera e o tolo 
enterrouna nun campo de verzas. O notario, celoso daquela relación, acabou descubrindo o 
corpo e daquela acusou ao tolo de asasino. Aínda que o forense descubriu que a muller 
morrera de morte natural, internárono nun manicomio. Alí tan só atopou a amizade do cura 
e doutro interno, xa que, como aos demais, o coidaban con brusquidade, sen cariño e a 
empurróns. Despois de sufrir un derrame cerebral botárono de manicomio e daquela volveu 
á súa vida de sempre até que morreu e lle deron terra no cemiterio municipal. As 
ilustracións de Irene Fra (Mataró, 1971) son de carácter figurativo e amosan, xa dende a 
cuberta, ao protagonista caracterizándoo en liña co título da historia. No interior os debuxos 
están feitos a lapis, en branco e negro, con distintas intensidades de tons e creando 
sensacións volumétricas con tramas e con difuminados. Están realizados cun estilo moi 
coidado. As composicións son moi variadas: pequenos debuxos que se integran co texto 
arredor ou debuxos que ocupan a páxina completa. As ilustracións son sinxelas, pero 
significativas, á hora de seguir a narración, xa que amosan información polas vestimentas 
dos personaxes e polo contorno.  
 
 
 
Fitzmaurice, Mick, Morris Milpés (Morris MacMillipede. The Toast of Brussels Sprout), 
ilust. Satoshi Kitamura, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  abril 2005, col. Sopa de libros, 



nº 30, serie Laranxa, a partir de 6 anos, 64 pp.  (ISBN: 84-9782-313-3). 
 
Relato de Mick Fitzmaurice, dividido en vinte e un capítulos, no que un narrador en terceira 
persoa se achega á vida de Morris Milpés e ao seu soño: aprender a bailar ballet. O 
protagonista, despois de acudir coa escola a unha representación, namórase da bailarina e 
séntese atraído polo ballet. Os seus compañeiros rinse del e dinlle que iso non é para un 
milpés, pero é o escarnabois quen lle aconsella que loite polo seu soño. Deste xeito, Morris 
empeza a traballar para poder comprar as zapatillas e, unha vez conseguidos os cartos, 
apúntase á escola de ballet. Nun principio a profesora rise del, pero aínda así dálle ao 
milpés unha oportunidade. A Morris non se lle dá ben o ballet e mesmo pensa en deixalo, 
mais novamente as palabras de ánimo do escornabois anímano a seguir adiante. A profesora 
de ballet dálle un pequeno papel nunha obra cuxa representación sae fatal por culpa de 
Morris e, unha vez máis, todo o mundo se ri del. O protagonista deixa esta clase de baile e 
comunícallo ao escornabois quen lle di que os milpés non serven para o ballet, pero si para 
outro baile. Morris mantén en segredo a súa nova afección, até que todos acoden intrigados 
a unha nova representación á que o milpés os convida. Nesta ocasión descubrirán a un 
marabilloso bailarín de claquet que se fará famoso a partir desta representación. Xa ninguén 
se ri de Morris Milpés. As ilustracións de Satoshi Kitamura son debuxos a tinta, cunha liña 
expresiva, que vai describindo ambientes e detalles dos animais protagonistas. A 
expresividade dos debuxos advírtese nos rostros que reflicten distintos estados de ánimo 
(aburrido, ilusionado, contento, triste). Esta precisión dos detalles axuda a facer unha 
lectura visual das situacións polas que atravesa o protagonista, enriquecendo o narrado no 
texto. 
 
 
Recensións: 
 
- María Navarro, 'Morris Milpés', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 141, 
'Infantil/Xuvenil', 10 novembro 2005, p. VII. 
 
Comeza facendo referencia a que sempre é importante perseguir un soño, que non hai que 
desanimarse cando alguén quere algo realmente, e cita a Pablo Neruda. Despois fala de que 
esta é a filosofía de Morris Milpés, unha novela de Mick Fitzmaurice, traducida ao galego 
por Liliana Valado Fernández e que publica Edicións Xerais de Galicia na colección "Sopa 
de Libros". Despois describe ao protagonista da novela e fala un pouco do argumento da 
mesma. Conta que se desenvolve nun mundo totalmente fantástico habitado por animais 
que se comportan como humanos; neste contexto o autor quere amosar unha realidade 
concreta que ten que ver co empeño que poñen determinados seres na realización das 
cousas a pesar dos problemas que lles poidan xurdir. Fala que o texto, que vai dirixido aos 
nenos, en principio, pode ter tamén unha interesante lectura dende o punto de vista adulto 
porque, ás veces, sucede que os propios actos tropezan cos dos demais e mais un non se 
deixa levar polo desánimo. 
 
 
Fluixá, Josep Antoni, A narradora do deserto (La narradora del desert), ilust. Anna 
Clariana, trad. Ignacio Chao Castro, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. Andavía, 
nº 8, idade recomendada [prelectorado], 23 pp.  (ISBN: 84-9782-289-7). 



 
Relato de Joseph Antoni Fluixá (Alzira, La Ribera, 1959) no que se narra a historia de 
Amira, unha rapaza que vive no deserto e á que lle encanta contar histoiras. Unha tardiña, 
despois de gardar as cabras e de recoller a súa cabana, Amira agarda con impaciencia a 
Nassim, pero este non aparece. A rapaza séntese triste porque está soa e non ten a quen 
contarlle as súas historias xa que cada vez hai máis xente que abandona a aldea. Este feito, 
unido ao descoñecemento doutros lugares (aos seus dezaseis anos non coñece máis mundo 
que o lugar no que vive), provoca que decida marchar da aldea nunha caravana de 
comerciantes. Cando chegan ao mar, a protagonista gasta todos os seus aforros en cruzar o 
océano e unha vez na costa é capturada pola policía que a leva a un sitio no que hai máis 
xente, entre eles Nassim. Amira queda contenta porque xa pode volver contar historias. 
Este pequeno álbum ilustrado forma parte da colección "Andavía" na que todos os volumes 
que a conforman teñen unha estrutura similar. As imaxes ocupan a dobre páxina e o texto 
vai inscrito nas mesmas sobre un pequeno plano branco, semitransparente, para que se 
poida visualizar ben o texto. Neste volume concreto as ilustracións, próximas ao cómic, de 
Anna Clarianna, mergullan ao lectorado visualmente no mundo do deserto achegando 
dunha maneira moi esquemática de formas rotundas e limpas o contexto no que se 
desenvolve a narración, facendo xunto co texto unha unidade sígnica. As cores móvense en 
tons cálidos sen pretensión volumétrica aínda que se xoga con formas con contornos de liña 
negra e planos de luz e sombra moi marcado, sobre fondos texturados e matizados 
achegando profundidade ás imaxes. 
 
 
 
Frank Baum, L., O mago de Oz, ilust. Gema Lombó Lombraña, trad. Marta Cuba Alonso, 
Lugo: TrisTram,  2005, col. Clásicos infantís, nº 2, 103 pp.  (ISBN: 84-89377-53-7). 
 
Narración de Lyman Frank Baum (Nova York, 1856- 1919) que ten como protagonista a 
Dorothy, unha nena orfa que vive cos seus tíos nunha granxa de Kansas. Por medio da voz 
dun narrador en terceira persoa e dos personaxes sábese como, un día, un furacán arrastra 
polo aire a casa con Dorothy e co seu can Toto dentro e aterriza nun lugar fermoso, pero 
descoñecido, no que lle comunican que coa súa chegada aplastou a unha malvada bruxa, a 
Bruxa do Leste, razón pola que os habitantes da zona lle están moi agradecidos. Para 
regresar á casa Dorothy ten que lle pedir axuda ao Mago de Oz, que vive na Cidade 
Esmeralda, polo que emprende o camiño no que atopará a compañía de diversos personaxes 
(o espantallo, un home de lata e un león), que tamén lle van solicitar axuda ao Mago e cos 
que vivirá diferentes aventuras. Xa na cidade Esmeralda, o Mago di que lles axudará a 
conseguir os seus desexos sempre e cando acaben coa bruxa malvada do Oeste, motivo 
polo que terán que acudir na súa busca até vencela. Derrotada a bruxa, a nena e os seus 
acompañantes regresan novamente a Oz, onde descobren, por casualidade, que o Mago é un 
farsante. Dorothy terá que pedirlle axuda á boa Glinda, a Bruxa do Sur, quen a cambio dun 
obxecto que pertenceu á derrotada Bruxa do Oeste lle indica como regresar á casa.  
As páxinas deste libro están salpicadas de pequenos debuxos, de Gema Lombó Lombraña, 
que empregan un estilo infantil, con formas moi sinxelas e estilizadas. A técnica que se 
utiliza é a tinta negra e na cuberta aparece un pequeno debuxo e un xogo visual coas letras 
de Oz,  que aparecen recheas dun arco iris. 
 



 
 
Gallego, Laura, Un fantasma en apuros (Un fantasma en apuros), ilust. Santy Gutiérrez, 
trad. Ignacio Chao Castro, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. Andavía, nº 9, 
idade recomendada [prelectorado], 23 pp.  (ISBN: 84-9782-290-0). 
 
Este conto de Laura Gallego trata dun fantasma solitario que vive nun vello torreón e ao 
que un día lle chega unha carta de invitación a unha festa convocada pola Dama Branca. O 
problema xorde cando o seu amigo o moucho lle comenta que non pode asistir coa saba tan 
sucia que ten posta. Desesperado decide acudir ao castelo onde vive o ogro para que lle dea 
consello. Alí atópase con Lúa, a moza que lle fai os labores da casa e que está atemorizada 
por vivir con el. O fantasma e Lúa chegan a un trato mediante o cal a moza lle aprenderá a 
lavar a saba a cambio de que o espectro consiga que o ogro marche de alí. Finalmente 
logrará acudir á festa á que foi convidado pero xa nunca máis será un fantasma triste e 
solitario. As ilustracións realistas e narrativas de Santy Gutiérrez revelan dende a cuberta o 
protagonista- un fantasma- e o contorno, creando a través da ilustración o ambiente e a 
atmósfera adecuadas para situar ao lectorado no relato. Son imaxes que ocupan toda a 
páxina, de cores con pretensión volumétrica nas que predominan as tonalidades cálidas e 
alegres. Con gran simplicidade, próximo á caricatura, mostra moitos detalles dos 
personaxes -idade, vestimenta, expresións…- e de obxectos do contorno no que se 
desenvolven as accións -paisaxes,  árbores, situacións... As ilustracións xeran información 
que non é achegada polo texto. O texto e a ilustración completan o contido da obra. 
 
 
 
Genechten, Guido van, ¿Por que, mamá? [Omdat ik zoveel van je hou], ilust. do autor, 
trad. Ignacio Chao, Vigo: Tambre,  2005, idade recomendada [prelectorado], [12] pp.  
(ISBN: 84-263-5931-0). 
 
Guido van Genechten (Mol, Bélxica, 1957) presenta neste álbum de páxinas móbiles, que 
continúa a serie iniciada con ¡Porque te quero tanto!, aos mesmos personaxes da entrega 
anterior, a nai osa e ao seu fillo. Nel cóntase, apoiándose nas imaxes, o listo que é 
Branquiño. Sabe onde se agochan os mellores peixes e como pescalos; que o vento ás veces 
tronza e outras aloumiña; e como escalar un outeiro e logo escorregar por el. Branquiño 
tamén coñece o xeo e sabe que pode ser perigoso; que o sol aparece polo día e a lúa pola 
noite. Cando o pequeno oso non entende algunha cousa, non dubida en preguntarlle á súa 
nai. Por exemplo, non sabe de onde vén a neve e por que é branca; e tampouco por que os 
osos polares son todos brancos. Isto lévalle a pensar que se cadra se el non fose branco, 
coma os demais osos, súa nai non o ía querer. Mais axiña sae do seu erro porque o amor da 
súa nai é incondicional. Cando se colle este álbum infantil, ilustrado polo propio autor, 
asegúrase, xa dende a cuberta, a experiencia estética, o pracer visual da lectura nestas 
idades que se intensifica ao abrir o libro, que se transforma en algo vivo para xogar con 
formas troqueladas e con volumen. Ademais esta experiencia implica unha serie de accións 
intelixentes de selección de información, de asociacións, de novas maneiras de interpretar 
ou ler o que se ve, de atoparlle sentido,… e todo isto a través de códigos visuais moi 
traballados: cores, formas, composicións,…Trátase de composicións deseñadas a dobre 
páxina nas que a través delas se van mostrando todas as peripecias dos protagonistas, o oso 



pequeno e a súa mamá osa, con ilustracións nas que se resalta o carácter esquemático e 
figurativo. As imaxes están realizadas con formas redondeadas e amplas con contornos de 
liña entrecortada e en tinta negra que, acompañadas dunha  gama de cores acuareladas con 
grandes planos de cores claras e matizadas, lles confire un sentimento de proximidade e 
tenrura. As ilustracións xeran información que non é achegada polo texto, mostran como 
son os protagonistas e o contorno no que se moven. O texto e a ilustración  completan o 
contido da obra.  
 
 
 
Gil, Carmen, A princesa que bocexaba a todas horas (La princesa que bostezaba a todas 
horas), ilust. Elena Odriozola, trad. Antóm Fortes, Pontevedra: OQO Editora,  novembro 
2005, col. Q, idade recomendada [lectorado autónomo], [30] pp.  (ISBN: 84-96573-02-8). 
 
Esta é a historia dunha princesa que bocexaba a todas horas e, como os bocexos eran tan 
contaxiosos, todo o palacio andaba coa boca aberta. Malia ofrecerlle os manxares máis 
exquisitos, un colchón de plumas, unha elefanta amarela que contaba chistes ou acudir a 
palacio matasáns e curandeiros, a princesa seguía bocexando. Un día, mentres paseaba 
polos xardíns, atopouse co fillo dun criado que, ao vela, púxose tan nervioso que caeu de 
fociños na fonte real e comezou a ensarillar as palabras. Isto provocoulle tal risa á princesa, 
que estivo moito tempo a rir sen dar un bocexo. A partir deste primeiro encontro, no que o 
fillo do criado lle entregou unha caixiña cunha ra moi verde e brillante, os dous rapaces 
fixéronse amigos e saíron a coller grilos, a dar pinchacarneiros, a xogar a pillar e, en fin, a 
pasalo ben cos xogos que a nena sempre tivera prohibidos. Esta narración de Carmen Gil, 
na que se enaltece o valor da amizade, susténtase nun xogo de repeticións e compleméntase 
coas ilustracións de Elena Odriozola, de estilo figurativo e cuns matices moi delicados de 
acuarela. As composicións deixan parte do plano baleiro para colocar o texto. Predominan 
as formas redondeadas no deseño das persoas concibidas sen intencións volumétricas e as 
gamas cromáticas coas que se xoga transmiten unha sensación suave e tranquila. Presenta o 
volume un decorativismo moi coidado que enriquece os planos enchéndoo con pequenas 
flores. 
 
 
 
Grobéty, Anne Lise, O tempo das palabras en voz baixa (Les temps des mots à voix basse), 
ilust. Esperanza León, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  abril 2005, col. Sopa de libros, nº 
29, serie Verde, a partir de 12 anos, 78 pp.  (ISBN: 84-9782-312-5). 
 
Novela de Anne-Lise Gróbety (La Chaux de Fonds, 1949), dedicada "A Denise, a amiga de 
sempre", na que se presenta a un narrador eu protagonista que rememora cómo era a súa 
relación co seu amigo Óscar e a relación existente entre os seus pais (Heinzi, pai do 
narrador, Benxamín, e Antón, pai de Óscar). Nárrase cómo as cousas mudaron a partir do 
día no que as voces da xente comezaron a cambiar de entoación e de intensidade e cada vez 
había máis desfiles e bandeiras. Ao longo de tres capítulos o narrador achégase ao 
acontecido o día no que o mestre obrigou a Óscar a sentarse ao fondo da clase e aos 
acontecementos posteriores. Benxamín aproxímase aos primeiros anos da ditadura nazi que 
provocan que Óscar e a súa familia (a excepción de súa irmá Anäis) teñan que fuxir do 



exterminio por ser xudeus e a propia familia do narrador teña que partir cara ao exilio por 
mor da ameaza dos rusos. As ilustracións figurativas de Esperanza León transmiten ao 
lectorado unha sensación de delicadeza e de melancolía que vén dada, tanto polo emprego 
de augadas de acuarela aplicadas con pinceladas esvaídas, coma polos debuxos esbozados e 
incompletos. Esa sensación de palabras ditas a media voz reflíctese nunhas imaxes 
delicadas e transparentes. A técnica utilizada é a acuarela, aínda que ás veces se engadan 
pequenos anacos de papel ou de fotografías que se integran no debuxo. 
 
 
Recensións: 
 
- Paula Fernández, 'En voz baixa', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 143, 
'Infantil/Xuvenil', 24 novembro 2005, p. VII. 
 
Comézase dicindo que hai novelas, contos ou historias que tratan sobre o holocausto e a 
Segunda Guerra Mundial, tema, segundo Paula Fernández, moi común na literatura 
occidental. Sinala que na novela O tempo das palabras en voz baixa, de Anne-Lise 
Grovéty, se conta a historia da propia autora dende a perspectiva dun neno e sinálase que 
este neno protagonista podería ser calquera que lle tocou vivir o desastre da II Guerra 
Mundial. Fai unha descrición de todos os personaxes principais que aparecen na obra e un 
pequeno resumo do que acontece nela. Dise que o "tempo das palabras en voz baixa" é 
unha metáfora da guerra e que principalmente é un alegato a favor da amizade, da 
confianza e do amor en tempos difíciles entre persoas que xa non teñen nada que ofrecer. 
Finalmente, afírmase que a través desta historia é a maneira que ten a autora de lle render 
homenaxe a todos os que se identifiquen con ela. 
 
 
Hahn, Cyril, Boubou e Baia, a xirafa/Boubou e Gorko, o crocodilo/Boubou e Bembé, o 
elefante/Boubou e Naaba, o león, iluts. do autor, trad. Susana Lamela, A Coruña: Tambre,  
2005, col. O pequeno pigmeo, idade recomendada [prelectorado], [20] pp.  (ISBN: 84-263-
5910-8/84-263-5911-6/84-263-5913-2/84-263-5912-4). 
 
No primeiro número da colección "O pequeno pigmedo", Boubou e Baia, a xirafa, Boubou 
quere ver a posta de sol dende o alto das árbores. Sobe de présa tras o mono Sofa, mais, 
como é menos áxil, cae dende as alturas. Pese ás advertencias de Sofa, o papagaio e o 
camaleón, Boubou non é capaz de agarrarse á árbore, aínda que por sorte consegue aterrar 
enriba da xirafa Baia, quen lle serve como medio para ver, finalmente, o precioso ceo. En 
Boubou e Gorko, o crocodilo preséntase o neno Boubou que, como quere cruzar o río e lle 
ten medo á súa profundidade, decide fabricar unha balsa con lianas e canas de bambú. O 
mono Sofa, o león Naaba e o elefante Bembé aseguran que saben nadar e tamén soben á 
balsa, mais, con tanto peso, todos caen á auga e descóbrese que ninguén sabe nadar. O 
temor de que os coma o crocodilo Gorko éncheos de medo, aínda que, finalmente, será el 
quen os leve a dar unha volta polo río. Xa dende o título en Boubou e Bembé o elefante 
sábese que o animal que vai protagonizar esta historia de Cyril Hahn é un elefante. Trátase 
de Bembé, que está a chorar e está desorientado, porque perdeu a súa manda. Coa axuda do 
pequeno Boubou, póñense a buscala e pregúntanlles por ela aos búfalos, ás gacelas e ás 
xirafas, quen sempre responden negativamente. Xa desesperados, o chan comeza a tremer e 



aparecen os membros da manda de Bembé, que estaban á súa procura. Finalmente en 
Boubou e Naaba, o león, o animal central da historia é o león, como xa se anuncia tanto no 
título como na propia representación física deste volume de tapas duras con forma de 
felino. Nesta ocasión, o neno Boubou ten que percorrer un longo camiño para atopar auga, 
aínda que non o pode facer tranquilamente, xa que a cebra, a xirafa e o elefante, entre 
outros animais, se mofan del ao enxalzar as súas virtudes físicas. Nun acto maligno, todos 
se tiran á auga e deixan sen sitio o asoballado Boubou, quen, todo enfadado, entra no 
bosque e se encontra co elefante Naaba, grazas ao cal, se burla do resto dos animais. Son 
volumes de tapas duras, que representan as siluetas dos animais protagonistas. Con eles o 
lectorado agardado pode achegarse ao medio selvático e coñecer as peculiaridades máis 
representativas dalgúns dos seus habitantes animais, a través da breve narración e o corpo 
ilustrativo. Este libro ten un formato troquelado coa forma do animal que condiciona as 
composicións. Estas son a dobre páxina e adáptanse a un formato moi alongado. As 
ilustracións están feitas con pintura espesa pouco traballada; as pinceladas sen mesturar 
crean unha textura rica en matices e expresividade. As figuras de Boubou e os animais 
están realizadas cun estilo esquemático pero moi expresivo; están rodeados dunha liña 
negra e achegan información visual sobre o contorno e as situacións que serve para 
completar o relato. As cores son alegres, saturadas e cuns contrastes moi vivos. 
 
 
 
Janer Manila, Gabriel, Nun porto de mar (En un port de mar), ilust. Eider Eibar, trad. 
Ignacio Chao Castro, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. Andavía, nº 10, idade 
recomendada [prelectorado], 23 pp.  (ISBN: 84-9782-291-9). 
 
Como ben indica o título este conto de Gabriel Janer Manila (Algaida, Mallorca, 1940) 
sucede nun porto de mar calquera, onde un grupo de nenos se reúne todas as tardes a xogar. 
Alí descobren o doado que é tocarlle á lúa nas noites claras só con estarricar o brazo ao 
mesmo tempo que soñan cunha buguina que lles traia todas as historias do mundo. Un día 
chega até o porto un zapato vello cargado de caramuxas e cornechos debido á súa longa 
estadía no mar. A través del os nenos descobren que no seu interior garda os contos máis 
fantásticos e a súa imaxinación fainos crer en historias novas e voces diferentes como a da 
moza que camiñaba descalza sobre as augas do mar, a do barco que transportaba un tesouro 
agachado ou a da princesa que tiña a cabeza a paxaros, porque "todas as historias do mundo 
collían no espazo escuro dun zapato". Nas ilustracións figurativas, Eider Eibar utiliza a 
técnica da acuarela. que emprega cun estilo húmido para reflectir as calidades da auga do 
mar e cun estilo máis controlado para configurar os protagonistas. Créanse sombras e 
perspectivas para dar sensación de volume e profundidade e os puntos de vista das 
composicións achegan ao lectorado agardado a impresión do mar que se ten nun porto. As 
cores vivas e saturadas axudan a completar un relato sinxelo e alegre. 
 
 
 
Kruz Igerabide, Juan, ¡Que ica! (Koxo-koxoa!), ilust. Pep e Marc Brocal, trad. Ignacio 
Chao Castro, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. Andavía, nº 11, idade 
recomendada [prelectorado], 23 pp.  (ISBN: 84-9782-292-7). 
 



O autor Juan Kruz Igerabide (Adunan, 1956) recrea a través dos ollos dunha meniña a 
fantástica historia de amor dos seus propios pais, unha chinesa pequeniña de pel amarela e 
un indio grandullón de pel vermella que se coñeceron na cidade de San Francisco onde ela 
vendía arroz nun quiosco de rúa e el se dedicaba a viaxar e coñecer mundo. Despois de 
namorárense decidiron casar nunha praia arredor dunha fogueira e, ao cabo duns meses, 
naceu a protagonista, unha nena de cor laranxa que funciona no conto como o eixo entre 
dúas culturas diferentes. Os tres dedicaranse a viaxar polo mundo adiante até que deciden 
afincar na horta dun vello pastor. O pai, que non perdeu os costumes propios, montará un 
tipi no terreo para poderen vivir. Cando a nena comeza a ir á escola a todos lles chama a 
atención non só pola cor da súa pel senón tamén polos seus costumes. Pero o conto cambia 
cando unha nena lle lambe a pel e descobre o seu marabilloso arrecendo a laranxa... Este 
pequeno álbum ilustrado forma parte dunha colección "Andavía" na que todos os volumes 
que a compoñen teñen unha estrutura similar na que as imaxes ocupan a dobre páxina e o 
texto vai inscrito nas mesmas sobre un pequeno plano branco, semitransparente, para que se 
poida visualizar ben o texto. 
 
 
 
Lísias, Ricardo, Cobertor de estrelas (Cobertor de estrelas), trad. Antón Fortes, ilust. Itziar 
Ezquieta, Pontevedra: OQO Editora,  novembro 2005, col. Foqo, idade recomendada 
[lectorado mozo], 117 pp.  (ISBN: 84-96573-11-7). 
 
Ricardo Lísias (Sao Paulo, 1975) presenta esta historia dura e lírica a un tempo, narrada en 
terceira persoa dende a ollada e os sentimentos dun menino da rúa brasileiro cuxo maior 
desexo é aprender a ler para mudar a súa vida e fuxir do medo, da pobreza e da violencia. O 
menino xoga a imaxinar con garabullos e pedras e consegue inventar historias que lle fagan 
esquecer o duro que é, no inverno, pasar fame e frío e non ter un cobertor no que se 
envolver; fuxir dos gardas que ás veces queren atrapar a todos os que viven coma el; ver 
morrer nenos aos que logo levan tapados cunha saba; ou, sufrir, no medio da noite, o ataque 
dalgún neno grande que fai o que tanto doe colléndote polos brazos. O menino acode a 
buscar comida á casa do padre gordo, que ten moitos libros con debuxos de cores. Gústalle 
que lle conte historias, sobre todo a do neno Xesús, que é seu amigo e está en todas partes 
coidando del dende o ceo. Aínda así o menino algúns días esquece isto e anda con medo. 
Quere que o padre lle ensine a ler e a escribir para comprar unha casa e buscar nos libros 
todas as respostas, para poder mercar zapatos e para poder escribirlle unha carta á súa nai. 
Non pode deixar de lembrar cando vivía na favela con mamá e recibía as malleiras de seu 
pai, que viña bébedo. Un día deulle tan forte que caeu nun recanto e bateu coas costas na 
parede. Ao final, o menino consegue aprender a escribir o seu nome pero a desesperanza 
instálase nel porque de súpeto comprende que con iso non abondará para cumprir os seus 
desexos e terá que seguir aprendendo. As ilustracións de Itziar Ezqueita (A Coruña, 1975) 
para este libro, sen abandonar a figuración, teñen un toque conceptual; xoga co simbolismo 
das cores, das letras e de certos obxectos: corazón, cruz, reloxo, ollos, etc. A técnica 
empregada é mixta: debuxo, pintura e, ás veces, pega anacos de papel con letras ou con 
fotos vellas. O estilo é expresivo con trazos soltos, salpicaduras, chorreos e restregóns. A 
liña ten moita importancia como elemento que deseña as siluetas que salpican as 
ilustracións. As cores empregadas (negros, grises, brancos e vermellos) teñen un alto 
contido simbólico que se apoia nunhas formas surrealistas para suxerir os sentimentos do 



meniño protagonista. A ilustradora mostra coas imaxes soidades, medos, dor e evoca no 
lectorado situacións tráxicas, vividas polo neno, tinguidas coa sangue dos protagonistas. 
Compóñense unhas escenas que  amosan un mundo duro, cuns personaxes abruados polas 
inxustizas, a fame e a miseria. 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Os 'meninos' no espello', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 3 decembro 2005, p. 38. 
 
Dáse conta da presentación de Cobertor de estrelas no espazo Arte da Chocolatería de 
Santiago de Compostela, a cargo de Itziar Ezquieta, unha ilustradora galega gañadora do 
premio Na Vangarda 2005, e Antón Fortes, tradutor da obra. Sinálase que esta obra de 
Ricardo Lísias trata a vida dun neno brasileiro que vive na rúa e que o seu maior desexo é 
aprender a ler. Saliéntase a denuncia da violencia e das situacións extremas que vive a 
infancia abandonada do Brasil, ademais de que é unha novela de aprendizaxe na que 
prevalece a solidariedade e o afán por buscar a parte liberadora do traballo, a cultura e o 
amor. Das ilustracións de Ezquieta sinálase que lle proporcionan á obra unha "visión 
cromática e formal" da pobreza representada polo protagonista. Remátase sinalando que a 
Editorial Oqo, responsábel desta edición, tamén deu ao prelo títulos como O cuarto 
prohibido, de Itziar Ezquieta; Celestino Tarambainas, de Marisa Núñez; e Valentino, de 
Luísa Morandeira, obras dispoñíbeis en galego, castelán e catalán. 
 
- Rodri García, 'O meniño sen nome que quería aprender a ler', La Voz de Galicia, 
'Culturas', nº 142, 31 decembro 2005. 
 
Infórmase da publicación de Cobertor de estrelas entre os primeiros títulos de OQO 
Editora. Dise que é para todo tipo de lectorado e que ten como protagonista a un Meniño da 
rúa. Sinálanse algunhas características do modo de vida de Meniño. 
 
 
Lluch, Enric, Un frasco de caramelos (Un pot de caramels), ilust. Patricia Castelao, trad. 
Ignacio Chao Castro, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. Andavía, nº 12, idade 
recomendada [prelectorado], 23 pp.  (ISBN: 84-9782-293-5). 
 
Enric Lluch (Algemesí, 1949) fala neste conto do poder que a imaxinación ten moitas veces 
de modificar a realidade. Na celebración do seu aniversario un neno recibe da súa tía, a 
figura que encarna o mundo da fantasía, un "sospeitoso" frasco de caramelos máxico. O pai 
do neno, que ten unha visión máis pragmática da vida, non entende nin a tía nin o regalo e 
está convencido da influencia nociva que esa muller pode exercer sobre o seu fillo. O neno 
porén confía na súa tía e descobre que, efectivamente, o poder "real" da imaxinación non 
ten límites. A confrontación entre estas dúas visións e a tensión que esta crea dilúese a 
medida que se descobre, ao igual que o neno, que os límites entre estes dous mundos 
moitas veces se entrecruzan chegando incluso a confundirse. Este pequeno álbum ilustrado 
forma parte da colección "Andavía" na que todos os volumes que a compoñen teñen unha 
estrutura similar na que as imaxes ocupan a dobre páxina e o texto vai inscrito nas mesmas 
sobre un pequeño plano branco, semitransparente, para que se poida visualizar ben o texto. 



As ilustracións de carácter fantástico, próximas ao tratamento en 3D con ordenador, de 
Patricia Castelao, colocan ao lectorado nun punto de vista -case no chan- dende o cal se ve 
todo dende abaixo, de aí a deformidade coa que se xoga nas imaxes. As imaxes xogan 
intencionadamente co volumen para dar unha idea tridimensional das situacións que 
ocorren no relato. As ilustracións achegan moita información ao texto (deseños nas paredes, 
mobles, personaxes, contorno,…), aínda que ás veces non se corresponden cos mesmos, e 
as cores discorren nunha fraxa de tons cálidos e terciarios. 
 
 
 
López, Cruz, Vítor de viaxe/Vítor no mar/Vítor no bosque/Vítor na granxa, ilust. Jan Ivens, 
Pontevedra: Edicións do Cumio,  2005, col. Vítor, a partir de [Prelectorado], Libro-
crebacabezas, [12] pp.  (ISBN: 84-8289-324-6/84-8289-325-4/84-8289-326-2/84-8289-
237-0). 
 
Colección composta por catro títulos, adaptados por Cruz López, que teñen como 
protagonista ao oso Vítor. Trátase de breves historias acompañadas de seis crebacabezas, 
nas que se describen tarefas ou espazos, e nas que salientan valores como a amizade e o 
respecto entre os personaxes. Así, en Vítor de viaxe nárrase como o oso Vítor marcha de 
viaxe en avión á praia. Cando o despide o rato Tim no aeroporto queda chorando, pois vai 
botar moito de menos ao seu amigo. Aínda que Vítor está nun sitio moi bonito e o está a 
pasar moi ben, non se esquece de enviarlle unha postal a Tim, para dicirlle que se lembra 
del e que pronto volverá á casa. Finalmente ten lugar o reencontro dos dous amigos, que 
senten unha grande alegría ao verse. En Vítor no mar descríbese como Vítor e Tim van 
pasar un día á praia, onde coñecen a outros animais, como o peixe Glub, co que xogan na 
auga. De volta á casa, mentres Tim dorme no coche, Vítor conduce con precaución pola 
estrada. En Vítor no bosque explícase como un día que os dous amigos van de paseo polo 
bosque acompañados do paxaro Piopío atopan ao esquío Chimpín chorando. Cando lle 
preguntan a causa da súa tristeza descobren que o esquío gardou unhas abelás para comer e 
agora non se lembra ónde as deixou. Por iso, entre todos deciden poñerse a buscar as abelás 
até que Vítor tropeza nunhas pedras e atopan que os froitos agochados están alí. 
Finalmente, en Vítor na granxa descríbese como transcorre unha xornada de traballo na 
granxa dende que nace o sol e o oso Vítor e o rato Tim se erguen para axudarlle ao 
granxeiro Boris. Explícase que lles dan de comer ás galiñas, que recollen os ovos, muxen a 
vaca, dánlle de comer aos cochos, traballan na leira co tractor e rematan limpando a corte 
dos cabalos, logo do que volven á cama. As ilustracións figurativas de Jan Ivens completan 
o texto cunhas imaxes que presentan un colorido alegre e variado. O estilo dos debuxos é 
infantil, con tintas planas, e están rodeados dunha liña negra. As páxinas da esquerda están 
troqueladas para utilizar como un quebracabezas. 
 
 
 
Martín, Andreu, Os donos do paraíso, Premio Edebé de Literatura Xuvenil, trad. Pilar 
Saborido Otero, A Coruña: Edebé - Rodeira,  marzo 2005, col. Periscopio, nº 5, idade 
recomendada [mocidade], 254 pp.  (ISBN: 84-96352-11-0). 
 
Novela de aventuras coa que Andreu Martín (Barcelona, 1949) gañou o Premio Edebé de 



Literatura Xuvenil. A través do recurso á metaliteratura nárrase como un mozo e unha 
moza deciden, durante as vacacións de verán, escribir unha novela sobre a conquista do 
Novo Mundo, impulsados pola lectura que fan da obra de Bartolomé de las Casas, 
Brevísima relación de la destrucción de las Indias. As dúas historias, a que viven os 
protagonistas e a que están a escribir, vanse mesturando nun xogo constante de planos. Así, 
a historia que os protagonistas escriben narra como un mozo chamado Zenón, coidador de 
ovellas no tempo do descubrimento de América, vai coñecendo novas sobre o novo mundo 
a través de Matías, un rapaz que facía o correo entre Valladolid e Salamanca. Zenón, 
despois de oír tantas historias marabillosas, decide poñer rumbo cara a Sevilla, onde 
embarca co nome de Matasete. Xa en América faise pasar por un valente e entra a traballar 
co capitán Lobishome, un traficante de escravos. Con este sinistro personaxe coñece cómo 
son sometidos os indios máis pacíficos e entra en contacto cun relixioso dominico, Frei 
Gonzalvo, co que comparte a súa postura contraria a este atropelo. Nun dos ataques contra 
unha tribo, Frei Gonzalvo perece, mentres que o protagonista, gravemente ferido, é 
recollido por uns indios que o curan e coidan durante un tempo. Con eles coñece a súa 
forma de vida e a unha fermosa moza que o salva de morrer baixo unha árbore velenosa. 
Finalmente, Zenón casa con esta moza india, que se chama Anani, e coa súa xente comeza 
unha nova vida. No entanto, a avaricia dos españois polo ouro que posúen provoca novos 
ataques, nos que, ademais de perecer moitos indios, Zenón é de novo ferido e a súa muller 
apreixada e obrigada a coller ostras para os españois. Entre os dous logran expulsar aos 
atacantes e fan o propósito de abandonar o lugar, pero no porto toman conciencia do 
atropelo que sofren os indios, polo que deciden regresar e loitar contra esta inxustiza. Por 
outra parte, os mozos autores da novela viven tamén a súa propia historia de amor. A 
cuberta, de César Farrés, ten unha fotografía a contraluz dun soldado da época da conquista 
americana, co cal xa nos sitúa no tema arredor do que xira a novela. As ilustracións do 
interior, de Jordi Vila, están feitas a tinta, cun trazo vigoroso que consegue o volume por 
superposición de liñas. Son debuxos que ocupan unha páxina completa e completan con 
imaxes algún momento da narración. 
 
 
Recensións: 
 
- CLIJ, 'Los dueños del paraíso', CLIJ, nº 182, 'Libros', maio 2005, p. 71. 
 
Comeza dando conta do argumento da obra que xira arredor de dous mozos universitarios 
que deciden escribir unha novela xuvenil a catro mans na que queren contar as aventuras 
dun pastor castelán, Zenón, que decide marchar para América. Sinálase que a acción se 
sitúa no século XVI, momento no que Zenón vai descubrir as atrocidades que se cometeron 
cos indios. Dise tamén que os autores da novela se basean na obra de Bartolomé de las 
Casas e que Andreu Martín, ademais de lle contar ao lectorado cómo escriben a novela 
tamén conta como o mozo tenta conquistar á moza. Saliéntase que o autor integra distintos 
niveis narrativos, nos que a trama aparece en distintos capítulos separados e con diferente 
tipografía, o que dá como resultado unha obra espléndida, entretida e de aventuras. 
Considérase que na novela é máis apaixonante o que ocorre arredor da elaboración da 
novela das aventuras de Zenón cá relación amorosa dos autores, o que a equilibra para que 
non resulte demasiado visceral. 
 



- Paula Fernández, 'Donos do paraíso', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 145, 
'Infantil/Xuvenil', 8 decembro 2005, p. VII. 
 
Comézase destacando que non é doado atopar unha novela xuvenil baseada na conquista do 
Novo Mundo e que sexa fundamentalmente crítica con ese momento histórico. Nesta liña 
destaca que Andreu Martín constrúe unha novela que conta con dous adolescentes 
apaixonados que escriben unha novela histórica despois de ler a obra de Bartolomé de las 
Casas denunciando a barbarie que se levou a cabo na colonización. Destácase que na 
novela se combinan dúas historias paralelas, a dos protagonistas que escriben e a da propia 
historia escrita. Saliéntase que o resultado é unha obra comprometida e con interesantes 
reflexións sobre conflitos históricos pero tamén actuais, co que se fomenta unha visión máis 
crítica da historia entre o lectorado adolescente. 
 
 
Molist, Pep, Bágoas de crocodilo (Llàgrimes de cocodril), ilust. Emilio Urberuaga, trad. 
Ignacio Chao, Vigo: Tambre,  2005, col. Ala Delta, nº 12, serie Vermella, a partir de 5 
anos, 43 pp.  (ISBN: 84-88681-35-6). 
 
Relato de Pep Molis (Manlleu, 1965), dedicado "Para Teresa, miña nai", que ten como 
protagonista a Cocolicot, un pequeno crocodilo ao que os seus maiores lle dicían que os da 
súa especie non choran, son afoutos, teñen coraxe e resisten, até que un día, por mor das 
súas bágoas naceu a Lagoa Doce e os crocrodilos foron vivir ao Val das bágoas. Nárrase 
como o pequeno crocrodilo facía que choraba cando tiña fame ou cando tiña antollo de algo 
e non llelo daban e como, noutras ocasións, aguantaba as bágoas que lle provocaban unha 
pucharca no bandullo que tardaba días en secar. Un día, cando Cocolicot saiu coa súa 
familia para chapuzar na charca que había preto do desfiladeiro tivo complicacións para 
cruzalo. Cada vez que quería saltar Cocolicot freaba en seco e sentíase incapaz de facelo, 
razón pola que o crocodilo, coa rabia e sen poder reprimir as bágoas, comezou a chorar e 
non parou nen sequera cando a súa familia regresou para axudalo cun tronco dunha árbore. 
Cando o protagonista parou de chorar xa non facía falta o madeiro pois nacera unha lagoa, 
a Lagoa Doce. Nas ilustracións, Emilio Urberuaga, emprega a tinta negra para as liñas e 
pinceladas de distinta intensidade e cor para o recheo das formas e do fondo. O estilo é 
figurativo, cunhas formas estilizadas e simplificadas que, non obstante, conservan as 
características esenciais de cada animal. As manchas, de trazo solto, están feitas con 
acuarela e non perseguen buscar sensacións volumétricas. A cor empregada nas ilustracións 
é cálida; amarelos, laranxas e marróns tinguen o fondo das páxinas e rechean as formas dos 
animais. Malia a sinxeleza das figuras, as expresións das caras dos animais reflicten as 
emocións que vai suxerindo o relato.  
 
 
Recensións: 
 
- María Navarro, 'De crocodilo', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', 'Infantil/Xuvenil', 22 
decembro 2005, p. VII. 
 
Infórmase de que Ignacio Chao vén de traducir Lágrimas de crocodilo, de Pep Molist, na 
que se inclúen as ilustracións de Emilio Urberuaga. Do argumento sinálase que se dá a 



coñecer no inicio da novela a existencia da Lagoa Doce, situada no Val das Bágoas, así 
como do porqué do nome e de quén o motivou. Explícase que se trata dunha familia de 
crocodilos na que o máis pequeno consegue o que quere dos maiores con bágoas de 
mentira, secas e baleiras, até que un día marchan en busca de auga e o pequeno chora 
bágoas auténticas, das que nace a Lagoa. Sinálase que neste conto se dá conta de toda unha 
filosofía na que se trata a relación de pais e fillos, onde estes conseguen todo o que queren. 
Opínase que a curto prazo os fillos son os beneficiarios pero que a longo prazo pode ser 
prexudicial para todos, polo que terán que ser os maiores os que, como no conto, terán que 
cambiar as cousas. 
 
 
Muñoz Puelles, Vicente, A sombra de Laura (La sombra de Laura), ilust. Alberto Pieruz, 
trad. Ignacio Chao Castro, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. Andavía, nº 13, 
idade recomendada [prelectorado], 24 pp.  (ISBN: 84-9782-294-53). 
 
A través deste conto de Vicente Muñóz coñécese a Laura, unha nena curiosa e observadora 
que descobre un día a súa sombra e as súas inmensas posibilidades. A súa versatilidade e os 
seus constantes cambios de forma e tamaño provocan na nena unha enorme fascinación até 
o punto de que chega a personalizala e dotala de sentimentos propios. Co tempo 
convertirase na súa confidente, na súa amiga inseparábel. A través dela Laura recoñecerá o 
mundo que a rodea e cómo os demais se relacionan coa sombra que posúen. Así descobre 
que son moitos os que a descoidan e a abandonan e isto cáusalle estupor e unha sensación 
de estrañeza. Pódese atopar mesmo unha lectura máis adulta que nos fala da relación con 
nós mesmos e que simbolicamente se ve reflectida no tratamento que se lle dá á propia 
sombra. As ilustracións están feitas con debuxos figurativos de Alberto Pieruz ocupando 
dobre páxina. As formas recórtanse sobre un fondo branco conseguindo un forte contraste, 
sobre todo o que fan as sombras; éstas son unha parte fundamental do conto: alónganse até 
deformarse, estilízanse para adaptarse ao espazo, e axudan a seguir o relato do texto 
completándoo dun xeito visual. As formas están recortadas e, a pesar do tratamento 
matérico que achega a pintura, non hai intención volumétrica nas figuras. Nas cores 
predominan as gamas neutras. Como no resto desta colección, hai un xogo visual de busca 
dun pequeno personaxe. 
 
 
 
Pérez Palomares, Juan Ignacio, Batalla de naipes, ilust. Josep Rodés, trad. Silvia Pérez 
Tato, Pontevedra: Kalandraka Editora,  novembro 2005, col. Maremar, idade recomendada 
[lectorado autónomo], [40] pp.  (ISBN: 84-8464-524-X). 
 
Álbum ilustrado de Juan Ignacio Pérez Palomares e de Josep Rodés no que se narra a 
historia do monarca absoluto do vasto reino dos naipes, o rei Cachobruto Segundo, e do seu 
veciño, don Afiado Primeiro o Cruel, inimigos enfrontados constantemente no campo de 
batalla. Mentres os protagonistas disputan até deixar os respectivos reinos tristes e pobres, o 
fillo de Cachobruto, o Cabaleiro da Alta Plumaxe, e a filla de don Afiado, dona Sota da 
Espada, mocean en segredo, namóranse, falan do seu futuro e fanse agasallos. Malia á 
intervención da malévola irmá do mozo, a infanta Sotina a Basta, a parella consegue casar 
de acordo cos ritos dos seus respectivos reinos e a vida regresa a estes. Remata a historia 



cun refrán do cronista das terras que algunha vez existiron, Joannes Columbus, e cun 
"Glosario de termos non citados que se desprenden desta historia" no que se atopan as 
seguintes palabras: tute, mus, póker, sete e media e canastra. As ilustracións figurativas de 
Josep Rodés están realizadas cunha técnica mixta que emprega pintura e planos feitos con 
dorsos de cartas. As cores están moi pouco saturadas, predominando os grises e as cores 
neutras. As formas das figuras están recollidas da simboloxía dos naipes. O ilustrador xoga 
nas composicións con formas reais e formas que xorden da baralla, organizadas dun xeito 
dinámico e creando tensións propias do enfrontamento que e o eixo do relato. 
 
 
 
Peydró, Eva, As vacacións de Saida (Les vacances de Saida, Ed. Bromera, 2002), Vigo: 
Galaxia,  2005, col. árbore/galaxia, nº 133, serie Azul, a partir de 10 anos, 102 pp.  (ISBN: 
84-8288-787-4). 
 
Eva Peydró (Valencia, 1962) retrata nesta historia o descubrimento e a comprensión de 
dúas realidades sociais e persoais moi desemellantes, a través das vivencias protagonizadas 
por dous nenos durante unhas vacacións de verán. A voz condutora da narración é a de 
Fernando, un neno de once anos, que, cunha psicoloxía e unha linguaxe moi apropiadas 
para a súa idade, relata a chegada dunha rapaza saharauí á súa familia. Despois de estar uns 
días na cidade cos pais de Fernando, desprazaranse a Benalest, onde van estar unha 
tempada coa súa avoa e con outros rapaces da aldea, cos que xogarán a mouros e cristiáns. 
A sorpresa e a expectación de Saida ante todo o descoñecido e a alusión á súa sinxela vida 
no deserto provocan que Fernando comece a valorar o propio, ao mesmo tempo que se 
realiza tamén como persoa. Así, ao longo de sete capítulos, a desconfianza inicial entre os 
dous rapaces transformouse en complicidade, o que levou a Fernando a defender a Saida 
ante a actitude xenófoba dunha muller. Co remate do verán e ante a eminente partida cara 
ao seu país, Saida entrégalle a Fernando o seu amuleto da sorte: "A man de Fátima". Todos 
fican moi tristes, aínda que entenden que Saida ten que volver xunto coa súa familia. O 
próximo verán ofreceralles un novo reencontro. A ilustración da cuberta, de Fausto Isorna 
(Catoira, 1961), amosa a faciana dunha  rapaza, de pel morena e pelo moi negro, en 
primeiro plano sobre un fondo mariño que evoca  no lectorado un momento de vacacións e 
fala dun mundo de contrastes culturais. No interior o volume presenta pequenos debuxos 
feitos cunha liña en cor vermella que achegan información visual das distintas 
circunstancias da narración. Nas figuras dos personaxes reflíctese a súa orixe na cor do pelo 
(roxo o do neno e negro o da nena) e na tatuaxe da fronte da nena. Os debuxos inclúense no 
texto, que se adapta á súa forma. Cada capítulo empeza cunha páxina enteira que ten unha 
foto de azulexos que supoñen unha chiscadela á cultura musulmana a través da súa 
arquitectura. 
 
 
Recensións: 
 
- María Navarro, 'Con Saida', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 126, 'Infantil/Xuvenil', 26 
maio 2005, p. VII. 
 
Fálase da primeira novela da valenciá Eva Peydró, titulada As vacacións de Saida, 



traducida ao galego por Silvia Gaspar e publicada pola editorial Galaxia na colección 
"Árbore". Infórmase que esta escritora está licenciada en filoloxía catalá e desenvolve a súa 
actividade profesional no eido da tradución especializada en educación e arte moderna. 
Tamén trata o argumento da novela, onde Fernando é o protagonista e narra en primeira 
persoa unhas vacacións de verán, nas que coñecerá outra cultura grazas a Saida, unha nena 
que vive no deserto. A novela presenta unha realidade concreta e amosa a situación 
privilexiada da maioría dos nenos españois. 
 
 
Pruetz, Sigurd, Falsas impresións (Flasch gedacht, 2001), versión galega de Lara 
Rodríguez Barreiro, estudo introdutorio á tradución galega de Veljka Ruzicka Kenfel, 
Cesuras-A Coruña: Biblos Clube de Lectores,  2005, idade recomendada [mocidade], 187 
pp.  (ISBN: 84-934126-0-0). 
 
Novela de Sigurd Pruetz (Blankensee-Meklenburg-República Democrática Alemana, 1960) 
publicada orixinalmente no ano 2001 pola editorial Beltz&Gelberg. Ambientada nos anos 
setenta, ofrece un retrato da sociedade alemá na República Democrática e reflicte, a través 
dos ollos de Wolfgang Pohling, o mozo protagonista, o pensamento crítico sobre a guerra 
fría de moitos adolescentes daquela Alemaña dividida. A historia ten lugar no Berlín 
Oriental, capital da antiga República Democrática de Alemaña, que foi dividida tras a 
Segunda Guerra Mundial, cando se estabeleceu unha nova orde política, marcada polos 
poderes dos Estados Unidos e da Unión Soviética. Wolfgang, que ten dezaseis anos, 
marcha do seu pobo natal a Berlín, onde queda internado para estudar nun instituto 
especializado en matemáticas e física, pertencente á famosa Universidade de Humboldt. 
Aloxado nunha residencia estudiantil, alí comeza a vivir unha vida diferente na que entra en 
contacto con diferentes compañeiros da súa mesma idade. A través das súas relacións, 
experiencias e opinións váiselle descubrindo ao lectorado un ambiente de insatisfacción, 
inxustiza e desilusión co sistema no que viven. A falta de liberdade en practicamente todos 
os aspectos da vida cotiá prodúcelles unha sensación de asfixia, até o extremo de que 
ningún dos personaxes cumpre con seus soños e, malia que o final de cada un deles queda 
aberto, insinúase un desenlace tráxico. A ilustración da cuberta está feita por Xoán G e no 
seu deseño xógase coa imaxe da Porta de Brandeburgo e a súa silueta, xerada por 
ordenador, disposta en distintos planos. A cor de fondo verde predomina sobre as liñas 
amarelas da silueta e só destacan as letras do título en branco e negro. A elección do 
monumento berlinés anuncia unha temática relacionada con Alemaña. O volume non 
presentan ningunha ilustración no seu interior. 
 
 
Referencias varias: 
 
- María Conde, 'Biblos promueve la traducción de obras infantiles y juveniles al gallego', 
La Voz de Galicia, 'Cultura', 28 xaneiro 2005, p. 53. 
 
Anúnciase a tradución do libro Falsas impresións por parte dos alumnos de Tradución e 
Interpretación da Universidade de Vigo xunto coa editorial Biblos. Continúa cunha pequena 
introdución do argumento desta obra de Sigurd Pruetz. Infórmase de que é a primeira 
ocasión en que esta obra é traducida ao galego, ademais de que a iniciativa foi proposta 



dende a Universidade para dar saída aos traballos de fin de carreira dos alumnos. 
Finalmente dise que a presentación do libro será no Salón do Libro Infantil e Xuvenil que 
organiza o concello de Pontevedra o próximo domingo. 
 
 
Rivera Ferner, Marta, A bruxa do dente (La bruja del diente), ilust. da autora, A Coruña: 
Everest Galicia,  2005, col. Montaña encantada, idade recomendada primeiros lectores, [46] 
pp.  (ISBN: 84-403-0429-3). 
 
Álbum de Marta Rivera Ferner no que, a través dun texto rimado, se narra a historia de 
dous personaxes antagonistas: unha malvada bruxa e o bo mago Nelo da Ermida. A bruxa, 
que ten un só dente, consegue roubarlle a vasoira Alada ao mago e voa feliz polo mundo. 
Ante a tristura que padece Nelo, a curuxa Catuxa reúne a todos os animais do bosque e 
deciden recuperar a vasoira Alada, para que a harmonía reine de novo no seu contorno. O 
plan consiste en substituír a vasoira máxica por outra, empresa que acada o éxito grazas á 
colaboración de todos eles, poñendo de manifesto a importancia da amizade e cómo os 
malvados sempre van ser castigados. Péchase o volume cun texto da autora no que se dirixe 
ao lectorado agardado para animalo a ler e descubrir a través dos libros novos mundos e 
amigos cos que vivir grandes aventuras. Nas ilustracións da propia autora emprégase unha 
técnica mixta que une debuxos con lapis de cores e montaxes con recortes de fotografías. 
As cores empregadas son saturadas, moi alegres e de gran contraste. As composicións, moi 
variadas, son a dobre páxina. Os debuxos mostran uns personaxes protagonistas con gran 
riqueza de detalles nas vestimentas e nas expresións. As ilustracións seguen con fidelidade 
o texto, complementándoo. 
 
 
Recensións: 
 
- Paula Fernández, 'Relato agradable', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 127, 
'Infantil/Xuvenil', 2 xuño 2005, p. VII. 
 
Coa nova publicación de Marta Rivera Ferner na colección "Montaña encantada" 
lémbranse outros títulos desta autora editados nesta mesma colección como O sapo, a 
sapiña e a súa branca tripiña (2002), Tres gatos cantores (2003), ou A bufanda de dona 
Melosa (2004), aos que agora se engade A bruxa do dente. Destácase que a obra de Ferner 
se caracteriza pola escolla de textos breves e personaxes familiares para o lectorado 
agardado e tinguidos de humor. Ofrécense algúns trazos argumentais da obra, na que se 
destacan os valores opostos que representan os personaxes protagonistas, un antagonismo 
que aparece reflectido tamén a nivel icónico. Remátase sinalando que malia non presentar 
orixinalidade, a obra resulta agradábel e axuda a afianzar valores básicos para a 
convivencia das persoas. 
 
 
Rodríguez, Manuela, O patiño feo, ilust. Ana Sande, Vigo: Kalandraka Editora,  abril 
2005, col. Os contos do trasno, [36] pp.  (ISBN: 84-8464-525-8). 
 
Segunda edición da adaptación realizada en 1999 por Manuela Rodríguez, para Kalandraka 



Editora, a partir dun texto de Hans Christian Andersen (Dinamarca, 1805- 1875). Nela un 
narrador en terceira persoa relata as aventuras vividas polo patiño protagonista dende o 
momento do seu nacemento até que, coa chegada da primavera, descobre que é un cisne, se 
integra nunha bandada de aves da súa especie e, desta maneira, acada a felicidade despois 
de moitos desprezos e burlas, motivados polo seu aspecto. Até ese momento o Patiño Feo 
protagonista fora rexeitado polos animais cos que se atopou ou conviviu: os compañeiros 
da granxa na que naceu; o can duns cazadores e mesmo o gato Filliño e a galiña 
Quiquiriquí-Patascurtas dunha anciá coa que viviu. Só se indica que o tratou ben un labrego 
que o salvou do frío do inverno e da morte e o levou para a súa casa da que o Patiño fuxiu 
por medo ao que os fillos daquel lle fixeran dano. As ilustracións figurativas de Ana Sande 
para este álbum teñen unha certa estilización das formas dos protagonistas. A ilustradora 
emprega as ceras cun estilo inmediato, deixando os trazos de cor sen mesturar e creando 
unhas texturas moi expresivas que se acentúan polo soporte de papel kraft que usa. As cores 
son saturadas (xoga con contrastes complementarios) e cálidas, transmitindo unha 
sensación agradábel e de proximidade ao patiño. As composicións, sempre a dobre páxina, 
son moi variadas; utiliza técnicas de encadres case fotográficas: contrapicados, primeiros 
planos, distintos ángulos que achegan ao punto de vista do patiño protagonista. Esta 
segunda edición diferénciase minimamente da do ano 1999 pola adaptación ás novas 
normas lingüísticas, polo seu maior formato, pola diferente cor da tipografía e mesmo, en 
ocasións, polo tamaño ou diposición desta.  
 
 
 
Sabaté, Teresa, O pan/O aceite/O mel/O leite/O azucre/O sal/O viño, ilust. Carme Solá, 
trad. Baía Edicións, A Coruña: Baía Edicións,  setembro 2005, col. Queremos saber, nº 1-7, 
idade recomendada [lectorado autónomo], 31 pp.  (ISBN: 84-96526-10-0/84-96526-11-
9/84-96526-12-7/84-96526-13-5/84-96526-14-3/84-96526-15-1/84-96526-16-X). 
 
Colección de marcado carácter didáctico, de Teresa Sabaté, na que se ofrece unha achega a 
cada un dos alimentos recollidos no título e cos que se quere dar a coñecer o proceso e 
utilidades de cada un destes ao lectorado agardado. Por iso, en cada volume nárrase como 
Alba e Xaquín, dous nenos de curta idade, mostran o seu interese por coñecer o proceso de 
elaboración e tratamento de cada alimento con motivo da súa inxesta. Cada un dos volumes 
conta no final cunha receita, algúns ditos e refráns populares e un glosario no que se 
recollen palabras asociadas ao alimento tratado, e que foron marcadas no propio texto en 
negriña. Así, n'O pan, Alba e Xaquín van á aldea dos avós, onde asisten á malla do trigo. 
Durante esta labor, o avó explícalles cándo e cómo se cultiva este cereal, as funcións que 
ten a palla que deixa despois de quitarlle o froito, as diferentes ferramentas que son 
necesarias para levar a cabo este labor e cómo se facía tradicionalmente antes de que 
houbera maquinaria para traballar. Finalmente, os protagonistas achéganse á panadería 
onde coñecen o proceso de elaboración do pan e as diferentes variedades. N'O aceite 
Xaquín e Alba están de vacacións na casa de seus tíos, onde coñecen como se fai aceite a 
partir das diferentes variedades de olivas, pero tamén de plantas como a colza ou os 
xirasois. Co seu avó van ao campo, onde lles explica as características de cada unha delas e 
o proceso que seguen durante a elaboración deste alimento. N'O mel Alba e Xaquín falan 
cos avós das propiedades curativas e mesmo desinfectantes do mel. Cómo é a época de 
sacarlle o mel ás abellas, os nenos van co avó ao campo, onde recollen o mel, coñecen as 



características dos  animais e dos seus comportamentos que crean a estrutura das colmeas. 
N'O leite os protagonistas van con seu pai á vacariza de María a mercar queixo, onde 
coñecen cómo se muxe unha vaca, o tratamento que segue o leite até que é envasado ou os 
diferentes animais que son empregados para obter este alimento en distintas culturas do 
mundo. N' O azucre dáse a coñecer de ónde se obtén este produto con motivo da 
celebración do aniversario de Xaquín, no que hai moitas lambetadas. Por iso súa nai 
explícalles que pode ser de remolacha ou de cana, a súa utilización dende a antiguidade, o 
cultivo que se dá en diferentes partes do mundo ou as súas  propiedades. N'O sal Alba e 
Xaquín coñecen a orixe deste alimento durante uns días que pasan na praia con seus pais. 
Alí coñecen cómo se extrae o sal tanto da auga salgada coma de minas, entre elas as de 
Danakil, en Etiopía. Finalmente, n'O viño Alba e Xaquín están na casa dos avós con motivo 
da vendima, por iso, mentres axudan no labor de recollida do froito coñecen máis as súas 
características e propiedades, así como o proceso de elaboración do viño. As ilustracións de 
Carmé Solá son de estilo figurativo e achegan moita información sobre contornos e detalles 
relacionados co tema de cada libro (sementa, recolleita, utensilios propios do cultivo, etc.). 
Teñen  un colorido suave, aplicado con acuarelas, e as formas están delimitadas por unha 
liña expresiva de contorno. Nas últimas páxinas de cada libro hai unha mostra de tipo 
didáctico con cousas relacionadas co pan, co aceite, co mel, etc. 
 
 
 
Santos, Antonio, A viaxe de Pancho, ilust. do autor, trad. Kalandraka Editora, Vigo: 
Kalandraka Editora,  abril 2005, col. demademora, idade recomendada [lectorado 
autónomo], [42] pp.  (ISBN: 84-8464-526-6). 
 
Antonio Santos (Huesca, 1955) é o responsábel do texto e das ilustracións desta segunda 
entrega das aventuras do elefante gris Pancho, ao que coñecéramos en 2003 nun álbum que 
levaba o nome do personaxe, tras ser capturado polos humanos empregando como cebo 
unha tea de cadros. Nesta entrega cóntase como os traficantes de animais venderon o 
elefante a un famoso domador dun circo e como a partir de entón Pancho, Monosabio e o 
rato Perico se converteron nas estrelas do espectáculo. Malia o seu éxito, os tres animais 
soñaban con seren libres e un día logran escapar. Comeza deste xeito un camiño que os 
levará a atravesar cidades, campos, aldeas e montañas, onde en ocasións terán que se 
disfrazar para pasaren desapercibidos ante a ollada dos humanos. Perico é o primeiro en 
chegar á súa casa mentres Monosabio e Pancho seguen o seu camiño: cruzan o mar e 
deserto e, finalmente, conseguen chegar á selva. Na sabana, Pancho atopa os seus e 
descobre que na súa ausencia naceulle unha nova irmá, Berta. As ilustracións, do mesmo 
autor, acompañan ao relato. Son de estilo figurativo cun certo grao de esquematismo que 
vén dado pola técnica de colaxe empregada. As figuras están feitas con anacos de papel 
recortados que se superpoñen, sobre eles unha liña moi simple completa as formas. As 
composicións son a dobre páxina e as cores alegres e variadas. A pesar da súa sinxeleza os 
debuxos completan a narración co deseño dos animais protagonistas en distintas situacións 
e cunha información sobre o entorno no que se vai desenvolvendo as aventuras. 
 
 
 
Sennell, Joles, A bruxa desdentada (La bruixa desdentegada), ilust. Jokin Mitxelena, trad. 



Ignacio Chao Castro, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. Andavía, nº 14, idade 
recomendada [prelectorado], 23 pp.  (ISBN: 84-9782-295-1). 
 
Joles Sennell (Joseph Albanell, Osona, 1945) a través dun narrador en terceira persoa narra 
as situacións nas que se ve envolta a bruxa Perella despois de darse un golpe contra o chan 
xogando coa vasoira. Aínda que "a bruxa que máis manda de tódalas bruxas" foi capaz de 
sacarlle os moratóns que lle saíran como consecuencia da caída, non logrou que lle 
medraran os dentes e, sen dentes, a bruxa non podía mastigar. Como non sabía cociñar xa 
que comía carne crúa, pegaba constantes e fortes berros de fame e as súas tripas baleiras 
ruxían demasiado cando durmía. Isto provocou a decisión de ser expulsada do país pola 
"bruxa que máis manda de tódalas bruxas". Nun descanso do seu vagar sen rumbo a bruxa 
Perella encontrou unha fada que marchara do país das fadas porque todas a tildaban de 
"melosa" polos confeitos que facía. Logo de probar tales lambetadas e comprobar o ben que 
sabían, a bruxa e a fada deciden prepapar máis en conxunto. Tan exitosa resultou a tarefa 
que as leva a deixar a profesión e montar unha confitería: A Rarísima. Ao deixar de ser 
bruxa Perella non recobra a dentadura pero soluciona o problema indo ao dentista a poñer 
unha postiza. As ilustracións de Jokin Mitxelena (San Sebastián, 1962) son de estilo 
figurativo. O deseño das composicións completa o texto con moita información sobre as 
paisaxes e os interiores nos que se desenvolve a narración, achegando detalles que 
enriquecen visualmente a lectura. As suaves tonalidades traballadas á acuarela 
contrarréstanse cunhas liñas de contorno expresivas que conseguen imprimir dinamismo 
aos debuxos. O xogo visual de buscar en todas as páxinas un obxecto non é tan sinxelo 
como noutros libros desta colección xa que o trevo agochado é moi pequeno. 
 
 
 
Slegers, Liesbet, Iago e Uxía (Karel en Kaatje), ilust. da autora, trad. Ignacio Chao, 
Zaragoza: Tambre,  2005, col. Iago, nº 9, idade recomendada [prelectorado], [28] pp.  
(ISBN: 84-88681-43-7). 
 
Álbum de Liesbet Slegers (Geel-Bélxica, 1975) traducido pola editorial Tambre na 
colección de libriños infantís  protagonizados por "Iago" para os lectores máis pequenos. O 
protagonista preséntase e narra en primeira persoa, nunha linguaxe sinxela de frase curta e 
ordenada a súa impresión e visión da chegada dos veciños, Uxía e a súa familia, á casa do 
lado a través dun xogo intertextual entre os dous álbums, actuando como nexo de conexión 
entre as dúas coleccións. Desta volta, o foco de atención son as aventuras e momentos 
divertidos de amizade entre os dous rapaces: xogar co tren novo de Uxío, co cabalo e a bici, 
facer tendas, merendar xuntos e tamén rifar por primeira vez, o que lles axuda a fortalecer e 
entender  o valor de compartir na amizade. A narración simple complementada con doce 
imaxes  moi narrativas situadas á dereita do texto axudan a caracterizar accións e 
personaxes. O volume participa das características propias da colección  representando a 
través da ilustración accións relevantes do discurso textual. 
 
 
 
Slegers, Liesbet, Iago no outono (Karel in de herfst), ilust. da autora, trad. Ignacio Chao, 
Santiago de Compostela: Tambre,  2005, col. Iago, nº 10, idade recomendada 



[prelectorado], [28] pp.  (ISBN: 84-88681-42-9). 
 
Novo álbum da coleción "Iago" de Liesbet Slegers (Geel-Bélxica, 1975) publicado por 
Tambre edicións, destinada aos máis pequenos seguindo os parámetros que caracterizan a 
colección. Logo de presentarse, o protagonista expón a súa visión particular do outono, 
estación que lle encanta. Deste xeito describe as características propias da estación: a roupa 
apropiada como as  botas, o abrigo e paraugas, as paisaxes e alimentos típicos  como o 
cogomelo e castañas, e as correspondentes accións como recoller follas caídas das árbores 
no campo. Remata co regreso do protagonista á casa despois dun gratificante paseo ao 
parque. As chamativas ilustracións presentadas con trazos sinxelos para a concepción do 
protagonista con cores vivas primarias, situadas na páxina dereita, reflicten aquelas partes 
salientábeis da narración para definir trazos outonais percibidos a través dos ollos dun neno. 
 
 
 
Slegers, Liesbet, Uxía muda de casa (Kaatje verhuist), ilust. da autora, trad. Ignacio Chao, 
Santiago de Compostela: Tambre,  2005, col. Uxía, nº 5, idade recomendada [prelectorado], 
[28] pp.  (ISBN: 84-88681-44-5). 
 
Álbum de Liesbet Slegers (Geel-Bélxica, 1975) pertencente á colección "Uxía" publicada 
por Tambre edicións destinada ao prelectorado. A protagonista, unha nena de tres anos, 
narra unha situación da vida cotiá como o traslado a unha casa nova dende o momento no 
que a nai comunica a nova até o asentamento no novo lugar ao remate do día. Relata o 
proceso facendo especial fincapé na ordenación de xoguetes no momento do empaquetado, 
na acción do traslado coa axuda do camión da mudanza e a presentación do seu novo 
amigo, o seu veciño do lado, Uxío, co que empezará a compartir aventuras e xogos. A 
historia ilústrase con láminas de cores vivas, trazos sinxelos e inxenuos que describen 
accións pertinentes relacionadas co mundo da mudanza e permiten ao lectorado identificar 
obxectos e lugares ademais de seguir a historia a través do debuxo. As imaxes sinxelas e o 
texto curto e ordenado axudan tamén a provocar sensacións de cercanía, moi apropiadas 
para o público mais novo. 
 
 
 
Slegers, Liesbet, Uxía no verán (Kaatje in de zomer), ilust. da autora, trad. Ignacio Chao, 
Santiago de Compostela: Tambre,  2005, col. Uxía, nº 6, idade recomendada [prelectorado], 
[28] pp.  (ISBN: 84-88681-45-3). 
 
Álbum de Liesbet Slegers (Geel-Bélxica, 1975) publicado por Tambre edicións na 
colección "Uxía", dedicada aos máis pequenos lectores. Logo de presentarse, a protagonista 
de tres anos narra en primeira persoa as accións e sensacións que experimenta na estación 
do verán coa súa familia, os seus pais, o seu irmanciño e o coelliño. Describe lugares onde 
transcorre a súa vida,  situacións e accións que realiza como xogos no xardín, baño na 
piscina, apañar cereixas da árbore cos seus pais, randearse, cear, ler e regar as plantas 
nunha idílica natureza nun fermoso día de verán. As ilustracións coloristas, sinxelas e 
tenras, de formas redondeadas e simples, moi apropiadas para os mais pequenos, axudan a  
recoñecer o mundo que nos rodea e identificar situacións e emocións propias da estación do 



verán. 
 
 
 
Slegers, Liesbet, ¿Onde estou? (Waar ben ik?), ilust. da autora, Zaragoza: Luís 
Vives/Tambre,  2005, col. Lois, nº 1, [18] pp.  (ISBN: 84-263-5649-4). 
 
Álbum de Liesbet Slegers (Geel-Bélxica, 1975) publicado por Tambre Edicións na 
colección "Lois", dedicado ao lectorado a partir dos dezaoito meses. A través dunha 
narración curta e sinxela en primeira persoa describe lugares característicos do contorno do 
protagonista mediante o uso do despregábel. Deste xeito, preséntase o parque, a bicicleta do 
seu pai, o supermercado, a cociña, o cuarto de baño e a bañeira onde xoga e o seu cuarto. A 
páxina esquerda do álbum ofrece unha primeira pista, que se completa cunha máis 
clarificadora situada na banda dereita do mesmo para resolver a pregunta presentada sobre 
o obxecto ou lugar levantando a solapa. 
 
 
 
Slegers, Liesbet, ¿Quen son? (Wie ben ik?), ilust. da autora, trad. Mercedes Pérez Gómez, 
Zaragoza: Luís Vives/Tambre,  2005, col. Lois, nº 3, [18] pp.  (ISBN: 84-263-5649-4). 
 
Álbum didáctico de Liesbet Slegers (Geel-Bélxica, 1975), traducido por Mercedes Pérez 
Gómez e editado por Tambre Edicións, incluído na colección "Dani" para pequenos a partir 
de dezaoito meses. Presenta a través dunha linguaxe sinxela cinco personaxes animais que 
ofrecen unha serie de características propias e relevantes para que o lectorado adiviñe e 
identifique o seu nome. As ilustracións manteñen as características da colección nas que se 
insiren, seguindo o formato álbum, emprego de debuxos a toda cor, e trazos sinxelos e  
redondeados para a confección dos protagonistas con grandes posibilidades expresivas 
centradas na caracterización dos personaxes evidenciando de maneira expresiva os rasgos 
significativos recoñecíbeis de cada un deles. As páxinas despréganse para mostrar unha 
imaxe máis grande e completa, desvelando así a solución á pregunta que se fai. A pintura 
densa coa que están feitas as imaxes aplícase con mesturas pouco rematadas ao estilo 
infantil. 
 
 
 
Slegers, Liesbet, ¿Que estou facendo? (Wat doe ik?), ilust. da autora, Zaragoza: Luís 
Vives/Tambre,  2005, col. Lois, nº 2, [18] pp.  (ISBN: 84-263-5649-4). 
 
Esta obra de Liesbet Slegers (Geel-Bélxica, 1975), con tradución realizada en Tambre 
Edicións, forma parte da colección "Lois", irmán maior de "Laura",  colección para 
pequenos a partir de dezaoito meses que narra temas da vida e o contorno cotián dos nenos 
para axudalos a identificar accións, animais e lugares onde transcorre a súa vida. A historia 
preséntase a través de desplegábeis onde se dan respostas ás preguntas presentadas en cada 
dobre práxina, complementada con ilustracións de cores vivas, trazos redondeados, sinxelos 
e inxenuos para facilitar a identificación do tema. O protagonista narra en primeira persoa 
as distintas accións que realiza na súa vida cotiá tales como bañarse, vestirse, peitearse, 



merendar cunha linguaxe sinxela e simple. Debuxos de trazos grandes e redondeados que 
axudan a unha lectura visual directa, tan necesaria neste período da infancia. As páxinas 
despréganse para mostrar unha imaxe máis grande e completa, desvelando así a solución á 
pregunta que se fai. A pintura densa coa que están feitas as imaxes aplícase con mesturas 
pouco rematadas ao estilo infantil. 
 
 
 
Vander Zee, Ruth, A historia de Erika (Erika's Story), ilust. Roberto Innocenti, trad. Xosé 
M. González, Pontevedra: Kalandraka Editora,  abril 2005, [24] pp.  (ISBN: 84-8464-520-
7). 
 
Volume publicado por Creative Editions en 2003 e traducido agora ao galego por Xosé M. 
González, no que se fai unha denuncia dos crimes do holocausto xudeu da segunda guerra 
mundial, á vez que se mira cara ao futuro con esperanza. Ábrese a obra cunha nota da 
autora, Ruth Vander Zee, na que se explica que no ano 1995 coñeceu en Rothenburgo 
(Alemaña) a Erika, a protagonista deste relato, quen lle contou a súa historia. Cede entón a 
voz á narradora en primeira persoa, para que lle achegue ao lectorado as súas vivencias 
como supervivente do holocausto. Erika explica que descoñece calquera dato sobre o lugar 
e data de nacemento, agás que foi no ano 1944, do mesmo xeito que ignora quen era a súa 
familia. A partir desta incerteza, Erika pregúntase cómo sería o tempo no que seus pais se 
viron pechados en guetos, cómo afrontarían o traslado nun tren cara aos campos de 
exterminio e cómo decidirían tirala fóra do tren que os levaba cara a morte. Neste xesto 
Erika ve que a súa nai a tirou do camiño á morte cara á vida, onde foi recollida por unha 
muller que a criou, lle deu un nome e unha familia na que medrar. A protagonista explica 
que con vinte e un anos casou e formou a súa propia familia, pero sente que os seis millóns 
de xudeus asasinados entre os anos 1933 e 1945 foron "estrelas apagadas" que non tiveron 
posibilidade de botar raíces e se converteron en árbores familiares desarraigadas. As 
ilustracións figurativas de Roberto Innocenti (Bagno a Ripoli-Florencia, 1940), cun 
acabado moi coidado, son dun estilo naturalista case fotográfico. Xa dende a cuberta, 
troquelada coa estrela de David, que deixa ver o amarelo das gardas, hai un xogo de 
simbolismos visuais da época da narración. No mesmo sentido, empréganse as cores vivas 
para as imaxes da actualidade e resérvase o branco e negro para as que ilustran os 
momentos da guerra, tinguidos dun aspecto de fotografía antiga. Contrastando con este 
ambiente de guerra, sórdido e deprimente, está o simbolismo do carro de neno abandonado 
no andén e a cor rosa da manta do bebé. 
 
 
Recensións: 
 
- CLIJ, 'La historia de Erika', CLIJ, nº 180, 'Libros/Novedades', marzo 2005, p. 67. 
 
Saliéntase primeiramente que esta obra se publicase nunha magnífica edición en cartoné e 
fóra de colección. Logo danse unhas notas da historia que se conta sobre o exterminio dos 
xudeos a mans dos nazis durante a segunda guerra mundial. Dise que a autora coñeceu a 
Erika en 1995, que se trata dun texto cheo de interrogantes e de certezas. Cualifícano de 
"desnudo, contido, estremecedor" e as imaxes de "dantescas", baseadas nun realismo 



fotográfico que nos mostra os trens da morte a través dunha gama de grises, deixando a cor 
para o bebé lanzado dende o tren e para as escenas posteriores á guerra. 
 
- Ramón Nicolás, 'Erika. Un drama esgazador', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 120, 
'Libros', 14 abril 2005, p. IV. 
 
Comeza facendo referencia ao formato e á chegada ás librarías d'A historia de Erika, da que 
di que é un relato estremecedor e dramático, ao cal axuda as ilustracións de Roberto 
Innocenti. Segue falando da autora do libro, Ruth Vander Zee e doutras obras súas. Logo 
salienta a importancia da tradución ao galego levada a cabo polo tradutor Xosé M. 
Gonzálaz e da editorial Kalandraka, que vai ser a encargada de publicar o libro. Recórdanos 
a presentación do libro e salienta as características máis relevantes da obra como, segundo 
el, o texto cheo de fondura, a concisión narrativa… Finalmente cóntanos o argumento da 
historia que se relata na obra, e acaba dicindo que a obra non é so unha lectura didáctica 
senón máis ben testemuñal e aleccionadora cun fondo esperanzador.  
 
- Paula Fernández, 'Historia de Erika', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 146, 
'Infantil/Xuvenil', 15 decembro 2005, p. VII. 
 
Comentario de A historia de Erika, de Ruth Vander Zee, unha obra escrita en 1995 que 
agora ve a luz en lingua galega. Repásase o argumento desta historia ambientada na II 
Guerra Mundial, na que a protagonista se salva do exterminio nazi ao ser tirada do tren que 
levaba a familia a un campo de concentración. Considera Paula Fernández que este tipo de 
obras sempre agradan ao lectorado, xa que a memoria histórica consegue apaixonar ao 
público. Destaca o emprego das cores de xeito simbólico para representar o tempo da 
guerra e o momento da propia historia de Erika. Por último, salienta que o lectorado 
quedará fascinado pola sinxeleza, serenidade e dozura da protagonista. 
 
Referencias varias: 
 
- Belén López, 'Erika é o nome dunha estrela', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 30 
xaneiro 2005, p. 85. 
 
Dáse conta da publicación por parte de Kalandraka Editora deste álbum co que quere 
conmemorar o aniversario da liberación de Auschwitz. Comézase destacando que toda a 
obra está vertebrada arredor da estrela de David, símbolo xudeu, que aparece xa na cuberta 
e tamén pechando a obra. Explícase que nesta obra dunha supervivente do holocausto a 
estrela que os prisioneiros xudeus tiñan que levar se converte agora en símbolo de 
esperanza. Tamén se salienta a boa acollida que tivo noutros países, entre eles Alemaña. 
Destácase o estilo de frases curtas, contundentes e evocadoras, que se complementan coas 
ilustracións de Roberto Innocenti, que reforzan os sentimentos que se transmiten no texto. 
En cadro á parte refírense outros títulos que tratan esta mesma temática editados por 
Kalandraka como Diario de Ana Frank (2004), Muletas (2004) e Co vento de cara (1998). 
 
 
Verne, Jules, 20.000 leguas de viaxe submarina, adaptación literaria de María del Carmen 
Campos, A Coruña: Baía Edicións,  2005, col. As mellores aventuras de Xulio Verne, idade 



recomendada [lectorado autónomo], [32] pp.  (ISBN:  84-96128-87-3). 
 
Versión adaptada ao lectorado máis novo da novela de Jules Verne (Nantes, 1828-Amiens, 
1905) 20.000 leguas de viaxe submarina, traducida por primeira vez á lingua galega de 
xeito integral, no ano 2003. A trama sitúase no ano 1886 cando nos xornais aparece a 
noticia de que un ser monstruoso ten sido avistado no mar. Para darlle caza, zarpa de 
Londres a fragata Abraham Lincoln ao mando do comandante Farragut. Entre a tripulación 
enrólase o científico Pierre Aronnax e o seu axudante Consello, que é o encargado de 
deixar escrito nun diario todas as peripecias que viven os diferentes personaxes. Como 
resultado do enfrontamento da fragata co ser monstruoso, o científico e o seu axudante caen 
ao mar e son recollidos polo Nautilus, a estraña criatura que resulta ser un submarino. Nel 
coñecen ao Capitán Nemo e asisten ás novas posibilidades que a técnica lle ofrece ao 
singular personaxe, como visitar os fondos mariños, viaxar por todos os mares do planeta 
ou desvelar de onde consegue as riquezas coas que sobrevive á marxe da civilización. 
Malia as novas posibilidades de descuberta que se abren ante os intrépidos personaxes, o 
desexo de fuxir e volver á sociedade dominaraos en todo momento, un obxectivo este que 
acadan cando o Nautilus é atacado por un polbo xigante e a lancha na que se refuxian é 
lanzada lonxe do somerxíbel. As ilustracións deste relato recordan aos cómics e aos 
debuxos animados polo seu tratamento co ordenador. As imaxes ocupan sempre a dobre 
páxina, na que se insiren os textos, e a través de formas angulosas e realistas de cores fortes 
e moi contrastadas e con contornos de liña negra. Son imaxes que achegan moita 
información ao texto, caracterizando os personaxes e escenificando as situacións que 
ocorren no relato. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Silvia Gaspar, 'Libros que chegan co outono', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', 
nº 793, 'O que le, é un león', 26 outubro 2005, p. 6. 
 
Anúnciase que as editoras lanzaron a súa primeira oferta aos novos lectores, na que se 
recollen tanto obras de recente creación coma versións de obras clásicas ou de relatos 
doutras culturas. A seguir, sinálase que con motivo do centenario de Xulio Verne Baía 
Edicións acaba de publicar a colección "As mellores aventuras de Xulio Verne", pensada 
para o acceso aos clásicos xuvenís do lectorado que agora se inicia. Tamén se salienta a 
aparición da última novela de Marilar Aleixandre, Rúa Carbón, na cal se mostra tanto unha 
época da nosa historia recente coma a actualidade, principalmente a través de Paula, unha 
moza que descobre a historia familiar que garda segredos difíciles de aceptar. Finalmente, 
menciónase que a Editorial OQO ofrece libros para toda clase de lectorado, que convidan á 
reflexión e ao deleite. Remátase coa reivindicación de que o libro ten que ser un 
instrumental de crecemento intelectual e emocional, dignificado mediante unha edición 
coidada. 
 
 
Verne, Xulio, Un capitán de 15 anos, adaptación literaria de María del Carmen Campos, A 
Coruña: Baía Edicións,  2005, col. As mellores aventuras de Xulio Verne, idade 
recomendada [lectorado autónomo], [32] pp.  (ISBN: 84-96128-88-1). 



 
Adaptación da novela homónima de Jules Verne (Nantes, 1828-Amiens, 1905) para o 
lectorado máis novo, na que coa axude de ilustracións figurativas a toda páxina se relatan as 
pasaxes fundamentais desta obra. A localización temporal deste relato de aventuras sitúase 
no ano 1873 e nel desenvólvense as peripecias que viven os tripulantes do barco baleeiro 
Pilgrim, que viaxa dende Nova Zelandia a San Francisco. Durante a travesía o capitán e 
algúns mariñeiros perden a vida durante a caza dunha balea, polo que o mozo de quince 
anos Dick Saud se ten que facer cargo do navío e tentar levalo a porto. No seu empeño, 
malia a axuda de boa parte da tripulación, sofre os enganos de Negoro, o cociñeiro, que 
coas súas argucias desvía o traxecto da nave e os leva á costa africana, onde toda a 
tripulación é sometida e vendida como escravos. A intervención providencial dun dos 
tripulantes, que se fai pasar polo bruxo da tribo, conseguirá poñelos a salvo e lograr así que 
continúen viaxe cara ao lugar de destino. As ilustracións deste relato  recordan aos cómics e 
aos debuxos animados polo seu tratamento co ordenador. As imaxes ocupan sempre a dobre 
páxina, na que se insiren os textos, e a través de formas angulosas e realistas de cores fortes 
e moi contrastadas e con contornos de liña negra, achegan moita información ao texto, 
caracterizando aos personaxes e escenificando as situacións que ocorren no relato. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Silvia Gaspar, 'Libros que chegan co outono', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', 
nº 793, 'O que le, é un león', 26 outubro 2005, p. 6. 
 
Anúnciase que as editoras lanzaron a súa primeira oferta aos novos lectores, na que se 
recollen tanto obras de recente creación coma versións de obras clásicas ou de relatos 
doutras culturas. A seguir, sinálase que con motivo do centenario de Xulio Verne Baía 
Edicións acaba de publicar a colección "As mellores aventuras de Xulio Verne", pensada 
para o acceso aos clásicos xuvenís do lectorado que agora se inicia. Tamén se salienta a 
aparición da última novela de Marilar Aleixandre, Rúa Carbón, na cal se mostra tanto unha 
época da nosa historia recente como a actualidade. Finalmente, menciónase que a Editorial 
OQO ofrece libros para toda clase de lectorado, que convidan á reflexión e ao deleite. 
Remátase coa reivindicación de que o libro ten que ser un instrumental de crecemento 
intelectual e emocional, dignificado mediante unha edición coidada. 
 
 
Verne, Xulio, Cinco semanas en globo, adaptación literaria de María del Carmen Campos, 
A Coruña: Baía Edicións,  2005, col. As mellores aventuras de Xulio Verne, [32] pp.  
(ISBN: 84-96128-89-X). 
 
Versión adaptada ao lectorado autónomo desta novela de Jules Verne (Nantes, 1828-
Amiens, 1905) Cinco semanas en Globo, publicada inicialmente en 1863, e na que se narra 
a viaxe que en 1862 fixo en globo aerostático o doutor Fergusson para descubrir as fontes 
do Nilo. Este multifacético personaxe é acompañado na travesía do continente africano por 
Richard Kennedy, un forte cazador escocés, e o seu mordomo Joe. Cando parten de 
Zanzíbar deciden bautizar o globo co nome de Vitoria e comezan un perigoso periplo de 



tres meses polo ceo do Continente Negro, no que teñen que fuxir dos ataques dos indíxenas, 
conseguir provisións para poder continuar, rescatar a un misioneiro francés e enfrontarse á 
falta de auga, así como a algúns animais que os axexan cando deciden tomar terra ou a uns 
paxaros que lles rachan a tea do globo aerostático. Finalmente, logran chegar a un gran río, 
no que o globo se funde pero son rescatados por soldados dun campamento francés, que lles 
conceden a certificación de ter chegado alí, en recoñecemento pola súa xesta. As 
ilustracións deste relato recordan os cómics e os debuxos animados polo seu tratamento co 
ordenador. As imaxes ocupan sempre a dobre páxina, na que se insiren os textos, e a través 
de formas angulosas e realistas de cores fortes e moi contrastadas e con contornos de liña 
negra. Son imaxes que achegan moita información ao texto, caracterizando aos personaxes 
e escenificando as situacións que ocorren no relato. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Silvia Gaspar, 'Libros que chegan co outono ', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', 
nº 793, 'O que le, é un león', 26 outubro 2005, p. 6. 
 
Anúnciase que as editoras lanzaron a súa primeira oferta aos novos lectores, na que se 
recollen tanto obras de recente creación coma versións de obras clásicas ou de relatos 
doutras culturas. A seguir, sinálase que con motivo do centenario de Xulio Verne Baía 
Edicións acaba de publicar a colección "As mellores aventuras de Xulio Verne", pensada 
para o acceso aos clásicos xuvenís do lectorado que agora se inicia. Tamén se salienta a 
aparición da última novela de Marilar Aleixandre, Rúa Carbón, na cal se mostra tanto unha 
época da nosa historia recente como a actualidade, principalmente a través de Paula, unha 
moza que descobre a historia familiar que garda segredos difíciles de aceptar. Finalmente, 
menciónase que a Editorial OQO ofrece libros para toda clase de lectorado, que convidan á 
reflexión e ao deleite. Remátase coa reivindicación de que o libro ten que ser un 
instrumental de crecemento intelectual e emocional, dignificado mediante unha edición 
coidada. 
 
 
Verne, Xulio, A volta ao mundo en 80 días, adaptación literaria de María del Carmen 
Campos, A Coruña: Baía Edicións,  2005, col. As mellores aventuras de Xulio Verne, idade 
recomendada [lectorado autónomo], [32] pp.  (ISBN: 84-96128-90-3). 
 
Versión adaptada ao lectorado autónomo da novela que Jules Verne (Nantes, 1828-Amiens, 
1905) publicara en 1872. Nela, a través dun narrador en terceira persoa, nárranse os feitos 
máis relevantes da viaxe que en outubro de 1872 comezou Phileas Fogg arredor do mundo. 
A razón de partida é unha aposta de vinte mil libras que lle lanza o señor Stuart, membro do 
club no que Fogg xoga aos naipes. Aceptado o reto, comeza a viaxe xunto co seu mordomo, 
Jean Picaporte, rumbo a París e logo Suez, sen decatarse que os segue o detective Fix, que 
está buscando ao ladrón do Banco de Inglaterra. A seguir, explícanse os pormenores da 
viaxe, dende os atrancos de Picaporte en Bombai por entrar descalzo nunha mesquita, 
pasando polo rescate da moza Aouda na selva ou as artimañas do detective Fix que engana 
ao mordomo para tentar atrasar a viaxe, até o reencontro nos Estados Unidos e os atrancos 
nas Montañas Rochosas, tanto por unha ponte que impide pasar o tren coma polo ataque 



dos indios, todos eles superados pola axuda de persoas que atopan no camiño. Finalmente, 
os tres protagonistas chegan de volta a Londres a tempo de cumprir coa aposta. As 
ilustracións deste relato recordan aos cómics e aos debuxos animados polo seu tratamento 
co ordenador. As imaxes ocupan sempre a dobre páxina, na que se insiren os textos, e a 
través de formas angulosas e realistas de cores fortes e moi contrastadas e con contornos de 
liña negra. Son imaxes que achegan moita información ao texto, caracterizando aos 
personaxes e escenificando as situacións que ocorren no relato. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Silvia Gaspar, 'Libros que chegan co outono', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', 
nº 793, 'O que le, é un león', 26 outubro 2005, p. 6. 
 
Anúnciase que as editoras lanzaron a súa primeira oferta aos novos lectores, na que se 
recollen tanto obras de recente creación coma versións de obras clásicas ou de relatos 
doutras culturas. A seguir, sinálase que con motivo do centenario de Xulio Verne Baía 
Edicións acaba de publicar a colección "As mellores aventuras de Xulio Verne", pensada 
para o acceso aos clásicos xuvenís do lectorado que agora se inicia. Tamén se salienta a 
aparición da última novela de Marilar Aleixandre, Rúa Carbón, na cal se mostra tanto unha 
época da nosa historia recente como a actualidade. Finalmente, menciónase que a Editorial 
OQO ofrece libros para toda clase de lectorado, que convidan á reflexión e ao deleite. 
Remátase coa reivindicación de que o libro ten que ser un instrumental de crecemento 
intelectual e emocional, dignificado mediante unha edición coidada. 
 
 
Wölfel, U., 27 historias para tomar a sopa (Siebenundzwanzig Suppengeschichten), ilust. 
Bernasconi, trad. Paco Mirandeira, Pontevedra: Kalandraka Editora,  2005, col. Seteleguas, 
idade recomendada [lectorado autónomo], 61 pp.  (ISBN: 84-8464-516-9). 
 
Relato de Úrsula Wölfel (Ruhrgebiet-Alemaña, 1922) na que un narrador en terceira persoa 
relata cómo unha nai lle conta ao seu fillo, que non quere comer a sopa, diferentes historias 
até que o prato remata baleiro. Recóllense as vinte e sete historias breves que a nai lle conta 
e nas que predominan aquelas que se deteñen nas relacións entre nenos e animais ou só nas 
relacións entre animais. Así, entre as primeiras están "A historia do neno e do paxaro", "A 
historia do flan e o gato", " A historia do coche pequeno e a toupa", "A historia da pelotiña 
vermella", "A historia do caracol na cidade", "A historia do can e a boneca", "A historia do 
escaravello gordo" e "A historia da manteiga e a formiga". Entre as historias centradas nas 
relacións entre animais atópanse "A historia da ra e dos peixes", "A historia do esquío e dos 
ratos", "A historia do lebrato orelludo", "A historia das galiñas e da lombriga", " A historia 
da arañiña e do cervo" e "A historia da tartaruga e o ourizo". Nestas e noutras das historias 
que a nai lle conta ao seu fillo están presentes diferentes valores e temas. Así, entre outros, 
aparece a solidariedade e o compañeirismo en "A historia da árbore dos nenos", en "A 
historia do Pinchopau" ou en "A historia do sombreiro voador"; o medo, en "A historia do 
parrulo noitébrego", en "A historia do raposiño na torre" ou en "A historia da bolboreta 
acabada de nacer"; a amizade en "A historia dos dous saltóns"; os enredos dos pequenos, en 
"A historia dos bacoriños" ou en "A historia do lameiro"; a reciclaxe, en "A historia da 



máquina de saltos-enrevesa-balanceadora-tocabucinas" e mesmo os hábitos alimenticios en 
"A historia da vaca"ou en "A historia do cabaliño na neve". As ilustracións de Pablo 
Bernasconi para este conto están feitas sobre a base dunhas fotografías de montaxes que 
realiza con obxectos de diferente orixe. As cores veñen condicionadas polos materiais que 
emprega, aínda que ás veces, pinta os obxectos para caracterizar mellor os personaxes. As 
ilustracións son de estilo figurativo pero sufrindo deformacións e estilizacións en función 
dos obxectos dos que se parte. Utiliza unhas composicións moi dinámicas, con pezas de 
tipo mecánico que se espallan pola páxina, construíndo figuras fantásticas que amosan un 
mundo imaxinario. 
 
 
 
Zubizarreta, Patxi, Unha estatua e dous artistas (Estatua bat eta artista bi), debuxos de 
Armand, trad. Ignacio Chao Castro, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. Andavía, 
nº 15, idade recomendada [prelectorado], 24 pp.  (ISBN: 84-9782-296-X). 
 
Patxi Zubizarreta por medio dun narrador protagonista conta a historia dunha estatua que 
chaman o Camiñante. A estatua, que é a protagonista, reflexiona sobre se foi desacertado 
ou  ridículo chamarlle O Camiñante, para logo confesar que si, xa que todas as noites sae de 
paseo para conversar con outras estatuas. O nó da historia céntrase na noite de Noiteboa, na 
que tivo pouco tempo  para se aburrir polo balbordo das rúas e porque preto dela se 
instalaran dous artistas: un pallaso e un faquir que despois de marchar a xente cedo pola 
típica noite, tamén marcharon eles, pero antes o pallaso espiuse e resultou ser unha rapaza 
nova. Esta noite na camiñada nocturna da Estatua atopou á rapaza durmindo nunha cabina 
dun caixeiro automático e ao faquir na sala de espera da estación, lugar moi frío. A estatua 
xuntou á moza e ao faquir na cabina e marchou. Fíxose tarde e o garda que a atopou decidiu 
levala nun guindastre ao seu sitio. Ao día seguinte tamén a pallasa e o faquir regresaron ao 
lugar collidos da man e felices, pois como reflexiona a estatua, a "soidade causa frío 
dabondo e fai a noite máis longa". As ilustracións de Armand, de estilo figurativo, son moi 
dinámicas con predominio de liñas oblicuas e curvas. As formas están delimitadas por unha 
liña negra sensíbel, que varía o seu grosor. As cores empregadas (laranxa, amarelos, terras, 
etc.) enchen as figuras dos protagonistas con tintas planas sen intención volumétrica e 
transmiten alegría e calidez. En todas as páxinas escóndese un pequeno paxaro, que hai que 
buscar nun xogo visual paralelo ao textual.   
 
 
 
 
VII.1.4. ANTOLOXÍAS 
 
 
VII.2. POESÍA 
 
 
VII.2.1. POETAS GALEGOS 
 



Baz, Carmen, Xogando ás adiviñas, ilust. Suso Cubeiro, A Coruña: Everest Galicia,  2005, 
col. Montaña encantada, idade recomendada primeiros lectores, [46] pp.  (ISBN: 84-403-
0522-2). 
 
Despois dun texto en verso, no que se solicita a atención do lector para recoñecer os 
elementos que se agochan tras os textos e as ilustracións, Carmen Baz ofrece un conxunto 
de dezasete adiviñas. Case a práctica totalidade son presentadas en estrofas de catro versos 
asonantes que, tras a súa aparente sinxeleza, agochan dende elementos da natureza, até 
froitos, animais, partes do corpo ou obxectos próximos ao mundo infantil. Pese á que ao 
final se ofrezan as solucións, os debuxos de Suso Cubeiro xa recollen o elemento a 
descubrir, polo que o lector debe estar atento ás dúas manifestacións textuais, á escrita e á 
ilustrativa. Péchase o volume cunhas palabras da autora, coas que fai referencia ao día do 
seu nacemento, ao seu gusto pola lectura e a algunha das cousas que lle gusta facer 
(debuxar, mirar ou escoitar), ademais de referirse á gran compatibilidade que ten co 
ilustrador deste volume de adiviñas, das que "xorden os contos, as cancións, os amigos, os 
soños", como se pode ler na súa contracuberta. As ilustracións a dobre páxina de Suso 
Cubeiro para este libro achegan unha importante información visual; hai moitos obxectos 
debuxados, que permiten un xogo de búsquea entre eles, xa que entre as imaxes se agochan 
as solucións as adiviñas que propón o texto. A técnica empregada para facer as ilustracións 
pasa polo uso do ordenador, misturando imaxes e diversas tramas de texturas. As cores son 
intensas e atractivas.  
 
 
Recensións: 
 
- A.S., 'Xogando ás adiviñas', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 105, 'Letras en galego', 16 
abril 2005, p. 9. 
 
Comeza facendo referencia á curiosidade dos nenos e cómo as adiviñas, base do libro de 
Carmen Baz, Xogando ás adiviñas, axudan a estimular esas ansias de coñecemento. 
Lembra outras obras desta autora nas que están presentes as adiviñas como Ouro en gran 
ou Case un ano. A seguir, céntrase na obra que vén de ver a luz e explica a disposición 
desta, na que ao longo de corenta e oito páxinas se van sucedendo as adiviñas nun verso 
sinxelo. Considera que estamos ante unha boa fonte de rimas infantís, materia pendente no 
sistema literario galego, e logo detense nas ilustracións de Suso Cubeiro. Considera que son 
unha parte fundamental da obra e cualifica o estilo como hiperrealista, que complementan 
perfectamente o texto. Alude ao protagonista das ilustracións, un home pequeno e barbudo, 
que dá continuidade ao debuxo, aínda que muda de roupa en cada estampa, segundo as 
necesidades da situación. Remata comentando que o libro está destinado aos primeiros 
lectores, polo que precisa unha participación activa dos mediadores, que non van ter 
dificultades por tratarse de adiviñas sinxelas con solucións no final do volume. 
 
- Paula Fernández, 'Adiviñar adiviñas', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 126, 
'Infantil/Xuvenil', 26 maio 2005, p. VII. 
 
Comeza salientando que o libro Xogando ás adiviñas está centrado nestas composicións. 
Considera que os nenos e nenas máis pequenos gostan destes xogos de preguntas e resposta 



e salienta tamén que as adiviñas gozan da confianza dos profesores e pais xa que, ademais 
do ludismo, desenvolven unha función se cadra máis interesante, pois estimulan a quen le, 
avivan a súa imaxinación e a súa capacidade creativa, ademais de fomentar o seu interese e 
capacidade de observación. Destácase a continuación que as adiviñas que escribiu Carmen 
Baz para Everest Galicia non perden os seus trazos tradicionais e, o máis novidoso se cadra, 
sexa o fincapé que fai en estimular a capacidade observadora dos lectores. Tamén alude ás 
coidadas ilustracións de Suso Cubeiro e destaca a presenza no libro dun personaxe, dun 
home, con aparencia moi simpática. Finalmente, cualifícase como unha obra apta para que 
os rapaces aumenten o seu respecto polo medio que lles rodea e para que pasen un bo rato 
aprendendo e xogando ao mesmo tempo.  
 
 
Daporta Padín, Mon, Un conto de galiñas, ilust. Mon Daporta Padín, Vigo: A Nosa Terra,  
2005, idade recomendada [lectorado autónomo], [26] pp.  (ISBN: 84-96403-80-7). 
 
Esta nova entrega de Mon Daporta Padín ofrécelles aos máis pequenos a posibilidade de 
coñecer os números do cero ao un contando galiñas. A través de breves composicións 
rimadas de catro versos, nas que se xoga cos números e o disparate, un galiñeiro de dez 
galiñas comeza a minguar, xa que unha vai cagar, outra foxe cara á lúa e así, 
sucesivamente, até que a última se afoga nun regueiro. A pena que causa ver a eira tan soa 
provoca que se vaia mercar unha galiña, á que se lle irán sumando, entre compras e 
agasallos, outras nove até conformar a decena inicial. Cada folla deste libro alongado 
presenta o número de galiñas indicado no texto, primeiro de dez a cero e, a continuación, 
seguindo a orde inversa. Así mesmo, a posición do texto segue o xogo numérico, posto que, 
segundo desaparecen galiñas, o texto descende na páxina e ascende co incremento de aves 
no curral. Trátase, en fin, dun volume que recorre ao texto literario e á imaxe para facilitar a 
aprendizaxe das primeiras nocións matemáticas. As ilustracións, do mesmo autor, son moi 
sinxelas. Os debuxos figurativos das galiñas manteñen as características máis significativas 
do animal, anque están feitas cunha gran economía de liñas e a cor sexa plana sen intención 
volumétrica. O formato vertical tan alongado condiciona a composición, que neste caso se 
limita a dispor as galiñas unha enriba da outra. 
 
 
 
Daporta Padín, Mon, Os números/As vogais/As formas/As cores/Os contrarios/Nenos do 
mundo/As sensacións, ilust. Anxo Fariña, Vigo: A Nosa Terra,  2005, col. Antón e Pompón, 
nº 1-7, idade recomendada [prelectorado], [20] pp.  (ISBN: 84-96403-75-0/84-96403-76-
9/84-96403-77-7/84-96403-78-5/84-96403-79-3). 
 
Colección de Anxo Fariña (Vigo, 1977) que ten como protagonistas a Antón, un neno con 
moitas ganas de aprender; Pompón, un rato amigo de Antón; e os Pelelliños, uns seres 
máxicos que só os poden ver os nenos e nenas. Presenta un formato pouco habitual, pois 
trátase de volumes rectangulares, nos que se recrean escenas nas que os protagonistas lles 
achegan de xeito moi didáctico ao lectorado agardado cuestións referidas a conceptos da 
vida cotiá como os números, as formas, as vogais, os contrarios, etc. Así, en Os números 
Antón e Pompón aprenden a contar a través dos seres ou obxectos que atopan no seu 
contorno, dende un peixe, flores, tartarugas, estrelas ou paxariños, que son recompilados na 



última páxina para lembrar o aprendido. En As vogais por medio das formas que presentan 
os sombreiros que os protagonistas atopan na casa do avó danse a coñecer as vogais, tanto 
as maiúsculas coma as minúsculas. En As formas os pelellos de Antón divírtense imitando 
formas que atopan como unha moeda, unha ventá, un libro, unha estrela, un dado, un 
cilindro, etc. figuras que reproducen Antón e Pompón en papel e cartón. En As cores 
recréase as diferentes cores que van adquirindo os pelellos amigos de Antón cando deciden 
que están cansos de ser brancos e comezan a pintarse mesturando unhas con outras, até que 
forman o arco da vella. En Os contrarios Antón e Pompón xogan na casa ás agachadas, á 
vez van aprendendo conceptos contrarios como esquerda-dereita, enriba-debaixo, grande-
pequeno ou dentro-fóra. En Nenos do mundo, Antón e os seus compañeiros de clase 
coñecen as características do vestiario e dos trazos físicos de nenas e nenos procedentes de 
diferentes lugares do mundo, dende unha xaponesa, un tuareg, un keniano, unha americana, 
un ruso, unha india, pasando por un esquimó, unha francesa ou un australiano até un 
escocés. En As sensacións Antón e Pompón acoden coa súa nai a un parque de atraccións 
no que soben nos diferentes aparellos e experimentan segundo as sensacións que viven 
sentimentos como medo, alegría, amizade, fame, sorpresa, enfado ou, despois do intenso 
día de actividade, canseira. En todos os volumes recóllese na última páxina a información 
total que se desenvolveu ao longo da obra, para que sirva de recordatorio ao lectorado 
agardado. As ilustracións do propio autor están realizadas cunha técnica, que conxuga o 
debuxo coas cores planas. As formas son figurativas e o colorido alegre e variado. A liña de 
contorno nas figuras está concibida cun estilo solto e dinámico. As composicións xogan co 
formato alongado do libro. 
 
 
Recensións: 
 
- María Navarro, 'Antón e Pompón', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 142, 
'Infantil/Xuvenil', 17 novembro 2005, p. VII. 
 
Anúnciase a publicación dunha nova colección dirixida aos máis pequenos, na que se centra 
o interese en aspectos como as cores, formas, vogais ou números. Sinálase que esta 
colección de formato peculiar está deseñada e ilustrada por Anxo Fariña, que nela os 
protagonistas son un neno chamado Antón, o rato Pompón e uns seres máxicos que só 
poden ver os nenos chamados Pelelliños. Dise que estes personaxes lle achegan ao 
lectorado agardado aspectos da súa realidade máis inmediata a través da asociación de 
cores con obxectos. Finalmente, considérase que os contidos, malia seren moi manidos, 
nesta colección están tratados de xeito novidoso. 
 
Referencias varias: 
 
- M. Barros, 'Fariña', A Nosa Terra, nº 1.192, 'Fin de semana', 6 outubro 2005, p. 33. 
 
Infórmase sobre o último traballo realizado polo ilustrador e debuxante Anxo Fariña, unha 
colección para os primeiros lectores titulada "Antón e Pompón". Dise que nesta obra Fariña 
trata de que os nenos se familiaricen coas cores, as formas, as vogais, etc. Ademais 
coméntase que as personaxes da obra de Fariña son seres máxicos que fan trasnadas e que 
só poden ser vistos polos cativos. Ademais de traballar para nenos tamén se di que fixo 



ilustracións e cómic para adultos, entre outras cousas. 
 
 
Fernández Serrano, Jacobo, A gardería de dona Bixelmina, ilust.do autor, Vigo: Edicións 
Xerais de Galicia,  outubro 2005, col. Merliño, idade recomendada [prelectorado], 31 pp.  
(ISBN: 84-9782-367-2). 
 
A fraqueza económica do circo obriga aos pais de Lucas Leoncavalo a abandonar os seus 
respectivos traballos de domador e trapecista e a enviar ao seu fillo a unha gardería para 
eles poderen traballar. A entrada nese recinto é terríbel, xa que só se ve brétema sombría e 
se escoitan os sons propios da tose ou da pulmonía. A valentía e destrezas circenses de 
Lucas anímano a pelexar contra virus e bacterias e a metelos nunha gaiola. Isto enfurece a 
dona Bixelmina, quen reclama que se ceiben os bechos, co pretexto de que é aconsellábel 
que os nenos se inmunicen dende ben pequenos. Abre a porta Leoncavalo e Bixelmina 
acolle os seus filliños microbios, que atacan de forma atroz a toda a rapazada. Lucas 
comprende a verdadeira querenza de dona Bixelmina e decide ir co seu amigo Mateo na 
procura da axuda dos animais para inmunizar a coidadora do medo e defender así a xustiza. 
A partir dese día, na vila de Lucas hai unha nova gardería, na que tamén teñen cabida as 
feras do circo. Esta historia de virus e microbios, que reflicte na súa esencia unha 
experiencia próxima a moitos pais e nenos das primeiras idades, é presentada por Jacobo 
Fernández Serrano nun texto rimado, con apelacións ao lector e certa dose de ironía, que, á 
súa vez, se complementa cunhas ilustracións figurativas do mesmo autor que amosan un 
mundo no que a imaxinación se mistura coa realidade. Por medio dos debuxos, e sobre todo 
do cromatismo empregado, séguese o desenvolvemento do relato. As composicións están 
en función de acentuar as situacións nas que se atopa o neno protagonista, centrando as 
formas arredor del, agrandando ao personaxe malo, xogando coas sombras ameazadoras, 
etc. 
 
 
 
Moreno, Mª Victoria, Eu conto, ti cantas..., ilust. Manolo Uhía, Vigo: Edicións Xerais de 
Galicia,  outubro 2005, col. Merlín, serie Azul, a partir de 7 anos, 59 pp.  (ISBN: 84-9782-
358-3). 
 
Poemario de María Victoria Moreno (Valencia de Alcántara-Cáceres, 1946-Pontevedra, 
2005), que reúne tres contos rimados titulados ¡Xa non teño medo!, editado en 1998 pola 
Xunta de Galicia; "Can branco, can negro" e ¿Un cachiño de bica?, que vira a luz en 1994 
da man de Ediciones SM. No primeiro caso, o neno protagonista describe o contorno 
nocturno no seu cuarto da bufarda, onde despois de adaptarse aos ruídos propios da noite 
descobre un novo universo de seres, uns reais como a choruma que roe a roupa vella e 
outros imaxinarios como os homes altos, aos que lle describe a súa vila durante a noite, na 
que aparecen os borrachos e varredores que pululan baixo a luz dos farois. No segundo 
conto, con formas que lembran os romances populares cóntase a vida de dous cans, Nico e 
Correcamiños, que despois do seu nacemento en contornos totalmente diferentes se atopan 
e viven unha grande amizade. Por último, o terceiro relato poético articúlase arredor de tres 
momentos importantes da vida: o almorzo, o xantar e a cea, ademais dun comezo e un 
remate. Nel cóntase cómo as letras adquiren vida e se van ensarillando unhas coas outras, 



nun xogo de combinacións infinitas. Tamén se lle achega ao lectorado agardado a estreita 
relación que existe entre Iván e a súa cadela Nica, na que descobre o moito amor que lle 
transmite. Son composicións de estrofas sinxelas, de catro e tres versos, unha estrutura que 
se repite, e nas que se empregan figuras poéticas moi variadas e moi próximas ás de 
transmisión oral, coas que se fai un canto á relación de amor e amizade e comprensión dos 
nenos e os animais. O texto aparece acompañado das ilustracións figurativas de Manuel 
Uhía (Portonovo, 1944), que están feitas cunhas acuarelas de cores delicadas. A técnica 
empregada transmite unha sensación de frescura e inmediatez, polo estilo húmido elixido e 
en cada unha das páxinas insírese unha greca decorativa na parte superior, mentres que o 
resto das ilustracións se espallan polas páxinas alternando cos poemas, completándoos coas 
súas imaxes e describindo os personaxes principais. 
 
 
Recensións: 
 
- A.S, 'Últimos versos de Mª Victoria Moreno', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 137, 26 
novembro 2005, p. 10. 
 
Infórmase do falecemento da escritora e tradutora de literatura infantil e xuvenil María 
Victoria Moreno, que recentemente publicara o seu último libro de poesía Eu conto, ti 
cantas. Indícase que o ilustrador é Manolo Uhía e infórmase que no volume, mediante 
poesía rimada, se recollen tres historias de forte pegada da tradición oral para que os nenos 
e nenas descubran os segredos.  
 
 
Rosende, Emilia, O circo/Cousas da rúa, ilust. Juan Vázquez, Tui: Concello de Tui ♦,  
2005, 62 pp.  (DL: VG.1042-2005). 
 
Volume de Emilia Rosende, que se estrutura en dúas partes. Por un lado, "Contos para 
nenos", na que se inclúen os contos titulados "O circo" e "Cousas da rúa" e, polo outro, 
"Poemas para nenos". A obra ábrese cunha nota autorial na que se expresa o desexo de que 
o lectorado agardado guste dos textos incluídos na obra. No que á poesía se refire, 
inclúense os poemas "O oso Gumersindo", "A panda dos rapaces", "Miña avoa", "Os 
rapaces están soñando", "Canción de onte", "Nanas do berce", "Lee contos" e "Saúdo". 
Estas composicións, con trazos das de transmisión oral, xiran arredor dos protagonistas dos 
contos, xa sexa referíndose ás calidades, aos estados anímicos, os seus gustos ou a relación 
que hai entre eles. Péchase o volume cunhas follas nas que se anima ao lectorado a 
compoñer os seus propios poemas. No interior hai algunha ilustración de Juan Vázquez. 
Son debuxos figurativos, a tinta e sen intencións volumétricas. 
 
 
 
 
VII.2.2. REEDICIÓNS E ADAPTACIÓNS 
 
Castro, Rosalía de, Adiós ríos, adiós fontes, ilust. Rodrigo Chao Blanco, A Coruña: Baía 



Edicións,  2005, col. Xiz de cor, idade recomendada [prelectorado], [32] pp.  (ISBN: 84-
96526-21-6). 
 
Reprodución do poema "Adiós ríos, adiós fontes", de Cantares gallegos (1863), de Rosalía 
de Castro (Santiago de Compostela, 1837-Padrón, 1885), nun paratexto dirixido ao 
lectorado máis novo. O texto está baseado na edición feita por Ricardo Carvalho Calero 
para Edicións do Patronato en 1976. Nel, a voz poética canta o desacougo e a desesperación 
que lle provoca ter que marchar da súa terra, á que canta unha loanza a través dos 
elementos que máis ama, especialmente os referidos á natureza, e dos que vai elaborando 
unha pormenorizada relación, dende os ríos e fontes, pasando pola horta ou o camposanto, 
até a casa. Nesta despedida sobrancea a crítica social á emigración que padecía Galicia no 
último tercio do século XIX, a denuncia do poder que sometía aos máis pobres e o atraso 
que iso provocaba. O poema, que aparece organizado arredor dunha estrofa nas páxinas 
pares, inclúese completo na última páxina, onde se sinala tamén a súa localización. Ao ton 
melancólico e, por veces dramático, contrapóñense as ilustracións de Rodrigo Chao Blanco, 
que lle imprimen un forte ton humorístico.  
 
 
 
Kalandraka Editora, Concerto para animais, ilust. Roger Olmos, narración de Sergio 
Pazos, trad. Kalandraka, música de Andrés Valero Castells, dirección musical David 
Ethève, Pontevedra: Kalandraka Editora,  maio 2005, col. Sondecontos, nº 5, idade 
recomendada [lectorado autónomo], Libro e CD-Rom, [36] pp.  (ISBN: 84-8464-528-2). 
 
Unha mostra máis da fusión de diversas artes ofrécea a presente recreación dun poema 
popular colombiano ilustrado por Roger Olmos (Barcelona, 1975) e acompañada dun CD, 
no que se recolle a historia na voz de Sergio Pazos, así como a audición da composición 
musical feita para a ocasión por Andrés Valero Castells e interpretada pola Orquestra 
Sinfónica de Galicia, baixo a dirección de David Ethève. A irregular combinación de 
estrofas de dous, tres e catro versos sen rima marcada sustenta a voz do director de 
orquestra, que vai chamando ao escenario a unha ampla variedade de animais (un oso, un 
escaravello, unha abella, un rinoceronte, un ornitorrinco, un pingüín, un tucán, un caimán 
ou un mandril) con certos instrumentos (unha frauta, un bombo, unhas castañolas, unhas 
maracas, unha guitarra ou un tambor) para dar comezo ao "Concerto para animais". Trátase, 
en fin, dun proxecto, que lle permite ao lectorado máis novo ler en galego as historias 
populares doutros pobos e razas, ao tempo que ampliar os seus coñecementos sobre a fauna 
e a música e gorentar unha nova composición estética, poética e musical tan do gusto das 
súas idades.  
 
 
 
 
VII.2.3. TRADUCIÓNS OU VERSIÓNS 
 
García Teijeiro, Antonio, Trobalinguas, prólogo de Sara Moreno Valcárcel, ilust. Tesa 
González,, Madrid : Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil ♦,  



outubro 2005, idade recomendada [lectorado autónomo], 130 pp.  (DL: CA-554/05). 
 
Edición non venal de dous mil cincocentos exemplares que se abre cun prólogo de Sara 
Moreno, coordinadora da publicación, no que xustifica o volume argumentando que a 
poesía é unha grande embaixadora para que nos acheguemos aos nosos semellantes e que 
os nenos son os seus mellores receptores, xa que non existe neles medo nin vergonza a 
expresar ou deixar ver as súas emocións. Sinala que a Asociación Española de Amigos del 
Libro Infantil y Juvenil reuniu catro grandes poetas do Estado español que "se han 
apropiado unos y otros de sus poemas y les han puesto las palabras de sus lenguas". A 
seguir, inclúense cinco composicións de cada un dos poetas seleccionados: Miquel Desclot 
(Barcelona, 1952); Antonio García Teijeiro (Vigo, 1952); Juan Kruz Igerabide (Aduna, 
Guipúscoa, 1956) e Ana María Romero Yebra (Madrid, 1945), representativas da súa 
poética. García Teijeiro inclúe no volume "Un bico porque si", "Choiva no río", "No 
principio", "A trompeta" e "Cabalo branco". Os textos preséntanse traducidos ás catro 
linguas do Estado. As ilustracións de Tesa González (Getxo, Biscaia) para este libro de 
poemas xogan con distintos obxectos ou símbolos vinculados a cada poesía. As formas 
están traballadas con ordenador, ampliando ou deformando as imaxes chegando, ás veces, a 
formas totalmente abstractas. Ao comezo dos capítulos hai unha fotografía de cada poeta 
tratada cunha trama que lle achega textura; está impresa en papel vexetal que transparenta 
as letras coa biografía do autor da páxina seguinte. A gama cromática empregada nas 
ilustracións achega un ton cálido ao libro. 
 
 
Referencias varias: 
 
- A.N.T., 'Antonio García Teixeiro: 'As linguas están para sumar, non para restar', A Nosa 
Terra, nº 1.195, 'Fin de semana', 27 outubro 2005, p. 33. 
 
Dáse conta da presentación en Madrid de Trobalinguas, acto ao que asistiron Miguel 
Desclot, Juan Kruz Igerabide e Ana María Romero Yebra. Sinálase que se trata dun volume 
no que se recollen poemas nas catro linguas do estado e que é unha obra promovida pola 
Asociación Española de Amigos del Libro Infantil, a iniciativa de Sara Moreno. Destácase 
a importancia de amosar a pluralidade lingüística do país e resalta a dificultade de traducir 
poesía, na que o importante é a emoción que transmite ás persoas. Tamén se destaca que a 
poesía está nun dos seus mellores momentos e remátase salientando a complicidade 
demostrada polos autores na presentación deste volume.  
 
- A.N.T., 'Bico, Musu, Beso, Petó', A Nosa Terra, nº 1.197, 'Fin de semana', 10 novembro 
2005, p. 34. 
 
Comeza salientando que vén de saír do prelo o volume Trobalinguas, froito da idea de catro 
amigos poetas que fan recitais en diferentes linguas. Sinálase que a obra é publicada pola 
Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil e recóllense as palabras de 
Sara Moreno Valcárcel, autora do prólogo, nas que salienta que a poesía transmite 
sentimentos, malia descoñecer o idioma. Sinálanse tamén algúns dos autores participantes, 
entre os que figura Miguel Desclot, Antonio García Teijeiro, Juan Cruz ou Ana María 
Romero. Explícase que cada poema aparece traducido ás catro linguas do estado español e 



reprodúcese nas diferentes versións o poema "Un bico porque si", de García Teijeiro. 
 
- Alberto Quian, 'Catro poetas reivindican a concordia entre as linguas oficias do Estado', 
Faro de Vigo, 'Sociedad y cultura', 12 novembro 2005, p. 42. 
 
Dáse noticia da presentación do libro Trabalinguas editado pola Asociación Española de 
Amigos do Libro Infantil e Xuvenil na Casa do Libro de Vigo, cun recital dos seus catro 
autores: o barcelonés Miquel Desclot, o vigués Antonio García Teijeiro, o guipuscuano 
Juan Kruz Igerabide e a madrileña Ana María Romero Yebra. Coméntase que Teijeiro foi o 
anfitrión do acto, o cal defende o valor da poesía como nexo dos pobos, salientando que un 
Estado é máis rico canto máis plural é. Para rematar, faise referencia á dificultade da 
tradución poética, onde Teijeiro explica que, os poemas son versións nas linguas de cada un 
deles dos poemas dos outros autores. 
 
 
 
VII.2.4. ANTOLOXÍAS 
 
Alonso, Fran, Poetízate, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. Fóra de xogo, nº 89, 
idade recomendada [mocidade], 215 pp.  (ISBN: 84-9782-402-4). 
 
O antólogo Fran Alonso (Vigo, 1963) recolle nesta antoloxía poemas de autores e autoras 
moi recoñecidos na literatura institucionalizada de adultos, e mesmo moi novos, e da 
literatura infantil e xuvenil, aínda que non todos practicasen o xénero poético. No prólogo, 
despois dunhas reflexións sobre o xénero tentando eliminar o tópico de que a poesía é un 
xénero romántico e difícil, invita a ler poemas, que "falan de cousas durísimas" e poemas 
de fácil comprensión, aínda que ás veces non sexa nin preciso entendelos senón gozalos. 
Asegura que achegarse á poesía é como achegarse a calquera outra arte ou oficio, pon como 
exemplo a un xogador de fútbol e despois de moitas reflexións para eliminar tópicos e 
animar a ler poesía explica cómo concibiu Poetízate, unha poesía pensada para o lectorado 
agardado ao que se dirixe a colección. Por iso, o antólogo recolle "os poemas máis amenos" 
e "non segue ningún canon da poesía moderna", nin sequera unha elección de carácter 
persoal guiada por criterios estéticos. Explica que está organizada por orde cronolóxica de 
nacemento dos autores, que Rosalía de Castro abre a antoloxía e que debaixo de cada 
poema se dá noticia da data de nacemento do seu autor e da obra á que pertence o poema. 
Os autores antologodos son: Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 1837-Padrón, 
1885), Eduardo Pondal (Ponteceso, 1935-A Coruña, 1917), Manuel Curros Enríquez 
(Celanova, 1851-A Habana, 1908), Antonio Noriega Varela (Mondoñedo, 1869-Viveiro, 
1947), Ramón Cabanillas (Fefiñáns-Cambados, 1876-Cambados, 1959), Luís Pimentel 
(Lugo, 1885-1958), Eduardo Blanco Amor (Ourense, 1897-Vigo, 1979), Manuel Luís 
Acuña (Sobrado-Pobra de Trives, 1899-Ourense, 1975), Manuel Antonio (Rianxo, 1900-
Asados-Rianxo, 1936), Luís Amado Carballo (Pontevedra, 1901-1927), Aquilino Iglesia 
Alvariño (Seivane-Abadín, 1909-Santiago de Compostela, 1961), Álvaro Cunqueiro 
(Mondoñedo, 1911-Vigo, 1981), Celso Emilio Ferreiro (Celanova, 1912-Vigo, 1979), Xosé 
María Díaz Castro (Parga-Guitiriz, 1914-Lugo, 1990), Xosé María Álvarez Blázquez (Tui, 
1915-Vigo, 1985), Miguel González Garcés (A Coruña, 1916-1989), María Mariño (Noia, 



1918-Parada do Courel, 1967), Pura Vázquez (Ourense, 1918-2006), Antón Tovar (Rairiz 
de Veiga, 1921-2004), Luz Pozo Garza (Ribadeo, 1922), Xosé Neira Vilas (Gres-Vila de 
Cruces, 1928), Manuel María (Outeiro de Rei, 1929-A Coruña, 2004), Uxío Novoneyra 
(Parada de Moreda-O Courel, 1930-Santiago de Compostela, 1999), Xohana Torres 
(Santiago de Compostela, 1930), Bernardino Graña (Cangas, 1932), Antón Avilés de 
Taramancos (Noia, 1935-1992), Salvador García-Bodaño (Vigo, 1935), Xosé Luís Méndez 
Ferrín (Ourense, 1938), María Xosé Queizán (Vigo, 1939), Xavier Rodríguez Baixeras 
(Tarragona, 1945), Marilar Aleixandre (Madrid, 1947), Marica Campo (Val do Incio, 
1948), Alfonso Pexegueiro (Angoares-Ponteareas, 1948), Ana Mª Fernández (Palma de 
Mallorca, 1949), Xosé María Álvarez Cáccamo (Vigo, 1950), Vicente Araguas (Xuvia-
Narón, 1950), Darío Xohán Cabana (Roás-Costeiro-Terra Chá, 1952), Antonio García 
Teijeiro (Vigo, 1952), Xulio Valcárcel (Lugo, 1953), Xavier Seoane (A Coruña, 1954), 
Chus Pato (Ourense, 1955), Francisco X. Fernández Naval (Ourense, 1956), Claudio 
Rodríguez Fer (Lugo, 1956), Grupo de Comunicación Poética Rompente, Ramiro Fonte 
(Pontedeume, 1957), Gonzalo Navaza (Lalín, 1957), Pilar Pallarés (Culleredo, 1957), 
Antón Reixa (Vigo, 1957), Manuel Rivas (A Coruña, 1957), Luísa Villalta (A Coruña, 
1957-2004), Miguel Anxo Fernán-Vello (Cospeito, 1958), Manuel Forcadela (Forcadela-
Tomiño, 1958), Lois Pereiro (Monforte de Lemos, 1958-1996), Anxo Angueira (Manselle-
San Xulián de Laíño-Dodro, 1960), Antón Lopo (1961), Eva Veiga (Ombre-Pontedeume, 
1961), Xela Arias (Lugo, 1962-Vigo, 2003), Lino Braxe (Mugardos, 1962), Eusebio 
Lorenzo Baleirón (Laíño-Dodro, 1962-1985), Ana Romaní (Noia, 1962), Xavier Santiago 
(Ourense, 1963), Ronseltz (colectivo poético), Miro Villar (Cee, 1965), Marta Dacosta 
(Vigo, 1966), Raúl Gómez Pato (1966), Rafa Villar (Cee, 1968), Kiko Neves (1969), Celso 
Fernández Sanmartín (1969), Eduardo Estévez (1969), Carlos Negro (1970), Lupe Gómez 
(1972), Estevo Creus (1975), Olga Novo (1975), Maria do Cebreiro (Santiago de 
Compostela, 1976), Yolanda Castaño (A Coruña, 1977), Emma Couceiro (1977), María 
Lado (1979), Lucía Novás (1979), Daniel Salgado (1981) e Antía Otero (1982). 
 
 
 
 
 
VII.3. TEATRO 
 
 
VII.3.1. DRAMATURGOS GALEGOS 
 
Arca Caldas, Olimpio, Parasitos na escola, A Estrada: Edicións Fervenza �,  2005, col. A 
Pinguela. Teatro Escolar para ler e representar, nº 28, idade recomendada [lectorado 
autónomo], 15 pp.  (ISBN: 84-96368-18-1). 
 
Xoguete escénico, pensado para nenos de educación infantil e de primeiro ciclo de 
primaria, realizado por Olimpio Arca Caldas (Cuntis, 1928), no que catro nenos dan conta 
da entrada na escola de dous parasitos: unha pulga e un piollo. Estes dous animais, aínda 
que nun inicio pelexan, logo fan as paces e deciden, unha vez que  consigan enganar á 
mestra, "atacar" aos nenos da escola. A súas intencións fánanse coa chegada do fumigador 



DDT que acaba con eles e que lles recorda aos rapaces e á mestra que con "roupa limpa e 
bañadiños non volverán estes bichiños". Finalmente, o Mago Pirulo converterá á pulga e ao 
piollo en nenos da escola e todos xuntos farán unha festa. A peza está ilustrada polo 
alumnado de infantil de cinco anos do CEIP do Foxo cuxa profesora titora é María Isabel 
Vicente Vinseiro. As ilustracións que acompañan os textos son debuxos en branco e negro 
feitos por nenos. 
 
 
 
Carbajal, Miguel, A danza das bruxas, Premio Na Vangarda 2004, A Estrada: Edicións 
Fervenza �,  2005, col. A Pinguela. Teatro Escolar para ler e representar, nº 30, idade 
recomendada [lectorado mozo], 19 pp.  (ISBN: 84-96368-23-8). 
 
Obra dramática escrita e dirixida por Manuel Carbajal (Alemparte-Ouzande-A Estrada, 
1965) en colaboración con Mari Villar, que foi representada polo alumnado do IES Manuel 
García Barros e coa que gañaron o concurso de teatro "Na Vangarda" 2004, convocado 
pola Consellaría de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado. Ábrese o volume cun 
texto que leva por título "A xeito de limiar", no que Manuel Prieto Comesaña, "Manquiña", 
comenta como membro do xurado aqueles aspectos que mellor foron valorados, entre eles a 
proposta estética, a execución ou a boa dirección e coreografía. Conta tamén cunha 
introdución do propio director, na que explica a concepción desta peza teatral sen texto, coa 
que se busca expresar "un pensamento, un desexo, unha ilusión. O desexo dunha sociedade 
onde cada persoa ocupe o seu espazo vital, desenvolvendo o seu potencial humano sen 
sentimentos nin vencellos". Os personaxes que forman parte do reparto son un presentador, 
seis bruxas e seis personaxes de negro. A través da música e dos movementos vaise 
marcando a evolución dos personaxes, que inicialmente están sometidos a un modelo de 
vida mecánico, no que non teñen identidade propia, pero que a medida que avanza a acción 
van rompendo as ataduras sociais e sentindo a liberdade como individuos, un novo estado 
que se plasma mesmo na súa apariencia física e na actitude. Na cuberta ten un debuxo moi 
contrastado de Rosa Herráiz Cabanas, que, a pesar da súa esquematización, evoca unha 
danza de bruxas. No interior hai fotografías de Xoque Carbajal que corresponden á 
representación da obra. 
 
 
 
Gómez Silva, Cristina, Perspectivas ou folerpas, introdución de Lourenzo Álvarez Ruíz, A 
Estrada: Edicións Fervenza �,  2005, col. A Pinguela. Teatro Escolar para ler e representar, 
nº 29, idade recomendada [lectorado mozo], 15 pp.  (ISBN: 84-96368-17-3). 
 
Ábrese este número vinte e nove da colección teatral "A Pinguela" cunha "Introdución" de 
Lourenzo Álvarez Ruíz, na que, despois de facer unha serie de consideracións metafísicas, 
comenta que nesta peza se ofrece unha reflexión sobre a importancia do punto de vista á 
hora de analizar un asunto determinado. Apunta que presenta certas similitudes coa 
sabedoría popular ou con algúns relatos de Cousas, de Castelao, á vez que achega o seu 
argumento. A obra propiamente dita de Cristina Gómez Silva consta dun só acto, que 
arranca coa voz dun presentador, quen anuncia a chegada do Natal e que, a continuación, se 
van presentar unha serie de puntos de vista diferentes de diversos personaxes sobre esta 



cuestión e que varían segundo o papel que a cada un lle toca levar a cabo neste "absurdo? 
Teatro da vida". A seguir, un carteiro, un "Pixa", un vendedor de xoguetes, un ladrón, un 
borracho, un cura, un macarra, un piñeiro, unha bóla, un estranxeiro, unha ama de casa, 
unha nena, o rei Baltasar e o dono dunha pequena empresa van amosarnos como o Natal se 
converte nunha realidade poliédrica, xa que a súa concepción varía en función da opinión 
de cada un deles. Así, aparece a idea do mercantilismo, da hipocrisía ou do 
convencionalismo, o que desfigura e dexenera os propios valores do Nadal, aínda que 
tamén fica aínda a ilusión nunha nena. O debuxo en grises da cuberta realizouno Manuel 
Fragoso e evoca unha paisaxe invernal. Chama a atención que na mesma imaxe convivan 
os tres Reis Magos a camelo cun fondo con construcións urbanas e actuais. A mestura de 
distintas realidades avanza parte da temática da obra. 
 
 
 
González Costa, Teresa, Unha noite de medo... tricolor, A Estrada: Edicións Fervenza �,  
2005, col. A Pinguela. Teatro Escolar para ler e representar, nº 35, idade recomendada 
[lectorado autónomo], 12 pp.  (ISBN: 84-96368-13-0). 
 
Peza de teatro de Teresa González Costa na que se desenvolve o encontro de Petra e Nono 
co científico azul ceo chamado Tato, o científico verde botella, Prisciliano, e a científica 
vermello paixón, Abilia. Este encontro ten lugar cando Petra e Nono se refuxian do frío 
nunha casa, que resulta ser o castelo encantado dos tres peculiares científicos, aos que van 
coñecendo e temendo polas reaccións que demostran ante os visitantes, aos que convidan a 
cear con eles e descubrir as peculiaridades das súas receitas de rosas. Finalmente, o 
espectador descobre que todo se trata do soño que está vivindo Nono, pois cando esperta 
pola mañá Petra infórmao de que é o día de San Valentín, que a el lle gustan as rosas de 
cores e que debería erguerse da cama para almorzar, elementos todos presentes no mundo 
onírico. A cuberta ten un pequeno debuxo a tinta da mesma autora. 
 
 
 
González Costa, Teresa, Quen dixo bombóns?, A Estrada: Edicións Fervenza �,  2005, 
col. A Pinguela. Teatro Escolar para ler e representar, nº 34, idade recomendada [lectorado 
autónomo], 11 pp.  (ISBN: 84-96368-14-9). 
 
Peza de teatro de Teresa González Costa (O Grove, 1975) que ten como escenario unha 
tenda de lambetadas, na que a dona está a comer caramelos cando chegan a mercar unha nai 
e un fillo. Despois da confusión inicial pola chegada dos clientes, que non saben qué queren 
mercar, entran na tenda dous atracadores. A partir de aquí sucédense os diálogos 
contraditorios entre os desexos dun dos atracadores por comer bombóns e a negativa do 
outro, que lle advirte que lle sentan mal. A discusión entre o atracador e a atracadora segue 
mentres a tendeira sofre un desmaio e entra na tenda o Falabarato, que acaba por venderlle 
bombóns a todos os presentes para abraio da tendeira, quen fica de novo soa na tenda. 
Trátase dunha peza breve, con trazos do teatro do absurdo, na que se observan tamén xogos 
de intertextualidade explícita, como a alusión ao Frautista de Hamelin, que representa o 
Falabarato. A cuberta ten un pequeno debuxo a tinta da mesma autora. 
 



 
 
González Costa, Teresa, O soño de Leila, A Estrada: Edicións Fervenza �,  2005, col. A 
Pinguela. Teatro Escolar para ler e representar, nº 33, idade recomendada [lectorado 
autónomo], 18 pp.  (ISBN: 84-96368-15-7). 
 
Obra de teatro escrita por Teresa González Costa e publicada na colección "A Pinguela". 
Comeza cunha introdución que recolle as palabras daquelas persoas implicadas na 
elaboración da mesma e máis no proxecto da súa posta en escena, xa que se insire no teatro 
escolar para ler e representar. A intención da obra é servir de punto de inflexión sobre a 
inxustiza social, o racismo ou a amizade, así como amosar, en certa forma, a cultura xitana. 
Segue cunha nota da autora na que fala sobre a primeira representación da obra. O soño de 
Leila é a histora dunha muller xitana, Leila, que conta aos nenos cousas da súa nenez. 
Vanse así tecendo os primeiros días de escola, os primeiros amigos como Dani, que a 
defende sempre dos ataques daqueles que non entenden a forma de vida xitana e o soño… 
aquel soño da Casa das Mil Fiestras, unhas abertas pero outras pechadas, as menos, pero 
que Leila quere abrir para que o mundo sexa libre, unha festa. A cuberta ten un pequeno 
debuxo a tinta da mesma autora. 
 
 
 
Labraña, Carlos, O teatro dos soños, Finalista do VII Concurso de teatro infantil Xeración 
Nós, ilust. Lola Garcerá, A Coruña: Asociación Cultural Garola,  2005, col. A biblioteca 
ambulante da Garola, nº 3, idade recomendada [lectorado autónomo], 58 pp.  (ISBN: 84-
607-99607-3). 
 
Peza teatral de Carlos Labraña Barrero (Cedeira, 1969) que ten como protagonista a Susa, 
unha nena a quen seus pais lle agasallan polo aniversario a Pirámide de Vidro que tanto 
desexaba. Cando esperta, descóbrea e, con ela nas máns, oe a voz da invisíbel Fusa, a máis 
vella das cancións, que pertence a un dos pobos más antigos do Mundo dos Soños. Fusa 
cóntalle á nena que felices eran até que Senmus, o señor das caixas de música, liberou aos 
monstros do Pozo dos Pesadelos e robou o corazón do seu Mundo dos Soños, a Pirámide de 
Vidro. Para que os soños volvan ser como antes, Susa debe pasar ao mundo da imaxinación 
e derrotar a Senmus antes de que acabe a noite, pois senón non poderá voltar á Terra. Susa 
deséxao intensamente e aparece nese mundo da fantasía. Alí encóntrase a Thamiris, a 
Meiga da Folla, que busca aos Mestres das Cores Esquecidas para encontrar as cores, 
desaparecidas da Fraga Escintilante. Logo Azul, Vermello e Amarelo, os tres Mestres das 
Cores, son perseguidos polo monstro Bicéfalo (composto de dúas cabezas, Bocexas e 
Marulo, convertidos nun corpo único por unha moura á que querían roubar), un dos 
secuaces mandado por Senmus para evitar que axuden a Susa. A nena protagonista coñece 
que debe quitarlle a pirámide a Senmus nun descoido, pero cando se atopa con este, 
Senmus fai soar unha canción que a adormece. Entre Thamiris, os tres Mestres e Fusa 
despistan a Senmus, que tenta capturalos, e Susa logra fuxir. Nese momento Susa esperta 
do seu soño coa pirámide rota. Seus pais deciden mercarlle outro agasallo: unha caixa de 
música que non soa. Susa, moi leda, recorda a súa fantasiosa aventura. As ilustracións 
interiores de Lola Garcerá están realizadas con tinta e caracterizan, polo aspecto e polas 



roupas, aos personaxes que protagonizan a obra. 
 
 
Recensións: 
 
- Paula Fernández, 'No teatro dos soños', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 130, 
'Infantil/Xuvenil', 23 xuño 2005, p. VII. 
 
Comeza facendo referencia a que o autor Carlos Labraña xa é coñecido no mundo do teatro 
debido ao seu traballo no eido da literatura infantil. Agora achégase á última entrega que 
leva por título O teatro dos soños. Sinálase que esta peza se inclúe na "Biblioteca 
ambulante da Garola", coa que se propón unha posta en escena de teatro infantil galego de 
gran calidade, ao reultar finalista do premio "Xeración Nós", importante por poñer de 
manifesto os esforzos dun grupo de escritores que quixeron dignificar o xénero. Achégase 
ao argumento da obra, presenta os personaxes e o mundo no que se desenvolve. Destaca 
que se trata dunha mestura entre o mundo onírico e a realidade, unha historia que atraerá 
aos rapaces, sen esquecer que poderán representala. 
 
Referencias varias: 
 
- R. L., 'O teatro dos soños', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 111, 'Letras en galego', 28 
maio 2005, p. 12. 
 
Fálase da obra infantil O teatro dos soños, de Carlos Labraña, ilustrada por Lola Garcerá. 
Indícase que chega da man do colectivo cultural Garola de Cedeira, que tamén traballa 
como editorial. Dise que, con cincuenta e sete páxinas e a un prezo de seis euros, esta é 
unha obra ben escrita, especialmente pensada para que os nenos lembren que hai un país 
que fai que medran todas as emocións.  
 
- A.T.B., 'Las editoriales asimilan literatura y narrativa y dejan de lado al teatro', El Correo 
Gallego, 'Entrevista', 27 xullo 2005, p. 10. 
 
Entrevista con Carlos Labraña, na que comeza referíndose ao seu gusto polo teatro e a 
compatibilidade que leva a cabo co seu traballo na Administración. Comeza explicando de 
cándo vén a súa afección polo teatro, o seu labor no colectivo Garola e a súa decisión de 
escribir logo de resultar gañador do II Concurso Xeración Nós de Textos Teatrais Infantís. 
Critica o pouco apoio co que conta este xénero por parte das editoras e tamén do público, 
ofrecendo algunhas recomendacións para visibilizar este tipo de literatura. Remata 
referíndose á obra O teatro dos soños, na que destaca a dobre lectura que se pode facer.   
 
 
Losada Diéguez, Antón, A domeadora, ilust. Heitor Picallo, A Estrada: Edicións Fervenza 
�,  2005, col. A Pinguela. Teatro Escolar para ler e representar, nº 25, idade recomendada 
[lectorado autónomo], 44 pp.  (ISBN: 84-96368-21-1). 
 
Peza teatral de Antón Losada Diéguez (Boborás, O Carballiño,1884-Pontevedra, 1929) que 



narra a historia que ten como protagonista a Fany, unha muller moi adiñeirada que vive nun 
pazo ao coidado dos seus criados, entre eles, os caseiros Sabela e Gores. Á señora do pazo 
escápalle o can, que case morde a un veciño, e non atopa a ninguén entre os seus "súbditos" 
que se atreva a ir na súa busca e captura. É Chinto quen realiza a tarefa, mentres a súa 
namorada Catuxa, a filla de Sabela e Gores, sofre pola demora do seu regreso. Catuxa 
convence a seu pai para ir na busca de Chinto a quen atopan ensanguentado pola loita que, 
para defenderse, mantivo co animal. Fany moi anoxada porque Chinto matara a súa 
mascota bótao fóra do pazo e pídelle que non volva máis, razón pola que Chinto decide 
marchar ás Américas para conseguir diñeiro, ser rico e poder algún día vivir nun pazo coa 
súa Catuxa. Finalmente Fany, admiradora da virilidade de Chinto, non comprendida por 
Enrique, o seu namorado, e polos seus amigos Guillermo, Adolfo e Luísa, señoritos todos 
eles de pobo, fai que Chinto non marche e volva traballar no pazo, no que conseguirá máis 
cartos que emigrando e poderá casar finalmente con Catuxa. No interior hai fotografías de 
distintos momentos da vida do autor do texto e unhas ilustracións de Héitor Picallo sobre os 
personaxes da obra. A técnica empregada é a tinta e a colaxe.  
 
 
 
Neira Cruz, Xosé A., A noite da raíña Berenguela, Premio Lazarillo, ilust. Kiko da Silva, 
Barcelona: Planeta&Ofxord,  abril 2005, col. Camaleón, serie Verde, a partir de 10 anos, 
112 pp.  (ISBN: 84-9811-011-4). 
 
Texto dramático de Xosé A. Neira Cruz (Santiago de Compostela, 1968) baseado na lenda 
compostelá arredor da raíña Berenguela e da noite do 24 de xullo, cando a raíña pasea polas 
rúas da cidade contaxiando a súa beleza a quen se lle cruce no camiño. O volume comeza 
cun texto introdutorio, "Sobre lendas e historia", no que se achegan algúns datos históricos 
sobre os personaxes da peza e sobre a tradición compostelá que lembra a raíña. A seguir, en 
"Sobre a farsa que segue", explícase que o texto non pretende ser fiel á historia nin ás 
lendas das que parte, aínda que beba de ambas, e que está adobiada coa fantasía e o soño. 
En "Sobre os personaxes" ofrécense as características de cada un dos protagonistas. O texto 
dá comezo cun "Acto prólogo" no que aparecen O Vello das Pombas, un ancián que é o 
encargado de contarlle a Comba, unha nena de nove anos tímida e solitaria, a historia da 
raíña co fin de explicarlle que hai persoas que a pesar de ser consideradas raras ou tolas, 
son verdadeiramente especiais. Este prólogo dá pé aos tres actos que seguen que reflicten a 
vida de Berenguela no palacio: a súa gran soidade; o seu matrimonio cun rei comechón que 
non entende os seus desacougos; as cartas de amor que recibe do Xograr Reinaldos; a súa 
amizade con Frei OdranoeL, o insólito inventor de enxeños; as intrigas do manipulador 
Xelmírez; e a súa morte, coa que consegue a liberdade e a felicidade que se lle negou en 
vida. Un breve entreacto volve presentar ao Vello con Comba, co obxectivo de lembrar que 
a historia é inxusta e ignora o que a memoria popular non esquece. As ilustracións en 
branco e negro de Kiko da Silva (Vigo, 1979) achegan información sobre os personaxes da 
obra. A técnica de debuxo empregada é rica en contrastes de luces e sombras. Nas 
composicións hai un predominio de liñas curvas que fan a ilustración moi dinámica. 
 
 
Recensións: 
 



- María Navarro, 'Berenguela, raíña', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 143, 
'Infantil/Xuvenil', 24 novembro 2005, p. VII. 
 
Comentario de A noite da raíña Berenguela, da que comeza sinalando que o seu autor, 
Xosé Antonio Neira Cruz, se basea nun personaxe histórico, a raíña Berenguela, para levar 
adiante esta peza de teatro. Comenta que esta peza está ilustrada por Kiko da Silva e que foi 
publicada por Planeta&Oxford. Dise que esta obra tenta dar explicacións da tradición 
compostelá e lembra o argumento. Comenta que o resultado é un texto que recolle materia 
dunha época como a Idade Media e que actualiza o comportamento, a ideoloxía e a lingua 
dos personaxes. Recorda a estrutura e o argumento da obra, así como o seu 
desenvolvemento. Remata sinalando que nela se atopan ingredientes propios desa época e 
momento concretos que recrea. 
 
Referencias varias: 
 
- Roberto Pascual, 'A raíña do escenario compostelán', Grial, nº 166, 'O espello das letras', 
2005, pp. 142-144. 
 
Dáse conta da publicación por parte da editorial Planeta d'A noite da raíña Berenguela, 
escrita por Xosé A. Neira Cruz. Sinala que a peza de teatro recrea os últimos días do tráxico 
destino da raíña Berenguela, filla de Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, a cal foi 
casada á forza co rei Afonso VI e viviu os seus últimos momentos na abulia e no 
desasosego. 
 
 
- Primeras noticias, 'Creo que el teatro infantil sufre el dobre castigo de la indiferencia', 
Primeras noticias, nº 210, 2005, pp. 45-47. 
 
Conversa con Xosé Antonio Neira Cruz con motivo do seu galardón no Premio Lazarillo de 
Creación Literaria, na que comeza referíndose á grande influencia na súa creación das 
historias que lle contaban súas avoas. Lembra que comezou a escribir sendo moi novo, 
primeiro unhas fábulas e logo un pequeno xornal que repartía entre os membros da súa 
familia. Sobre as diferentes facetas da súa vida (escritor, xornalista, tradutor, etc.) considera 
que todas teñen como denominador común a "pasión por la palabra". Do traballo de escritor 
considera que é reinventar o mundo, unha experiencia que cualifica de única e moi 
gratificante. Sinala que non é metódico, que sente unha preferencia especial por Ó outro 
lado do sumidoiro, por ser o seu primeiro libro, e que tenta que cada nova obra sexa mellor 
que a anterior. De A noite da raíña Berenguela destaca que é unha obra moi compostelá, 
que lle dedicou á súa cidade, con moito humor e desdramatizadora, algo irreverente e 
melancólica. Sinala que levaba anos dándolle voltas á idea, aínda que ao final foron os 
propios personaxes os que determinaron a súa forma de peza teatral. Sobre o teatro infantil 
cre que sofre a dobre indiferenza de ser teatro e infantil. Sinala que o premio foi unha 
grande alegría, especialmente por verse na nómina de autores aos que le e admira, e 
considera que os premios poden ser un incentivo para o fomento da lectura. Remata 
manifestando o respecto que lle merece a Literatura infantil e xuvenil e que son moi 
numerosas as obras que ten en perspectiva. 
 



 
Pousa Díaz, Mario, O xuízo de Roxelio Pardiñas, "O Cucutruxo", limiar de Avelino Pousa 
Antelo, A Estrada: Edicións Fervenza �,  2005, col. A Pinguela. Teatro Escolar para ler e 
representar, nº 24, idade recomendada [lectorado mozo], 17 pp.  (ISBN: 84-96368-11-4). 
 
Peza de teatro de Mario Pousa Díaz (1949-2001), que foi representada por primeira vez en 
Pontecesures en 1972. Conta cun limiar de Avelino Pousa Antelo, pai do autor, no que 
explica que este texto o atopou entre as pertenzas do seu fillo, morto de cancro cando 
contaba con cincuenta e dous anos. Lembra a grande actividade que levou a cabo durante a 
súa vida, as inquietudes que tiña e o cariño que espertou entre moita xente que o coñeceu, 
como queda plasmado nalgúns textos que se reproducen. Estruturada en dous actos, na peza 
desenvólvese o xuízo que se segue contra Roxelio Pardiñas, alcumado "O Cucutruxo", no 
que se lle acusa do roubo dunha vaca a Moncho da Farracachina, un rico labrador da aldea. 
Mediante o humor, os equívocos, a ironía e o sarcasmo desenvólvese un xuízo no que se 
demostra que o acusado foi inxuriado por unha sospeita, pero da que non se pode demostrar 
nada, polo que Roxelio será absolto. Na cuberta ten un debuxo en branco e negro de Ana 
Pillado co protagonista da obra. 
 
 
 
Riobó Pose, Xoán Carlos, O Retábulo das Marabillas no País do Chapapote, A Estrada: 
Edicións Fervenza �,  2005, col. A Pinguela. Teatro Escolar para ler e representar, nº 31, 
idade recomendada [lectorado autónomo], 19 pp.  (ISBN: 84-96368-22-X). 
 
Adaptación que Xoan Carlos Riobó Pose (Moaña, 1963) fixo do "Retábulo das marabillas", 
de Miguel de Cervantes, para a representación realizada polo grupo de teatro do CEIP "A 
Rúa" e estreada no mes de xuño de 2003. Ábrese cun introito do autor no que Riobó 
comenta por qué e cándo decidiu realizar a adaptación da obra de Cervantes e cómo foi a 
súa experiencia cos nenos e nenas. A seguir, reprodúcese a peza na que Don Quixote se 
presenta ao público e informa de quen é el e de quen foi o seu creador, Miguel de 
Cervantes, así como da vida e obra deste último. O famoso fidalgo da Mancha dá paso ao 
entremés "O Retábulo das Marabillas no País do Chapapote" no que Chanfalla, Chirinos e 
Rabelín levan á casa do concelleiro Xan de Repolo o "Retábulo das Marabillas", un 
aparello que amosa cousas extraordinarias que só o que sexa intelixente poderá ver. O 
alcalde e os concelleiros que presencian o espectáculo afirman ver todo o que os moinantes 
lles din: un gran barco, gaivotas, unha fermosa moza cunha bandexa de mexillóns e 
percebes, praias limpas e cristalinas e mesmo golfiños nadando, mais a chegada dun 
voluntario da limpeza do chapapote vertido nas praias solicitando do alcalde aloxamento 
para outros colaboradores provoca a fin da farsa do Retábulo e as recriminacións do 
voluntario ás autoridades por negar a realidade dos areais. A peza remata cunha música 
triste, unhas diapositivas relacionadas coa catástrofe do Prestige e as súas consecuencias e 
as frases en voz alta de diferentes nenos relacionadas coa temática tratada e nas que 
manifestan os seus desexos para que novos afundimentos de petroleiros non se produzan. O 
volume inclúe tamén unha ficha técnica na que se indican, entre outros, os datos seguintes: 
reparto de personaxes, o nome das persoas encargadas do deseño e a realización do 
vestiario ou o da encargada das correccións lingüísticas. A ilustración da cuberta é unha 
fotografía dos nenos do colexio que representaron a obra na súa estrea. No interior hai outra 



fotografía similar. 
 
 
 
Rodríguez Ribeira, Bernardo, Carta de América, A Estrada: Edicións Fervenza �,  2005, 
col. A Pinguela. Teatro Escolar para ler e representar, nº 27, idade recomendada [lectorado 
autónomo], 10 pp.  (ISBN: 84-96368-19-X). 
 
Adaptación teatral de Olimpio Arca Caldas (Cuntis, 1928) a partir dun texto en prosa de 
Bernardo Rodríguez Ribera (San Xiao de Vea, A Estrada,1853- Arxentina, 1924). Ten 
como protagonistas ao matrimonio formado por María e Xan, dous labregos humildes que 
teñen tres fillos emigrados: un no Brasil, outro en Montevideo e outro en Bos Aires. 
Informados por unha veciña, Pepa, de que Henrique o carteiro ten unha carta certificada 
para eles, tanto María coma o seu home cren que é do seu fillo Xan e falan do que 
comprarán cos cartos que seguramante veñen na carta (María quere comprar algunha roupa 
de garda, mentres que o home quere pagar a contribución, o consumo ou mercar trigo). Coa 
lectura da misiva descubrirán que o que lles escribe non é Xan, senón o seu fillo Pedro, 
dende Bos Aires, quen, sen sequera ter reunido os cartos da pasaxe só lles envía un 
Almanaque Gallego para 1900. As celebracións e ilusións coas que Xan e María acolleran 
a noticia da chegada da carta tórnanse rabia, coraxe, ao ler o seu contido. Na cuberta 
presenta un debuxo en branco e negro de Paco Lareo, cuns vellos ollando unha carta en 
primeiro plano. 
 
 
 
Varela Buxán, Manuel Daniel, Triste chegada, edición ao coidado de Carlos Loureiro 
Rodríguez, A Estrada: Edicións Fervenza �,  2005, col. A Pinguela. Teatro Escolar para ler 
e representar, nº 26, idade recomendada [lectorado mozo], 11 pp.  (ISBN: 84-96368-20-3). 
 
O texto, en edición de Carlos Loureiro Rodríguez, segue a versión fixada por Manuel 
Daniel Varela Buxán (Lamas, A Estrada, 1909-Cercio, Lalín, 1986) en O cego de Fornelos 
e outras comedias curtas, diálogos e monólogos (1981). Triste chegada é unha peza que 
consta dunha única xornada dividida en dous pequenos cadros e que se desenvolve nunha 
aldea galega. A historia comeza cando unhas mozas e mozos que están espadelando o liño 
nas leiras da tía Xacinta comentan a boa nova da chegada de Carmiña de Vilar de Bos 
Aires, así como o contento que está Arturo, un mozo que leva esperando para casar con ela 
oito anos. A tía Xacinta, unha vella rosmona e veciña de Carmiña, non se sente 
especialmente leda pola súa chegada, xa que tiña a esperanza de quedar coas terras da 
familia por mor duns cartos que esta lle debía, unha débeda que foi saldada por Carmiña co 
seu traballo na emigración. Mentres, o tío Pepe lamenta que os pais da moza morresen na 
súa ausencia e que moitos galegos se vexan obrigados a marchar fóra na procura de pan e 
liberdade. Cando chega Carmiña, os veciños recíbena con mostras de alegría e cantigas, 
mais ela acode deseguida ao cemiterio onde chora amargamente a morte dos pais. Alí vaina 
buscar Arturo que lle promete casamento e unha lápida para a tumba dos pais na que recen 
os seus nomes. A cuberta ten un pequeno debuxo a tinta, en branco e negro, de Manuel 
Fragoso. 
 



 
 
Ventín Cerviño, Segundo, Auto de Nadal, A Estrada: Edicións Fervenza �,  2005, col. A 
Pinguela. Teatro Escolar para ler e representar, nº 32, 15 pp.  (ISBN: 84-96368-16-5). 
 
Peza teatral de Segundo Ventín Cerviño publicada por Edicións Fervenza que adapta en 
cinco escenas o nacemento de Xesús de Nazaret. Comeza cunha dedicatoria de 
agradecemento a Jesús Portas e Jaime Simón e unha listaxe de personaxes que interveñen 
na obra: o narrador, o coro, Xosé, María, os centurións, Herodes, os Reis Magos, os anxos, 
os pastores, o pobo e o pregoeiro. Seguen as cinco escenas, cada unha delas introducida 
pola voz do narrador que contextualiza a acción. Comeza coa partida de María e Xosé 
dende Nazaret cara a Belén onde María dará a luz a Xesús. A celebrar  tal nacemento e 
honrar ao fillo de Deus acuden tres Reis Magos de Oriente, que lle comunican ao rei 
Herodes o futuro nacemento do Mesías. O rei, enfadado ante tal noticia e a consecuente 
perda de poder, ordena matar a todos os meniños do reino, mais non descobren a Xesús xa 
que María dá a luz nun pesebre. O acontecemento é motivo de gran ledicia, tanto para 
María e Xosé coma para os pastores, os anxos e a xente do pobo. No entanto, cando se 
enteran da orde decretada por Herodes deciden seguir o consello do Anxo e partir rumbo a 
Exipto onde o rapaz medrará e vivirá en paz. Esta clásica versión do nacemento de Xesús é 
adaptada á realidade actual galega posto que se alude á cartilla do seguro de Xosé e María e 
ao pazo no que habita Herodes. Completan o desenvolvemento da obra diversas pezas 
musicais contemporáneas como "Todo ha sido un sueño", da ópera rock Jesucristo 
Superstar; "Los sonidos del silencio", de Paul Simon; ou "Así Habló Zaratustra. 2001 
Odisea del Espacio" dando ao texto un aire máis contemporáneo. Na cuberta aparece unha 
pequena ilustración de Manuel Fragoso cunha árbore. 
 
 
 
 
VII.3.2. REEDICIÓNS E ADAPTACIÓNS 
 
Cuña Bóveda, Ánxeles, A gata con botas, Santiago de Compostela: Edicións Laiovento,  
2005, col. Foradeserie, 51 pp.  (ISBN: 84-8487-078-2). 
 
Versión teatral do clásico da literatura infantil o gato con botas dirixida por Ánxeles Cuña 
Bóveda. Baseada no conto tradicional de Charles Perrault, a obra presenta en doce escenas 
a historia de Migo, fillo do muiñeiro que, tras a morte do seu pai, recibe como herdanza 
unha gata con botas que lle axuda no casamento coa princesa que el ama e o saca da súa 
desesperada situación económica. Comeza a obra co prólogo onde o pallaso, narrador da 
historia, anuncia o comezo do espectáculo reproducindo a fórmula de inicio do conto 
tradicional "Había unha vez". A continuación preséntanse, ao longo destas doce escenas, as 
peripecias da astuta Nani, a gata con botas, para lograr transformar a Migo en marqués de 
Garabás a través da mentira e o enxeño até que finalmente a esixente raíña o acepta como 
candidato para a princesa. Remata a obra cun epílogo onde Nani e o pallaso narrador 
conclúen o conto coa fórmula de peche anunciando a felicidade eterna da parella, "E 
ficaron felices e satisfeitos eternamente". A cuberta ten un debuxo dos personaxes, feito 



cun estilo infantil. No interior hai uns debuxos a tinta. 
 
 
 
Varela Buxán, Manuel Daniel, Salaios dun vello labrego, A Estrada: Edicións Fervenza 
�,  2005, col. A Pinguela. Teatro Escolar para ler e representar, nº 36, idade recomendada 
[lectorado autónomo], 27 pp.  (ISBN: 84-96368-24-6). 
 
Edición desta peza de Daniel Manuel Varela Buxán (Lamas-A Estrada, 1909-Cercio-Lalín, 
1986) que se abre cunha longa conversa con Francisco Pillado Mayor na que relata cómo 
coñeceu o labor de Varela Buxán a prol do teatro galego durante a elaboración do traballo 
O Teatro Galego, realizado en colaboración con Manuel Lourenzo. Explica 
pormenorizadamente como contactou co autor estradense a través do Centro Galego de Bos 
Aires, á situación da intelectualidade galega no exilio, as súas relacións de amizade e 
colaboracións, así como á sensación de abandono que viviron estes intelectuais e o 
illamento que padeceron cando volveron a Galicia, entre eles o propio Varela Buxán, até a 
divulgación e recoñecemento por parte da sociedade galega do labor que desenvolveron. 
Remata referíndose á importancia deste autor para o teatro galego, pois foi o primeiro que 
levou a escena Os vellos non deben de namorarse, foi o autor máis representado e o creador 
da primeira compañía profesional do teatro galego. A seguir, reprodúcese a peza que xira 
arredor do monólogo no que un ancián fai un repaso pola súa vida, especialmente centrado 
no esforzo por sacar adiante aos catro fillos que criou e aos que agora ten na emigración. 
Analiza a súa situación de soidade e compáraa coa dos seus veciños, que sofren a mesma 
perda. Trátase dun alegato contra a emigración que asolaga Galicia e que provoca a marcha 
da xente nova, que sae en busca dun futuro mellor. O ancián tamén compara a situación que 
viviu na xuventude, na que malia a pobreza considera que a xente era máis alegre, unha 
ledicia que pensa que se perdeu pola situación social que vive a sociedade galega. Este 
personaxe, situado nun lugar indeterminado do campo galego, convértese na conciencia 
crítica dun pobo que malia os diversos reveses que recibiu segue tendo esperanza de acadar 
un futuro mellor. No interior hai fotografías relacionadas coa vida do autor. Péchase a obra 
cunha "Breve cronoloxía" elaborada a partir do volume coordinado por Xosé Luna 
Sanmartín, Manuel Daniel Varela Buxán. O Patriarca do Teatro Galego (2000). Na 
cuberta aparece unha fotografía dunha estatua de homenaxe ao autor na Estrada. No interior 
hai fotografías relacionadas coa vida do autor. 
 
 
 
 
VII.3.3. TRADUCIÓNS OU VERSIÓNS 
 
 
VII.3.4. ANTOLOXÍAS 
 
 
VII.3.5. POSTAS EN ESCENA 
 



 
VII.3.5.1. CICLOS, ENCONTROS, MOSTRAS, SALAS 
ALTERNATIVAS, SEMANAS 
 
Mostra de teatro infantil e xuvenil de Narón 
 
.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 se celebraba dende 1984 polos sete concellos da Mancomunidade. 
Durante os anos 2001 e 2002 sumouse ao Concello de Narón o Padroado de Cultura do 
Concello de Ferrol e contou coa colaboración do IGAEM e da Deputación da Coruña. Na 
edición do ano 2005 de novo o Concello de Narón, co apoio da Deputación da Coruña e 
Caja Madrid, puxo en marcha esta mostra na que participaron escolares dos colexios de 
Fene, Ferrol e Narón. Celebrouse entre o 7 e o 22 de novembro e nela participaron 
compañías tanto de fóra coma as galegas Talía Teatro con Bicos con lingua, Artello Teatro 
con Amadís de Algures e Tanxarina con Os Narigudos.  
 
 
 
Ciclo de teatro infantil de Vilagarcía de Arousa 
 
.Integrado dentro do programa organizado pola Concellaría de Cultura "Verán Vilagarcía", 
no que teñen cabida todo tipo de actividades culturais dirixidas a maiores e pequenos, este 
ciclo desenvolveuse ao longo do mes de agosto na Praza do Castro. Nel participaron as 
compañías Títeres Cachirulo con El Rei-Artur e a abominable dama e A pedra que arde, 
Monicreques de Kukas con Quixote, capítulo XXVI e Títeres Falcatrúa con A sorprendente 
historia do benfadado Mourellas.  
 
 
Referencias varias: 
 
- P.M., 'Títeres para todos los públicos', Diario de Arousa, 10 agosto 2005. 
 
Dáse a coñecer a presenza da compañía Falcatrúa no ciclo de monicreques de Vilagarcía, 
que ten lugar na Praza do Castro. Explícase que os monicreques non son un espectáculo 
dirixido só á infancia, senón que tamén é dirixido aos adultos. Recóllense as palabras de 
Esteban Losada, fundador da compañía, nas que se refire ao carácter moralista de moitos 
espectáculos. Fai un repaso dos vinte anos da profesión, das dificultades iniciais, alude á 
súa función como deseñador de monicreques e remata dando conta dalgúns aspectos da 
peza O benfadado Mourellas, como que xira arredor das peripecias de diferentes nenos 
dende que están no colexio até que chegan ao instituto. 
 
 
Ciclo de teatro de Caixanova Teatro en familia 
 
.Na edición de 2005 puxéronse en escena o espectáculo audiovisual O labirinto dos soños, 



de Pepe Sendón, a cargo de Os Trabalinguas e Quixote, capítulo XXVI, de Monicreques de 
Kukas; Gorakada con Jim na Illa do tesouro; e Artello. Teatro Alla Scala 1:5 con De 
fábula. 
 
 
Referencias varias: 
 
- A. Mauleón, 'Una tarde de fábula en el teatro', Faro de Vigo, 'Sociedad y Cultura', 6 
marzo 2005, p. 45. 
 
Anúnciase a participación de Artello Teatro neste ciclo con De fábula, unha peza na que se 
recrean fábulas de todas as épocas. Saliéntase do espectáculo a chamativa escenografía e a 
música, que o converte nun "espectáculo total". Repásase a historia da compañía, fundada 
en 1978 e saliéntase a dificultade de traballar para un público tan esixente como o infantil. 
Remátase sinalando que con esta peza se quere espertar a imaxinación dos nenos e facerlles 
pasar un bo anaco.    
 
 
 
VIª Feira do Humor de Pontevedra 2005 
 
.Vid. apartado III.4.1 deste Informe. 
 
 
 
Mostra de teatro escolar de Cambados 
 
.Pensada como xeito de conmemorar a semana das Letras Galegas, está organizada polo 
Concello de Cambados. Nela participan os centros de ensino do municipio. Na edición de 
2005 celebrouse no Auditorio da Xuventude entre o 18 e o 19 de maio e nela participou o 
alumnado do Colexio A Pastora con O gaiteiro da Pastora, o CEIP Enrique Barreiro con A 
visita do inspector, o instituto Francisco Asorey con Un día de traballo, o alumnado do 
CEIP de Corvillón con Eco, e o do Antonio Magariños con Pequenos detectives, Peixes e 
paxariños e Se vas a Carril. 
 
 
 
Vª Mostra de teatro infantil "Vive o teatro no Nadal" de Vilagarcía 
 
.Organizada pola Concellaría de Cultura como actividade para a celebración das festas do 
Nadal, ten como obxectivo achegar o teatro á nenez mediante a representación de pezas 
especialmente deseñadas para ela. Entre as compañías galegas, nesta edición de 2005, 
participou Títeres Trompicallo con Manolito Camaleón.  
 
 
Referencias varias: 
 



- María Fernández, 'Días para volver a crer no imposible', Diario de Arousa, 24 decembro 
2005. 
 
Infórmase de que o Mago Teto inaugurou no Auditorio Municipal a programación cultural 
do Nadal do Concello de Vilagarcía para os máis pequenos. Indícase que o espectáculo 
realizado baixo o título 15 anos de tolemaxias deixou abraiados a todos os rapaces ademais 
de conseguir arrincar numerosos sorrisos e sinálanse algúns dos números que o mago 
realizou. Lémbrase que con esta actuación se inician as actividades que ao longo de dúas 
semanas se levarán a cabo no marco da programación infantil do Nadal e que inclúe cinco 
pezas teatrais máis outro número de maxia.  
 
 
XVª Mostra de teatro infantil de Lugo 
 
.Dirixida a escolares de entre os tres e os trece anos, esta mostra está organizada pola 
Concellaría de Educación do Concello de Lugo en colaboración coa Fundación Caixa 
Galicia. Ten como obxectivo achegar á infancia e adolescencia o teatro e tamén estimular a 
creación de grupos nos colexios. Na edición de 2005 celebrouse entre o 18 de outubro e o 1 
de decembro e tivo como escenarios o Auditorio Gustavo Freire e o Centro Social de 
Fingoi. Entre as compañías galegas participantes atópanse Rodorín con Os contos de Maese 
carpinteiro e Teatro Paraíso con No xardín.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Marta Becerra, 'Las clases más divertidas', El Progreso, 'El despertador', 14 outubro 2005, 
p. 6. 
 
Refírese que o día 18 de outubro hai unha nova edición da Mostra de Teatro Infantil e que 
as postas en escena se realizarán no auditorio municipal e no Centro Municipal Uxío 
Novoneyra. Coméntase que a mostra vai dirixida para alumnos de educación infantil e 
primaria e que nela participan seis compañías. Adiántase que se pechará este evento o 1 de 
decembro e lémbrase que na pasada edición asistiron arredor de cinco mil nenos. 
 
- Marta Becerra, 'SOS para el planeta', El Progreso, 'El despertador', 19 outubro 2005, p. 
12. 
 
Entre outras actividades que teñen lugar na cidade de Lugo dáse conta da XV Mostra de 
Teatro Infantil, organizada pola Concellaría de Educación en colaboración coa Fundación 
Caixa Galicia e na que se representarán un total de seis obras. 
 
 
- Marta Becerra, 'Patrimonio humano', El Progreso, 'El despertador', 16 novembro 2005, p. 
10. 
 
Infórmase de que dentro da Mostra de Teatro Infantil que está a ter lugar no auditorio 
Gustavo Freire se representou a obra Fernandinho de Teatro de La Luna. Infórmase de que 



a mostra remata o 1 de decembro e que leva representadas seis pezas para o público de 
todas as idades.  
 
 
XXIª Mostra internacional de teatro de Ribadavia 
 
.Vid. apartado III.4.1. deste Informe.  
 
 
 
Festival Internacional de Monicreques de Lugo 
 
.Festival que se inclúe dentro do programa de Festas do Sanfroilanciño. As actuacións 
tiveron lugar na carpa instalada na Praza de Anxo Fernández Gómez e na rúa. En 2005 
ademais de compañías de Andalucía, Aragón, Madrid ou Italia e Arxentina, participaron as 
galegas Títeres Cachirulo con Camiño de aventuras. Xan Laranzal e a mariquiña Kiku, 
Caramuxo Teatro con Animaliños, Latirili con Acontecemento, e Talía Teatro con ¡Eu así 
non xogo!. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Jesús Durán Estévez, 'El público más crítico disfrutó', El Progreso, 'San Froilán 2005', 6 
outubro 2005, p. 17. 
 
Achégase un resumo do programa do festival e sinálanse algunhas das actuacións que van 
ter lugar. Entre outras obras dáse conta da participación de Caramuxo Teatro con 
Animaliños. 
 
- Marta Becerra, 'Risas al mal tiempo', El Progreso, 'El despertador', 12 outubro 2005, p. 
10. 
 
Comeza lamentando que a choiva teña deslucido as actuacións do Festival, aínda que 
destaca que malia a climatoloxía a actuación de Títeres Cachirulo foi seguida por moitos 
cativos. Destácase que nesta peza se contan as aventuras dun peregrino no Camiño de 
Santiago nas que ten un trato co demo. Remata referíndose tamén a outros espectáculos 
musicais que tiveron lugar na cidade de Lugo.  
 
 
Vº Festival de Actividades de Rúa, O Xoglar 
 
.Festival que se leva a cabo no Concello da Estrada, organizado polo Departamento de 
Deportes e Xuventude. Nesta edición de 2005 participou o grupo Tanxarina con 
Titiricircus. 
 
 
Referencias varias: 



 
- M. Espiño, 'Tanxarina mantiene el arte de los títeres y las marionetas', Diario de 
Pontevedra, 'Vivir verán/Cultura', 22 xullo 2005, p. 75. 
 
Informa de que a compañía Tanxarina clausurou o Festival de Actividades de Rúa "O 
Xoglar" co seu número Titiricircus, o máis antigo dos seus espectáculos. Dise que xunto 
con este espectáculo teñen catro máis en cartel e recórdase que dende 1983 esta compañía 
actuou en diferentes países. Indícase o número de compoñentes do grupo e a orixe do nome 
da compañía. Finalmente, fálase dos traballos que compaxinan os diferentes membros do 
grupo e dos seus proxectos como tal. 
 
 
XVI Programa "Os Títeres na Escola" 
 
.Programa que dende 1990 está organizado pola Asociación Titerescola, formada por sete 
compañías pontevedresas, co patrocinio da Deputación Provincial de Pontevedra e os 
concellos nos que ten lugar. Con esta iniciativa quérese achegar a infancia á expresión 
teatral a través dos bonecos de trapo, darlles a coñecer as artes da interpretación, facela 
partícipe do espectáculo e que perda o medo escénico. Na edición de 2005 o programa 
desenvolveu trinta e nove actuacións en vinte e tres municipios, entre eles Cambados, 
Cuntis, O Grove, A Guarda, Marín, Pontevedra, O Rosal, Vilagarcía de Arousa e Valga. 
Nel participaron máis de vinte colexios e tiveron lugar as representacións das compañías 
Artello Teatro, Spaghetti, Miro Magariños con Os xigantes, Tanxarina, Títeres&Gualtrapas 
e Viravolta.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Belén López, 'A Deputación inviste nos máis pequenos', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
aquí/Cultura', 13 setembro 2005, p. 69. 
 
Entre outras actividades financiadas pola Deputación de Pontevedra, dáse conta das 
asociadas ao programa "Títeres na escola", que este ano realizará trinta e nove 
representacións para achegar os monicreques aos nenos. 
 
- E.G., 'El programa 'Os Títeres na Escola' llegará a O Rosal y A Guarda', Faro de Vigo, 
'Baixo Miño/Área Metropolitana', 13 setembro 2005, p. 14. 
 
Sinálase que a programación de Títeres na Escola, financiada pola Deputación de 
Pontevedra, se vai desenvolver en vinte e tres municipios da provincia. Dise que varias das 
súas funcións están dirixidas a escolares, como a peza de Spaguetti ou a de Pablo Nojes, 
que terán lugar na Garda e O Rosal, respectivamente. Remata aludindo a outras iniciativas 
da Deputación dirixidas á infancia como unhas xornadas de astronomía.  
 
- Adriana Rodríguez, ''Titerescola' comeza unha ruta pola comarca de O Salnés buscando o 
sorriso dos nenos', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'Títeres', 16 outubro 
2005, p. 27. 



 
Cómezase citando os nomes dos dous xerentes da Asociación Titerescola, Santiago 
Montenegro e Eduardo Rodríguez, que ao mesmo tempo son os encargados de pór en 
marcha e coordinar as numerosas actuacións  desta asociación por toda a Arousa. 
Anúnciase que Titerescola visitará lugares como Vilagarcía, Cambados, Cuntis, Valga e o 
Grove. Segundo comenta Montenegro  a idea coa que se leva a cabo esta cadea de 
actuacións é que os nenos descubran as artes da interpretación, que o pasen ben e que 
participen no espectáculo perdendo así o medo escénico. Remátase sinalando que esta 
asociación está patrocinada pola Deputación Provincial de Pontevedra e que é a encargada 
de organizar cada ano actividades de lecer para os máis cativos. 
 
 
IVº Festival de Teatro Afeccionado "Agustín Mangán" 
 
.Vid. apartado III.4.I. deste Informe. 
 
 
 
VIº Ciclo de teatro infantil Domingos do Principal 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, que é o encargado, como especialista en teatro para a nenez, de seleccionar os 
espectáculos que cobren esta programación. Nas dúas primeiras edicións celebrouse 
durante os meses da primavera, pero a partir da de 2002 pasou a celebrarse no inverno. A 
edición de 2005 tivo lugar entre o 13 de febreiro e o 24 de abril e contou coa presenza de 
nove compañías que puxeron en escena dezanove montases. As sesións tiveron lugar no 
Teatro Principal de Pontevedra ás seis e media da tarde, ademais doutras sesións matutinas 
concertadas con centros escolares. Entre as compañías participantes de diferentes 
comunidades autónomas estiveron presentes: Jácara Teatro, de Alicante, con El mar en el 
bolsillo; Teatro de la Luna, de Madrid, con Elmer, el elefante;  a compañía galega 
Caramuxo Teatro con Historia dunha semente; a compañía asturiana Higiénico Papel co 
espectáculo Cielos; La Tartana Teatro con El niño y los sortilegios. Una ópera de Maurice 
Ravel;  as compañías Trabalinguas e Sim Salabim, a compañía navarra Sambhu Teatro, con 
El secreto de Lena, e a catalana Xirriquiteula Teatre, con Papirus.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- B.L., 'Os domingos volven ser principias', Diario de León, 'Vivir Aquí', 3 febreiro 2005, 
p. 77. 
 
Presentación da sexta edición dos 'Domingos do Principal' a cargo do concelleiro Luís Bará 
e dun dos responsables do ciclo, Ismael Calvo. Como novidade aparecen nesta edición as 
mascotas. Informa das distintas compañías que participarán nesta edición así como da 
entrega de papeletas para facer unha valoración de cada unha das representacións. Remata 



ofrecendo os teléfono de venda anticipada de entradas.  
 
 
- Rafa Fariña, 'O espectáculo Cielos de Higiénico Papel divetíu aos máis pequenos', Diario 
de Pontevedra, 'Vivir Aquí/Cultura', 14 marzo 2005, p. 68. 
 
Faise eco dunha nova sesión de teatro para toda a familia no ciclo 'Domingos do Principal' 
a cargo da compañía Higiénico Papel, que presentou o espectáculo Cielos. Despois de 
referirnos brevemento o argumento, salienta o ben que o pasaron os nenos. 
 
 
- Gonzalo García, 'Labirintos de soños montados por un Trabalinguas', Diario de 
Pontevedra, 'Cultura', 4 abril 2005, p. 69. 
 
Trátase o ciclo "Domingos do Principal" que tivo lugar en Pontevedra. Comézase dicindo 
que Ventura é un neno que non quere durmir porque non sabe soñar, pero unha noite grazas 
a un libro consegue mergullarse nese labirinto que son os soños. Todo isto é levado a cabo 
pola compañía Trabalinguas, que mestura o teatro musical cun bo argumento fantástico. 
 
- Manuel Jabois, 'Non quedan domingos no Principal', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 
25 abril 2005, p. 76. 
 
Anúnciase o remate deste evento, no que participan dúas compañías foráneas, unha de 
Cataluña e outra de Navarra, ademais de destacarse o éxito de público desta edición. 
 
 
VIº Festival Internacional de Títeres de Redondela "Memorial Juanjo Amoedo" 
 
.Organizado por primeira vez no ano 2000 polo grupo Tanxarina e o colectivo Erre que 
erre, actualmente conta co patrocinio do Concello de Redondela, a Consellaría de Cultura e 
a Deputación Provincial. Dirixido por Miguel Borines co apoio dos compoñentes do 
colectivo Xente Titiriteira, ten como obxectivo fundamental o achegamento dos 
monicreques ao público infantil e mostrar 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. Este Festival contou en 2005 cun 
orzamento de  62.000 euros e cunha programación escolar, dirixida a alumnos dos colexios 
públicos e institutos do municipio; unha programación de sala, dirixida ao público en xeral; 
e  con programación na rúa. Celebrouse  a  principios de xuño e tivo como escenarios o 
Multiusos da Xunqueira,  o Auditorio do Multiusos de Redondela e o Multiusos de 
Chapela, ademais de diversas prazas e alamedas da vila. Nel tiveron lugar as 
representacións de trece compañías de países como Arxentina, Dinamarca, Francia, 
Portugal, República Checa e España. As compañías galegas que participaron nesta ocasión 
foron Teatro Buratini e Trompicallo. 
 
 
Referencias varias: 
 



- Antonio Pinacho, 'El Festival de Títeres de Redondela reunirá a compañías de seis países', 
Faro de Vigo, 'Redondela-Baixo Miño/Área Metropolitana', 17 maio 2005, p. 16. 
 
Antonio Pinacho recolle as palabras do concelleiro de Cultura de Redondela, Eduardo 
Reguera, a respecto das diferentes actividades programadas polo departamento que dirixe. 
Entre estas, destácase a sexta edición do festival de Títires, así como o programa Teateatre 
ou o festival de Curtametraxes "Redondela en curto". O concelleiro tamén valorou 
satisfactoriamente a campaña "Tanto les, tanto vales" coa que se pretendía promover a 
lectura de libros en galego con motivo do Día da Letras Galegas e para a que se contou coa 
colaboración de diferentes editoriais. Finalmente, lémbrase que actuaron diferentes 
compañías procedentes de Portugal, Francia ou a República Checa e diversos grupos de 
EUA, Arxentina, Brasil ou doutras zonas de España.  
 
- I.C.M, 'La Xunta reduce la ayuda para el Festival de Títeres de Redondela', Atlántico 
Diario, 'Área Metropolitana', 25 maio 2005, p. 21. 
 
Informa que a presentación do programa cultural por parte da Consellaría de Cultura 
causou malestar no Concello de Redondela. Recóllense algunhas declaracións do 
concelleiro de cultura redondelán, Eduardo Reguera, a respecto do malestar causado ao 
excluír ao Concello na presentación da programación, sendo unha das institucións 
organizadoras. Este concelleiro lembra tamén que a contía achegada pola Consellaría de 
Cultura para as festas da Coca e o Festival de Títeres reduciuse a máis de un millón de 
pesetas e declara que, malia destacarse na presentación que o Festival mellorou moito, esta 
mellora debeuse ao Concello de Redondela. Finalmente, Eduardo Reguera recorda nas súas 
declaracións que a pesar de anunciarse en varias ocasións a construción do Auditorio do 
Carballo das Cen Pólas esta aínda non se levou a cabo. 
 
- I. Carregal, 'El Festival Internacional de Títeres atrae a trece compañías a Redondela', 
Atlántico Diario, 'Área Metropolitana', 28 maio 2005, p. 23. 
 
Recóllense as palabras de Eduardo Rodríguez, Tatán, un dos organizadores do Festival de 
Títeres de Redondela que considera que o Festival xa está consolidado como demostra a 
súa sexta edición. A seguir, infórmase das entidades que axudan economicamente á 
celebración do Festival e indícanse os lugares que darán acollida aos actos enmarcados 
neste Festival e as datas en que terán lugar (30 maio-5 xuño). 
 
- C. Fernández, 'El Festival Internacional de títeres regresa a Redondela', Diario de 
Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 28 maio 2005, p. 84. 
 
Comeza sinalando que o Festival Internacional de Títeres xa ten data e programa. Dise que 
se levará a cabo entre o 30 de maio e o 5 de xuño, segundo informaron na presentación do 
programa o concelleiro de cultura da vila, a delegada da Consellaría de Cultura e un dos 
membros da organización do festival. Sinálanse algunhas das actividades coas que conta 
nesta edición e faise fincapé na importante presenza de artistas galegos e internacionais. 
 
- Iria Carregal, 'Lo mágico del festival de títeres es que logra implicar a todo el pueblo', 
Atlántico Diario, 'Área metropolitana/Redondela', 2 xuño 2005, p. 19. 



 
Entrevista a Miguel Borines, un dos organizadores do Festival de Títeres de Redondela, na 
que explica de ónde xurdiu a idea de crear este festival na vila; fala da satisfación para os 
organizadores ante o éxito de asistencia e da implicación da vila; comenta algúns dos 
traballos relacionados coa cultura que algúns mozos da vila realizan e, finalmente, dá conta, 
de maneira xeral, de cómo se leva a cabo a organización do festival.  
 
- Antonio Pinacho, 'El Festival de Títeres de Redondela registró más de 13.000 
espectadores', Faro de Vigo, 'Área Metropolitana', 10 decembro 2005, p. 15. 
 
Recóllense as valoracións positivas do Concelleiro de Cultura do Concello de Redondela 
sobre a programación que esta institución está levando a cabo. Entre elas destaca a 
consolidación que experimentou nos últimos anos o festival e a grande afluencia de 
público; detense no éxito do programa Teatrarte, que puxo en escena sete obras de teatro e 
ao que asistiron máis de mil cincocentas persoas; as xornadas de teatro afeccionado que 
tiveron lugar en novembro; ou outras iniciativas como a campaña de promoción da lectura.  
 
 
I Festival Internacional de Títeres do Consorcio das Mariñas 
 
.Festival organizado polo Consorcio das Mariñas que conta co apoio da Deputación 
Provincial de Lugo. Nesta primeira edición, na que participaron catorce compañías de 
Eslovaquia, Arxentina, Chile, Bélxica, Italia, Cuba e España (Andalucía, Castela-León, 
Aragón, Madrid), celebrouse na Casa da Cultura Pintor Llorens entre o 4 e o 11 de outubro. 
 
 
Referencias varias: 
 
- E. Álvarez, 'O Festival das Mariñas trae 14 compañías internacionais', Galicia Hoxe, 
'Maré', 1 outubro 2005, p. 36. 
 
En primeiro lugar dá conta do número de compañías de títeres que participarán no I 
Festival Internacional de Títeres do consorcio das Mariñas, así como do seu lugar de 
procedencia. A continuación, indica as datas nas que terán lugar as actuacións, o apoio co 
que  conta o Festival e os concellos que participarán. Finalmente, de maneira xeral, fálase 
do contido dalgúns dos espectáculos e da exposición de diferentes títeres no Edificio Liceo 
de Betanzos.  
 
 
Iº Festival de Marionetas María José Jove 
 
.Festival organizado pola Fundación María José Jove e o Concello da Coruña a través do 
Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), que é unha continuación do Festival de 
Teatro e Cine infantil iniciado no ano 2003. Nesta edición do ano 2005 os espectáculos 
tiveron lugar no Forum Metropolitano e na sede da Fundación. Contou coa participación de 
dez espectáculos de compañías de monicreques, entre as que participaron as galegas 
Artello-Teatro Alla Scala 1:5 con De fábula, Títeres Trompicallo con Manolito Camaleón e 



Viravolta Títeres con O candil marabilloso.   
 
 
Referencias varias: 
 
- M.P.L., 'O Festival María José Jove achega hoxe o teatro ós nenos', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 20 decembro 2005, p. 45. 
 
Dáse conta da celebración do Festival de Marionetas María José Jove co que se sinala que 
se quere achegar o teatro á infancia e fomentar nela o espírito creativo. Adiántase que no 
festival se contemplan dez espectáculos entre os que figuran De fábula, de Artello-Teatro 
Alla Scala 1:5 e O candil marabilloso, de Viravolta Marionetas. 
 
- Maré, 'Apontoando o futuro', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 26 decembro 2005, p. 31. 
 
Anúncianse as actividades que ao longo da época de Nadal se van levar a cabo en diferentes 
festivais e mostras de teatro infantil. Adiántanse algunhas pezas de compañías foráneas que 
van ser representadas na Mostra de Teatro Infantil de Ourense (MOTI); no Festival de 
Marionetas María José Jove, no que participan compañías galegas como Artello Teatro Alla 
Scala; ou no Festival de Nadal do Salón Teatro, con Berrobambán.  
 
- Marta García Márquez, 'Lleno absoluto en el ciclo de títeres', El Ideal Gallego, 'CGS', 30 
decembro 2005, p. 12. 
 
Marta García informa do ciclo de Teatro con títeres para os máis pequenos e inquietos que 
se realizou na Fundación María José Jove e no Fórum Metropolitano da Coruña. Comenta 
que diversas compañías expuxeron a súa creatividade utilizando materiais como latas, papel 
e cartón reciclados, xoguetes antigos ou ventiladores que se convertían en muíños de vento. 
Entre as obras representadas cítanse La vuelta al mundo en 80 días, La niña y la luna ou O 
candil marabilloso, entre outras. Entre as compañías destacan Viravolta e El Retal. 
 
 
Mostra de teatro infantil de Monforte de Lemos 
 
.Está organizada pola Concellaría de Cultura do Concello de Monforte, co apoio da 
Consellaría de Cultura e o IGAEM. Na edición de 2005 celebrouse entre o 18 e o 21 de 
outubro no Auditorio do Edificio Multiusos en sesións que se desenvolveron a partir das 
once e media da mañá. As compañías participantes foron: Trécola, Sarabela Teatro, Os 
Trobalinguas e Tanxarina Títeres con Titiricircus.   
 
 
 
VIº Ciclo Outono de Teatro de Vilalba 
 
.Vid. apartado III.4.1. deste Informe.  
 
 



 
XII Semana de teatro en familia de Vigo 
 
.Organizada pola Concellaría de Festas e Animación Sociocultural do Concello de Vigo 
dende o ano 1999, como actividade final das festas do Cristo de Vigo no mes de agosto. 
Celébrase ao aire libre, na Praza da Estrela da cidade viguesa, na que se desenvolven 
diferentes espectáculos teatrais dirixidos ao público máis pequeno en idade. Na edición de 
2005 participaron a compañía malaguesa Tanit Teatro coa representación da obra Amigo, 
espectáculo de máscaras e paiasos; a compañía galega Berrobambán con Diariamente; os 
cataláns Clowns, coa obra Odón Quijote; Alain Vigneau da valencian Stravagante 
Compañía co espectáculo de improvisación Master clown e Lavi e Bel representaron A todo 
trapo. Tamén se representou no auditorio do Centro Cultural Caixanova a obra O labirinto 
dos soños, unha montaxe musical e audiovisual. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Iria Mos, 'La expresividad de Berrobambán abre la semana de teatro en Vigo', Atlántico 
Diario, 'Verano', 2 agosto 2005, p. 26. 
 
Anúnciase que a edición número doce da Semana de Teatro viguesa ofrecerá actuacións 
todos os seráns e descríbese a representación de Diariamente, obra que leva á escena as 
actividades humanas máis cotiás facendo uso dos xestos e da interacción co público. 
 
 
- Noela Rey, 'Carcajadas en el mundo de lo cotidiano', Faro de Vigo, 'Faro Verano', 2 
agosto 2005, p. 23. 
 
Fálase de Diariamente, a obra coa que a compañía Berrobambán inaugurou a Semana de 
Teatro en Familia viguesa. Explícase que a representación tivo lugar na Praza da Estrela e 
que o público estivo maioritariamente constituído por rapaces moi novos, que entenderon 
perfectamente a historia muda desenvolvida polos clowns. 
 
 
- Marta Suárez Massó, 'Como un juego de niños', Faro de Vigo, 'Faro Verano', 4 agosto 
2005, p. 29. 
 
Faise eco da celebración da terceira xornada do 'Teatro en Familia' en Vigo coa 
representación do espectáculo músical Amigo, a cargo da compañía malagueña Tanit 
Teatro. Fala do éxito da función calificándoa de derroche de imaxinación, risas e fantasía 
para os máis pequenos. Recolle ademais algunhas das opinións do público asistente.  
 
 
Sala Yago 
 
.Dende o ano 2002 esta sala coa denominación de Yago abriu unha nova liña de 
programación, da que tamén se dá conta no apartado III. 4. 1. Ciclos, encontros, festivais, 



mostras, semanas e salas alternativas deste Informe. Ao longo do ano 2005 seguiu 
mantendo a celebración de eventos como o "Festival de Títeres de Reis", o "Festival 
Internacional de Títeres 'Galicreques", "Títeres para a Escola" e "Títeres no Yago". 
 
 
Referencias varias: 
 
- Lupe Gómez, 'O teatro, o lugar da vida, da emoción e das ilusións', El Correo Gallego, 
'Correo das Culturas', 'Teatro', 9 xaneiro 2005, p. 5. 
 
Coa sentenza "O teatro é o lugar das aprendizaxes das emocións" Lupe Gómez empeza este 
artigo no que se reclama unha longa e mellor vida para o teatro galego, en especial o dos 
nenos, xa que é importante educalos imaxinativamente. Destaca a programación de nadal 
das compostelás Sala Yago e Salón Teatro. 
 
 
- MARÉ, 'Títeres máis teatro na Sala Yago para este fin de semana', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 
7 maio 2005, p. 41. 
 
Infórmase das actividades que se están realizando na Sala Yago no marco dos programas 
Títeres no Yago e Teatro no Yago. En canto ao primeiro programa anúnciase a 
participación dunha compañía de Valladolid, Bololo Teatro, cunha montaxe para nenos de 
máis de cinco anos. 
 
 
Festival de Títeres de Reis 
 
.Organizado dende 1998 e dirixido por Jorge Rey, este festival está pensado para un público 
familiar. Na edición de 2005 levouse a cabo entre os días 2 e 5 de xaneiro e tocou diversos 
temas, dende ovnis até contacontos a cargo de animais. Participaron compañías de 
Valencia, Portugal e Galicia. A única obra galega representada foi  A pedra que arde, de 
Títeres Cachirulo. No marco deste festival tamén se levou a cabo unha exposición de 
monicreques chineses pertencentes á colección de Jorge Rey e Carmen Domech.  
 
 
Referencias varias: 
 
- José Lueiro, 'Carbóns de fíos, luvas e variñas', Galicia Hoxe, 'Teatro: o merlo branco', 2 
xaneiro 2005, p. 9. 
 
Anúnciase unha nova edición do Festival de Títeres de Reis na Sala Yago que contará 
cunha exposicion de títeres chineses. Jorge Rey, organizador da mostra, pretende que esta 
proposta teña continuidade na programación que a sala oferta aos colexios a partir do mes 
de febreiro. Fálase da intención da mostra, noméanse algúns dos personaxes orientais, así 
como as catro técnicas de manipulación. A continuación, fálase do Festival do que se di que 
contará coa presenza das compañías Teatre Buffo de Valencia, Era unha vez, de 
procedencia portuguesa, e a galega Títeres Cachirulo. Coméntase o cambio de horario 



respecto ao ano pasado, esta vez de tarde, para así acadar unha maior afluencia de público. 
Remátase indicando tanto o prezo de cada representación como a duración da permanencia 
da mostra na sala santiaguesa. Nuns apartes dáse conta máis polo miúdo da programación 
do festival e faise un percorrido pola historia da compañía galega e pola da compañía 
valenciana.  
 
- A.I., 'Cachirulo pone el broche de oro al Festival de Reis', El Correo Gallego, 'Santiago', 5 
xaneiro 2005, p. 31. 
 
Comentario sobre a representación de monicreques a cargo da compañía valenciana Teatre 
Buffo na Sala Yago de Santiago. Dise que é unha representación dirixida a un público 
familiar e sobre todo a nenos. Tamén se dá conta da posta en escena do espectáculo A pedra 
que arde, a cargo da compañía galega Títeres Cachirulo. Remátase informando da clausura 
da exposición de marionetas e monicreques chineses. 
 
 
Festival de Teatro Grecolatino 
 
.Está organizado polo Concello de Lugo e a Delegación Galega de Estudos Clásicos. Na 
edición de 2005 as representacións, dirixidas a estudantes de ensino medio,  tiveron lugar 
os días 7 e 8 de abril no Auditorio Gustavo Freire. Entre os grupos participantes está o 
galego Teatro Sardiña con Antígona, de Sófocles, e Casina, de Plauto. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Elena Castelao, 'Cita teatral de escolares con los autores clásicos', El Progreso, 'A la 
última', 9 abril 2005, p. 96. 
 
Fálase da cita que tiveron os cento vinte e oito escolares dos IES Leiras Pulpeiro, Ánxel 
Fole e San Xillao que asistiron á representación dalgúns clásicos no marco do Festival de 
Teatro Grecolatino, no Gustavo Freire. Remátase silando algúns dos títulos das pezas 
representadas. 
 
 
XVIIIª Mostra de teatro de Cee 
 
.Vid. apartado III.4.1. deste Informe.  
 
 
 
XXIIª Mostra Internacional de teatro comico e festivo de Cangas 
 
.Vid. apartado III.4.1 deste Informe. 
 
 



 
Xº Certame de Teatro Intercentros de Compostela 
 
. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Jose Matamoros, 'Mucha cultura para los jóvenes', La Voz de Galicia, 'Santiago', 23 abril 
2005, p. 15. 
 
Fálase do éxito que tivo o X Certame de Teatro Intercentros de Compostela e comarca, 
impulsado pola coordinación de equipos de normalización lingüística. Destaca que se ve 
que á xuventude lle gusta a escena e a cultura e non só o ocio como se adoita pensar.  
 
 
Titerenadal 
 
.Organizado pola Concellaría de Cultura do Concello de Gondomar, tivo lugar no Auditorio 
Lois Tobío entre o 27 e o 29 de decembro. Neste ano 2005 as compañías participantes 
foron Monicreques de Kukas con O cantar da Cantaruxa, Títeres Cachirulo con Camiño de 
aventuras e Tres Globos con Pedro e os lobos. 
 
 
Referencias varias: 
 
- A.G., 'Nueva edición del festival Títerenadal en Gondomar', Atlántico Diario, 'Área 
Metropolitana', 24 decembro 2005, p. 23. 
 
Informa de que o concello pontevedrés de Gondomar, a través da súa Concellalía de 
Cultura, vai organizar o festival "Títerenadal". A nova salienta que este espectáculo 
levarase a cabo durante os días 27, 28 e 29 de decembro e dá conta das obras que se 
representarán e das compañías que participarán. Así, infórmase de que Pablo Nojes e 
Papika poñerán en escena Los cómicos ambulantes; Monicreques de Kukas O cantar da 
Cantaruxa; Títeres Cachirulo Camiño de aventuras; e Tres Globos Pedro e os lobos. 
 
 
IIª Mostra de Teatro do Concello de Malpica 
 
.Vid. apartado III.4.1. deste Informe.  
 
 
 
VIIIª Mostra de Teatro de Riveira 
 
.Vid. apartado III.4.1. deste Informe.  
 



 
 
IXª Mostra de Teatro Afeccionado Galego de Avante 
 
.Vid. apartado III.4.1. deste Informe.  
 
 
 
Festival de Títeres do Fórum Metropolitano 
 
.Organizado polo Fórum Metropolitano de Ourense, celebrouse dende o día 3 de decembro 
e prolongouse ao longo de todo o Nadal. As sesións tiveron lugar ás 19:00 horas con 
entradas a tres euros. Participaron sete compañías con sete espectáculos de marionetas, 
contos e humor que pretenden animar e entreter aos máis pequenos: a compañía italiana 
Teatro de la Mariguana coa historia Huerfanillo fiesta de cumpleaños; a compañía alemana 
Fundus de Teatro con Circo Gockelini; Artello Teatro Alla Scala que representará De 
fábula; a compañía madrileña Rodorín, con Los cuentos de Maese Carpintero, seguindo o 
fío dos textos de tradición oral; o argentino Fernán Cardama con La vuelta al mundo en 80 
días; El Retal de Madrid chega con La niña y la luna e esta mesma compañía repite función 
con outro conto, Dona gata, que cerrará o festival.  
 
 
 
 
Ciclo de teatro infantil “A escea” 
 
.Organizado pola Concellaría de Cultura do Concello de Arteixo, celebrouse entre o 16 e o 
30 de setembro en funcións semanais, que tiveron lugar os venres no Centro Cívico 
Cultural deste concello. Entre as compañías participantes en 2005 están Talía Teatro con 
Menos lobos e San&San con Muñequitous A nasional yeographic riport. 
 
 
 
II Ciclo Titirirúa 
 
.Ciclo de espectáculos de marionetas financiado polo Concello de Vigo, co que se quere 
achegarlle o teatro á infancia nas súas máis diversas formas. Na edición de 2005 celebrouse 
entre o 8 e o 12 de agosto e nel participaron compañías procedentes de Aragón, Arxentina e 
a galega Tanxarina coa peza Os narigudos.  
 
 
 
VIº Festival de Nadal de teatro infantil de Santiago de Compostela 
 
.Organizado polo Concello de Santiago de Compostela en colaboración coa Consellaría de 
Cultura, Comunicación Social e Turismo e o IGAEM. En 2005 celebrouse entre o 26 e o 30 
de decembro con funcións ás seis da tarde no Salón Teatro. Nesta edición, ademais de 



compañías foráneas, por exemplo, Pep Bou de Barcelona, participou a compañía galega 
Berrobambán Teatro con Diariamente.  
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Ciclo de teatro infantil no Salón Teatro', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 24 decembro 
2005, p. 31. 
 
Anuncia o Festival de Nadal de Teatro Infantil que acollerá o Salón de Teatro de Santiago 
de Compostela na vindeira semana e no cal se amosarán cinco espectáculos para que os 
máis novos gocen das artes escénicas. A continuación, explícase que o programa, que 
presenta neste sexto ano consecutivo o Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais 
(IGAEM) xunto aos galegos Berrobambán Teatro e catro compañías de fóra de Galicia, está 
composto por unha mestura de teatro con pompas de xabrón, teatro de obxectos, técnicas 
próximas á papiroflexia e danza contemporánea. 
 
- Maré, 'Apontoando o futuro', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 26 decembro 2005, p. 31. 
 
Anúncianse as actividades que ao longo da época de Nadal se van levar a cabo en diferentes 
festivais e mostras de teatro infantil. Adiántanse algunhas pezas de compañías foráneas que 
van ser representadas na Mostra de Teatro Infantil de Ourense (MOTI); no Festival de 
Marionetas María José Jove, no que participan compañías galegas como Artello Teatro Alla 
Scala; ou no Festival de Nadal do Salón Teatro, con Berrobambán.  
 
- MARÉ, 'Cachirulo inaugura en xaneiro o Festival de Títeres na Sala Yago', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 31 decembro 2005, p. 33. 
 
Recóllese a programación cultural de Santiago de Compostela no mes de xaneiro. Informa 
de todas as actividades culturais que se van realizar indicando a data e locais da súa 
realización. Indícase que na programación se poden apreciar actividades teatrais, musicais, 
cinema, cabaret, exposicións e poesía. Respecto ao Festival de Nadal do Salón Teatro 
infórmase que pechou a sexta edición coa participación dunha compañía catalá e anúnciase 
que o Festival de títeres de Reis da Sala Yago se iniciará con A Guerra das Galisias, de 
Títeres Cachirulo. 
 
 
Mostra de Teatro para Nenas e Nenos de Cangas 
 
.Celebrada no Auditorio de Cangas, contou co patrocinio da Fundación Caixagalicia e nela 
participaron unha compañía de Murcia e as galegas Sarabela Teatro con A gata con botas e 
Tanxarina Títeres.  
 
 
 
Xº Festival de teatro infantil de Pontevedra 
 



.Este evento está organizado polo Grupo Expresión da Sociedade Cultura Os Carballiños 
que dirixe Manuel Solla. O seu obxectivo é levar o mundo da expresión dramática ao 
proceso educativo. Na edición de 2005 celebrouse entre os días 23 e 26 de maio e contou 
coa participación de quince grupos teatrais de diferentes colexios da provincia. 
 
 
 
VIª Mostra de teatro escolar de Boiro 
 
.Celebrouse en outubro na Casa de Cultura e nela participaron os escolares dos colexios de 
Santa Baia e dos centros de Escarabote, Praia Xardín e O Castro. Entre as compañías 
participantes está Trompicallo. 
 
 
 
Ciclo de Teatro de Cambados 
 
.Ciclo familiar que está organizado polo Concello de Cambados en colaboración coa 
programación da Rede Galega de Teatros e Auditorios do IGAEM. Celebrouse entre o 23 
de xaneiro e o 6 de marzo en sesións que tiveron lugar os domingos ás seis e media da 
tarde. Nel participaron as compañías galegas Tanxarina con Os narigudos, Sarabela Teatro 
con A gata con botas, Títeres Trompicallo con Nadarín, Migallas Teatro con Canta 
connosco e Tres Globos con O sapo encantado.   
 
 
 
Iª Semana do Teatro Infantil 7 Barbas 
 
.Primeira edición desta iniciativa organizada pola Asociación de Pais e Nais do Colexio 
Filomena Dato do Concello ourensán de Barbadás e dirixida por Tito Asorey e Mónica 
Sueiro. Conta co patrocinio da Deputación Provincial de Ourense, o Concello de Barbadás 
e as Fundacións Caixanova e Caixagalicia. Ten como obxectivo fomentar o contacto dos 
nenos co mundo do teatro, conxugar o aspecto lúdico co formativo e contribuír ao 
desenvolvemento integral dos máis novos. Nesta primeira edición celebrouse na primavera 
e os espectáculos de monicreques tiveron lugar ao aire libre no parque dos Patos da 
Valenzá, mentres que os das compañías na Casa da Cultura. Nela tiveron cabida 
espectáculos de grupos escolares e afeccionados como Os Garabatos con A illa de nunca 
xamais, a Escola Municipal de Allariz con O rei avarento, o grupo de teatro do Colexio 
Público de Sandiás con ¡Ai Mamaíña que Medo!, o Grupo Aneis de Xinzo con Unha coña 
na Selva, Os Raparigos da Torre da Porqueira con Unha avoa a catro patas ou Pirimpalo 
de Barbadás con Os inventos repugnantes, ademais de compañías profesionais como Teatro 
Mutante, que representou Pilleite Carrapuchiña, Toca do Grilo con O soño dunha noite de 
San Xoán e Títeres Cachirulo con Pinocho. 
 
 
 
Nadal Cultural de Redondela 



 
.Programa organizado pola Concellaría de Cultura de Redondela no que teñen lugar 
diversas actividades no multiusos da Xunqueira, entre elas, un festival poético, festivais 
tradicionais, recitais, cinema para a infancia e títeres. En canto ao teatro, nesta edición de 
2005, que tivo lugar ao longo do mes de decembro, participou, o día 30 ás 18:00, 
Trompicallo coa obra Nadarín. 
 
 
Referencias varias: 
 
- C.F., 'Música, teatro, títeres y cine, protagonistas en el 'Nadal Cultural' de Redondela', 
Diario de Pontevedra, 'Pontevedra/Provincia', 11 decembro 2005, p. 29. 
 
Faise eco da presentación da programación para o 'Nadal Cultural 2005' en Redondela, que 
conta cunha axenda chea de música, teatro, cine, recitais e títeres. Continúa detallando as 
distintas actividades culturais das que poderá disfrutar o público salientando o festival 
poético, o festival 'Sons de Redondela 05', o Festival do Conservatorio, música popular 
tradicional, concertos de orquestra, proxeccións de cine infantil e teatro, coa participación 
das compañías de títeres Trompicallo e Falcatrúa. 
 
 
 
VI Xornadas de Artes Escénicas de Lugo 
 
.Organizadas polo Concello de Lugo en colaboración co Colexio Fingoi e a Escola de Arte 
Lecer, teñen lugar no Centro Social de Fingoi e nelas lévanse a cabo tanto actuacións 
teatrais coma de danza, proxeccións de cine e mostras de artes plásticas. Na edición de 
2005 celebráronse do 19 de maio ao 13 de xuño e nelas participaron o grupo de teatro da 
biblioteca de Antas de Ulla con A visita do inspector; o grupo de teatro do centro social de 
A Milagrosa, con A illa Barataria; o grupo de teatro do Colexio Fingoi con Macbeth, 
Andersen e Pedra Pan, o grupo de teatro do IES Virxe dos Ollos Grandes con O anel 
máxico, o grupo de teatro do Instituto Laboral de Ourense con Ubu rei e Teatro do Grilo 
con Alta Mar. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Marta Becerra, 'Jornadas literarias', El Progreso, 'El despertador', 20 maio 2005, p. 10. 
 
Nesta sección fixa, na que se dá conta de diversos actos culturais da provincia de Lugo, 
anúnciase a presentación dos números 15 e 16 da revista Evohé, nos que se inclúe un 
monográfico sobre Cervantes. Tamén se refire ás actividades organizadas polo IES Leiras 
Pulpeiro con motivo da celebración de Día das Letras Galegas. Finalmente tamén se dá 
conta das xornadas de artes escénicas organizadas polo Concello de Lugo, en colaboración 
co colexio Fingoi e máis da Escola de Arte e Lecer. Coméntase que as actividades foron 
inauguradas coa presentación dunha versión en galego da obra Macbeth, a cargo do 
alumnado do colexio Fingoi, e anúnciase a representación O anel máxico polos rapaces do 



IES Virgen de los Ojos Grandes. 
 
- Marta Becerra, 'Ubu rei', en el ciclo de artes escénicas', El Progreso, 'El despertador', 25 
maio 2005, p. 10. 
 
Entre outras novas relacionadas coa cidade de Lugo dáse conta das postas en escena que 
terán lugar dentro da programación das VI Xornadas de Artes Escénicas, entre as que figura 
Soño dunha noite de verán, de Teatro do Grilo, ou Ubu rei, do grupo de teatro do Instituto 
Laboral de Ourense.  
 
- Marta Becerra, 'Andersen', en las jornadas de artes escénicas', El Progreso, 'El 
despertador', 2 xuño 2005, p. 12. 
 
Dáse conta de dúas novas postas en escena dentro da celebración das xornadas de Artes 
Escénicas que son Alta Mar, de Teatro do Grilo, e Andersen, do grupo de teatro do Colexio 
Fingoi.  
 
- Marta Becerra, 'Futuros cicerones', El Progreso, 'El despertador', 8 xuño 2005, p. 6. 
 
Ademais de falar do encontro de quince estudantes de Comercialización Turística da 
academia Minerva co alcalda de Lugo, José López Orozco, que levaron de recordo un libro 
sobre Lorenzo Varela, céntrase na representación teatral da obra A visita do inspector, a 
cargo do grupo de teatro da biblioteca de Antas de Ulla, dentro das Xornadas de Artes 
Escénicas.   
 
 
Títeres no Yago 
 
.Evento que se celebra os domingos a media mañá e no que se puxeron en escena obras 
como O astrólogo, a nena e o invento marabilloso, de Títeres Cascanueces. 
 
 
 
 
IIº Festival de Teatro Galego do Carballiño (FETEGA 2005) 
 
.Vid. apartado III.4.1. deste Informe. 
 
 
 
IIª Mostra de Teatro Infantil (MOTI) 
 
.Organizada polo Teatro Principal e a Universidade de Vigo, esta mostra naceu no 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, o Auditorio e a Universidade de Ourense. Na edición de 2005 tivo lugar entre os 
días 26 e 30 de decembro e ademais de desfiles, animación polas rúas e xogos contou cunha 



representación no Hospital para os nenos enfermos. Entre as compañías participantes 
actuou Berrobambán con Diariamente. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Sonia Torre, 'El teatro infantil se hace solidario', La Región, 'Cultura', 20 decembro 2005, 
p. 67. 
 
Dáse conta da presentación desta mostra e recóllense as opinións do director, Fernando 
Dacosta, quen salienta algunhas das innovacións que presenta nesta segunda edición, así 
como as de Ángeles Carballo, presidenta de UNICEF, que destaca a importancia deste 
evento para achegar o teatro á infancia. Remátase anunciando os lugares e datas de 
celebración dos diferentes eventos que compoñen esta mostra.  
 
- Cándida Andaluz, 'El teatro es cosa de niños. La Mostra de Teatro Infantil de Ourense 
arranca el lunes', La Voz de Galicia, 'Fugas', 'D escenarios', 24 decembro 2005, p. 2. 
 
Cándida Andaluz fala de que un dos obxectivos cos que se iniciou o pasado ano a Mostra 
de Teatro Infantil (MOTI) de Ourense foi a de fomentar o gusto dos nenos e nenas polo 
teatro e animar as compañías teatrais a representar obras para os máis pequenos. Di que 
despois do grande éxito que tivo esta mostra o ano pasado, este ano celebraranse actuacións 
en espazos cerrados e no centro hospitalario ourensán, e que parte da recadación será 
destinada a Unicef e aos seus programas coa infancia. Finalmente, informa dos nomes das 
representacións que se levarán a cabo, das compañías que as porán en escena e das horas 
nas que terán lugar.  
 
- Fernando Domínguez, 'Unas fiestas para niños y mayores', La Región, 'Navidad en 
Ourense', 24 decembro 2005, p. 5. 
 
Infórmase polo miúdo das diferentes actividades que o Concello de Ourense preparou para 
as Festas de Nadal 2005. No tocante ao teatro indícase que no marco da Mostra de Teatro 
Infantil (MOTI) representarán obras diversas compañías como La Sal Teatro, 
Aracaladanza, La Machina e Xirriquiteula. Respecto a La Machina e á súa obra La Casa 
Imaginada destácase que parte dos beneficios que se consigan destinaranse a Unicef. 
Ademais das actividades teatrais infórmase de novas relacionadas co deporte, a música o 
cinema, etc. 
 
- MARÉ, 'Apontoando o futuro', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 26 decembro 2005, p. 31. 
 
Anúncianse as actividades que ao longo da época de Nadal se van levar a cabo en diferentes 
festivais e mostras de teatro infantil. Adiántanse algunhas pezas de compañías foráneas que 
van ser representadas na Mostra de Teatro Infantil de Ourense (MOTI); no Festival de 
Marionetas María José Jove, no que participan compañías galegas como Artello Teatro Alla 
Scala; ou no Festival de Nadal do Salón Teatro, con Berrobambán.  
 
 



Semana de Títeres de Mos 
 
.Organizada pola Concellaría de Cultura do Concello de Mos, contou con talleres e 
representacións de monicreques. Na edición de 2005 celebrouse entre o 26 e o 29 de 
decembro no Colexio das Esclavas de la Virgen Dolorosa de Mos (Vigo) e nela 
participaron as compañías galegas Tanxarina Títeres con Os Narigudos, Viravolta con 
Poliño feo, Buratini con Palabras de caramelo e Tres Globos con Pedro e o lobo.  
 
 
Referencias varias: 
 
- A. Rodríguez, 'Ofrecen a niños de Mos un taller de títeres y varias representaciones', Faro 
de Vigo, 'Área Metropolitana', 21 decembro 2005, p. 14. 
 
Anuncia a celebración desta semana dirixida á infancia, sinálanse as compañías 
participantes e as pezas que van poñer en escena. 
 
 
Ciclo 'A Escena' 
 
.Vid. apartado III.4.1. deste Informe.  
 
 
 
IIº Festival Internacional de Clown, 'Festiclown' 
 
.Vid. apartado III.4.1. deste Informe. 
 
 
 
Xº Festival Internacional de Títeres 'Galicreques' 
 
.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. 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) 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 nas diferentes salas, e Títeres na Rúa, que se 
desenvolven nas prazas e barrios dos concellos participantes. Na edición de 2005 
celebrouse entre o 3 e o 9 de outubro, aínda que a programación en diferentes vilas e 
cidades galegas se estendeu ao longo da primeira quincena deste mes. Así, Abegondo, 
Arteixo, Betanzos, Bergondo, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros, Sada e Santiago de 
Compostela foron os escenarios nos que se desenvolveron as representación de compañías 
de países como Arxentina, Brasil, Chile, Cuba, Eslovaquia, Italia, Francia e República 
Checa, ademais doutras de Andalucía, Cataluña, Madrid e Zaragoza. No caso das 



compañías galegas participaron Títeres Cascanueces con O astrólogo, María e o invento 
marabilloso, Cachirulo con Camiño de aventuras e Monicreques de Kukas con Quixote, 
capítulo XXVI. Como en edicións anteriores, tamén acolleu de xeito paralelo a celebración 
de cursos de animación e construción de monicreques e sobre dramaturxia, así como 
exposicións e a III Edición do Premio Internacional Barriga Verde de Textos para Teatro de 
Títeres.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Víctor Castro, 'Galiquecres 2005, un festival para niños', El Ideal Gallego, 'atalaya 
mariñana', 6 outubro 2005, p. 12. 
 
Comézase dando conta das actuacións que van ter lugar dentro da celebración deste evento 
e os lugares das actuacións. Tamén sinala os nomes das agrupacións que van actuar e 
escenarios nos que terán lugar os espectáculos. Remata referíndose á inauguración de dúas 
exposicións de pintura.  
 
 
IVª Mostra de Teatro Afeccionado 'Móstrate' 
 
.Vid. apartado III.4.1. deste Informe.  
 
 
 
Ciclo 'Teateatre' 
 
.Ciclo organizado polo Concello de Lugo, o Colexio Fingoi e a asociación Escola Arte e 
Lecer, no que se inclúen actividades tanto teatrais coma de música e diversos cursos de 
formación. As actividades da aula comezaron o 25 de xullo cun curso que pretende ensinar 
a usar a voz e a expresarse a través do significado das palabras e dos sons, dirixido por 
Vicente Fuentes. Ao longo do mes de agosto realizáronse dúas actividades máis: un curso 
de construcción de zancos, cursos de teatro, coma o de Estudio de un Personaje, a cargo 
dos actores, Avelino González e Manuel Polo.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Marta Becerra, 'Fábrica de actores', El Progreso, 'El despertador', 12 xullo 2005, p. 9. 
 
Comeza contando como o Centro Social Fingoi fixo unha acollida do "I Teateatre", no que 
ten lugar un curso de formación teatral baseado no método Stanislavsky. Cita algúns dos 
colaboradores da organización do certame e di que o seu obxectivo é a conversión nun 
centro de formación de actores en verán. Por último, nomea os profesores e fai referencia 
ao número de alumnos do grupo, ademais de explicar en qué consiste o método 
Stanislavsky, o cal propón un sistema de traballo centrado na estimulación espontánea da 
creación. 



 
- Marta Becerra, 'El potencial del 11', El Progreso, 'El despertador', 13 novembro 2005, p. 
14. 
 
Relátanse as diversas partes do espectáculo A Noite dos Tolos, presentado José Blázquez e 
que contou coa participación de ata vintenove actuacións que foron desde a música ata o 
teatro, a poesía e mesmo o relato erótico. Tamén se fala do ciclo Teateatre, dentro do que os 
actores Avelino González e Manuel Polo ensinaron aos rapaces do colexio Fingoi a 
construír zancos. 
 
 
- Marta Becerra, 'A pasos de gigante', El Progreso, 'Lugo', 21 novembro 2005, p. 6. 
 
Informa que os actores Manuel Polo e Avelino González impartiron a derradeira sesión do 
curso de formación e manipulación de zancos. Indica que esta actividade se enmarcou no 
ciclo de Teateatre. Sinala que ao longo do día, os alumnos participaron nesa actividade e 
anúncianse outras actividades que van ter lugar no concello.  
 
 
IIª Ciclo de Teatro Afeccionado 'Teatrofilia' de Vedra 
 
.Vid. apartado III.4.1. deste Informe.  
 
 
 
Ciclo 'Todo Público' de A Coruña 
 
.Celebrado no Fórum Metropolitano de A Coruña, contou coa presenza da compañía 
italiana Teatre Imperfetti, que pon en escena a obra infantil Lo que piensa la luna.  
 
 
 
 
VII.3.5.2. ESTREAS 
 
 
VII.3.5.2.1. GRUPOS ESTÁBEIS OU PROFESIONAIS 
 
Berrobambán: Diariamente. 
 
Ver VIº Festival de Nadal de teatro infantil de Santiago de Compostela 
Ver IIª Mostra de Teatro Infantil (MOTI) 
Ver Semana de Teatro en familia de Vigo 
 
 
Referencias varias: 



 
- A.F., 'Canadá reconoce la calidad del teatro infantil de Galicia', La Voz de Galicia, 'En 
dos minutos', 6 maio 2005, p. L2. 
 
Dá noticia da xira por Canadá da Compañía de Teatro Infantil e Xuvenil Berrobambán coa 
súa montaxe Diariamente. Indícase que a xira está organizada polo Institute of Art for 
Young People, cuxa presidente Lindy Sisson, se interesou polos galegos despois do seu 
éxito no Assitj Congress & Festival celebrado en Seul. Infórmase que ao longo dos trinta e 
tres días de xira Berobambán actuará en catro cidades e en dous dos festivais de teatro 
infantil máis importantes de Canadá xunto con quince compañías de todo o mundo. Chiqui 
Pereira, membro da compañía xunto con Paula Carballeira, Teresa Rodríguez e Manolo 
Vázquez, está moi ilusionado e di que: "demostra a proxección internacional das compañías 
galegas, que ven así recompensado o seu esforzo nas programacións de festivais fóra das 
nosas fronteiras, cando aquí nos atopamos co desinterese de institucións públicas". Pereira 
afirma tamén "imos a Canadá a facer trinta funcións que non facemos en Galicia cunha man 
diante e outra detrás". 
 
Berrobambán: Un conto que nin pintado. 
 
 
 
 
Caramuxo Teatro: Animaliños. 
 
Peza na que se mestura a danza, o teatro, a comedia e as acrobacias e na que se tratan 
aspectos como o valor da amizade e o respecto á natureza. Sitúase nun circo, no que os 
animais deciden fuxir e os seus donos non saben cómo facer para que o espectáculo 
continúe.  
 
Dirección: Juan Rodríguez. 
Interpretación: Juan Rodríguez, David Loira, Laura Sarasola e Rut Belbís.  
Escenografía, máscaras e aderezos: Marcos López. 
Vestiario: Marcos López. 
 
Ver Festival Internacional de Monicreques de Lugo 
 
 
Referencias varias: 
 
- Víctor Castro, 'Animaliños, obra de teatro hoy en Sada', El Ideal Gallego, 'Atalaya 
mariñana', 7 decembro 2005, p. 12. 
 
Anúnciase a representación de Animaliños, de Caramuxo Teatro, na Casa de Cultura de 
Sada. Sinálase que é unha peza dirixida á infancia na que se trata a temática da amizade, o 
respecto e a natureza e na que se empregan trazos da comedia, a danza, acrobacias ou 
técnicas circenses. Finalmente, achéganse algúns trazos argumentais, sinálase o elenco e a 
duración da peza. 



 
Caramuxo Teatro: Pequeno gran teatro. 
 
Conta a historia de dous acomodadores dun vello teatro que deciden deixar por un día o 
traballo que levan realizando toda a súa vida e tomar o protagonismo subíndose ao 
escenario. Para acadar os seus propósitos pechan aos actores da compañía nos seus 
camerinos e saltan á escena coa súa historia, a historia que diariamente observan dende o 
patio de butacas, a historia do propio teatro. 
 
Intérpretes: Juan Rodríguez e David Loira. 
 
 
 
 
Caramuxo Teatro: Glub-Glub. 
 
Peza de teatro pensada para nenos de entre seis meses e tres anos. 
 
Dirección: Juan Cruz. 
 
 
Falcatrúa: Tres por tres igual a ¿un?. 
 
Espectáculo de sombras, actores e monicreques. 
 
Dirección: Esteban Losada 
 
 
Gorakada: Jim na Illa do tesouro. 
 
 
Ver Ciclo de teatro de Caixanova "Teatro en familia" 
 
 
Migallas teatro: O libro máxico. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Maty Fontenla, 'Era así una vez... el apasionante y divertido mundo de los cuentos', Diario 
de Pontevedra, 'Pontevedra', 8 decembro 2005, p. 16. 
 
Maty Fontenla comeza destacando as xornadas "Entra nos contos" que, na súa opinión, son 
ben recibidas polo público infantil e xuvenil. Recorda que estas xornadas contan co apoio 
de distintas asociacións organizadoras, como a Asociación de Xuventude de Piñeiro e a 



Asociación Cultural Santomé, entre outras moitas, e que os nenos poderán gozar de moitas 
actividades como teatro, talleres, contacontos e charlas para os seus pais. Tamén se informa 
de que estes talleres están destinados a nenos e nenas de tres a trece anos de todo o 
municipio de Marín, xa que é o lugar onde se realiza esta actividade educativa. Fontenla 
considera que os nenos gozaron sen dúbida destas xornadas educativas.  
 
Monicreques de Kukas: O cantar da Cantaruxa. 
 
 
 
 
Ver Títerenadal 
 
 
Monicreques de Kukas : O Quixote: capítulo XXVI. 
 
Ópera para marionetas adaptada ao público infantil, baseada no texto de Miguel de 
Cervantes, na música de Manuel de Falla e nas achegas da propia compañía. Nela o 
argumento xira arredor da figura de Don Quixote e Sancho, que se enfrontan a diversas 
peripecias cando asisten como espectadores ao retablo do titiriteiro Maese Pedro do 
"Romance de Don Gaiteros e Melisendra", actuación na que irrompe don Quixote ao 
confundir realidade e fantasía e tentar axudar á parella. 
 
Dirección: Marcelino de Santiago   
 
Ver Xº Festival Internacional de Títeres 'Galicreques' 
Ver Ciclo de teatro de Caixanova "Teatro en familia" 
Ver Ciclo de teatro infantil de Vilagarcía de Arousa 
 
 
Pablo Nojes: Catro Rodas. 
 
Peza de monicreques na que se reflexiona sobre a seguridade vial tanto dende o punto de 
vista dos peóns coma dos condutores.  
 
 
Talía Teatro: Mundos contados. 
 
Peza recomendada para nenos e nenas maiores de cinco anos na que Samba conta as 
historias de mundos que existen dende fai moito tempo.  
 
Escrita e dirixida por Paula Carballeira. 
Interpretación:  Marta Ríos (personaxe de Samba) 
 
 
 
Teatro Buratini: Tic-tac, os sons dunha nave. 



 
Primeira aproximación teatral ao mundo da Física, concretamente, achega á figura de 
Einstein e á súa teoría da relatividade. Nela o xa ancián Einstein lembra a necesidade de 
observar con atención o mundo que nos rodea para aprender, coñecer, descubrir, curiosear, 
en definitiva, desenvolver aptitudes científicas. Dirixida a escolares de once e doce anos 
(Centros de Educación Primaria e Secundaria) explica aos nenos e nenas temas como o 
valor, a percepción, a ilusión ou a escravitude do tempo nunha metáfora plástica da teoría 
da relatividade. 
 
Directora da compañía: Larraitz Urruzola. 
Realización: Compañía Buratini e  Delegación do Centro Superior de Investigacións 
Científicas (CSIC) en Galicia. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Jose Matamoros, 'Teatro infantil al servicio de la relatividad', La Voz de Galicia, 'Patio de 
vecinos', 12 novembro 2005, p. L15. 
 
Entre outras noticias dá conta da representación de Tic-Tac, os son dunha nave a cargo da 
compañía Buratini. Indícase que a peza está promovida polo Consello Superior de 
Investigación Científicas dentro da Semana das Ciencias. 
 
 
Títeres Cachirulo: Camiño de aventuras. Xan Laranzal e a mariquiña Kiku. 
 
Ver Titerenadal 
Ver Festival Internacional de Monicreques de Lugo 
Ver Xº Festival Internacional de Títeres 'Galicreques' 
Ver Festival Internacional de Monicreques de Lugo 
 
 
Referencias varias: 
 
- José Matamoros, 'Las mujeres, a escena', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 8 marzo 
2005, p. L15. 
 
Trátase a posta en escena do titiriteiro Maesse Pedro, a cargo da compañía Cachirulo e que 
se presentou na sala Yago co espectáculo Aventuras no Camiño. Jorge Rey e Carmen 
Domech poñen en escena a Maesse Pedro que vai nun carromato e que representa as 
historias que foi recollendo ao longo do Camiño de Santiago. 
 
Títeres Cascanueces: Viaxar con títeres. 
 
Exposición-espectáculo coa que a compañía conmemora o seu décimo aniversario.  



 
 
Tres Globos: Pedro e os lobos. 
 
 
Ver Títerenadal 
Ver Semana de Títeres de Mos 
 
 
 
Viravolta: O poliño feo. 
 
 
 
Ver Semana de Títeres de Mos 
 
 
 
VII.3.5.2.2. GRUPOS ESCOLARES, DE ASOCIACIÓNS OU 
AGRUPACIÓNS VARIAS 
 
A festa escénica: A formiga Bernarda. 
 
 
 
 
Aula de teatro infantil Laxas de Seixo: O muro. 
 
Autoras: Nila Caballero e Marga Seara 
 
 
Colexio Público de Sandiás: ¡Ai Mamaíña que medo! . 
 
 
Ver Iª Semana do Teatro Infantil 7 Barbas 
 
 
Comediantes sen senso: Patatín patatán. 
 
Ver IXª Mostra de teatro do Ensino Secundario do Morrazo 
 
 
Escola Municipal de Teatro de Allariz: O rei avarento. 
 
Ver Iª Semana do Teatro Infantil "7 Barbas" 
 



 
Escola Municipal de Teatro de Sada: Pilleite, Carapuchiña. 
 
 
 
 
Escola Municipal de Teatro de Soutomaior: Eu tamén quero ser bufón. 
 
Recreación na que se presentan os desexos dunha nena que quere desempeñar un oficio que 
na súa época estaba vetado ás mulleres.   
 
Duración: 60 minutos. 
Interpretación: os nenos e nenas. 
 
 
 
Factoría Teatro: Iesi Cebola contra a doutora Rabia Rabia. 
 
Cóntase a historia de Rato Pérez, un profesor universitario que axuda ao can Iesi Cebola a 
investigar as causas da invasión de caries que dificultan a fala dos nenos. 
 
 
Fusión: A ratiña presumida. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Belén López, 'Talento de sobra', Diario de Pontevedra, 'Historias', 18 xuño 2005, p. 82. 
 
Belén López neste artigo destaca por enriba da obra levada a cabo por actores famosos en 
Pontevedra, a iniciativa levada a cabo por un grupo de disminuídos psíquicos que na 
Residencia de Maiores de Campolongo fixeron a representación dunha obra teatral. A 
continuación, fálase do grupo que se fai chamar Fusión e dos seus compoñentes, vinte 
actores caracterizados por seren disminuídos psíquicos. Dise que a obra que se representou 
(Ratiña presumida) lévana ensaiando dende fai un ano e destácase o gran talento do que 
dispoñen todos os seus actores, os cales poden chegar a ser grandes estrelas.  
 
Grupo Aneis de Xinzo: Unha coña na selva. 
 
 
Ver Iª Semana do Teatro Infantil 7 Barbas 
 
 
 
Grupo de teatro "Os abrentiños" do Colexio de Foxo: Clave rosa. 



 
 
 
 
Grupo de teatro CEIP de Corvillón : Eco. 
 
Ver Mostra de teatro escolar de Cambados 
 
 
Grupo de teatro da Biblioteca Municipal de Antas de Ulla: O vello celoso. 
 
Peza incluída nas Ocho comedias y ocho entremeses, de Miguel de Cervantes. Está dirixida 
ao publico infantil de sete a doce anos.  
 
Dirección: Xavier Deive  
 
 
Referencias varias: 
 
- Marta Becerra, 'Más Cervantes', El Progreso, 'El despertador', 17 decembro 2005, p. 13. 
 
Sección fixa na que se dá conta dos actos que se celebran na capital lucense. Entre eles 
saliéntase a posta en escena do grupo da Biblioteca de Antas de Ulla dunha peza de Miguel 
de Cervantes.  
 
Grupo de teatro da Biblioteca Municipal de Antas de Ulla: A voda do esganarello. 
 
Dirección: Xavier Deive  
 
 
Grupo de teatro do CEIP de Redondela: O testamento do gato. 
 
 
 
 
Grupo de teatro do CEIP Enrique Barreiro: A visita do inspector. 
 
Ver Mostra de teatro escolar de Cambados 
 
 
Grupo de teatro do CEIP Valle-Inclán: Velaí vén o paisano das moscas. 
 
Autor: Antonio Torrado 
 
 
Grupo de teatro do Colexio A Pastora: O gaiteiro da Pastora. 
 



Ver Mostra de teatro escolar de Cambados 
 
 
Grupo de teatro do Colexio Antonio Magariños: Se vas a Carril. 
 
Ver Mostra de teatro escolar de Cambados 
 
 
 
Grupo de teatro do Colexio Antonio Magariños: Pequenos detectives. 
 
Ver Mostra de teatro escolar de Cambados 
 
 
Grupo de teatro do Colexio Antonio Magariños: Peixes e paxariños. 
 
Ver Mostra de teatro escolar de Cambados 
 
 
Grupo de teatro do Colexio Eduardo Pondal: Eloísa embaixo dunha amendoeira. 
 
Ver IXª Mostra de teatro do Ensino Secundario do Morrazo 
 
 
Grupo de teatro do Colexio Fingoi: Macbeth. 
 
Ver VI Xornadas de Artes Escénicas de Lugo 
 
 
 
Grupo de teatro do Colexio Fingoi: Andersen. 
 
Ver VI Xornadas de Artes Escénicas de Lugo 
 
 
Grupo de teatro do Colexio Fingoi: Pedra Pan. 
 
Ver VI Xornadas de Artes Escénicas de Lugo 
 
 
Grupo de teatro do Colexio Magariños: Unha avoa a catro patas. 
 
 
 
 
Grupo de teatro do colexio público Os Pinos de Monterroso: Lorenzo Varela. 
 



 
 
 
Grupo de teatro do Colexio San Narciso de Marín: No camiño de Eva. 
 
 Ver IXª Mostra de teatro do Ensino Secundario do Morrazo 
 
 
Grupo de teatro do IES de Rodeira: Senvergonza. 
 
Representación centrada no tema da sexualidade dirixida ao alumnado da ESO. 
 
Ver IXª Mostra de teatro do Ensino Secundario do Morrazo 
 
 
Grupo de teatro do IES Virxe dos Ollos Grandes: O anel máxico. 
 
Ver VI Xornadas de Artes Escénicas de Lugo 
 
 
Grupo de teatro do instituto Francisco Asorey: Un día de traballo. 
 
Ver Mostra de teatro escolar de Cambados 
 
 
 
Grupo de teatro do Instituto Laboral de Ourense: Ubu rei. 
 
Ver VI Xornadas de Artes Escénicas de Lugo 
 
 
Grupo de teatro Faragullas: O achado do castro. 
 
Nun castro celta aparece o manuscrito dunha obra de teatro que desmonta a teoría de que as 
mulleres americanas foron as primeiras que se incorporaron ao exército.  
 
Autor: Manuel Núñez Silgala 
 
 
 
Grupo de teatro Sardiña: Casina. 
 
 
 
Ver Festival de Teatro Grecolatino  
 
 



Grupo de teatro Sardiña: Antígona. 
 
 
 
Ver Festival de Teatro Grecolatino 
 
 
Grupo de teatro Tróquele do Instituto Salvador Moreno: Azos de esguello. 
 
Dirección: Rosa Figueroa 
 
Ver IXª Mostra de teatro do Ensino Secundario do Morrazo 
 
 
Grupo Teatro Escola de Narón: Esquerda dereita. 
 
Autor: José Luís Prieto 
 
 
IES Basanta Silva: Cabaret. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Froilán Varela, 'Una representación teatral genera polémica en Vilalba', El Progreso, 
'Terra chá', 24 maio 2005, p. 19. 
 
Coméntase a polémica xerada a raíz da representación da obra Cabaret no IES Basanta 
Silva de Vilalba. Infórmase de que algún membro do profesorado deste centro educativo 
considerou esta "parodia de un espectáculo de cabaré adaptado a la realidad gallega" un 
espectáculo repleto de obscenidades e pouco recomendábel para o público de entre doce e 
dezasete anos do Basanta Silva ao que ía dirixido. Indícase que durante a representación da 
obra, organizada polo Departamento de Lingua Galega do centro con motivo da 
conmemoración do Día das Letras Galegas, unha docente chegou a increpar aos actores e 
actrices razón pola que case chegou a suspenderse o segundo pase da obra. 
 
Latirili: Acontecemento. 
 
 
Ver Festival Internacional de Monicreques de Lugo 
 
 
Os Garabatos: A illa de nunca xamais. 
 
 



Ver Iª Semana do Teatro Infantil 7 Barbas 
 
 
Os Raparigos da Torre da Porqueira: Unha avoa a catro patas. 
 
Ver Iª Semana do Teatro Infantil "7 Barbas" 
 
 
Os sete magníficos e mais un: O gordo e o calvo. 
 
 
 
 
Pincopé: Un conto de circo. 
 
 
 
 
Pirimpalo de Barbadás: Os inventos repugnantes. 
 
 
 
Ver Iª Semana do Teatro Infantil 7 Barbas 
 
 
Rodorín: Os contos de Maese Carpinteiro. 
 
Ver XVª Mostra de Teatro Infantil de Lugo 
 
 
Salapín Teatre: Colón o aventureiro. 
 
Espectáculo de títeres que amosa a Colón e aos seus compañeiros de aventura na arriscada 
viaxe que emprenden a América.  
 
Construción: propia da compañía. 
Decoración: Alberto Guitián. 
 
 
Teatro Caracol: Unha noite de gatos con lúa, de Olga González (direc.). 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Adriana Rodríguez, 'O teatro Caracol estreou a obra 'Unha noite de gatos con lúa', Diario 



de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 24 abril 2005, p. 22. 
 
Aproximación á nova obra que estrea, no colexio Asorei de Cambados, Teatro Caracol, 
Unha noite de gatos con lúa, a través das palabras da súa directora, Olga González, que 
tamén reflexiona sobre a traxectoria da compañía poñendo especial atención na resposta do 
público infantil.  
 
Teatro do andamio: Edelmiro II e o dragón Gutiérrez. 
 
Espectáculo dirixido a un público de entre 5 e 11 anos no que se conta a historia do pobo de 
Fofa, que é tan pobre que nin sequera ten rei. Cando atopan un rei, Edelmiro, este ten que 
enfrontarse cun dragón, Gutiérrez, que leva trescentos anos atormentando aos seus 
habitantes.  
 
Dirección: Álvaro Guevara 
Integrantes do grupo: Tatiana Likh Cheva, Bárbara Grandío, Vanesa Suárez, Ismael 
Rodríguez, Berta Lema, Manuel Martínez, Cristina Varela, Yago Pérez. 
 
Ver Mostra de Teatro de Cee 
 
 
Referencias varias: 
 
- Víctor Castro, 'Edelmiro II y el dragón, obra teatral para niños', El Ideal Gallego, 'Área 
Metropolitana', 11 novembro 2005, p. 12. 
 
Infórmase da representación de Edelmiro II e o dragón Gutiérrez, de Teatro do Andamio, 
no marco da programación cultural do mes de novembro do concello de Sada e recóllese o 
argumento desta peza. A continuación, alude ás funcións xa realizadas por esta compañía e 
dá conta do seu director e integrantes. 
 
- María Fernández, 'E a historia segue no patio de butacas', Diario de Arousa, 28 decembro 
2005, p. 52. 
 
Dáse conta da presenza da compañía coruñesa Teatro do Andamio en Vilagarcía de Arousa 
coa peza Edelmiro II e o dragón Gutiérrez. Destácase desta proposta a importancia da 
participación do público, que mesmo por veces decide cal é a continuación da obra. 
Explícase brevemente o argumento e destácase que esta compañía mantivo durante seis 
meses a obra en cartel na Coruña, cidade na que conta cunha escola de formación de 
actores.   
 
Teatro do Grilo: Alta mar. 
 
Autor: Slawomir Mrozek 
Dirección: Mónica Sueiro 
 
Ver VI Xornadas de Artes Escénicas de Lugo  



 
 
 
Referencias varias: 
 
- Sonia Torre, 'Fiesta, zancos y estrenos para los sentidos', La Región, 'Cultura', 31 marzo 
2005, p. 67. 
 
Dáse conta da estrea desta peza de teatro do absurdo na que se critica o abuso de poder. 
Recóllense as palabras da directora Mónica Sueiro nas que se refire o contido da peza e o 
programa de representacións previsto. Tamén dá conta da presentación que se leva a cabo 
na Casa da Xuventude de Ourense.  
 
 
Teatro Infantil de Sober: María Sabidilla. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Elena Castelao, 'Pequeñas promesas de la escena en Sober', El Progreso, 'A la última', 6 
decembro 2005, p. 81. 
 
Dáse conta da actuación do grupo de teatro infantil de Sober coa peza María Sabidilla, que 
puxeron en escena en Antas de Ulla. Lémbrase que nesta localidade tamén hai unha gran 
afección ao teatro e sinálase que a agrupación de Sober está integrada por once membros, 
todos eles moi novos pero con grandes dotes para a interpretación. 
 
Teatro Paraíso: No xardín. 
 
Ver XVª Mostra de teatro infantil de Lugo 
 
 
Thepinga Teatro: O rei dos mares. 
 
 
 
 
Toca do Grilo: O soño dunha noite de San Xoán . 
 
Ver Iª Semana do Teatro Infantil "7 Barbas" 
 
 
 
VII.3.5.3. POSTAS EN ESCENA QUE CONTINÚAN EN 



CARTEL 
 
 
VII.3.5.3.1. GRUPOS ESTÁBEIS OU PROFESIONAIS 
 
Artello. Teatro Alla Scala 1:5: De fábula. 
 
Cóntase como a raposa Bulebule, que xa ten idade suficiente para deixar a casa dos pais e 
saír a procurar o seu propio sustento, chega ao bosque cheo de riscos. Neste lugar, porase 
de manifesto a súa falta de experiencia para facerlle fronte aos atrancos. Porén, o emprego 
da súa ousadía e da súa habelencia permitiranlle ir superando situacións comprometidas, 
aínda que lle carrexan tamén a inimizade do lobo Rapatundas.  
 
Dirección: Manuel Pombal 
Interpretación: Rosa Hurtado e Santiago Montenegro 
Iluminación: Santiago Montenegro 
Vestiario: Suso Montero  
Escenografía: Suso Montero 
Xénero: Títeres 
 
Ver Iº Festival de Marionetas María José Jove 
Ver Ciclo de teatro de Caixanova "Teatro en familia" 
Ver XIXª Mostra internacional de teatro de Ribadavia 
 
 
Referencias varias: 
 
- Maré, 'Artello celebra os seus dez anos na escena con 'De fábula'', Galicia Hoxe, 'Maré', 
27 febreiro 2005, p. 30. 
 
Comézase dicindo que este ano con motivo do seu décimo aniversario, a compañía de 
títeres Artello, estrea novo espectáculo: De Fábula. Está dirixido a todos os públicos e será 
presentado en diversos espazos, primeiro na Casa da Cultura de Boiro e dous días despois 
no Centro Cultural Caixanova. Tamén comenta que as entradas para a representación de 
Vigo están case esgotadas. Preséntasenos aos fundadores desta compañía: Rosa Hurtado e 
Santiago Montenegro que foron os que idearon o texto baseándose tanto en autores clásicos 
coma contemporáneos. Conclúese dicindo que a produción está dirixida por Manuel 
Pombal e a música pertence ao compositor vigués Ramón Souto e tamén que a creatividade 
plástica lle corresponde a Suso Montero. 
 
Artello. Teatro Alla Scala 1:5: Unha de amor. 
 
Inspirada no conto de Jorge Amado O gato gaiado e a andorinha Sinhá e nas ilustracións 
de Carybé, nesta peza os animais que habitan nunha pequena vila viven atemorizados pola 
inquietante presenza dun veciño díscolo, o Gato Gaiado. A el atribúen os máis horrendos 
crimes e a orixe de todas as desgrazas que alí acontecen. Coa chegada da primavera, unha 



nova e ousada andoriña consegue o nunca visto: ante o estupor de todos os veciños, o Gato 
Gaiado sorriu. A partir dese momento, desenvólvese unha relación entre o Gato e a 
Andoriña. 
 
Dirección: Manuel Pombal. 
Actores/Manipuladores: Rosa Hurtado e Santiago Montenegro. 
Guión, espazo escénico, monicreques e iluminación: Rosa Hurtado e Santiago Montenegro. 
Escenificación e produción: Rosa Hurtado e Santiago Montenegro. 
Mestura e edición da banda sonora: Manuel Pombal. 
Pintura do decorado: Suso Montero. 
Texto e selección musical: Manuel Pombal, Rosa Hurtado e Santiago Montenegro. 
 
 
Referencias varias: 
 
- L.B., 'Aprender da man dos titiriteiros', Diario de Arousa, 7 outubro 2005, p. 80. 
 
Infórmase da iniciativa posta en marcha pola Deputación Provincial de Pontevedra e o 
Concello de Vilagarcía para fomentar a paixón polo teatro dende a infancia cun espectáculo 
de títeres Unha de amor que os membros de Artello Teatro ofreceron en dúas sesións ao 
alumnado de diferentes centros educativos de Vilagarcía de Arousa. Ofrécese un resumo 
argumental d'Unha de amor e indícase que é a Asociación Títerescola quen organiza esta 
actividade co patrocinio da Deputación e a colaboración dos concellos. 
 
Artello. Teatro Alla Scalla 1:5: A do libro (Aventuras de Perello de Chora-que-logo-
bebes). 
 
Baseada nunha serie de narracións do escritor portugués José Ferreira Gomes, Chora-que-
logo-bebes é unha aldea pequena que se atopa ao lado da Fraga Branca, que é un parque de 
seres fantásticos rodeado dun muro moi alto. De tan alto que é ninguén ousou atravesalo 
nunca até que Perello, un cativo choraquelogobebense, pensando que ninguén se atreve 
polo medo que lle dan os xigantes e monstros que din que hai alí, decide saltar o muro e 
descubrir por si mesmo o que hai de certo nas historias que lle contan. Así coñecerá lugares 
tan insospeitados como o Camiño da Felicidade o da Infelicidade, atopará nas nubes o 
rastro da Cidade da Confusión... até chegar á mesmísima Boca da Felicidade á Forza.  
 
Dirección: Manuel Pombal. 
Dramaturxia: M. Pombal, Rosa Hurtado e Santiago Montenegro. 
Banda sonora, efectos e dirección de dobraxe: Manuel Pombal. 
Escenografía, texto, vestiario, atrezzo, monicreques, iluminación, selección musical e 
deseño gráfico: Rosa Hurtado e Santiago Montenegro. 
Técnico de iluminación e son: Efraím Rivera. 
 
 
 
 
Artello. Teatro Alla Scalla 1:5: Amadís de Algures (Unha de cabalerías). 



 
No fragor da guerra que asola Algures, un bebé é depositado nunha arca para poñelo a 
salvo dunha morte segura. Tras dun longo periplo arriba a un reino afastado, onde é 
acollido polo cabaleiro Gandales e a súa dona Leonora. Dende neno, a súa vitalidade chama 
a atención da xente do anquilosado país no que vive. Sendo mozo atopa no bosque á 
princesa Oriana, á que salva do perigo no que se atopa. Dende ese momento a súa maior 
aspiración é ser nomeado cabaleiro. As súas fazañas en defensa dos máis febles farán que a 
súa sona chegue aos lugares máis afastados, aínda que tamén lle crearán algún problema 
coa súa amada. 
 
Dirección: Manuel Pombal. 
Actores/Manipuladores: Rosa Hurtado e Santiago Montenegro. 
Guión, posta en escena, deseño gráfico e produción: Rosa Hurtado e Santiago Montenegro. 
Banda sonora: Manuel Pombal, Rosa Hurtado e Santiago Montenegro. 
Fotografías: Simón Balvís e Santi Amil. 
 
Ver Mostra de teatro infantil e xuvenil de Narón 
 
 
Caramuxo: El Lazarillo . 
 
Adaptación do clásico da literatura española no que se mestura teatro, música en directo, 
danza contemporánea e acrobacias; esta versión caracterízase pola clave de comedia e pola 
caricaturización dos personaxes. 
 
Autor: Anónimo. 
Adaptación e dirección: Juan Rodríguez. 
Interpretación: Juan Rodríguez e David Loira. 
Músicos: Germán Gundín e Alberto "Jandri". 
Vestiario: Amalia Santiago. 
Atrezzo, escenografía e máscaras: Juan Rodríguez. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Víctor Castro, 'El Lazarillo, teatro para los escolares de Sada', El Ideal Gallego, 'Atalaya 
mariñana', 2 xuño 2005, p. 23. 
 
Anúnciase a estrea de El Lazarillo no Auditorio da Casa da Cultura Pintor Francisco 
Lloréns por parte da compañía Caramuxo. Sinálase que a obra está indicada para nenos de 
máis de sete anos e que fará o papel de Lazarillo David Loira, mentres que aos demais 
personaxes os interpretará Juan Rodríguez. A continuación explícase que a obra quere 
ofrecer unha nova visión do clásico dende a tradición e cultura galegas, acercando a novela 
á realidade actual. 
 
Centro Dramático Galego (CDG): As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. 
 



Autor: Carlos Casares. 
Versión e dirección: José Caldas. 
Interpretación: Avelino González, Xan Casas, Nuria Sanz, Lois Soaxe, Carlos Sante e 
Rocío González. 
Escenografía e vestiario: Marta Sofía da Silva. 
Composición musical: Bernardo Martínez. 
Iluminación: Eduardo Alonso. 
Axudante de dirección: Santi Mañasco. 
Estudo crítico: Blanca-Ana Roig Rechou. 
Xastras: Concha Abad e Mª Negreira Fernández. 
Maquillaxe: Dolores Centeno. 
Fotografía: Miguel A. Fernández. 
Produción: Francisco Oti Ríos. 
Perrucas: Damaret. 
Fotografía: Miguel A. Fernández. 
Realización Galiña, Ovo e Pantalla do Veciño da Escopeta: Cachirulo. 
Realización de zapatos e narices de "Tonelatidas": Pablo Giráldez, "O Pastor". 
Lanzador confeti: Kabuki. 
Globos: A Globo. 
Guía didáctica: Magdalena de Rojas, Cristina Novoa e Pilar Sampedro. 
Ilustrador: Óscar Villán. 
 
 
Referencias varias: 
 
- I.L.S., 'O teatro infantil no C. D. G.', Revista Galega de Teatro, nº 42, 2005. 
 
Refírese aquí á posta en escena da obra de Carlos Casares, As laranxas máis laranxas de 
todas as laranxas, Premio de Teatro Infantil  Facho 1973, representada por primeira vez 
neste da man de X. M. Rabón, e que no presente 2005 vén de levala outra vez ao público o 
Centro Dramático Galego. Incídese a partir de aquí, a importancia de que unha compañía 
aposte e dea prioridade a un teatro por e para a infancia, coa tentativa de agradar os máis 
pequenos e coa dificultade engadida de crear un discurso e linguaxe infantil, diferente por 
natureza do adulto. Lóase por isto a montaxe feita polo CDG.   
 
 
- Inma López Silva, 'Un mundo con sabor de laranxa', Tempos Novos, nº 92, 'Teatro', 2005, 
p. 76. 
 
Recíbese positivamente a decisión do Centro Dramático Galego de levar a escena a obra de 
Casares As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, xa que se considera como un paso 
máis na educación teatral infantil. Celébrase a montaxe, que inclúe códigos dirixidos a 
captar a atención dos nenos, como paiasos e bonecos, e laméntase que a escenografía non 
sexa máis lograda. 
 
- MARÉ, 'Cangas lembra hoxe a Casares cunha mostra', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 3 xaneiro 
2005, p. 30. 



 
Faise eco da homenaxe que o Concello de Cangas fará a Carlos Casares e na que terán 
lugar dous actos. Infórmase de que o primeiro acto o levará a cabo o CDG (Centro 
Dramático Galego), quen porá en escena a obra As laranxas máis laranxas de todas as 
laranxas,  da que se indican os días de representación. Do segundo acto dise que se fará 
cargo o Concello de Cangas en colaboración coa Fundación Carlos Casares e que se 
inaugurará a exposición "Os mundos de Carlos Casares", na que se poderán atopar obxectos 
persoais do autor, unha mostra do labor como autor e editor do mesmo, até as súas 
intervencións na política e na cultura galega. Indícase que ambos os dous actos, contarán 
coa presenza da súa viúva Kistine Berg, presidenta da súa Fundación, e de Damián 
Villalaín, director da entidade. 
 
- R.S., 'Cangas réndelle homenaxe a Casares cunha representación', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 
4 xaneiro 2005, p. 37. 
 
Fálase de que o concello de Cangas do Morrazo e a Fundación Carlos Casares fixéronlle 
unha homenaxe ao escritor, por medio dunha representación da súa obra As laranxas máis 
laranxas de todas as laranxas, por parte do Centro Dramático Galego. Tamén se di que 
posteriormente se inaugurou a mostra "Os Mundos" de Carlos Casares. Para rematar, 
sinálase a presenza da viúva de Casares que é a presidenta da fundación que leva o seu 
nome. 
 
- Sonia Torre, 'Las 'laranxas máis laranxas' suben al escenario', La Región, 'Cultura', 8 
xaneiro 2005, p. 8. 
 
Indícase que o Centro Dramático Galego está comezando unha nova liña na súa 
programación pensando nos máis novos e sinálase que a primeira obra que van representar 
é As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, de Carlos Casares, obra non só para 
nenos, senón para o público de todas as idades. Indícase que esta peza, que recibiu o 
galardón "O Facho" en 1973, mesmo ano en que se estreou e publicou, é adaptada e 
dirixida nesta ocasión polo luso-brasileiro José Caldas, quen tamén ideou as letras das 
cantigas presentes nesta nova posta en escena. A seguir, achégase unha relación de todas as 
persoas que traballan nesta obra. Para rematar, alúdese a outras producións que ten en 
marcha o Centro Dramático Galego Ricardo III, de Willian Shakespeare, e unha obra de 
Pirandello. 
 
- S.P., 'Teatro de Casares para niños y mayores', La Opinión, 'Narón', 22 xaneiro 2005, p. 
18. 
 
Fálase da última función que ofrece o Centro Dramático Galego da obra de Carlos Casares, 
As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Coméntase que ás anteriores 
representacións asistiron un total de seiscentos trece alumnos procedentes de distintos 
colexios, pero que esta última vai dirixida a todo tipo de público. Tamén se sinala o prezo 
da entrada para esta representación, tanto para menores coma para adultos, e anúnciase que 
a próxima actuación do Centro Dramático será da obra titulada Ricardo III. 
 
- Manuel Jabois, 'A obra 'As laranxas máis laranxas de todas as laranxas' chega mañá á 



cidade', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 29 xaneiro 2005, p. 84. 
 
Fálase da representación no Teatro Principal de Pontevedra da obra As laranxas máis 
laranxas de todas laranxas a cargo do Centro Dramático Galego. A continuación, faise 
unha breve descrición do contido da obra e coméntanse algúns aspectos biográficos do seu 
autor para logo comunicarnos as seguintes representacións da peza en pobos e cidades 
galegas. Dáse conta tamén, da inauguración da cuarta edición do Salón do Libro Infantil e 
Xuvenil de Pontevedra no Pazo da Cultura pontevedrés e infórmase que na súa 
inauguración intervirán o alcalde da cidade, Helena Torres, da Asociación Máis libros, e o 
poeta Bernardino Graña, como pregoeiro.  Dise que o acto estará  amenizado musicalmente 
polos alumnos do Conservatorio de Música Manuel Quiroga de Pontevedra. Cítanse, a 
continuación, outras actividades culturais que terán lugar no Pazo da Cultura. Remata 
informando da mostra bio-bibliográfica dos autores homenaxeados nesta edición do Salón, 
Xosé Neira Vilas e Anisia Miranda.  
 
- Belén López, 'Libros para 'Non deixarse amolecer', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 31 
xaneiro 2005, pp. 76-77. 
 
Dáse conta da inauguración do VI Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra na que 
participaron dous rapaces do Conservatorio de Música Manuel Quiroga, o alcalde de 
Pontevedra, que se referiu á mostra coma "un acto de resistencia cultural" e ao mesmo 
tempo lembrou as historias que constitúen as vidas de todos e cada neno dende a súa 
infancia, e Bernardino Graña, quen lles falou aos rapaces da importancia da literatura. 
Sinálanse entre outras actividades a posta en escena no Teatro Principal de As laranxas 
máis laranxas de tódalas laranxas, de Carlos Casares, a cargo do Centro Dramático 
Galego. Para finalizar, cítanse outras actividades que terán lugar no Pazo da Cultura até o 
sábado seguinte. 
 
- Jose Matamoros, 'Alumnado para ver y aprender', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 3 
febreiro 2005, p. L14. 
 
Infórmase sobre o espectáculo que se ofrece no Salón Teatro, As laranxas máis laranxas de 
todas as laranxas, baseado na obra de Carlos Casares. Dise que os primeiros que viron este 
espectáculo foron os nenos do colexio Quiroga Palacios e que, algúns deles, incluso foron 
disfrazados. Comenta tamén que é o Centro Dramático Galego quen escenifica esta peza, 
que o director é José Caldas e quen representan o espectáculo son Avelino González, Nuria 
Sanz, Lois Soaxe, Xoán Casas, Rocío González e Carlos Sante. Indícase tamén que se 
ofrecerán dez novas sesións desta representación.  
 
- A.S., 'O CDG comeza a producir obras destinadas ao público infantil', El Progreso, 
'Cultura', 29 marzo 2005, p. 57. 
 
Dá noticia da nova liña de atención dirixida ao público infantil do centro dramático galego. 
Informa da iniciativa do centro, así como da producción periódica de obras de teatro e 
apoio pedagóxico. Menciona a exitosa acollida de As laranxas máis laranxas de todas as 
laranxas, montaxe realizada a partir dun texto de Carlos Casares que, dirixida por José 
Caldas, pasará á historia como a primeira obra de teatro infantil montada pola CDG. 



 
- Manuel Quintáns, 'O CDG e os nenos', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Sobre táboas', 
11 setembro 2005, p. 11. 
 
Comeza reflexionando sobre o carácter dos seus artigos sobre obras de recente publicación 
e dos que sinala que non teñen carácter crítico. Neste senso, sinala que viu a estrea da 
versión de As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, de Carlos Casares por parte do 
CDG, como unha reflexión sobre o teatro infantil e xuvenil en Galicia. Salienta que na 
publicación que acompañou a representación, o traballo de Blanca-Ana Roig Rechou é 
unha referencia para calquera estudo posterior sobre a historia do teatro infantil e xuvenil 
galego, e en particular sobre a contribución do propio Casares. Remata lembrando os 
apartados nos que está estruturada a obra. 
 
Falcatrúa: O espírito do bosque. 
 
Comedia na que Maldrás, un ruín especulador, captura a Celes para obrigalo a que traslade 
ao bosque uns bocois cargados con material radioactivo; Celes, que é advertido polos 
habitantes da fraga da gravidade da situación, tenta desbaratar os plans do malvado 
Maldrás. 
 
Autor: Esteban Losada. 
Dirección: Esteban Losada. 
Interpretación: Isabel Amado Rojo e Esteban Losada. 
Xénero: Comedia. 
 
 
Falcatrúa: A sorprendente historia do benfadado Mourellas. 
 
Comedia, apta para todos os públicos se ben se recomenda a asistencia de público maior de 
sete anos para a súa comprensión, na que un vello titiriteiro recibe a reprimenda dos seus 
monicreques para que comece a función, polo que accede aos seus desexos. A acción 
céntrase nunha escola na que os nenos xogan e estudan, alí está Bisagra, un monicreque 
estudoso e brillante; Arroutos, unha nena necia e arroutada; e Peneque, egoísta e 
manipulador. A través dos anos as súas vidas crúzanse e vanse entrelazando poñendo de 
manifesto as súas actitudes e comportamentos. 
 
Autor e director: Esteban Losada. 
 
Ver Ciclo de teatro infantil de Vilagarcía de Arousa 
 
 
Referencias varias: 
 
- P.M., 'Títeres para todos los públicos', Diario de Arousa, 10 agosto 2005. 
 
Dáse a coñecer a presenza da compañía Falcatrúa no ciclo de monicreques de Vilagarcía, 
que ten lugar na Praza do Castro. Explícase que os monicreques non son un espectáculo 



dirixido só á infancia, senón que tamén é dirixido aos adultos. Recóllense as palabras de 
Esteban Losada, fundador da compañía, nas que se refire ao carácter moralista de moitos 
espectáculos. Fai un repaso dos vinte anos da profesión, das dificultades iniciais, alude á 
súa función como deseñador de monicreques e remata dando conta dalgúns aspectos da 
peza O benfadado Mourellas, como que xira arredor das peripecias de diferentes nenos 
dende que están no colexio até que chegan ao instituto.  
 
Migallas Teatro : ¡Canta connosco!, de María Campos (direc.). 
 
O grupo Migallas interpreta as cancións do seu disco "¡Canta connosco!" envolvéndoas 
nunha acción dramática que complementa os seus contidos. En "¡Canta connosco! pódense 
atopar cancións infantís de aire tradicional, xunto a un rap, un rock, un reagge, un 
pasodobre, unha canción africana ou unha anaina, sen esquecer o tema instrumental folk 
que pecha o disco cunha gaita irlandesa. No escenario aparecen varios personaxes que 
resultan moi próximos aos rapaces e rapazas e que introducen cada canción cun diálogo 
onde se tratan temas como os xogos tradicionais e colectivos fronte á televisión e ós 
videoxogos; os xoguetes bélicos e sexistas; animación á lectura; a importancia do uso do 
galego (pais e nais que falan en galego entre eles e en castelán cos fillos), a ecoloxía, a 
cultura tradicional, etc. 
 
Dirección: María Campos 
Iluminación: Xurxo Cortázar 
Vestiario: Celsa Cabaleiro 
Escenografía: María Campos 
Xénero: Comedia e canción infantil 
 
Ver Ciclo de Teatro de Cambados 
 
 
Referencias varias: 
 
- Adriana Rodríguez, 'Son unha muller moi tímida a pesar de que enriba do escenario non o 
pareza', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 27 febreiro 2005, p. 21. 
 
Infórmase de que Teatro Migallas vai levar a cabo unha representación da obra ¡Canta 
connosco! no auditorio da Xuventude de Cambados. Achégase á traxectoria de María 
Campos, da que se destaca a súa intervención en programas de televisión e se define o seu 
carácter como tímido. Dáse conta das características do teatro que representa esta compañía 
e repásase a súa traxectoria dende a creación en 1992. Finalmente, lémbranse outras 
actividades que desenvolven dirixidas á infancia como por exemplo talleres ou sesións de 
contacontos. 
 
- A.G., 'Migallas Teatro' lleva su espectáculo musical a Santa María de Oia', Atlántico 
Diario, 'Área Metropolitana', 19 xullo 2005, p. 19. 
 
Anúnciase a actuación de Migallas Teatro na Casa da Cultura de Santa María de Oia no 
marco das actividades do Programa Interreg Musicarte que desenvolve a Dirección Xeral 



de Promoción Cultural da Xunta de Galicia e dise en qué consiste o seu espectáculo Canta 
connosco. 
 
 
Monicreques de Kukas: O retablo de Maese Pedro. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- A.F., 'O nivel dos títeres é moi superior a fai vinte anos', La Voz de Galicia, 'Entrevistas', 
5 novembro 2005, p. L2. 
 
Destácase a importancia de Marcelino de Santiago na historia contemporánea dos títeres en 
Galicia, dáse conta dalgunhas das actividades máis destacábeis da súa traxectoria artística e 
noméanse algúns dos recoñecementos que ten recibido. Logo de lembrar que a compañía 
que fundou con Isabel Rey, Monicreques de Kukas, é a máis antiga de Galicia e de indicar 
que está representando con éxito O Retablo de Maese Pedro, de Falla, entrevístase ao 
artista. Na conversa, Marcelino de Santiago opina que aínda quedan metas que conseguir en 
relación co mundo dos títeres e cita algunha delas. Comenta algún dos cambios producidos 
en Galicia, no que respecta á asistencia aos espectáculos de títeres, dende os anos da 
fundación de Monicreques de Kukas até a actualidade e, respecto á nova etapa iniciada co 
cambio de goberno autonómico, agarda que remate coa desidia cultural. 
 
Monicreques de Kukas: O antroido dos animais. 
 
Espectáculo no que o teatro e a música se mesturan cunha clara intención didáctica; da 
parte teatral encárgase Monicreques de Kukas e da interpretación musical Camerata Quiodi, 
que están acompañados en escena por Paula Carballeira, que fai unha introdución da peza e 
de cada un dos instrumentos. 
 
Autor: Camille Saint Saëns. 
Dirección: Marcelino de Santiago e Isabel Rey. 
Interpretación: Kukas, Isabel Rey, Javier M. Oro, Gena Baamonde, Paula Carballeira e 
Camerata Quiodi (violíns, viola, contrabaixo, chelo, pianos, frauta, clarinete e percusión). 
Xénero: Musical. 
 
 
 
 
Os Estraloxos: Que listo é Calixto. 
 
 
 
 
Referencias varias: 



 
- Adrián Pereira, 'Festival de Reyes para los más pequeños', La Región, 'Navidad en 
Ferreira de Pantón ', 29 decembro 2005, p. 7. 
 
Infórmase das actividades que con motivo das festas de Nadal organiza o Departamento de 
Cultura do Concello de Ferreira de Pantón. Entre estas actividades, no referente á literatura, 
destaca un concurso de poesía con tres categorías e a representación a cargo do Grupo Os 
Estraloxos da obra de teatro Que listo é Calixto. 
 
Os Quinquilláns: Moby Dick. 
 
Adaptación do libro de Herman Melville para teatro de actores con máscaras no que o 
capitán e a súa tripulación parten do porto co convencemento de que nesta ocasión sairán 
vitoriosos do enfrontamento contra a gran balea Moby Dick, pero nin el puido vencer á 
balea nin a balea o venceu a el. 
 
Autor: Hernán Melville. 
Dirección: Kevin Shon Stewart. 
Interpretación: Xoan Curiel, Xurxo Vázquez, Eva Vila, Cecilia Menéndez e Nazaré da Vila. 
Personaxes: vixía, arpoeiro, Ismael, cociñeiro, serea, cabaliño de mar, cangrexo.  
Xénero: Teatro de rúa. 
 
 
Os Trabalinguas: O labirinto dos soños. 
 
Cóntase a historia de Ventura, un neno que non quere durmir porque non sabe soñar, até 
que unha noite mentres le un libro de contos queda durmido e por primeira vez ten soños. A 
experiencia gustoulle tanto que ao final acabou preso dos seus propios soños.  
 
Interpretación: Pepe Sendón, Marcos Teira e Javier Olite. 
Música: Fran Pérez. 
Deseñadores: Fausto Isorna e Miguel Robledo. 
Xénero: Musical. 
 
Ver  VIº Ciclo de teatro infantil Domingos do Principal de Pontevedra 
Ver Ciclo de teatro de Caixanova "Teatro en familia" 
 
 
Referencias varias: 
 
- Xosé Lueiro, 'A voltas co imaxinario dos soños', Galicia Hoxe, 'Lecer', 15 maio 2005, p. 
10. 
 
Comézase explicando que esta peza é unha recreación escénica inspirada na obra 
multimedia do mesmo título que fora publicada en CD-Rom, na que se narra a viaxe dun 
neno polo imaxinario. Destácase a boa acollida que está a ter entre o público, especialmente 
polas reminiscencias dos primeiros pasos do cine, con música en directo e imaxes 



proxectadas. Sinálanse como posíbeis eivas o feito de que as imaxes condicionen por veces 
a música e creen baleiros ou a mala acústica dalgúns escenarios, aínda que se trata dun 
espectáculo que sintetiza perfectamente o concerto coa beleza plástica. Sinálanse algúns 
personaxes aos que esta obra evoca e refírese á boa acollida que xa tivera na súa versión 
audiovisual.  
 
- N. R., 'Os Trabalinguas representan mañana en Pontedeume la obra 'O labirinto dos 
soños', La Opinión, 'Eume', 20 outubro 2005, p. 20. 
 
Anúnciase a representación de O labirinto dos soños no colexio Grande Obra de Atocha de 
Pontedeume. Explícase que ao espectáculo asistirá alumnado de diferentes centros de 
primaria e que se trata dun musical de pequeno formato. Repásanse os integrantes e 
adiántase o contido da peza.  
 
- P.M., 'El sueño de una noche de teatro', Diario de Arousa, 20 outubro 2005, p. 56. 
 
Dáse conta da representación desta obra no Auditorio de Vilagarcía, co apoio de 
CaixaGalicia e as Concellarías de Educación e Xuventude do Concello de Vilagarcía. 
Sinálase que a ela asistiron máis de setecentos escolares de Primaria de diferentes colexios 
do concello e remátase cunha breve achega ao argumento desta peza na que se combina a 
música, a voz e as proxeccións de imaxes.  
 
- Ana Iglesias, 'Un mosaico de actividades', El Correo Gallego, 'Santiago', 13 decembro 
2005, p. 32. 
 
Entre outras informacións locais, fálase da presentación, que os escolares de Santiago foron 
ver, do novo espectáculo do trío Os trabalinguas, O laberinto dos soños, que tivo lugar o 
día 12 de decembro no Teatro Principal. Dise que esta obra é un musical que ten como 
protagonista a Ventura, personaxe que canta e conta as súas aventuras a través dun 
labirinto.  
 
- José Matamoros, 'Los niños se acercan al inicio del cine', La Voz de Galicia, 'Patio de 
vecinos', 13 decembro 2005, p. L15. 
 
Nesta sección fixa dáse conta, entre outros actos, da presenza ao longo de toda a semana no 
Teatro Principal de Santiago do espectáculo O labirinto dos soños. Dise que con esta 
iniciativa se achega á infancia ao inicio do cine e que nel o grupo Os Trabalinguas lles 
contan un conto aos espectadores por medio das voces e da música. 
 
Pablo Nojes: Que pasa na praza?. 
 
 
 
 
San&San: Están tolos estes romanos. 
 
Recreación dos mitos e lendas máis coñecidos da antiga Grecia.  



 
Dirección: Pablo Sánchez. 
Interpretación: Pablo Sánchez, Carlos Sante, Keke Díaz e David Perdomo. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Víctor Castro, 'Están locos estos romanos', hoy en sada', El Ideal Gallego, 'Área 
metropolitana', 17 decembro 2005, p. 10. 
 
Dáse noticia dun espectáculo teatral xuvenil sobre a mitoloxía grega titulado Están tolos 
estes romanos que tivo lugar no auditorio de Sada. Cóntase que se trata dunha viaxe polo 
mitos e lendas da antiga Grecia. A continuación, fálase da compañía teatral San e San á que 
pertencen dous dos actores deste espectáculo que apostan por un teatro de humor. 
Infórmase de cómo xurdiu esta compañía e dáse conta da súa traxectoria recordando, por 
exemplo, algúns do seus traballos. 
 
Sarabela Teatro: A gata con botas. 
 
Espectáculo pensado para o alumnado de Terceiro Ciclo de Primaria. Obra baseada nunha 
adaptación teatral do conto realizada por Ludwig Tiek no século XVIII, que se 
complementa cunha unidade didáctica para os escolares. Un pallaso é o encargado de narrar 
a historia do gato con botas, mais a perda dalgunhas páxinas do clásico de Perrault, provoca 
que bote man da improvisación e invención. Deste xeito o gato convértese na gata Nani 
quen, xunto co fillo do muiñeiro de Cea, Migo, se encamiña cara ao pazo onde a raíña está 
preocupada por atoparlle mozo á princesa. 
 
Autor: Ludwing Tieck. 
Adaptación e dirección: Ánxeles Acuña Bóveda. 
Interpretación: Fina Calleja, Fernando Dacosta, Suso Díaz, Sabela Gago e Elena Seijo. 
Vestiario: Teté Seoane. 
Escenografía: La faust and Volk. 
Xénero: Comedia. 
 
Ver Ciclo de Teatro de Cambados 
Ver Mostra de Teatro para Nenas e Nenos de Cangas 
Ver Xoves teatrais de Ferrol 
 
 
Referencias varias: 
 
- Sonia Torre, 'La gata conquista las botas', La Región, 'Teatro', 22 xaneiro 2005, p. 67. 
 
Informa de que a compañía ourensá Sarabela Teatro inicia a conmemoración do seu 
vixésimo quinto aniversario coa estrea de A Gata con botas. Explícase que un singular e 
simpático pallaso é o encargado de contar a peculiar historia do gato con botas, facendo 
algún cambio no conto de Perrautl. Detense no argumento e salienta a importancia dos 



valores que se desprenden da obra, tales como a amizade, o amor, a superación dos medos, 
a repulsa contra a violencia e contra a crueldade aos animais e a protección dos indefensos. 
Fala tamén da posta en escena desta obra (opina sobre a iluminación, o vestiario, etc.) e, por 
último, di que a adaptación do clásico responde á necesidade de "liberar aos personaxes do 
pasado e confrontalos co tempo que estamos a vivir hoxe". 
 
- Adriana Rodríguez, 'Somos un equipo cun proxecto en común que sempre busca novas 
ideas para transmitir', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 30 xaneiro 2005, p. 
21. 
 
Anuncia a representación no Auditorio de Cambados da montaxe A gata con botas da 
compañía Sarabela Teatro. Recolle as palabras de Ánxeles Cuña, directora da peza, quen 
apunta que a obra, unha recreación dun conto de fadas, tenta cumprir diversas funcións: 
estimular aos máis cativos, salientar o valor da amizade e, sobre todo, aprender a 
enfrontarse aos conflitos interiores. A articulista lembra que a compañía ourensá está 
celebrando o seu vinte e cinco aniversario -dez anos como grupo afeccionado e quince 
como compañía profesional- e inclúe novamente as verbas de Cuña, quen explica que as 
claves do éxito da compañía estriban no traballo conxunto e na paixón que todos os 
membros senten polo teatro. Cuña celebra tamén a creación da Escola de Arte Dramático 
de Vigo. Por último, a articulista destaca que Sarabela Teatro inclúe no seu repertorio a 
todo tipo de público.  
 
- Clara Valencia, 'Estreno frente a las bambalinas', Diario de Arousa, 24 novembro 2005, p. 
56. 
 
Dáse conta da posta en escena do grupo Fantasía en Negro Teatro e anúnciase a próxima 
representación d'A gata con botas no Auditorio Municipal de Vilagarcía pola compañía 
Sarabela Teatro dentro da programación prevista pola Rede Galega de Teatros e Auditorios. 
 
- Clara Valencia, 'A michiña que espantou ó Coco', Diario de Arousa, 27 novembro 2005, 
p. 64. 
 
Dáse conta da posta en escena de A gata con botas, unha versión do conto clásico de 
Perrault. Sinálase que esta posta en escena chegou a Vilagarcía dentro da programación da 
Rede Galega de Teatros e Auditorios e que aínda que está dirixida á infancia todos os 
asistentes gozaron con ela.  
 
Spaguetti Teatro de Títeres: Chímpate chámpate. 
 
Autor: Javier Villafañe. 
 
 
 
Talía Teatro: Menos lobos. 
 
Jennifer, Jonathan e Christopher son dous nenos e unha nena de sete anos que van á casa da 
súa amiga Jessica a celebrar o aniversario desta, pero atópanse coa noticia de que o 



aniversario é mañá. Para non aburrírense, despois de moito pensar en qué facer deciden 
representar un conto onde haxa lobos. 
 
Dramaturxia e dirección: Artur Trillo. 
Interpretación: Rosi Barcala, Marta Ríos, Xurxo Barcala e Gustavo G. Dieste. 
Espazo escénico e atrezzo: Carlos Alonso. 
Vestiario e maquillaxe: Martina Cambeiro. 
Iluminación: Víctor Trillo. 
Fotografía: Fernando de Juan. 
Deseño Gráfico: Blanca Barrio. 
Produción: Produccións Teatrais Talía, S. C. 
 
Ver Ciclo de teatro infantil "A escea" 
 
 
Talía Teatro: ¡Eu así non xogo!. 
 
Peza de Artur Trillo que con Menos lobos forma parte dunha triloxía iniciada no ano 2000. 
Trátase dunha obra realista na que se abordan os xogos, enfados e conflitos dunha banda de 
nenos, coa que se presenta a problemática derivada do propio xogo. 
 
Dirección: Artur Trillo. 
 
Ver Festival Internacional de Monicreques de Lugo 
 
 
Tanxarina Títeres: Titiricircus. 
 
Espectáculo arredor do mundo do circo de rúa, dos seus personaxes e as historias que estes 
viven. É unha lembranza ensoñadora e festiva do gran circo de carpa na que dous vellos 
traballadores lembran con marionetas de fíos as glorias do seu pasado na pista.  
 
Manipulación: Miguel Borines, Eduardo Rodríguez e Andrés Giráldez. 
 
Ver Mostra de teatro infantil de Monforte de Lemos 
Ver Vº Festival de Actividades de Rúa, O Xoglar 
 
 
Teatro Buratini: Palabras de caramelo. 
 
Peza na que se conta a historia de amizade dun neno saharaí cun camelo. 
 
Ver Semana de Títeres de Mos 
 
 
Teatro Buratini: O pazo de papel. 
 



Espectáculo de títeres dirixido a nenos maiores de seis anos e baseado en textos de José 
Zafra e Gianni Rodari. Estrutúrase en dúas partes: na primeira delas o espectador presenza 
a viaxe á biblioteca dun vello caserón, onde descobre os amores dunha ratiña de biblioteca 
cun rato de campo. Trátase dun relato de ton intimista e esperanzador. Na segunda parte 
xorde a presenza de Don Gato, quen ten complicacións co seu mundo de negocios, e acaba 
de ter unha idea: inaugurar unha tenda de ratos en conserva. 
 
Dirección: Pablo Suárez. 
Interpretación: Larraitz Urruzola e Manuel Gutiérrez (pianista) 
 
 
Teatro de Ningures: O Principiño. 
 
Espectáculo, baseado no coñecido texto de Antoine de Saint-Exupery, no que o 
protagonista é un neno que emprende unha viaxe a través do universo e vai descubrindo o 
mundo co seu corazón. Na viaxe atopa dous mundos ben diferenciados: o dos adultos e o 
dos nenos.  
 
Autor: Antoine de Saint-Exupery. 
Dirección: Salvador del Río. 
Interpretación: Fran Paredes, Gabriel Lezcano, Marián Bañobre, Santiago Cortegoso e A. 
Barreiro "Warren". 
 
 
Títeres Cachirulo: El-Rei Artur e a Abominable Dama. 
 
El-rei Artur, tras un enfrontamento cun cabaleiro máxico ten que resolver un enigma para 
salvar a súa vida que consiste en responder a qué é o que máis desexan as mulleres. Artur 
terá que pasar por intrincadas aventuras que o van levando a unha revisión do seu 
posicionamento sobre o papel das mulleres no seu redor e o da dona Xenebra en particular. 
O seu compañeiro de aventuras é Sir Galvan. 
 
Autores: Marilar Aleixandre, Carmen Domech e Xurxo Rei. 
Dirección: Carmen Domech e Xurxo Rei. 
Manipuladores: Carmen Domech, Xurxo Rey e Luís González. 
 
 
Ver Ciclo de Teatro Infantil de Vilagarcía de Arousa 
 
 
Títeres Cachirulo: Catro contos da China. 
 
Catro aventuras nas que descobren un cómico e divertido mundo agachado moi preto de 
nós e cheo de inquedantes situacións: a amizade, os disparates humanos, aprendizaxes e 
xogos realizados con monicreques chineses. 
 
Dirección: Yang-Feng. 



 
Ver Vª Mostra de teatro infantil "Vive o teatro no Nadal" de Vilagarcía 
 
 
 
Títeres Cachirulo: Pinocho. 
 
Peza teatral baseada no conto As aventuras de Pinocchio, de Carlo Collodi adecuada para 
públicos de todas as idades, na que o famoso monicreque feito por Geppetto vive as máis 
incríbeis aventuras para chegar a ser un neno de verdade e cun corazón cheo de felicidade. 
Cando o monicreque adquire vida ninguén é quen de suxeitalo. 
 
Dirección: Xurxo Rei e Luís González. 
Manipuladores: Carmen Domech e Xurxo Rei. 
 
Ver Iª Semana do Teatro Infantil "7 Barbas" 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Belén López, 'Un taco de madera mentiroso', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 14 abril 
2005, p. 85. 
 
Informa de que a Compañía "Factoría Teatro" coa colaboración de Caixa Nova representará 
a obra Pinocho no Pazo de Cultura de Pontevedra. Dise que desta maneira queren recuperar 
a representación desta obra de Carlo Collodi, un dos libros infantís máis famosos a nivel 
mundial. Comunícase que á representción están convidados un total de cincuenta e nove 
centros escolares. Comenta a articulista que a obra é recreada baixo unha mestura de 
creatividade e reflexión, unha linguaxe directa e unha posta en escena sinxela. Dise 
ademais que a través desta obra se pode comprender o mundo de imaxinación infantil. Por 
último, infórmase de que a representación está complementada cunha guía didáctica. 
 
Títeres Cachirulo: A pedra que arde. 
 
Peza baseada nun conto de Eduardo Galeano que narra a historia de amizade entre un 
ancián, Pedro, dono das mellores maceiras da bisbarra e que vive só nunha aldea, e 
Migueliño, un neno inquedo por coñecer o mundo que o rodea. 
 
Ver Ciclo de teatro infantil de Vilagarcía de Arousa 
Ver Festival de Títeres de Reis 
 
 
Títeres Cachirulo: A guerra das Galicsias. Unha aventura intergaláctica. 
 
Aventura interplanetaria baseada nas tradicións máxicas gastronómicas e culturais da terra 
galega. Aparece o planeta vermello de Marticia que ve contaminadas as súas augas polo 



malvado emperador Madfrud e os valentes Marticiáns teñen que recorrer ao Mago Merlín 
para que lles faga un antídoto. 
 
Guión e dirección: Xurxo Rei. 
 
 
Referencias varias: 
 
- HV, 'Para os pequenos', Galicia Hoxe, 'weekend', 30 decembro 2005, p. 8. 
 
Anúnciase a participación desta compañía no Festival Internacional de Reis da Sala Yago 
que vai ter lugar ao longo da primeira semana do ano 2006. Xunto coa participación desta 
compañía galega tamén se anuncia a doutras foráneas.  
 
Títeres Cascanueces: A rúa das pantasmas. 
 
 
 
 
 
Títeres Cascanueces: O astrólogo, a nena e o invento marabilloso. 
 
Obra na que se conta a historia dun astrólogo cheo de sabedoría e na que están presentes 
temas como a poesía, o amor e a eterna xuventude. 
 
Autor: A. César, L. Ocón e J. Villafañe. 
Dirección: Lázaro Duyos. 
Manipuladores: Lázaro Duyos, Borja Lema e Manuel Lousas. 
 
Ver Xº Festival Internacional deTíteres Galicreques 
Ver Títeres no Yago 
 
 
 
Títeres Tanxarina: Os Narigudos. 
 
A acción desta peza transcorre na illa dos narigudos, onde os bailes e namoros son 
terribelmente complicados por culpa do seu enorme nariz; ante esta situación, Bartolo é 
escollido para procurar unha solución na casa do Chan Tonda, o home máis sabio do 
mundo. O problema xorde cando Bartolo atopa a posibilidade de mudar o seu nariz por 
outro máis pequeno, pero só o seu. 
 
Dirección: Cándido Pazó. 
Interpretación: Eduardo R. Cunha 'Tatán', Miguel Borines e Andrés Giráldez. 
Xénero: Monicreques 
 
Ver Mostra de teatro infantil e xuvenil de Narón 



Ver Semana de Títeres de Mos 
Ver Ciclo de Teatro de Cambados 
Ver II Ciclo "Titirirúa" 
 
 
Referencias varias: 
 
- A.G., 'Tanxarina' presenta en O Porriño una obra de títeres para escolares ', Atlántico 
Diario, 'Área metropolitana', 19 xaneiro 2005, p. 23. 
 
Anúnciase a representación da obra Os Narigudos, de títeres Tanxarina, en sesións dirixidas 
a escolares no auditorio do Centro Cultural do Porriño. 
 
- E.P., 'Fiestas, juegos y títeres para los niños', La Región, 'San Benito de Allariz', 8 xullo 
2005, p. 42. 
 
Dáse conta polo miúdo da programación de actividades infantís das festas de San Benito e 
recóllense as palabras da edil Teresa Debesa. Entre outras, saliéntase o espectáculo de 
monicreques Narigudos que ofrece Tanxarina. 
 
Títeres Trompicallo: Jiñol. 
 
Cóntase a historia do señor Bulú, que é tan rico e ten tanta fortuna que non ten onde 
gardala, polo que chama a Jiñol para que lle faga unha caixa forte, pero que á mañá 
seguinte descobre que lle roubaron o diñeiro. As súas vidas, xunto coas de Rosalía e o 
Policía veranse alteradas pola chegada nun paquete dun crocodilo.  
 
Dirección: Beatriz Sánchez. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Eva González, 'Tui aguarda la Navidad con teatro de títeres e iluminación', Faro de Vigo, 
'Baixo Miño', 22 decembro 2005, p. 14. 
 
De entre outras iniciativas promovidas pola Concellaría de Cultura de Tui (concertos 
musicais, organización das carrozas para a cabalgata de reis, etc.) destácase a 
representación da obra Jiñol da man do grupo de Títeres Trompicallo. 
 
- M.D., 'Trompicallo representa en Tui la obra de teatro infantil Jiñol', Atlántico Diario, 
'Área Metropolitana', 23 decembro 2005, p. 44. 
 
Anúnciase dentro da programación cultural de Tui dedicada aos máis pequenos a 
representación da obra Jiñol a cargo da compañía Títeres Trompicallo. Infórmase da hora e 
do lugar no que será representada, do prezo e dalgunha das súas características. 
 



Títeres Trompicallo: Manolito Camaleón. 
 
Espectáculo de monicreques no que Manolito é un boneco que non ten corpo, só ten unha 
cabeza de cartón e dúas mans enfundadas en luvas. Como tampouco fala, será a través do 
mimo como engaiole ao público e lle chegue ao corazón compartindo a súa fantasía e o seu 
humor. 
 
Dirección: Xron. 
Interpretación: Marián González, Luís González e Beatriz Sánchez. 
 
Ver Iº Festival de Marionetas María José Jove 
Vª Mostra de teatro infantil "Vive o teatro no Nadal" de Vilagarcía 
 
 
 
Tres globos: O sapo encantado. 
 
Peza baseada no conto tradicional do mesmo título, ao que o director lle quitou o final, para 
que sexa o público o que decida cómo remata.  
 
Dirección: Xoán Pérez. 
 
Ver Ciclo de Teatro de Cambados 
 
 
 
Recensións: 
 
- Adriana Rodríguez, 'O humorista Xoán Pérez, especializado en facer rir os máis cativos, 
actúa no Auditorio cambadés', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'Teatro', 6 
marzo 2005, p. 21. 
 
Coméntase a presentación para ese día da función O sapo encantado, a cargo da compañía 
do humorista coruñés Xoán Pérez, Tres Globos. Tamén se trata a entrevista feita ao 
devandito humorista e autor, fala de como chegou a esa profesión, os cursos que fixo e 
onde traballou até chegar a crear a compañía Tres Globos. Para rematar, destácase que a 
obra a representar ten unha peculiaridade, que o desenlace corre a cargo dos espectadores, o 
autor busca que os rapaces participen de cheo na obra e que saiban apreciar os valores 
humanos. 
 
Trompicallo: Nadarín. 
 
Peza que ten como protagonista a un peixe de papel que ao chegar ao mar se converte en 
peixe de verdade. Nela, Nadarín e o seu amigo submérxense nas profundidades do mar, 
onde coñecen todos os seus habitantes. Neste contexto, extraen a perla dunha ostra e 
provocan a aparición do Peixe Enorme, un personaxe destrutivo que persegue 
constantemente a Nadarín e que devora a todos os peixes pequenos. Nadarín e o seu amigo 



deben buscar unha solución. 
 
Autor: Cristina Ferreirós. 
Dirección: Plamen Dipchikov. 
Interpretación: Marian González e Luís Gonzalez. 
Xénero: Monicreques 
 
 
Ver Nadal Cultural de Redondela 
Ver Ciclo de Teatro de Cambados 
 
 
Viravolta Títeres : O candil marabilloso. 
 
Versión libre do conto das mil e unha noites na que o gran Sultán está moi enfermo e o 
único remedio está no sifón máxico. Aladino axudado polo candil intentará conseguilo a 
través das trampas que lle pon o mago Ali-Ol-i. 
 
Dirección: Anxo García. 
Interpretación: Xulio Balado, Pilar Álvarez, Anxo García e Ignacio Vilariño. 
 
Ver Iº Festival de Marionetas María José Jove 
 
 
 
VII.3.5.3.2. GRUPOS ESCOLARES, DE ASOCIACIÓNS OU 
AGRUPACIÓNS VARIAS 
 
Compañía de Miro Magariños: Os xigantes. 
 
Espectáculo baseado na obra Os xigantes de nunca acabar, de Xoán Babarro e Ana Mª 
Fernández, que fora publicada por SM na súa colección "O barco de vapor". Protagonizada 
por un carpinteiro e o seu axudante Pucho, que tras escoitar o parte radiofónico pola mañá 
lembrará o primeiro unha historia que xa lle contaba o seu avó. 
 
Dirección: Eduardo R. Cunha "Tatán". 
Interpretación: Miro Magariños, Mundo Villalustre. 
Música: Pablo Costas. 
Escenografía: P. Pastor. 
Narración e percusión: Eva del Campo. 
Vestiario: Belén Puentes. 
 
Ver XVI Programa "Os Títeres na Escola" 
 
 
Falcatrúa: Dado trucado, xogo revirado. 



 
Comedia na que nun monte invadido polo lixo conviven diversos personaxes.  
 
 
Grupo de teatro do Colexio Magariños: A visita do inspector. 
 
 
 
 
Grupo de Teatro Infantil de Allariz: As novas aventuras de Pañolín Rompenubes. 
 
Dirección: Xian Bobillo 
Autor: Marcial Suárez 
 
 
Referencias varias: 
 
- Sonia Torre, 'Allariz recuerda a Marcial Suárez', La Región, 'Cultura', 29 xaneiro 2005, p. 
67. 
 
Anuncia a reestrea da peza de teatro As novas aventuras de Pañolín Rompenubes, do autor 
allaricense Marcial Suárez. A través das declaracións da Concelleira de Cultura, Pilar 
Gallego, e do director da peza, Xian Bobillo, destácase tanto a relevancia do autor como a 
da dificultade da posta en escena desta obra, especialmente polo gran número de actores. 
 
Grupo de teatro Laxas de Seixo: Tres no Paraíso. 
 
Dirección: Nila Caballero e Noelia Blanco 
 
 
O Catre: Carrapuchiña vermella. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Nuria Rodríguez, 'As Pontes ofrece diez días de fiestas con música, cine y teatro', La 
Opinión, 'Eume', 8 xullo 2005, p. 31. 
 
Nuria Rodríguez comeza falando de que o Concello das Pontes vai celebrar as súas festas 
patronais, que se desenvolverán entre os días 15 e 25 de xullo. Comenta o programa de 
actividades que se inicia o sábado día 9, coa celebración no Auditorio Alovi da XX Mostra 
de Música Coral Vila das Pontes. Segue informando das actividades culturais que terán 
lugar  nesta vila durante as festas, como son: obras de teatro, pasacalles, bandas, cine… En 
canto ao pregón, anticipa que correrá a cargo de Abel López Soto, portavoz Nacionalista no 
Concello de Sada. Finalmente, sinala que a romería de A Fraga poñerá o punto final a estes 



festexos o día 25. 
 
Teatro Mutante: Pilleite Carrapuchiña. 
 
Versión do coñecido conto coa que se pretende amosar ao público infantil unha visión 
crítica da publicidade nos medios de comunicación e nos contos clásicos; neste espectáculo, 
ademais de Carrapuchiña, aparecen outros personaxes, como Os Tres Porquiños, 
Brancaneves ou Cincenta. Trátase dunha peza na que se mesturan os contos clásicos 
adaptados aos tempos de hoxe e ás preocupacións actuais dos nenos. 
 
Ver Iª Semana do Teatro Infantil "7 Barbas" 
 
 
Ubú Teatro: A raíña aburrida. 
 
Dirección: Marga Portomeñe. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.C., 'Los niños leyeron en público parte de una novela de Marica Campo', El Progreso, 
'Guitiriz', 19 maio 2005, p. 14. 
 
Trátase a xornada de animación á lectura en galego que se organizou na "Casa Barxa" de 
Guitiriz. Indícanse o tipo de actividades que tiveron lugar, así como o público a quen ían 
dirixidas. Faise fincapé na lectura do libro Memoria para Xoana de Marica Campo, que é 
profesora no IES guitiricense. Para rematar anúncianse as actividades do día seguinte, entre 
as que destaca a posta en escena da obra A Raíña Aburrida a cargo da compañía Ubú 
Teatro. 
 
 
VII.4 CÓMIC 
 
 
VII.4.1. GALEGOS 
 
Pinto & Chinto, Tito Longueirón, Pontevedra: BD Banda,  xullo 2005, col. BD Banda, nº 
3, 68 pp.  (ISBN: 84-84864-554-1). 
 
Álbum de Pinto (David Pintor, A Coruña, 1975) e Chinto (Carlos Lopéz, Boimorto-A 
Coruña, 1967), composto polas tiras cómicas sen diálogo que foran publicadas na revista 
Golfiño no ano 2002 e que teñen como protagonista ao deportista Tito Longueirón. Comeza 
o volume co álbum de fotos do protagonista, no que se salienta a súa vinculación coa 
práctica do deporte dende que era moi cativo. A seguir, en cada páxina ofrécese unha 
historia diferente, nas que se presenta ao protagonista durante a práctica dos máis diversos 



deportes: levantamento de peso, no que non consegue nin erguer a copa; carreiras de 
cabalos, onde gañou poñéndolle ao cabalo unha cenoria diante; karate, no que acaba cunha 
man escaiolada; esgrima, no que vence pero un ladrón róuballe os cartos do premio; golf, 
onde é o axudante quen lanza a pelota, etc. Péchase o volume cunha entrevista aos 
creadores deste personaxe e algunhas reproducións de Tito Longueirón feitas por outros 
humoristas como Kiko Da Silva, Leandro, Siro López e Xaquín Marín. Na entrevista falan 
da súa traxectoria, dende as colaboracións individuais en diferentes medios até o labor en 
Golfiño, na que comezou a historia do personaxe; refírense ás características máis 
sobranceiras de Tito, entre elas a habelencia para superar calquera dos retos que se lle 
presentan; e rematan adiantando brevemente outros proxectos futuros, entre eles algún libro 
dirixido á infancia. As narracións desta banda deseñada son dunha soa páxina e os debuxos 
distribúense en viñetas de tipo clásico que se adaptan ás distintas narracións variando o seu 
tamaño e a súa distribución. O personaxe protagonista ten un deseño de tipo caricaturesco 
que permite cambiar as expresións esaxerando os resgos da faciana. As cores están 
aplicadas con tintas planas de cores moi variadas. 
 
 
Recensións: 
 
- Paula Fernández, 'Aventuras de Tito', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 141, 
'Infantil/Xuvenil', 10 novembro 2005, p. VII. 
 
Comeza dicindo que David Pintor e Carlos López crearon o deportista Tito Longueirón, un 
produto desta unión que saíu á luz no ano 2002 na revista Golfiño e que agora publica a 
editorial Kalandraka. Comenta que Tito Longueirón non é o protagonista dunha banda con 
texto, senón que o lectorado será o encargado de extraer a información. Tamén di que as 
tiras cómicas mudas contan cunha ampla traxectoria na historia das artes plásticas galegas. 
Recórdase o argumento e di que o fío condutor de todas as viñetas é o humor representado 
polas ilustracións figurativas sen emprego de símbolos ou recursos que poidan crear 
ambigüidades. Por último, dise que a finalidade destas historias é divertir ao tempo que se 
exercita a capacidade de cada un ante un documento que non dá todo feito. 
 
 
 
VII.4.2. REEDICIÓNS 
 
 
VII.4.3. CÓMICS TRADUCIDOS OU VERSIONADOS 
 
Gochi, Martín, Juan, Trasmallo e o tesouro de Carraxe Sieiro, adaptación, tradución e 
fichas F.R. Lavandeira, Rianxo: Concello de Rianxo,  2005, idade recomendada [lectorado 
autónomo], 51 pp.  (DL: C-1160/2005). 
 
Gochi (A Coruña, 1977) e Juan Martín (Ferrol, 1974) presentan neste álbum unha aventura 
protagonizada polo vello pirata Trasmallo, un personaxe creado por Gochi que se deu a 
coñecer nas páxinas da segunda etapa da revista Golfiño. Trasmallo rexenta unha escola de 



piratas en Rianxo á que só asisten dous alumnos: Brais, un mozo compostelán que sempre 
vai acompañado do seu mono azul Emulé, e Lois, o fillo do dono dunha tenda de animais 
que o obriga a apuntarse á escola para que se faga un home. Nesta ocasión a aventura 
comeza no mosteiro de Santa María de Oia no ano 1620, onde Trasmallo rouba o pergameo 
que contén a localización exacta do tesouro do pirata Carraxe Sieiro, un dos máis 
sanguentos dos que saquearon as aldeas do Barbanza e que foi prendido polos soldados do 
gobernador cando se dispoñía a arrasar Rianxo. Sendo neno, Trasmallo coñecera por 
casualidade o punto exacto do que había que partir para atopalo e con este fin diríxese cos 
seus alumnos ao cemiterio da vila, onde escavan nunha tumba. Mais nese momento son 
sorprendidos e apresados polo capitán Estadea e os soldados do gobernador. Lois, 
disfrazado de nena, consegue rescatar os seus amigos e salvalos da forca. Na parte final do 
volume aparecen unhas fichas con datos históricos dos principais escenarios rianxeiros nos 
que transcorre a acción, elaboradas por F.R. Lavandeira (Rianxo, 1966), así como unha 
páxina que explica os pasos necesarios para elaborar unha banda deseñada. Este traballo en 
banda deseñada, de Gochi e Juan Martín, presenta  ilustracións  feitas con debuxos a tinta 
recheos no ordenador. As cores serven para cambiar os ambientes, utiliza gamas de azuis 
para semellar a noite e os verdes para o interior da cadea. O deseño das viñetas é clásico. 
Os personaxes reflicten nas expresións dos rostros os sentimentos que van xurdindo. As 
imaxes aportan moita información real dos lugares nos que se atopan os protagonistas: 
contornos naturais, urbanos, interiores e exteriores. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Adriana Rodríguez, 'Rianxo convértese no escenario dun cómic creado polo debuxante 
Gochi', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 26 maio 2005, p. 23. 
 
Adriana Rodríguez informa de que a Casa da Cultura Cuartel Vello de Rianxo acolleu a 
presentación do cómic Trasmallo e o tesouro de Carraxe Sieiro, creado polo debuxante 
David Prieto, "Gochi", xunto co infógrafo, Juán Martín e coa adaptación de Fernando 
Lavandeira. Dá conta de cómo xurdiu a idea de crear este cómic a raíz dun proxecto dun 
medio de comunicación para editar unha revista no ano 2003. A continuación, sinala que o 
álbum se acompaña dunhas fichas cos elementos máis representativos de Rianxo que se ven 
reflectidos na obra e achega un pequeno resumo do argumento da historia. Finalmente, a 
articulista remata salientando a figura de "Gochi", o cal ten máis dunha ducia de premios do 
mundo do cómic e é colaborador gráfico en varias publicacións.  
 
 
Olivares, Javier, Astro valente explorador , trad. Silvia Pérez Tato, Pontevedra: Faktoria K 
de libros/Kalandraka,  novembro 2005, col. BD Banda, nº 4, idade recomendada [lectorado 
autónomo], 49 pp.  (ISBN: 84-8464-546-0). 
 
Volume que recolle diferentes historias que teñen como protagonista a Astro, un explorador 
espacial creado por Javier Olivares (Madrid, 1964). En "Misión quentiña" a nai do 
protagonista prepáralle algo de comer ao seu fillo que sae a recoller complexos datos de 
navegación, mais o xeado de vainilla non é axeitado para a exploración solar posto que se 
lle evapora. En "Mozo para todo", Astro aterra nun planeta que resulta ser un ser ao que 



ninguén visita polo seu mal alento. Astro resólvelle o problema empastandolle unha moa. 
En "Perdido no Espazo" o protagonista acode ao almacén máis grande da Galaxia para 
realizar unhas compras e malia crerse un excelente explorador que non precisa a axuda de 
ninguén para atopar a sección "Todo para o aventureiro sideral" verase na obriga, logo de 
varias voltas no almacén, de pedirlle axuda a un vendedor. En "Fazaña baixo cero" o 
Valente Explorador, despois de superar diferentes dificultades consegue unha 
extraordinaria substancia vital para a súa supervivencia. En "Nebulosa á vista" a Tía 
Nebulosa visita a Astro, que non a soporta porque sempre se mete co seu traballo. Nebulosa 
ri cando o sobriño aparece no xornal na sección de "O Pailaroco Estelar". En "Espacial 
Geographics" preséntanse "oito momentos estelares dun explorador narrados por el 
mesmo", mentres que en "Un agasallo neboento", Astro faille uns arranxos ao robot de 
cociña que tía Nebulosa lle agasallou a súa nai grazas aos que esta, Nebulosa, e o seu xefe 
quedan carbonizados. En "Un drama extraterrestre" o alieníxena Wthhz comeza a toparse 
mal e cre que vai morrer: sente punzadas, oe voces e axítaselle algo no seu estómago. A 
sogra e a muller deciden levalo a un feiticeiro que invoca ao espírito que o ten enmeigado. 
É Astro quen sae do corpo de Wthhz no que perdido, cantou para entreterse. En "Apreixado 
sen saída" Astro tenta abandonar a consulta do médico, mais a enfermeira avísao para 
entrar. En "todo un profesional" o Explorador Espacial compra o Estelar Geographics do 
mes e non marcha até atopar a moeda de cinco céntimos que caeu ao lle dar o solto, pois 
ademais da formación hai que ter en conta as finanzas. En "Non teño palabras" nárrase 
visualmente cómo Astro é atacado no fondo do mar e pon en perigo a súa vida cando anda 
na busca dun agasallo de aniversario para súa nai. O regalo coincidirá co de Tía Nebulosa 
quen lle resta importancia dicindo que é dun todo a cen. En "¿Soñan os andorides con 
algo?" 4D2, o androido caseiro da nai de Astro, está estragado e queima a comida. O 
Explorador lévao a arranxar e descobre que está deprimido porque quere ser igual ca Astro. 
Este decide invitalo a cear nun restaurante no que lle recorda a 4D2 as calidades especiais 
para o traballo ao que aspira e no que deixa ao androide plantado sen pagar a cea. 4D2 terá 
que quedar no restaurante a lavar os pratos polo que dende ese momento na casa só 
queimará a comida de Astro. En "Clase Maestra" 4D2 segue durante todo o día a Astro para 
aprender a ser tan bo explorador coma el. Despois dun duro día Astro chega á casa e todo 
está sen facer porque 4D2 non está e non o dá atopado. O androide alégrase de que non 
sexa tan bo explorador como pensaba pois xa é tarde e aínda non o atopou. En "Silencio, 
por favor" Astro salva, por azar, a cidade dun meteorito en lapas grazas a un pulverizador 
nasal e, deste xeito, convértese nun famoso que acode a colexios a dar charlas, como 
acontece en "Vaia un exemplo", historia na que que Astro lle di aos rapaces do seu antigo 
colexio que un bo explorador non ten medo ao descoñecido, no entanto atravesa a 
cristaleira da clase na que está ao ver ao seu antigo mestre de Química. Finalmente, en 
"Estelar Geographics" compárase a situación de Astro antes e despois da popularidade. 
Mentres que a xente pensa que Astro se pecha na casa pola presión da fama a realidade é 
que non pode saír porque 4D2 non atopa o pos-it no que apuntou a clave numérica do 
sistema de peche da casa. Despois das historias de Astro, o valente explorador reprodúcese 
no volume unha entrevista ao seu creador realizada por Santiago García. Nela, Javier 
Olivares fala da súa produción para o lectorado infantil, de cómo se enfronta á realización 
dos traballos para adultos e para a nenez, da súa traxectoria no mundo da historieta infantil 
e, máis pormenorizadamente, da serie longa cuxo personaxe principal é Astro. Tamén se 
recollen diferentes bocetos do personaxe e os pasos de planificación da historia; repásanse 
os personaxes vencellados co explorador espacial: a nai, Aurora Boreal, Tía Nebulosa, 4D2 



e Ulises Boreal, o pai; dáse conta do anuncio do libro de memorias de Astro e, finalmente, 
acóllense os traballos de diferentes ilustradores (José Luís Agreda, Bernardo Vergara e 
Dabid Rubín) nos que se amosan como eles ven a Astro. Respecto aos debuxos desta banda 
deseñada, dicir que se suceden en viñetas de estilo clásico. As cores están aplicadas en 
tintas planas nunhas cores contrastadas e moi mesturadas. Son debuxos moi dinámicos nos 
que as situacións no espazo, cheas de movemento, explosións, etc., se resolven con 
predominio de liñas rectas e oblicuas. No deseño dos protagonistas coidanse as expresións 
dos rostros a pesar da simplificación das formas.  
 
 
 
 
VII.4.4. ANTOLOXÍAS 
 
 
VII.5. ENSAIO. TEORÍA XERAL. CRÍTICA 
 
 
VII.5.1. MONOGRAFÍAS, BIOGRAFÍAS, CRÓNICAS E 
LIBROS COLECTIVOS 
 
Barrena García, Pablo (coord.), Libros 2003-2004 escogidos de literatura infantil (3-7 
años), Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez �,  2005, 115 pp.  (ISBN: 84-89384-
55-X). 
 
Volume editado polo Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil da Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez e elaborado por unha rede de traballo constituída por 
institucións, asociacións e revistas de literatura infantil e xuvenil de toda España, 
denominada Red de Selección de Libros Infantiles y Juveniles. Con esta obra quérese 
ofrecer unha selección de lecturas dirixida a docentes, bibliotecarios, libreiros e familias 
para que con ela "estimulen a los pequeños y adolescentes el gusto por leer". Conta cunha 
presentación na que se explica a xénese e os obxectivos desta primeira entrega, na que se 
ofrecen setenta e tres recensións de obras de literatura infantil e xuvenil que destacan pola 
súa calidade e que foron publicadas entre o ano 2003 e outubro do ano 2004 nos diferentes 
ámbitos lingüísticos do Estado español. Están dirixidas a un lectorado de entre 3 e 7 anos e 
organízanse arredor de dous bloques, segundo as capacidades de comprensión do receptor 
(de 3 a 5 anos e de 6 a 7 anos). De cada unha das obras seleccionadas ofrécese unha 
descrición argumental e paratextual, acompañda da ficha bibliográfica e da reprodución da 
cuberta. No que se refire á literatura galega aparecen descritas Eu son eu (2004), de Fina 
Casalderrey; Raquel ten medo (2004), de Agustín Fernández Paz; Onde está o sol? (2004), 
de Chus Ferrín; Amora (2003), de Anxos Garabana; ¿Qué contan as ovellas para durmir? 
(2004), de Kiko Da Silva; O grilo Gastón (2004), de Ánxeles Ferrer; Bicos na voz/Besos en 
la voz (2004), de Antonio García Teijeiro; O zapateiro e os trasnos (2003), de Eva Mejuto; 
O galo avisado e o raposo trampulleiro (2003), de Antonio Reigosa; e Contos con letras 
(2003), de Gloria Sánchez. Todas elas están descritas nos apartados e anos correspondentes 



deste Informe.  
 
 
 
Bernárdez, Carlos L., Lorenzo Varela. Biografía e antoloxía, ilust. Fino Lorenzo, Vigo: 
Edicións Xerais de Galicia,  2005, col. Merlín, nº 153, serie Verde, a partir de 9 anos en 
diante, 74 pp.  (ISBN: 84-9782-274-9). 
 
Traballo de Carlos López Bernárdez (Vigo, 1958) dirixido a escolares do segundo e terceiro 
ciclo de Educación Primaria. Ábrese co apartado "Unha vida entre a emigración e o exilio" 
no que ao longo de diversos subapartados López Bernárdez se achega á traxectoria vital do 
escritor. Así, en "Familia, infancia e adolescencia", dáse conta do contorno familiar no que 
Jesús Manuel Lorenzo Varela Vázquez (A Habana, 1916-Madrid, 1978 ) naceu e se criou e 
informa da súa actividade até o ano 1934 no que decide marchar para Madrid. En "Fin da 
mocidade: a guerra", o autor achégase aos anos nos que, residente na capital, ingresa nas 
Misións Pedagóxicas, estabelece contacto con escritores como Federico García Lorca, 
Pablo Neruda ou Valle-Inclán, se afilia ao Partido Comunista e, iniciada a Guerra, entra en 
combate como miliciano do Quinto Rexemento ao servizo do lexítimo goberno 
republicano. A partir deste momento, recórdase como Lorenzo Varela participou en 
diversas revistas culturais, como ten un relevante papel no Congreso Internacional de 
Escritores para a Defensa da Cultura e como os seus poemas son incluídos en publicacións 
como Poetas en la España leal (1937) ou Homenaje de despedida a las Brigadas 
Internacionales (1938). En "O exilio" faise un repaso á traxectoria deste autor galego a 
partir do momento no que ten que iniciar o exilio atravesando a fronteira francesa. 
Recórdase que estivo internado nun campo de concentración no sur de Francia, do que saíu 
grazas á intervención duns intelectuais franceses, e cómo embarcou cara a México, país en 
cuxa capital iniciou unha intensa actividade cultural que continuaría posteriormente en Bos 
Aires. Carlos Bernárdez recolle aquelas actividades culturais que iniciou ou nas que 
participou Lorenzo Varela, tanto nunha como noutra cidade, e detense en comentar 
aspectos xerais dos seus poemarios. Finalmente, en "Retorno e morte", dáse conta do 
regreso a España en 1976 e do seu falecemento no ano 1978. A seguir, este estudo de 
López Bernández estrutúrase en dous apartados relacionados coa obra poética de Lorenzo 
Varela. No primeiro deles dáse conta polo miúdo das características dos seus poemarios en 
galego: Catro poemas para catro gravados (1944) e Lonxe (1954), mentres que no 
segundo, "Antoloxía poética de Lorenzo Varela", recóllense diferentes poemas, 
pertencentes aos poemarios citados, acompañados dunhas liñas de lectura para facilitarlle 
ao lectorado a comprensión dos mesmos. 
 
 
Recensións: 
 
- Carlos L. Bernárdez, 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 125, 19 
maio 2005, p. VII. 
 
Sección fixa que nesta data acolle comentarios de O fracaso neoliberal na Galiza, de 
Xavier Vence; Todo vai ir ben, de Silvestre Gómez Xurxo; Memoria de ferro, de Antón 
Patiño Regueira; e Lorenzo Varela, de Carlos L. Bernárdez. Explica, con respecto á última 



das obras, que está dirixida a escolares de segundo e terceiro ciclo de Educación Primaria e 
que inclúe unha breve biografía do autor homenaxeado no Día das Letras Galegas e mais 
unha escolma da súa poesía en galego, realizada por Carlos L. Bernárdez. Destaca, 
ademais, o apartado fotográfico e as ilustracións que acompañan os dez poemas 
escolmados, que foron realizadas por Fino Lorenzo. 
 
 
Grupo CELT, Children's Books from Galicia, Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia/Gálix (Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil) ♦,  2005, 95 pp.  (DL: C-
682-2005). 
 
Catálogo escrito integramente en inglés no que se recollen as publicacións de literatura 
infantil e xuvenil que viron a luz durante o ano 2004 en Galicia até o momento da 
publicación deste volume, así como aquelas do ano 2003 que non foran incluídas no 
catálogo anterior e as súas reedicións. O equipo redactor é o Grupo CELT, dirixido pola 
profesora Blanca-Ana Roig Rechou, que está conformado pola propia directora e Mª Jesús 
Agra Pardiñas, Eulalia Agrelo Costas, Carmen Franco Vázquez, Adelina Guisande 
Couñago, Isabel Mociño González, Marta Neira Rodríguez, Amparo Raviña Rosende e 
Isabel Soto López. Presenta en primeiro lugar a relación de obras organizadas polas 
editoriais, das que se ofrece a súa ficha bibliográfica completa, incluíndo datos como a 
idade para a que están recomendadas, e unha breve achega argumental. A seguir, ofrécense 
os datos de contacto de cada un dos escritores, a cuberta dunha das súas obras e a relación 
das súas publicacións dirixidas á infancia e xuventude, que dá paso aos ilustradores, dos 
que ademais dos datos de contacto e as obras que teñen ilustradas, tamén se reproduce unha 
ilustración. Finalmente, preséntanse as institucións organizadoras do volume, a Consellaría 
de Cultura da Xunta de Galicia e a Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil (GALIX) 
e ofrécense os enderezos das diferentes editoriais. 
 
 
 
Lluch Crespo, Gemma e Blanca-Ana Roig Rechou (coord.), Para entenderte mellor. As 
literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico, ilust. Roser Capdevila, Santiago de 
Compostela: Universidade de Santiago de Compostela �♦,  2005, 337 pp.  (ISBN: 84-
9750-498-4). 
 
Monográfico do Boletín Galego de Literatura coordinado por Gemma Lluch Crespo e 
Blanca-Ana Roig Rechou no que se reúnen os traballos que sobre Literatura infantil e 
xuvenil do marco ibérico formaron parte do I Curso de Formación Continua e 
Perfeccionamento, celebrado en setembro de 2004 na Facultade de Ciencias da Educación 
baixo o título de "As literaturas infantís e xuvenís ibéricas. A súa influencia na formación 
lectora. Cinema e literatura". Ábrese cunha presentación do director, Anxo Tarrío Varela, 
na que se refire á crecente atención da investigación aos estudos de literatura infantil, 
parella á crecente consideración desta literatura, e augura unha maior presenza destes 
estudos no medio universitario. Salienta a complementariedade deste monográfico con 
outro anterior publicado pola revista sobre literatura e cinema e explica o título desta 
entrega, coa que se quere propiciar o entendemento e coñecemento mutuo entre as 



literaturas do marco ibérico. A seguir, inclúese un "Limiar" asinado polas coordinadoras no 
que explican a xénese dos traballos, dan conta dos autores e explican que, cubrindo os 
apartados desta publicación, tamén se ofrecen uns contos infantís de Amador Montenegro 
Saavedra e recensións de obras que se publicaron nos últimos anos, ademais das 
autopoéticas dos autores galegos Agustín Fernández Paz, Xabier P. Docampo e Suso de 
Toro, todo isto encamiñado a fomentar a visibilidade da Literatura infantil e xuvenil dende 
a produción, recepción e mediación. No que se refire á Literatura infantil e xuvenil galega 
son de interese os seguintes traballos:  
 
- Blanca-Ana Roig Rechou, "Literatura Infantil e Xuvenil en Galicia: dos inicios á 
consolidación", "Estudos", pp. 141-167. 
 
Comézase o traballo falando da ausencia da Literatura infantil e xuvenil en lingua galega 
até os derradeiros anos do século XIX. Repásase a situación desta literatura en comparación 
coa doutros países, e así sinala que na Idade Media a Literatura galega contaba cun corpus 
próximo ao doutras literaturas romances en proceso de constitución, mentres que nos século 
XV-XVIII comezan a emerxer as literaturas infantís noutros países, e no caso galego 
estanse vivindo os chamados Século Escuros, nos que non se produciu practicamente nada 
até as recompilacións de materiais da transmisión oral no final do período. No século XIX 
detense nas primeiras manifestacións recollidas nas publicacións periódicas e o labor de 
intelectuais como Amador Montenegro Saavedra. Xa no século XX, repásanse as primeiras 
obras aparecidas ao abeiro da actividade do Grupo Nós e como a partir da década dos anos 
sesenta comezaron a funcionar practicamente todos os axentes que participan na 
configuración dun sistema literario. Así, fálase de transición durante os anos sesenta e de 
afianzamento nos setenta, mentres que a consolidación se daría a partir da década dos 
oitenta. Repásanse os títulos máis significativos de cada momento, dende as aurorais 
Margarida a do sorriso de aurora (1927), de Evaristo Correa Calderón; ou Conto de 
guerra (1928), de Camilo Díaz Baliño, pasando por obras hoxe clásicas como Memorias 
dun neno labrego (1961), de Xosé Neira Vilas ou A galiña azul (1968) e As laranxas máis 
laranxas de todas as laranxas (1973), de Carlos Casares, até as máis variadas tendencias 
nos xéneros canónicos que se dan no último período. Ao longo de todo o percorrido 
incídese nos aspectos máis salientábeis da mediación, produción e recepción para así 
analizar cómo se configurou o sistema literario infantil e xuvenil galego.  
 
- Isabel Mociño González, "Narracións infantís recuperadas de Amador Montenegro 
Saavedra: 'Polos niños. (Escena enfantil)' e 'As formillas", "Documentos", pp. 251-259. 
 
Reprodúcense neste artigo dous contos de Amador Montenegro Saavedra (Santiago de 
Compostela, 1864-Lugo, 1932) titulados "Polos niños. (Escena enfantil) e "As formillas", 
ambos os dous publicados en 1892 na revista pontevedresa Galicia Recreativa. Comézase 
cunha achega biobibliográfica a este autor, na que se destaca a importancia de obras como 
Fábulas y-epigramas (1892) e Fábulas galaico-castellanas (1897), nas que o autor recrea 
fábulas en castelán e galego. Saliéntase, partindo do sinalado por Blanca-Ana Roig Rechou 
(2002), que con estas obras Montenegro Saavedra parecía querer achegar ao ensino 
materiais en lingua galega, inexistentes naquela altura, como queda de manifesto no 
prólogo que abre a obra de 1897. A seguir, explícase brevemente o contido destes dous 
contos, caracterizados polo protagonismo infantil, a recreación de espazos vinculados coa 



escola e algúns dos elementos comúns entre ambos, que transmiten unha certa imaxe de 
unidade.  
 
- Ana Margarida Ramos, "Mª Jesús Agra Pardiñas e Blanca-Ana Roig Rechou (coords.), A 
memoria das guerras na Literatura infantil e xuvenil en lingua galega. As súas 
repercusións na infancia e adolescencia (Antoloxía)", "Libros", pp. 273-275. 
 
Comeza sinalando que A memoria das guerras na Literatura infantil e xuvenil en lingua 
galega. As súas repercusións na infancia e adolescencia (Antoloxía) vén encher un baleiro 
nunha área específica da produción literaria para os máis novos, na que o tratamento dos 
conflitos bélicos son un tema incómodo. Tamén salienta que nesta obra se contrapón a 
visión literaria sobre a guerra coa dos medios de comunicación, moitas veces banalizada, 
sobredimensionada e frívola. Explícase que á par do estudo, o volume recolle tamén unha 
antoloxía de textos para ilustrar cada un dos apartados nos que se estrutura o traballo, o que 
acentúa o carácter utilitario da obra, e sitúaa na liña doutros traballos realizados por 
institucións vinculadas coa literatura infantil e xuvenil como a Asociación de Literatura 
Infantil y Juvenil da Arxentina, a Asociación Nacional de Investigación de Literatura 
Infantil y Juvenil (ANILIJ) ou o Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil da 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. A seguir, describe os cinco apartados que configuran 
a estrutura da obra, destaca a súa utilidade para a selección de textos sobre a temática 
adecuados a diferentes idades e intereses e repasa as conclusións ás que chegan as autoras, 
entre elas a visión esperanzada nun mundo mellor que predomina nas obras analizadas, o 
emprego de elementos simbólicos ou a transmisión dun conxunto de valores positivos, 
propios da cultura da paz. Finalmente, considera que se trata dunha obra de grande interese 
e pertinencia, tanto pola temática abordada coma pola perspectiva utilizada. 
 
 
 
Luengo González, Mª Rosa, Guadalupe de la Maya Retamar e Prudencia Gutiérrez 
Estebán (coord.), Cultura, interculturalidad y didáctica de la lengua y la literatura, 
Badaxoz: Deputación de Badaxoz ♦,  2005, 596 pp.  (ISBN: 84-689-0318-3). 
 
Volume no que, despois das presentacións institucionais, se recollen as ponencias, a mesa 
redonda e as comunicacións presentadas no VIII Simposio Internacional de la Sociedad 
Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. No que á literatura infantil e xuvenil 
galega se refire aparece a seguinte comunicación: 
 
- Elva Aradas Carollo, Vanessa Estévez Baquero e Fenando Vieito Liñares, "La educación 
ambiental en los libros infantiles escritos en gallego", pp. 119-124.  
 
Achega a unha selección de obras de literatura infantil galega nas que se analiza a relación 
entre a educación ambiental, un dos temas transversais da Educación Infantil, e a literatura. 
Despois de lembrar os obxectivos que se marcan como prioritarios na área do Medio Físico 
e Social, sinálase que son poucas as obras da literatura infantil galega que abordan esta 
temática. A seguir, ofrécese a relación de textos seleccionados e unha análise do seu 
contido, nos que se sitúa a Viaxe ao país de ningures (1977), de Manuel Lourenzo como o 
punto de partida do tratamento desta temática na literatura infantil galega, unha obra que se 



cualifica como renovadora temática e formalmente dentro do teatro galego. Os outros 
títulos seleccionados e analizados son: A aldea das catro primaveras (1993), de Xoán 
Babarro, do que se destaca o tratamento do contraste entre medio rural e urbano, o seu 
carácter reivindicativo da conservación do medio natural e o coidado na edición, ben 
adaptada ao tipo de lectorado agardado; Pokima a nena esquimó (1995), ¡Perigo na selva! 
(1995) e Un día na granxa (1995), de P. Ateka, tres obras incluídas na colección 
"Reiseñor", das que se explica a estrutura alterna de texto e imaxes, así como uns exercicios 
finais, e se dá conta brevemente da peripecia argumental de cada un dos títulos; A árbore 
das follas DIN A-4, de C. Cano e C. Ortin, da que se salienta o predominio da ilustración, 
característica da produción en xeral da Editorial Kalandraka, e se salienta o carácter de 
denuncia pola deforestación; Marea negra (2003), de Pepe Carreiro, no que se trata a 
solidariedade entre os pobos; e ¡NUNCA MÁIS! A ollada da infancia, unha obra na que se 
recollen os traballos de diferente alumnado galego a raíz do afundimento do Prestige, na 
que se destaca a riqueza de recursos e a ausencia de traballos de carácter teatral. Ademais 
de indicar que entre o ano 1977 e 1993 non atoparon obras que trataran esta temática, 
sinalan outros títulos que foron descartados polo seu carácter didáctico, como é o caso de O 
Alberdar dos animais (1987), de David Otero; Animais de compañía (1998), de Manuel 
Lourenzo; O raposo (1995) e A galiña (1996), de Teresa Duran; e O porco (1998), de A 
Leiro. Finalmente, conclúese que a literatura pode ser un bo medio para traballar co 
alumnado esta temática, aínda que se critica os poucos títulos da literatura infantil e xuvenil 
galega que a tratan e o feito de que teñen un carácter meramente descritivo. 
 
 
 
Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2005, Madrid: Ediciones SM,  2005, 159 pp.  
(ISBN: 84-3483-804-4). 
 
Conxunto de artigos nos que se realizan análises, dende diferentes perspectivas, sobre a 
situación do sector do libro infantil e xuvenil en España, atendendo tanto ás cifras e 
estatísticas, coma ás tendencias do mercado durante o ano ou as previsións de cara ao 
próximo, así como a actividade editorial que se desenvolveu en Cataluña, Galicia e o País 
Vasco. No que se refire ao ámbito galego, Xosé Antonio Neira Cruz analiza en "Galicia. La 
continuidad de un camino de consolidación" a situación do sector durante ao ano 2005 e 
chega a algunhas conclusións como que a literatura infantil e xuvenil pechou o exercicio 
cun balance positivo, propiciado pola súa capacidade de abrir novas vías á creación en 
lingua galega dirixida aos máis novos; o feito de que non só editan as empresas que o viñan 
facendo, senón que aumentou o volume de edición por aparecer novas editoras con 
iniciativas innovadoras; o mantemento da vitalidade que dende o ano 2000 vén 
demostrando a creación dirixida ao prelectorado, escasa até aquel momento, aínda que se 
segue constatando a falta de libros de poesía para a infancia e xuventude e tamén de pezas 
de teatro. No que se refire á literatura xuvenil, sinala que se observa que minguou o ritmo 
de aparición de novas obras. Tamén constata o feito de que xunto aos autores consagrados, 
aparecen creadores noveles, algúns xa coñecidos pola súa obra dirixida ao público adulto, 
que achegan novos títulos para o lectorado máis novo. Finalmente, considera que os 
premios literarios seguen sendo un modo de acceder ao sistema literario cando non se conta 
con publicacións previas, nunha produción na que segue predominando o propio sobre o 
importado. 



 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Por atractiva e permeable', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 4 marzo 2005, p. 41. 
 
Dáse conta da publicación do Anuario sobre el Libro Infantil y Juvenil 2005 onde se 
salienta que a literatura infantil e xuvenil galega atópase nun bo momento, xa que cada ano 
aparecen novos escritores e ademais saliéntase que se está a recuperar o xénero dramático e 
critícase a falta de títulos traducidos ao galego. 
 
- MARÉ, 'As letras infantís e xuvenís como tronco da literatura galega', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 7 abril 2005, p. 43. 
 
Anúnciase a publicación do Anuario de Literatura Infantil y Juvenil 2005, editado por 
Ediciones SM e no que Xosé Antonio Neira Cruz fai unha radiografía da situación da 
edición de Literatura infantil e xuvenil en Galicia. Destácase entre as conclusións desta 
panorámica anual a continuidade no camiño de consolidación, a maior presenza nos medios 
de comunicación e no ámbito universitario, a permeabilización desta literatura ao cambio, o 
paulatino aumento da produción dramática ou a falta aínda no sistema de títulos 
fundamentais de tradución. Remátase salientando que neste estudo se remarca o feito de 
que malia existir unha crise editorial, no caso do sistema galego infantil e xuvenil se 
mantén a produción.   
 
 
Riveiro Coello, Antón e Xoán Pastor Rodríguez Santamaría (coord.), Barbantia. Anuario 
de Estudos do Barbanza, Boiro-A Coruña: Asociación Cultural Barbantia �,  2005, nº 1, 
269 pp.  (DL: DL: C-2792-05). 
 
Primeiro número do anuario da Asociación Cultural Barbantia, que se abre cun limiar 
estruturado arredor da definición dos termos "Cultura", "Asociación cultural", "Barbantia" 
e "Anuario". Con eles defínense os obxectivos e a concepción da cultura que teñen os 
membros deste colectivo. A seguir, inclúense diversos traballos que conforman a parte 
central da publicación, que se pecha co apartado "Aires de fóra" e "Anuario". Á parte 
daqueles traballos sobre diferentes aspectos da vida da comarca referidos a feitos históricos, 
ao comercio marítimo ou a datos biográficos de persoeiros das artes, tamén se inclúen os 
seguintes traballos nos que se trata dalgún modo a literatura infantil e xuvenil galega:  
 
- Blanca-Ana Roig Rechou, "Literatura, infancia e mocidade na Serra do Barbanza", pp. 
155-173 
 
Achega á produción de literatura infantil e xuvenil dos autores da Barbanza, na que se 
comeza cunha reflexión sobre a identidade de cada pobo e algunhas das causas da tardía 
conformación do polisistema literario infantil e xuvenil galego. A seguir, organízanse estes 
creadores en dous grandes apartados: "Os de nacenza" e "Os de fóra". Entre os primeiros 
figura Antón Avilés de Taramancos (Taramancos, 1935-A Coruña, 1992), do que lembra a 
composición "Canto de nenos en roda" (1959), unha das primeiras que dirixiu á infancia, 



para logo centrarse en Nova crónica das Indias (1989, 2003) e Tres capitáns de tempos 
idos (1983, 2003). Da primeira ademais de referirse á súa xénese e argumento, Roig 
Rechou detense na problemática do cambio de sistema literario que experimentou a obra 
por tela pasado a editorial responsábel dunha colección dirixida ao lectorado mozo e outra 
para público en xeral, expoñendo abondosos argumentos en contra dunha decisión que 
considera baseada en cuestións alleas á literatura. Detense tamén na peza Tres capitáns de 
tempos idos, na que se recrea a historia de Galicia e da que destaca a habelencia do autor no 
emprego dos personaxes. A seguir, repasa a actividade cultural que levaron a cabo outros 
autores e ofrece algunhas das características principais das súas obras, dende Xesús Santos 
Suárez (Asados, Rianxo, 1937) A fraga (des)animada (1993) e Os amigos de Martiño 
(1999); de Xosé Agrelo Hermo (Noia, 1937), Espantapaxaros (1972), gañadora do IV 
Concurso Nacional de contos "O Facho", a novela Rumbo ao Maluco (2003) e o cómic 
Noia. Porto de Compostela (2002); de Sebastián Paz Suárez (Noia, 1943), Versos para ler 
na escola (2003); de Xosé Antonio Ventoso Mariño (Ribeira, 1950), A pesca está no vento 
(2001); de Ramón Carredano Cobas (Noia, 1950), Frei Samuel (2002) e A unlla da águia 
(2004); de Francisco Antonio Vidal (Palmeira, Ribeira, 1957), O botín da inmortalidade 
(2003); de Quico Cadaval (Ribeira, 1960), O demo rapatú (2003); de Ana Romaní (Noia, 
1962), Marmelada de amoras (1997); de Xosé Fernández García (Noia, 1980), gañador dun 
accésit no Premio Rúa Nova con O grelo mecánico (1996); Tucho Fernández Calo (Porto 
do Son, 1981) con Memorial do infortunio (2003); até Lorena Coto Ferreira (Ces-Lousame, 
1986), premiada no Certame Minerva e Entre Nós en galego. No que se refire aos autores 
de fóra detense na obra de Álvaro de las Casas (Ourense, 1901-Barcelona, 1950), Teatro 
dos nenos (1936); de Xosé Luís Veiras Manteiga (Santiago de Compostela, 1949), Folgar 
de Brigantia. A morte de Ith (1999); de Suso de Toro (Santiago, 1956); A sombra cazadora 
(1994), Conta saldada (1996), Servizo de urxencias (2002) e Morgún (2004); de Fernando 
Cabeza Quiles (Ponferrada, 1953), O segredo dos zapatos (1996); de Carlos Mosteiro (San 
Andrés de Xeve, Pontevedra, 1956), O día que Miguel Indurain pasou por Gonderande 
(1999) e Manual de instrucións para querer a Irene (2001); de David Pérez Iglesias 
(Seárez, Ames, 1962), O pergameo do Elir (1987); e de Antón Riveiro Coello (Xinzo de 
Limia, 1964), A canción de Sálvora (2002).  
 
 
 
- Román Arén e X. Santamaría, "Publicacións no Barbanza", pp. 253-266. 
 
Repertorio no que se recollen os libros, folletos e separatas que foron publicados por 
autores do Barbanza ou moi vinculados a esta comarca durante os anos 2004 e 2005. Como 
se sinala na breve introdución, preténdese poñer de manifesto a riqueza e variedade de 
intereses destes escritores, aínda que se exclúen as publicacións en revistas e xornais ou as 
pezas teatrais estreadas pero non editadas. De cada obra ofrécese a reprodución da cuberta e 
a súa ficha bibliográfica, acompañada por veces de breves notas argumentais ou de contido. 
No que á literatura infantil e xuvenil se refire recóllese A unlla da águia (2004), gañadora 
do III Certame de Relato de Aventuras Antón Avilés de Taramancos, e Unha branca de 
cobre para Martiño (2005), gañadora do Premio Merlín, ambas as dúas de Ramón 
Carredano Cobas; Ese unicornio rosa (2005), de Carlos Mosteiro; Tres pezas teatrais 
(2005), de Agrelo Hermo e outros; A nosa literatura infantil e xuvenil 2002 (2004), de 
Blanca-Ana Roig Rechou e outros, e No solpor da prehistoria (2004), de Pepe Carreiro. 



 
 
 
Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.), Hans Christian Andersen, Jules Verne e El Quijote na 
literatura infantil e xuvenil do marco ibérico, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,  2005, 266 
pp.  (ISBN: 84-9782-378-8). 
 
Volume no que se reúnen os traballos que sobre Hans Christian Andersen (Odense, 
Dinamarca, 1805-1875), Jules Verne (Nantes, 1828-Amiens, 1905) e El Quijote, de Miguel 
de Cervantes, realizaron os membros da Red Temática "Las Literaturas Infantiles y 
Juveniles del Marco Ibérico" (LIJMI). Esta Rede está formada polos investigadores Mª 
Jesús Agra Pardiñas, Pedro C. César Cerrillo, Teresa Durán, Xabier Etxaniz, Jaime García 
Padrino, José António Gomes, Gemma Lluch, Mª José Olaziregi, Blanca-Ana Roig Rechou 
(investigadora principal) e Mª Victoria Sotomayor Sáez, así como as colaboradoras Eulalia 
Agrelo Costas, Isabel Mociño, Marta Neira e Sara Reis da Silva. Estes traballos, xunto cos 
de Velkja Ruzicka e Lourdes Lorenzo, da Universidade de Vigo; o de Mónica Domínguez, 
da Universidade de Santiago; e Amparo Raviña, do Centro Ramón Piñeiro para a 
Investigación en Humanidades, formaron parte dos materiais da modalidade virtual do II 
Curso de Formación Continua e Perfeccionamento "As literaturas infantís e xuvenís do 
marco ibérico. A súa influencia na formación lectora. Revisitar os clásicos". O volume 
ábrese cunha introdución na que se explica a xénese dos estudos, a quen van dirixidos e a 
súa estrutura en tres grandes bloques. No primeiro e segundo estúdase a Hans Christian 
Andersen e a Jules Verne, respectivamente, ofrécese unha cronobibliografía dos autores, á 
que segue o estudo da presenza da súa obra en cada un dos ámbitos lingüísticos da 
Península Ibérica (castelán, catalán, galego, portugués e vasco), seguida dunhas suxestións 
didácticas coas que o mediador poida preparar traballos co lectorado agardado e unha 
bibliografía selectiva de apoio. No caso d'El Quijote, ofrécese un estudo de cómo esta obra 
clásica foi adaptada para a infancia ao longo do tempo tanto no estado español coma no 
portugués, ademais das suxestións didácticas. No que se refire á literatura galega, son de 
interese os traballos de: 
 
- Blanca-Ana Roig Rechou e Mónica Domínguez Pérez, "Glosario", pp. 11-17 
 
Neste apartado ofrécese un glosario de termos no que se definen e exemplifican os 
conceptos de adaptación, clásico, tradución e versión, partindo principalmente das teorías 
actuais da tradución de Itamar Even Zohar e Gideon Toury. Para tentar esclarecer uns 
termos que mesmo se considera que están pouco definidos nos dicionarios de literatura, as 
autoras ofrecen a súa proposta de definición de cada un deles, exemplificando en cada caso 
con autores e obras da Literatura galega ou da Literatura infantil.  
 
- Marta Neira Rodríguez e Amparo Raviña Rosende, "Hans Christian Andersen. 
Cronobibliografía", pp. 21-29.  
 
Cronobibliografía de Hans Christian Andersen, na que se percorren os feitos máis 
destacados da vida e obra do autor danés, dende os seus primeiros anos na vila natal, os 
estudos ou as primeiras composicións poéticas, pasando polos primeiros éxitos literarios na 
década dos anos vinte, o seu labor teatral e as primeiras recompilacións de poemas. 



Ofrécense os títulos orixinais e traducidos das súas obras narrativas, poéticas e teatrais, 
dáse conta das súas numerosas viaxes por Europa e das diferentes entregas e traducións de 
contos de fadas, até a súa morte en Copenhaguen en 1875. 
 
- Marta Neira Rodríguez e Amparo Raviña Rosende, "Hans Christian Andersen en lingua 
galega", pp. 57-73 
 
Estudo da presenza de Hans Christian Andersen no sistema literario galego, no que se 
comeza cunhas notas sobre o contexto histórico-cultural no que xorden as primeiras 
traducións dos grandes clásicos universais na década dos anos setenta. Explícase que a 
primeira obra traducida ao galego do autor danés foi O traxe novo do emperador, publicada 
en 1979 por Galaxia en coedición con La Galera, á que seguiron outras once entregas, entre 
as que se salienta que O soldadiño de chumbo e O patiño feo foron os títulos que máis 
versións, traducións ou adaptacións coñeceron. Descríbese cada unha das obras indicando 
as características paratextuais e estruturais máis salientábeis, así como o tipo de traslado 
que se fixo á lingua galega, ben sexa unha versión, unha adaptación ou unha tradución.  
 
 
- Marta Neira Rodríguez e Amparo Raviña Rosende, "Bibliografía selectiva", pp. 101-104 
 
Ofrecen aquí as autoras unha selección bibliográfica de obras nas que se trata a figura de 
Hans Christian Andersen, un autor que, como se indica neste apartado, foi obxecto de 
abondosos estudos, polo que se sinalan só algúns considerados significativos. 
Acompáñanse estas referencias con algunhas páxinas web nas que Hans Christian Andersen 
ten unha importante presenza. 
 
 
- Blanca-Ana Roig Rechou e Isabel Mociño González, "Jules Verne. Cronobibliografía", 
pp. 107-116. 
 
Cronobibliografía de Jules Verne, na que ofrecen os datos biográficos máis significativos 
do autor dende os primeiros anos na súa vila natal, os estudos de dereito en París, onde 
comeza a súa produción literaria principalmente encamiñada cara ao teatro, até o seu 
contacto co editor Jules Hetzel, que vai determinar a súa carreira. Tamén se sitúa cada un 
dos títulos que dende o ano 1863 publica e que van conformar a serie das "Viaxes 
extraordinarias", inaugurada con Cinco semanas en globo. Sinálanse as diferentes viaxes 
que realizou, especialmente nalgún dos seus barcos, a súa implicación na vida pública de 
Amiens e as últimas publicacións antes da súa morte en 1905, á que seguiron aínda unha 
serie de títulos póstumos.    
 
- Blanca-Ana Roig Rechou e Isabel Mociño González, "Jules Verne en lingua galega", pp. 
143-149. 
 
Estudo no que se repasa a presenza de Jules Verne no sistema literario galego, dende a 
primeira tradución de A volta ó mundo en 80 días, publicada por Edicións Xerais de Galicia 
en 1983, á que seguiron logo outros oito títulos até o ano 2005. Descríbense 
paratextualmente as coleccións de acollida de cada unha das obras do autor francés 



traducidas ao galego, á vez que se reflexiona sobre a pouca presenza que a súa obra ten 
polo momento no sistema de acollida, malia a influencia que autores e críticos teñen 
manifestado percibir. A seguir, ofrécese a ficha bibliográfica de cada un dos títulos 
traducidos e unha descrición do contido e dos paratextos destes. Péchase o breve estudo 
cunhas notas conclusivas nas que se denuncia a pouca atención que até o de agora lle 
prestou a literatura galega á obra dun dos autores máis influintes do século XIX, fronte aos 
demais sistemas literarios da Península Ibérica.  
 
- Blanca-Ana Roig Rechou e Isabel Mociño González, "Bibliografía selectiva", pp. 179-180 
 
Selección bibliográfica na que se ofrecen algúns estudos sobre a figura de Jules Verne, 
tanto de carácter individual coma colectivos, e na que se sinala que son tan numerosas as 
páxinas web nas que se lle dá cabida ao autor francés, que só se salienta entre todas a do 
Centro Internacional Jules Verne. 
 
 
 
Ruzicka Kenfel, Veljka, Celia Vázquez García e Lourdes Lorenzo García (coord.), 
Mundos en conflicto: Representación de ideologías, enfrentamientos sociales y guerras en 
la Literatura infantil y juvenil, Vigo: Universidade de Vigo ♦,  2005, 700 pp.  (ISBN: 84-
8158-309-X). 
 
Volume no que se recollen as conferencias e comunicacións presentadas no III Congreso 
Internacional da Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil 
(ANILIJ), celebrado entre os días 3 e 5 de decembro de 2005 no Centro Cultural Caixanova 
de Vigo. Ábrese cunha introdución na que se reflexiona sobre a importancia da literatura 
como instrumento para educar na tolerancia e formar á nenez e mocidade en contra dos 
conflitos bélicos e a favor da paz, un feito que se exemplifica con títulos como o Diario de 
Ana Frank, unha das obras máis coñecidas sobre esta temática. A seguir, amósase o 
agradecemento aos participantes e colaboradores deste evento e dáse paso á descrición da 
estrutura do volume, que presenta ademais das conferencias plenarias, tres grandes 
apartados arredor dos que se organizan as comunicacións presentadas, que son as de 
"Enfoque literario", de "Enfoque traductológico" e de "Enfoque didáctico". No que á 
literatura galega se refire recóllense os traballos seguintes:  
 
- Eulalia Agrelo Costas, Juan Lago Leis, Isabel Mociño González, Marta Neira Rodríguez, 
Amparo Raviña Rosende, Blanca-Ana Roig Rechou e Mª Isabel Soto López, "Tratamento 
dos conflitos bélicos na literatura infantil e xuvenil en lingua galega", pp. 71-91. 
 
Estudo no que se analiza o tratamento que se ten dado a diferentes conflitos bélicos na 
Literatura galega dirixida á infancia e mocidade. Pártese dun corpus de trinta e cinco obras, 
que se estruturan en cinco grandes apartados: "Campos de concentración e de refuxiados", 
no que se tratan títulos que teñen como escenario os campos de concentración ou de 
refuxiados; "Consecuencias directas ou indirectas das guerras e posguerras sobre a infancia 
e a mocidade", no que as obras tratan o problema dos chamados "nenos da guerra", a 
separación familiar, a soidade e as consecuencias que para estes protagonistas teñen os 
conflitos nos que se ven inmersos; "Episodios bélicos do pasado descubertos por 



adolescentes", no que o coñecemento do pasado polos máis novos determina a súa visión 
do mundo que os rodea, buscando informar ao lectorado agardado duns feitos que marcaron 
a sociedade actual; "Actuación da infancia e adolescencia nos conflictos bélicos", no que os 
protagonistas levan a cabo un papel activo nos enfrontamentos o que os obriga a tomar 
decisións e asumir riscos que os fan madurar antes de tempo; e, por último, "Os conflictos 
bélicos e posbélicos como pano de fondo", no que se tratan outras obras nas que os 
enfrontamentos aparecen como unha temática marxinal ou asociados aos referentes espazo-
temporais. Ofrécense tamén algunhas notas sobre os paratextos que presentan as obras 
seleccionadas e unhas conclusións nas que se destaca a importancia de que se xogue coa 
idea dun mundo mellor, da esperanza que predomina sempre nos finais das obras e do 
emprego de elementos peritextuais para orientar a lectura, entre outras.  
 
- Xabier Campos Villar, "A figura do inmigrante e do refuxiado na narrativa infantil e 
xuvenil galega", pp. 121-135. 
 
Neste estudo Xabier Campos detense nalgunhas obras da literatura infantil e xuvenil galega 
nas que se lle dá cabida á temática da problemática sobre emigrantes e exiliados, co 
obxectivo de que o lectorado agardado perciba nelas unha visión diferentes da inmigración 
e que se convertan en adultos tolerantes e solidarios. Estrutúrase o estudo en dous grandes 
apartados: as obras dirixidas ao lectorado infantil (até os doce anos) e aquelas dirixidas ao 
lectorado xuvenil (de doce anos en diante). Destácase que en canto á inmigración, no 
primeiro grupo, trátase de obras nas que a temática está tratada de xeito ameno e asequíbel 
como en A galiña azul (1968), de Carlos Casares; O soño do merlo branco (2000), de 
Agustín Fernández Paz; ou Benvidos (1996), de Manoel Riveiro, nas que os protagonistas 
animais demostran unha actitude tolerante ante os que chegan de fóra. Tamén se achega a 
títulos que aproximan ao lectorado a outras culturas como A Maxia da Bóla Metálica e 
outros contos (1995), de Concha Blanco; ou Liño aprende a ser indio (1996), de Xosé 
Ramón Mariño Ferro. En canto ás obras dirixidas á mocidade, saliéntase que as tramas se 
complican e que se abordan cuestións como a marxinalidade que padecen os inmigrantes en 
obras policiais como A chave das noces (1987), de Xabier P. Docampo; ou Isilda a 
portuguesa (1995), de Cristina Frasié, ademais da particularidade dun título como Calella 
sen saída (2001), de Víctor Omgbá, a autobiografía dun inmigrante clandestino. En canto 
aos refuxiados, achégase a títulos como A viaxe de Irina (1993), de Xavier Lorenzo; Unha 
raíña negra (1998), de Fina Casalderrey; ou E un día chegou Miroslav (1997), de Xoán 
Babarro e Ana Mª Fernández. Conclúe que malia a pouca presenza de poboación 
inmigrante en Galicia os creadores non quedaron alleos a esta temática, que considera que 
nas obras tratadas presenta como principais características un marcado didactismo, a 
presenza de narradores próximos aos posíbeis lectores, a boa imaxe proxectada das persoas 
inmigrantes e a denuncia das situacións de marxinalidade e precariedade que padecen.  
 
 
- Manuel F. Vieites, "As laranxas máis laranxas de tódalas laranxas y las teorías del caos", 
pp. 453-465. 
 
Comézase denunciando a falta de atención á literatura infantil e xuvenil, reflectida na 
publicación de homenaxe que en 2003 lle rendeu o Consello da Cultura Galega a Carlos 
Casares e no que non hai alusión á súa peza de teatro dirixida á infancia, As laranxas máis 



laranxas de todas as laranxas. Por iso, neste artigo Vieites proponse rescatar un texto 
cualificado como singular, vibrante e brillante, reclamar unha literatura dramática para a 
infancia e renderlle unha homenaxe ao seu autor, unha das figuras máis relevantes da 
cultura galega. Faise unha achega a este texto dramático dende a perspectiva das 
posibilidades de traballo que ofrece, vinculadas coas diferentes formas de representar o 
conflito, a identidade e as confrontacións ideolóxicas. Explica que esta liña de investigación 
ten en conta a análise tanto do feito literario coma do escénico, nun terreo moi pouco 
estudado na literatura galega e para o que bota man das teorías do caos. Salienta que na 
obra de Casares se ofrecen moitas claves que favorecen a análise tanto da propia obra coma 
da traxectoria do autor, especialmente pola capacidade de ver a realidade dende a sorpresa, 
unha visión presente tamén noutra produción de Casares. Destácase o recurso á 
participación activa do lector/espectador en canto axente que ten que encher os baleiros 
postos polo autor coa súa enciclopedia persoal, un recurso que se considera fundamental na 
literatura dirixida aos máis novos. Repasa o contexto no que se publica a obra, a 
importancia do certame do Facho, do que resultou gañadora en 1973 e compáraa coa de 
Manuel Lourenzo, Viaxe ao país de ningures (1977), que recibiu o mesmo galardón un ano 
despois, e que reflicten paradigmas diferentes, por representar unha apoloxía da desorde 
como estratexia creativa a peza de Casares e por ser un texto político de forma explícita o 
de Lourenzo. Finalmente, detense nalgúns procesos de escenificación que provocan un 
ascendente ambiente caótico, moi en sintonía coa concepción infantil da orde e da desorde 
e remata referíndose á importancia que ten no teatro a incertidume para crear interese no 
espectador.  
 
 
- Áurea Fernández Rodríguez, "Tradución e manipulación na última etapa franquista. O 
caso das obras xuvenís-infantís", pp. 469-484. 
 
Estudo no que se tenta ver como a censura funcionou como un mecanismo de control, 
condicionamento e manipulación das obras literarias dirixidas á infancia e mocidade e 
traducidas entre 1966 e 1976 en España. Xustifícase a elección do marco temporal por 
abranguer dende a primeira vez que ilustradores españois son incluídos na convocatoria do 
premio Hans Christian Andersen do IBBY e o final da ditadura. Repásase a situación 
política de España durante o período acoutado e os precedentes históricos, así como as 
condicións impostas pola Lei de Prensa vixente nos anos sesenta que levou a que autores 
estranxeiros como Gorki, Hemingway ou Kafka foran desaconsellábeis, xunto con moitas 
novelas de aventuras e novela rosa, unha subliteratura que se consideraba un constante risco 
de transgresión das normas e do bo gusto. No que se refire á literatura infantil e xuvenil 
salienta a dificultade que supuña para as linguas minoritarias a censura, exemplificando co 
caso catalán, que seguía contando con algunhas editoras que tiveron que enfrontarse a 
problemas polas publicacións que sacaron do prelo. O mesmo ocorre no caso galego, que 
mantivo até entón a principal actividade editorial en América e que nese período editoras 
como Galaxia ou Obradoiro, que deron ao prelo títulos para a infancia, tiveron tamén 
problemas coa censura. Sinálanse outros feitos relevantes para a Literatura infantil e 
xuvenil galega como a inclusión da tradución dalgúns capítulos de Platero e máis eu, de 
Juan Ramón Jiménez no almanaque para 1966 feito por Cartonaxes Amni, o incremento da 
escolaridade na sociedade galega, a necesidade de libros de texto e a pouca tradución de 
literatura dirixida á mocidade. Sinálanse como algunhas das traducións máis emblemáticas 



do momento O principiño, de Antoine de Saint-Exupéry, feita en 1972, ou A biblia dos 
nenos (1975), así como a aparición en diferentes revistas de parágrafos de obras clásicas 
como en Grial ou en xornais como La Región. 
 
 
 
Torres Blanco, Helena e Manuel Lourenzo González (coord.), VI Salón do Libro Infantil e 
Xuvenil de Pontevedra. Os clásicos, Pontevedra: Concello de Pontevedra ♦, 23 abril 2005, 
68 pp.  (DL: PO-184/2005). 
 
Volume no que se recollen as principais actividades que se levaron a cabo na sexta edición 
do Salón do Libro de Pontevedra, celebrado durante a primeira semana de febreiro. 
Sinálanse as institucións colaboradoras, descríbese a mascota do evento, o lobo Orbil, e 
faise un repaso á historia deste Salón, celebrado dende o ano 1999. Lémbrase a temática de 
cada edición, dende a literatura tradicional, a poesía, a obra de Gianni Rodari, a literatura 
de viaxes, os personaxes fantásticos e os clásicos, así como as actividades máis salientábeis 
e as persoas participantes, tanto autores que presentaron obras, conferencias, coma talleres 
ou espectáculos. Descríbese o espazo no que tivo lugar o Salón e explícanse as exposicións 
celebradas na edición de 2005, á vez que se reproducen os textos que acompañaban as 
vitrinas, nas que se situaron obxectos dos personaxes de obras clásicas, dende as botas do 
gato, pasando pola lámpada de Aladino até a capucha da Carapuchiña. Repásanse outras 
exposicións como "Can de palleiro", da Asociación Galega de Profesionais da Ilustración; 
"Rosalía ilustrada", da Fundación Rosalía de Castro; "Carapuchiña Vermella", da 
Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil; así como unha mostra do 
ilustrador catalán Pep Montserrat e unha selección de gravados do alumnado de Belas 
Artes. Especifícanse cada un dos actos celebrados, dende a inauguración e as visitas dos 
colexios, as actividades de animación, os cursos para adultos até a homenaxe a Xosé Neira 
Vilas e Anisia Miranda. Faise unha valoración final daqueles elementos que se consideran 
moi positivos para o éxito do evento, como o espírito participativo e integrador da súa 
organización, a elección de temas nucleares da Literatura infantil e xuvenil que conectan 
coa sensibilidade do público, a gran variedade de ofertas, a atención ás diferentes áreas 
artísticas e de traballo arredor do libro, a participación das persoas máis capacitadas ou o 
apoio das institucións. Péchase o volume coa reprodución dos textos en castelán. 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.J., 'O Salón do Libro xa ten o seu catálogo', Diario de Pontevedra, 'Máis cultura', 29 
abril 2005, p. 85. 
 
Dáse conta da presentación do Catálogo do Salón do Libro á final da cal os asistentes foron 
agasallados con exemplares deste volume. Dise que na súa presentación participaron 
diversas institucións e asociacións e dáse conta do contido do volume. Destácase que o 
catálogo ten unha breve recompilación de obras dos Salóns do Libro anteriores, así como 
exposicións, obradoiros, visitas escolares e conferencias. Tamén se di que se fai unha 
análise de cómo é o Salón do Libro e de cómo seguirá sendo. Finalmente, o articulista 
comenta que no acto de presentación houbo diferentes actuacións (por exemplo a de Pavís 



Pavós), e a lectura de textos por parte dalgúns escolares. 
 
 
 
VII.5.2. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS 
 
Álvarez, José Álvaro / Soto López, Mª Isabel, 'Literatura infantil e xuvenil 2004. Un ano 
digno', Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos 2004, 'Panorámicas', 2005, pp. 120-
130. 
 
Dende unha perspectiva concisa e clara abórdase neste traballo o panorama da Literatura 
Infantil e Xuvenil do ano 2004. Estabelécense diferentes apartados que abranguen aspectos 
puntuais tales como a consagración e a aparición de novos talentos,  moitos deles a través 
de premios e certames, a renovación da Editorial Árbore ou  a oferta editorial existente para 
os diferentes tramos de idade. Respecto disto último, saliéntase, en canto á literatura para os 
máis pequenos,  un incremento importante do número de títulos e coleccións, como 
"Espazos", de Galaxia; "Dediños", de Tambre;  "Paseniño" ou "Contos de mamá", de Nova 
Galicia Edicións. Ofrécese, ademais, unha panorámica da literatura xuvenil, pasando pola 
franxa destinada ao lectorado autónomo e aos adolescentes. Outros aspectos tratados son: 
os volumes colectivos, o cómic e a crítica e o estudo da Literatura Infantil e Xuvenil. 
Destacan os autores neste balance anual a ampla oferta existente para primeiros lectores, o 
predominio da narrativa fronte aos outros xéneros e a situación deficitaria da tradución, 
poñendo de manifesto a ausencia dunha política planificada de tradución que abranga todos 
os xéneros, correntes e tendencias. Sinalan a carencia, en xeral, de propostas novidosas e 
arriscadas. Ao mesmo tempo, constátase un incremento de accións orientadas á 
divulgación, investigación e formación de mediadores da LIX. 
 
 
CLIJ, 'Babayaga', CLIJ, nº 178, 'Libros/Novidades', xaneiro 2005, p. 54. 
 
Comezan informando que esta obra publicada en galego no ano 2004 é unha recreación dun 
conto ruso protagonizado pola bruxa por antonomasia Babayaga. Salientan que o autor 
comece por explicar por qué Babayaga se converte  nun ser malvado e a seguir descríbese a 
historia  que se recrea tomando como base o conto ruso orixinal. Finalizan referíndose ao 
humor, á linguaxe fresca e desenfadada que se emprega e sobre todo ás ilustracións que 
cualifican de "soberbias" e que recordan ás matrioskas rusas, "terroríficas y tiernos a la vez" 
e tamén aos cadros dos pintores flamencos do século XVII. 
 
 
CLIJ, 'Confundiendo historias', CLIJ, nº 178, 'Libros', xaneiro 2005, p. 52. 
 
Salientan que nesta obra de Rodari, publicada en galego no ano 2004, apareza ao final o 
narrador que intenta explicar o conto de Carapuchiña vermella, que será corrixido 
constantemente polo seu interlocutor. Así un avó consegue por medio da estrataxema do 
narrador que sexa a súa neta a destinataria e receptora da historia. Cualifican de xenial o 
relato e fálase da efectividade do enredo e de que debe ser lido en voz alta. Finalizan 



referíndose a que as ilustracións de Alessandro Sauna realzan o enredo e o humor que hai 
na historia por medio de imaxes conseguidas pola técnica da colaxe. 
 
 
CLIJ, 'La verdadera historia de caperucita', CLIJ, nº 179, 'Libros/Novedades', febreiro 
2005, p. 62. 
 
Recordan que Almodovar, autor desta obra publicada en 2004, é un recoñecido folclorista, 
recompilar e adaptador. Esta recreación dunha obra que foi tan versionada dise que se basea 
no conto oral recollido en Francia en 1885, estudiado polo folclorista Paul Delarue nos anos 
cincuenta. Nesta versión carapuchiña escapa do lobo grazas a unha astuta artimaña. 
Saliéntanse as ilustracións que se cualifican de atrevidas polo uso das cores branca, negra, 
encarnada, vangardistas do suízo asentado en Barcelona Marc Taeger. 
 
 
CLIJ, 'Si yo fuese muy alto', CLIJ, nº 180, 'Libros', marzo 2005, p. 60. 
 
Comentan que esta obra do portugués António Mota chegou no ano 2004 á lingua galega e 
no 2005 á castelá da man da Editorial Kalandraka. Dise que se trata dunha "combinación 
explosiva, imaginativa de texto e imagen que hiperbolizan una situación hasta extremos 
absurdos". Dan uns datos da historia, un catálogo de suxestións, moitas disparatadas. 
Rematan cualificando as ilustracións en "serios" tons de ocre, de imaxinativas e 
complementarias do texto, de case minimalistas, un texto cheo "de posibilidades, planteado 
con humor del blanco". 
 
 
CLIJ, 'Lista de Honor de CLIJ 2004. Los mejores libros del año', CLIJ, nº 181, 'Lista de 
Honor', abril 2005, pp. 7-10. 
 
Recóllense como cada ano as obras que os encargados das recensións anuais da revista 
consideran o mellor do ano. Entre as obras galegas e traducidas ao galego están Adiviñas de 
animais (2004), de Gloria Sánchez; Pancho (2004), de Antonio Santos; Bicos na voz/Besos 
en la voz (2004), de Antonio García Tejeiro; Bolboretas (2004), de Xabier P. Docampo; 
Mareas negras (2004), de Rafael Lema; O armiño dorme (2004), de Xosé A. Neira Cruz; e 
Tres pasos polo misterio (2004), de Agustín Fernández Paz.  
 
 
CLIJ, 'Los Premios del 2004', CLIJ, nº 181, 'Informe', abril 2005, pp. 11-81. 
 
Fesríbense os premios máis salientábeis que se convocan no Estado Español. De cada un 
danse datos sobre a dotación, quen convoca, uns datos biobibliográficos do galardoado, 
unha opinión do propio autor sobre o significado do premio e un resumo da obra. No ano 
2004 foron galardoadas as seguintes obras galegas: O monstro da chuvia, de Marilar 
Aleixandre co Premio Nacional de Ilustración a Pablo Amargo; A escola dos piratas, de 
Agustín Fernández Paz, co Premio Edebé de Literatura Infantil; A noite da raíña 
Berenguela, de Xosé Antonio Neira Cruz, Premio Lazarillo; e O Brindo de ouro, de Xesús 
Manuel Marcos, co Premio Merlín.  



 
 
CLIJ, 'Bacoriño', CLIJ, nº 182, 'Libros/Novedades', maio 2005, p. 68. 
 
Comézase facendo referencia a que Antonio Reigosa é un gran coñecedor da literatura 
popular galega e do folclore tradicional e que emprega estes coñecementos da tradición 
para a súa propia produción literaria, na que recrea e actualiza contos e lendas populares. 
Cóntanos tamén que en Bacoriño (2004) se emprega esta temática cunha grande incidencia 
do humor. Repasa o argumento da novela, na que se relatan as peripecias dun porco que 
foxe dos homes que lle queren dar morte. Interprétase que se trata dunha versión degradada 
dos antigos resistentes do monte Medulio, na que entran e saen moitos personaxes que 
actúan a favor ou en contra das pretensións de supervivencia do porco protagonista. 
Saliéntase a importancia do "autor" co papel de observador e cronista, aínda que non pode 
poñerse en favor do protagonista. Finalmente, salienta que a obra é un relato moi divertido, 
cunha linguaxe de gran riqueza e calidade, apta tanto para adultos coma para a infancia. 
 
 
CLIJ, 'Chibos chibóns', CLIJ, nº 183, 'Libros', xuño 2005, p. 59. 
 
Comézase cun repaso argumental de Chibos chibóns, de Olalla Fernández, da que se sinala 
que é unha adaptación dun conto tradicional europeo onde a habelencia prevalece por riba 
da forza. Dise que os protagonistas son tres chibos que queren cruzar un río para comer 
herba verde pero na súa aventura atopan cun ogro que vive debaixo da ponte. Sinálase que 
é un relato sinxelo, no que prevalece o ritmo dos contos da tradición oral, no que se 
empregan numerosos recursos como as repeticións, as onomatopeas, os xogos de palabras, 
etc. Sinálase que as ilustracións de Federico Fernández son imaxes provocativas, moi 
expresivas e con toques macabros, que impresionan ao lectorado máis novo. 
 
 
CLIJ, 'Indo para o Samaín', CLIJ, nº 183, 'Libros/Novedades', xuño 2005, p. 60. 
 
Comentario de Indo para o Samaín (2002), de Carlos Labraña e Sabela Labraña, unha obra 
que está traducida tamén ao castelán. Descríbese o argumento e sinálase que está 
protagonizada por nenos e cabazas que se preparan para esta festa. Explícase que esta festa 
é de orixe celta e que no seu día equivaliría ao Día de Todos os Santos. Continúa por dicir 
que é un conto máxico con todos os ingredientes da literatura infantil tradicional, ademais 
de que a estrutura teatral faino fácil de ler e de entender para os máis cativos. Tamén se 
destacan as ilustracións de Fernando L. Juárez.  
 
 
Fernández, Mª Jesús, 'A máquina contacontos', CLIJ, nº 178, 'Libros/Novidades', xaneiro 
2005, p. 55. 
 
Cualifícase esta obra, publicada no ano 2004, de Xelís de Toro de "humorístico y ameno 
relato en el que el autor potencia la presencia de la voz  narradora que se constituye en 
protagonista fundamental de la historia". A seguir salienta que a voz narradora ironiza e 
reclama a atención do público, o espazo no que se desenvolve (o mercado londinense 



Walthamstow) e describe a historia que se conta, para finalizar comentando que a sinxela 
historia ten unha segunda lectura xa que a máquina contacontos e os personaxes que a 
alimentan veñen a simbolizar as fontes da creación literaria. 
 
 
Fernández, Mª Jesús, 'Chove nos versos', CLIJ, nº 178, 'Libros/Novedades', xaneiro 2005, 
p. 57. 
 
Comenta que Antonio García Teijeiro, neste poemario publicado no ano 2004, volve 
poetizar elementos da natureza, agora a chuvia e faino en apartados con "sugerentes 
títulos": "As choivas no calendario", "Chovendo miudiño" e "Longa noite de choiva". 
Seguindo o estilo do autor salienta que as composicións presentan marcado ritmo e 
musicalidade, así como o emprego de diversos recursos poéticos, entre os que predominan 
as repeticións estruturais, as enumeracións, as aliteracións, unha rica adxectivación, versos 
breves e o uso frecuente de metáforas. Finaliza referíndose a que a personalización da 
choiva, a súa presenza na natureza e os sentimentos que produce son os temas tratados, 
xunto a poemas de contido social e homenaxes a outros poetas. Salienta a edición, polo 
coidado, fóra de colección e as ilustracións de Lázaro Enríquez que contribúe "con sus 
bellas imágenes abstractas a la singularidad del libro". 
 
 
 
Fernández, Mª Jesús, 'Informe: Premios 2004', CLIJ, nº 181, 'Editorial', abril 2005, p. 5. 
 
Recórdase que, como cada ano, coincidindo co mes no que se celebra o Día Internacional 
do Libro Infantil, CLIJ ofrece a súa Lista de Honor e o Informe sobre os Premios do ano 
2004, que permiten tomar "el pulso literario a las obras de niños y jóvenes, descubrir 
nuevos talentos, seguir las trayectorias de autores consolidados y valorar, en definitiva, el 
nivel de calidad de la edición". Datos que este ano, Victoria Fernández di que se poden 
contrastar en vivo na Feira de Boloña, na que España é o país invitado, motivado pola 
celebración do IV Centenario do Quixote. Fala das actividades da Feira entre as que 
salienta un encontro con escritores e escritoras, coordinado por Felicidad Orquí, e no que 
participaron os galegos Agustín Fernández Paz e Marilar Aleixandre. 
 
 
Fernández, Mª Jesús, 'A tenda de antigüidades', CLIJ, nº 182, 'Libros', maio 2005, p. 69. 
 
O artigo comeza destacando a primeira incursión de Daniel Ameixeiro na LIX galega con A 
tenda de antigüidades, ao que caracteriza como unha das voces máis interesantes do 
panorama. A seguir, sinala que para esta obra botou man dun tema clásico para estas 
idades: o paso da infancia á adolescencia. Repásase o argumento da obra, no que a 
protagonista Xana escribe para poñer en orde o seu mundo interior, no que se presenta á 
familia como un universo acolledor e onde o seu maior desexo é conseguir a amizade dos 
seus iguais, así como que a súa nai a deixe de tratar como a unha nena. Por último, faise 
referencia á linguaxe, moi próxima ao lectorado agardado e onde o autor constrúe un relato 
ameno e de grata lectura. 
 



 
Lorenzo González, Manuel, 'Manuel Lourenzo González e Círculos viciosos', CLIJ, nº 
179, 'Tinta Fresca', febreiro 2005, pp. 37-40, 74-76. 
 
Autobiografía do autor. Di que naceu en 1955 o mesmo ano que unha serie de personaxes 
que cita e o mesmo ano que outros que morreon que tamén cita, nunha aldea da montaña, a 
súa patria esencial, que logo estudou en Pontevedra e logo pasou a Santiago de Compostela 
para estudar Pedagoxía xunto co vivir compostelán. Fai oposicións e traballa como profesor 
de Lingua e Literatura en secundaria. Fai polo medio unha familia, ten dous fillos (nena e 
neno). Recorda actividades que realizou dende a súa época de bacharelato até a actividade 
como profesor e como membro de varias entidades culturais. Salienta que sempre tivo un 
tempo para a literatura, que entrou no campo das publicacións por medio dos concursos, 
primeiro narrativa para adultos até que comezou a publicar obras narrativas para un 
destinatario infantil e xuvenil, tamén fixo incursións no teatro e na didáctica da lingua. 
Finaliza dicindo que "La literatura, actualmente, es una parte de mi vida, una parte 
importante, como el respirar, pero no lo es todo. El resto es la vida misma". Acompaña esta 
autobiografía unha selección bibliográfica da produción infantil e xuvenil do autor e un 
relato "Círculos viciosos", no que Marla intenta unha mañá reconstruír o soño que tivera 
esa noite. Despois de almorzar, ducharse e arreglarse, cunha serie de anécdotas que 
reflectían o estado algo inconsciente no que se levantara, ver eslogans que a nai non vía, 
letras que desaparecían... ao marchar para o colexio atopou unha caixa de bombóns cunha 
inscrición que a invitaba a ver a lúa aínda que era de día, Marla seguiu o eslogan, non 
colleu o autobús do colexio e seguiu as instrucións que a lúa lle daba así gozou do parque 
Acuático e doutras aventuras até conseguir un premio, pero o barullo que se armou fixeron 
que berrara e que súa nai entrase na habitación para apurala pois tiña que marchar para o 
colexio, decatouse de que soñara pero non podía recordar o soño cousa que a amolaba pois 
outros si o fan. 
 
 
Montero Kupper, Silvia, 'O comportamento tradutivo do alemán ó galego na literatura 
xuvenil e na literatura para adultos', Galicien Magazine, nº 16, 'Día das Letras Galegas 
2004', 16 maio 2005, pp. 29-36. 
 
Estudo de Silvia Montero sobre o comportamento tradutivo no polisistema literario galego 
onde pretende desvendar o valor normalizador dos produtos traducidos. Ademais a autora 
expón as principais normas tradutoras, isto é, o regulamento estético que rixe a tradución 
feita dende o alemán ao galego. O estudo está estruturado en tres partes máis a ineludíbel 
conclusión. Estabelece primeiro as premisas que instigaron o seu estudo para dar paso 
despois a un pequeno e breve resumo do estado da cuestión e do panorama da tradución en 
Galiza dende 1983, particularmente da tradución literaria do alemán. A autora insire un 
cadro onde expón as traducións do alemán ao galego publicadas entre 1983 e 2001. A parte 
máis relevante do traballo chega co estudo das traducións realizando unha análise 
microestrutural das mesmas, centrándose nos parámetros principais polos que se rexe a 
tradución do alemán ao galego que atenden tanto ao nivel do lingüístico-textual, da 
modulación semántica e do estilo do texto. A conclusión determina que o estudo do corpus 
elucida unha falta de sistemacidade e coidado nesas traducións, así como unha falta de 
profesionalidade que implican a aparición de formas agramaticais e pouco usuais no 



galego, problema que está e se espera superar na actualidade. 
 
 
Neira Cruz, Xosé A., 'Na despedida dos amigos, sen adeuses', Grial, nº 168, 'O Rego da 
Cultura', 2005, pp. 10-11. 
 
Texto de Xosé A. Neira Cruz que foi lido no cemiterio de San Mauro de Pontevedra no día 
do soterramento de María Victoria Moreno. Nel, ao xeito de misiva, diríxese á autora 
falecida e lembra algunha das súas conversas, nas que falaban da morte e das despedidas. 
Neira Cruz reitera a súa negativa a despedirse dela, posto que considera que as persoas 
viven mentres seguen nas lembranzas dos que as quixeron en vida. Destaca da autora a súa 
vocación como docente e a importancia que tivo para diferentes xeracións de alumnos. 
Remata dándolle as grazas polo seu maxisterio, as súas palabras e a influencia que tivo na 
súa vida, á que considera unha "fada madriña". 
 
 
Neira Cruz, Xosé A., 'Pontevedra, referencia da literatura infantil e xuvenil', Tempos 
Novos, nº 94, 'Cataventos', marzo 2005, pp. 10-12. 
 
Dáse conta do VI Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, do que se salienta o 
labor dos organizadores, o prestixio estatal e europeo que acadou o evento e os actos e 
actividades que se desenvolverán ao longo desta edición. Para rematar, fálase dalgunhas das 
actividades que xa se realizaron como a participación de Bernardino Graña e de Fernández 
Lores no acto inaugural e a homenaxe rendida a Anisia Miranda e a Xosé Neira Vilas, e 
faise mención das edicións pasadas. 
 
 
 
Neira Cruz, Xosé A., 'Salón do Libro. Pontevedra, referencia da literatura infantil e 
xuvenil', Tempos Novos, nº 94, 'Cataventos', marzo 2005, pp. 10-12. 
 
Dáse conta da sexta edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, amosando 
pequenas diferenzas e similitudes coas edicións anteriores. Fálase de que se presenta como 
referencia para a literatura dirixida aos máis pequenos, coincidindo ademais cun ano de 
celebracións, debido a se cumprir o bicentenario do nacemento de Hans Chrisitan 
Andersen, o cuarto centenario da publicación do Quixote, ou dos centenarios de Jules 
Vernes e de Peter Pan. O tema principal que acollería a organización deste evento serían 
"Os Clásicos" representando até cincuenta e cinco actos culturais, e contando coa 
colaboración de escritores como Mariasun Landa, Gustavo Martín Garzo, Carmen Blanco, 
Pep Montserrat, e Kiko da Silva, entre outros, ou dos animadores e contadores orais, 
Alberto Urdiales, Margarida Sampaio, Quico Cadaval, Pavís Pavós, Raquel e María 
Campos ou Víctor Rivas, alén de tamén a Express Arte, o Centro Dramático Galego, La 
Chana Teatro, de Hilando Títeres ou dos Quinquilláns. O labor de todos eles foi levar a 
cabo un conxunto de conferencias, obradoiros, sesións de animación e de conta contos 
como tentativa de divertir os máis pequenos. Xunto a eles, contouse coas presenza do 
escritor Bernardino Graña, Anisia Miranda e Xosé Neira Vilas. 
 



 
 
Primeras noticias, 'Creo que trabajar por y para los premios no resulta beneficioso', 
Primeras noticias, nº 210, 2005, pp. 39-43. 
 
Conversa co ilustrador Pablo Amargo (Oviedo, 1971), gañador do Premio Nacional de 
Ilustración 2004 do Ministerio de Cultura polo seu traballo na obra O monstro da chuvia, 
de Marilar Aleixandre. O ilustrador evoca as súas lecturas infantís de cómics, nos que se 
fixaba nas ilustracións a través das que di que reconstruía as historias ao seu xeito. Explica 
que dende que era neno soñaba con ver os seus debuxos publicados, lembra que a carreira 
de Belas Artes o puxo en contacto con diferentes disciplinas que enriqueceron a súa visión 
da ilustración e que o traballo de ilustrador é a creación de imaxes, que adquiren forza 
expresiva e comunicativa co texto, polo que a ilustración é "un choque que se produce entre 
una imagen y la palabra". En canto á súa profesión explica que non é metódico, senón 
caótico, aínda que no proceso de elaboración dun libro se define como moi meticuloso, á 
vez que recoñece a influencia de artistas como André Kertész ou Chillida. Con respecto á 
obra galardoada, O monstro da chuvia (1998), explica que coñeceu a Marilar Aleixandre en 
1999, cando lle concederan o Premio Lazarillo a ambos os dous. Lembra que a autora 
galega respectou a súa forma de traballar e só pediu que o personaxe principal mantivera a 
ambigüidade de xénero. Explica o estilo das ilustracións, que presentan elementos gráficos 
xeométricos, ríxidos e cores frías. Destaca da obra o misterio do texto e a solidez líquida, 
cun carácter moi anguloso e duro das ilustracións, que ademais parecen confundirse unhas 
coas outras e nas que quixo facerlle unha homenaxe ao Guernica. Remata destacando a 
emoción que lle proporcionou gañar o Premio Nacional, a promoción que lle dan os 
premios aos galardoados e reclama unha maior consideración para a ilustración dentro da 
obra, á vez que anuncia algúns proxectos nos que está a traballar. 
 
 
Riobó Pose, Xoán, 'Teatro infantil', Revista Galega de Teatro, nº 42, 2005. 
 
A partir dunha reflexión que tira para a cuestión dos inicios do teatro, chegando á 
conclusión de ser o teatro infantil a máis primitiva mostra desta arte dende a prehistoria, o 
autor amosa as súas impresións, dificultades, temores e resultados nunha experiencia como 
profesor dun grupo de teatro infantil do CEIP "A Rúa" de Cangas, durante todo un curso 
escolar. 
 
 
 
Seara, Teresa, 'Cores para o futuro', Tempos Novos, nº 94, 'Libros', marzo 2005, p. 68. 
 
Comeza destacando a importancia de formar ao lectorado máis novo a través de libros que 
lles resulten atractivos, unha necesidade que se fai aínda máis patente no caso da poesía, 
por tratarse dun xénero no que a linguaxe, a música, a realidade e o imaxinario son 
elementos que tentan desenvolver neste lectorado a súa capacidade de abstracción. A 
seguir, céntrase en Xiz de cor (2004), de Xoán Neira; Bicos na voz/Besos en la voz (2004), 
de Antonio García Teijeiro; e O país de amarnos (2004), de Ana María Fernández. Sinálase 
que no caso das dúas primeiras están dirixidas aos máis novos, mentres que o terceiro se 



orienta cara aos adolescentes. De Xiz de cor, de Xoán Neira, dise que é unha fermosa obra 
que se aproxima ás realidades cotiás da infancia e que presenta preguntas para desenvolver 
a súa capacidade crítica. Destácase tamén a sinxeleza da simboloxía empregada e o diálogo 
que se estabelece entre o texto e as ilustracións de Mariana Riestra. De Bicos na voz/Besos 
en la voz, de Antonio García Teijeiro, destácase a calidade e sensorialidade, así como o 
xogo que se estabelece co bico e as súas representacións. Por último, no caso de O país de 
amarnos, de Ana María Fernández, sinala que é un poemario no que se trata o amor 
asociado a sentimentos como a incerteza, a felicidade, as dúbidas e a paixón. 
 
 
Varela Vázquez, David, 'Biblioteca Pública Provincial de Lugo: os nenos...', Lvcensia. 
Miscelánea de cultura e investigación, nº 30, 'Libros', 2005, p. 198. 
 
Anúnciase a presentación do folleto editado pola Biblioteca Pública Provincial de Lugo 
titulado Os nenos e o Nadal, no cal se recollen os traballos premiados no XI Certame de 
Poesía Infantil sobre "O Nadal", celebrado no ano 2004. Sinálase que é unha iniciativa da 
Consellaría de Cultura que, como se indica na introdución institucional, está encamiñada a 
dar a coñecer os traballos dos lucenses máis novos. Explícase a estrutura desta entrega que 
recolle as composicións poéticas premiadas organizadas por categorías e reprodúcese unha 
composición de Noelia Martínez Rey. 
 
 
 
VII.5.3. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ESTUDOS E 
RECENSIÓNS 
 
Armesto, Javier, 'Cómic contra el feísmo', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 93, 
'Arquitectura', 15 xaneiro 2005, p. 15. 
 
Infórmase da publicación do cómic A mansión dos Pampín (2004), de Miguelanxo Prado. 
Indícase que neste cómic, destinado ao alumnado de Secundaria, Prado fai unha sátira do 
urbanismo e a construción en Galicia e que con el se pretende "mejorar el conocimiento que 
los escolares tienen de la arquitectura y la identidad territorial gallegas". Reprodúcense 
algunhas das declaracións de Miguel Anxo Prado a respecto deste seu novo cómic e 
indícanse algúns dos aspectos que nel se tratan.Tamén se resume a historia narrada en A 
mansión dos Pampín, obra que se enmarca dentro do Proxecto Terra, unha iniciativa ideada 
polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. 
 
 
Barcia, Moisés R., 'Desde Marte', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 106, 'Libros', 13 
xaneiro 2005, p. V. 
 
Dá noticia da publicación d'As crónicas marcianas (2004), de Ray Bradbury, unha 
colección de relatos que describen a colonización de Marte por parte dos humanos. Indícase 
que no libro o autor mostra unha visión non moi boa dos humanos, froito do pesimismo da 
época na que escribe a obra. Indícase que nela Bradbury non busca rigor científico habitual 



nestas obras senón o que lle preocupa é o fondo do que conta. Sinálase que un valor 
secundario da obra é o desfase que sufriu a visión da tecnoloxía que Bradbury tiña nos anos 
cincuenta. Tamén se destacan como algúns dos trazos característicos dos relatos os 
pensamentos políticos progresistas, a visión nociva da familia e o pesimismo do progreso. 
En canto á tradución o articulista sinala que a listaxe de incidencia é extensa e en xeral 
pouco semella a hora de producir un texto en galego fluído, polo que conclúe que pasa 
factura verter a Bradbury ao galego. 
 
 
Barcia, Moisés R., 'Desde Marte. Ray Bradbury en galego', La Opinión, 'Saberes', nº 93, 
26 febreiro 2005, p. 6. 
 
Fálase do libro As crónicas marcianas (2004), de Ray Bradbury, que é definido como un 
libro de contos pertencente á literatura fantástica no que se relata o proceso de colonización 
de Marte polos terrícolas. Sinálase o tipo de contos que inclúe para seguidamente falar do 
seu argumento, que non segue unha liña definida e agocha unha visión negativa do ser 
humano, froito do pesimismo da época na que foi escrita a obra. Explícase a continuación a 
preocupación de Bradbury pola forma máis que polo fondo, cualificándoa de "ciencia 
ficción poética, surrealista e introspectiva". A seguir, relaciónanse moitos dos relatos cos 
valores socio-políticos do momento, cualificando a Bradbury, como un autor marcado polo 
cinismo, pesimismo e desdén pola "masa humana". Remátase facendo unha crítica negativa 
da tradución do texto ao galego, da que se afirma non ser tarefa nada doada, achacábel á 
pouca experiencia e moita audacia da que fixo gala a tradutora. 
 
 
Caamaño, Adolfo, 'Unha nova entrega da saga de máis éxito entre os lectores novos', 
Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 20 febreiro 2005, p. 27. 
 
Anúnciase a publicación d'A negrura do mar, dentro da colección "Merlín"de Edicións 
Xerais de Galicia, coa que os adolescentes poderán gozar das novas aventuras de Said e 
Sheila, dous mozos que narran as súas vivencias no futuro. Sinálase que nesta obra se 
relatan entre outras peripecias a catástrofe sufrida polo Prestige e que con esta obra se tenta 
fomentar a lectura a través duns relatos amenos e de fácil comprensión. Remátase sinalando 
a necesidade de espertar nos mozos a confianza no futuro sen esquecer o pasado. 
 
 
Castro Rodríguez, Xavier, 'Praia dos lagartos': versos para os nenos', El Correo Gallego, 
'Correo das Culturas', 'Infantil', 9 xaneiro 2005, p. 4. 
 
Comenta que Helena Villar Janeiro, destacada escritora hoxe en día no ámbito das letras 
galegas e recoñecida polo seu traballo na prosa, o ensaio e a poesía para adultos, volve dar 
que falar no panoramada da poesía, pois acaba de publicar un libro de poemas para nenos 
de case corenta composicións sobre a natureza, titulado A praia dos lagartos: versos para 
nenos. Indícase que esta obra foi publicada en Edicións do Castro, avalada polo Premio 
Arume 2003 da Fundación Xosé Neira Vilas e que conta cunhas ilustracións moi adecuadas 
por parte de Xosé Vizoso. 
 



 
Caveiro, Laura, 'Cun cristal no corazón', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', 'Letras de 
sempre', 17 febreiro 2005, p. II. 
 
Comézase falando da influencia das fábulas de Hans Christin Andersen para a seguir 
deterse na súa biografía e facer unha comparación entre estas e varios contos da súa autoría, 
como por exemplo, O patiño feo e As zapatillas vermellas. A continuación fálase da 
maneira en que Andersen se enfronta á vida, aos problemas, á morte, pero tamén ao amor e 
á esperanza que ten no mundo. Saliéntase tamén o conto Raíña das Neves, no que se pode 
apreciar o dito anteriormente, xa que esta raíña vaise salvar dun meigallo. Tamén se 
meniona a obra O Principiño. Conclúese destacando a capacidade de Andersen para 
outorgar vida aos obxectos máis vulgares e destácase o seu romanticismo. 
 
 
Conde-Corbal, Eva, 'Os cruces de libros', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', 16 
marzo 2005, p. 6. 
 
Coméntase a importancia do fomento da lectura dende as idades máis temperás. Dise que 
unha boa forma de animación á lectura é mediante o "cruce de libros", que consiste no 
intercambio de obras entre lectores, e anúnciase que isto tamén se pode levar ao ámbito 
escolar, como considera a mestra Silvia Gaspar, permitíndolle aos nenos que escollan as 
obras que desexen para despois intercambiar oralmente o contido do libro lido cos 
compañeiros e conseguir espertar ao mesmo tempo o interese da lectura aos máis pequenos. 
 
 
Eyré, Xosé M., 'Heroes, aventura e mito', A Nosa Terra, 'Narrativa', 17 marzo 2005, p. 26. 
 
Infórmase de que Xesús M. Marcos gañou o Premio Merlín de Literatura Infantil e Xuvenil 
coa plástica novela O brindo de ouro (2004), da cal, se ofrece un resumo do argumento. 
Sinálase que nela aparecen trazos característicos do xénero épico, como por exemplo, a 
lingua que crea unha atmosfera que envolve ao lector. Ademais do dito dise que nesta obra 
hai interacción con outras narracións e coa cultura galega. Respecto aos personaxes 
cualifícanse como excesivamente planos e dise que coa intención, se cadra, de crear 
misterio, se amosan diálogos moi longos, que mesmo chegan a ser pouco críbeis, dando 
lugar á monotonía. Respecto á trama cualifícase como liñal. 
 
 
Fernández, Paula, 'Atmosfera cómica', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 106, 
'Infantil/xuvenil', 13 xaneiro 2005, p. VII. 
 
Fálase de O vento de Antón (2004), de Xosé A. Perozo, unha obra que, xunto con As porcas 
porquiñas (1997), de Xosé A. Neira Cruz, trata unha temática de carácter escatolóxico. A 
seguir, céntrase no argumento da historia que ten como protagonista a un neno de cinco 
anos que, debido a unha fartura de castañas, se atopa cheo de gases e vive numerosas 
anécdotas froito da súa imaxinación. Salienta deste relato características como o humor, a 
esaxeración ou o surrealismo. Remata referíndose ao aspecto paratextual do que destaca a 
imaxinación despregada nas ilustracións. 



 
 
Fernández, Paula, 'Conxugar saberes', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', 'Infantil/Xuvenil', 
20 xaneiro 2005, p. VII. 
 
Despois de repasar a traxectoria de Gloria Sánchez, a súa ampla produción e destacar 
algúns dos galardóns acadados, céntrase na súa obra Adiviñas de animais (2004). Destácase 
a súa conexión entre os xogos e a lectura, a presenza de ilustracións que aluden ás solucións 
e que está dirixida a un lectorado que se inicia coa finalidade de mellorar a súa capacidade 
lectora dende o ludismo. Do estilo salienta a linguaxe sinxela, a precisión lóxica e 
conceptual. Remata referíndose á faceta da autora como reelaboradora de elementos da 
transmisión oral dirixidos á infancia.  
 
 
Fernández, Paula, 'A pequena árbore', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 108, 
'Infantil/xuvenil', 27 xaneiro 2005, p. VII. 
 
Céntrase en A pequena árbore (2004), de Ánxeles Ferrer, un relato do que sinala que ten 
como protagonista unha árbore que está a piques de ser destruída polo prendelumes e á que 
salvan dous lobos. Chámase a atención sobre o perigo dos incendios forestais e a 
importancia da conservación da natureza como ecosistema fráxil. Das ilustracións salienta o 
contraste entre as de tonalidades claras e as das escuras, para conseguir un efecto visual 
simbólico entre o bo (claridade) e o malo (escuridade). 
 
 
Fernández, Paula, 'Sopa de soño', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 110, 
'Infantil/Xuvenil', 3 febreiro 2005, p. VII. 
 
Comézase dando unhas notas biográficas de J.A. Ramírez Lozano (Boudallouce, 1950), 
autor de Sopa de soño (Kalandraka, 2004), traducido por Vitoria Ballesteros e ilustrado por 
Riki Blanco. A seguir descríbese o poemario salientando que se presenta como un libro de 
cociña, no que non faltan entrantes e sobremesas creados a partir de obxectos familiares 
(pinzas, agullas...) cos que a voz poética nos vai informando sobre a mellor maneira de 
cociñar a partir de imaxes, repeticións, sons e recursos sensoriais do máis variado. Finaliza 
referíndose a que cada receita vai acompañada dunha ilustración. Cualifica o libro de 
"fermoso álbum" e dun "instrumento valioso para imaxinar e facer imaxinar aos máis 
pequenos". 
 
 
Fernández, Paula, 'Un clásico para nenos. Acerca de 'Lolo anda en bicicleta', Faro de 
Vigo, 'Faro da Cultura', nº 111, 'Infantil/xuvenil', 10 febreiro 2005, p. VII. 
 
Faise un comentario sobre a obra de Carlos Casares, Lolo anda en bicicleta, escrita en 1997 
e reeditada en 2004 pola Editorial Galaxia. Comézase describindo o argumento da obra e 
dise que a súa estrutura é a clásica dun conto: presentación- nó- desenlace. Salienta tamén a 
atracción polo prohibido e a presentación de situacións un tanto absurdas. A seguir, 
achéganse notas bibliográficas do autor (escritor, tradutor, editor e político) salientando as 



obras que fixo para a infancia e mocidade coa intención de "amosar aos novos lectores 
tradicións, costumes e mesmo o amor pola lingua e literatura propias". 
 
 
Fernández, Paula, 'Eu son eu', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 112, 'Infantil/xuvenil', 
17 febreiro 2005, p. VII. 
 
Coméntase que hoxe en día a literatura infantil acolle todos os temas da sociedade, creando 
un subxénero fantástico e onírico, ao igual que se trata o tema do alzheimer, algo esquecido 
nos contos pero que aparecerá na obra Eu son eu (2004), de Fina Casalderrey. Proséguese 
contando o argumento desta obra, onde unha nena narra o que fai a súa bisavoa. Dise que 
un conto coma Eu son eu ten que ser humorístico ao tempo que respectuoso e fiel á 
realidade, á vez que faga entender o problema do avellentamento nos máis pequenos. 
 
 
Fernández, Paula, 'Recursos musicais', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 113, 
'Infantil/Xuvenil', 24 febreiro 2005, p. VII. 
 
En primeiro lugar preséntase a Miguel Muñoz i Creus (Barcelona, 1952), coñecido 
literariamente como Miguel Desclot, e ofrécense algúns trazos interesantes da súa vida e 
obra. A seguir, infórmase da tradución ao galego por Ignacio Chao do conto, ilustrado por 
Marta Balaguer, Amor de mar (2004), do que se ofrece un resumo argumental. Tamén se dá 
conta das características da colección "Paseniño" na que se insire. Paula Fernández opina 
sobre Amor de mar e destaca aqueles elementos que conseguen que o valor do argumento, 
máis ben frouxo nun comezo, aumente. Finalmente, destaca o que para ela é o mellor da 
historia que Desclot narra. 
 
 
Fernández, Paula, 'Rato Pincho', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 114, 
'Infantil/Xuvenil', 3 marzo 2005, p. VII. 
 
Comeza falando da traxectoria e da situación actual no panorama das letras infantís de 
Gloria Sánchez (Vilagarcía, 1958). Salienta a súa fidelidade cara ao prelectorado e cara ao 
xénero poético con características da transmisión oral. Cita varios títulos das obras da 
autora e algúns dos galardóns merecidos por elas. Prosegue dando conta da publicación de 
Rato Pincho (Xerais, 2005) facendo un pequeno resumo do seu argumento. Sinala a 
continuación varios trazos característicos desta obra, recorrentes na produción xeral da 
autora: gusto polo humorismo, semellanzas coa literatura de transmisión oral ou o 
didactismo. Conclúe dicindo que as ilustracións de Pablo Otero "Peixe" se caracterizan 
polo seu "xeito tan persoal de entender a ilustración para nenos". 
 
 
Fernández, Paula, 'A cabeza máxica', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 115, 
'Infantil/xuvenil', 10 marzo 2005, p. VII. 
 
Comeza facendo referencia ao feito de que os nenos sintan unha curiosidade innata por 
coñecer e comprender as cousas inexplicábeis. Sinala que ao longo da historia os escritores 



inventaron todo tipo de seres (animais faladores, homes con superpoderes, etc. ), polo que 
resulta doado caer en imitacións en lugar de inventar outros novos. A continuación, faise 
unha comparación entre o personaxe que creou a Pinocho, o carpinteiro Geppeto, e a 
protagonista de A cabeza máxica (2004), unha debuxante que descobre que a cabeza que 
debuxara cobra vida. Recálcase que, a pesares da semellanza inicial que Joseph Antoni 
Fluixá lle puidera outorgar á súa personaxe coa de Geppeto, non se trata dunha "vulgar 
imitación" senón que existe unha notábel diferenza, que vén dada polo "ambiente, a 
actitude e a finalidade da obra". Considera que esta finalidade parece ser a artística, que se 
reflicte no amor á pintura transmitida a través da lectura e tamén nas ilustracións, que 
corren da man de Francesc Santan, e nas que amosa á protagonista como "unha moderna 
graffiteira aínda que sen aerosoles". Remata salientando que esta obra cumpre con moitas 
premisas para gustar dende un primeiro momento e ademais axuda ao lector xuvenil a non 
esquecer eses contos que lles contaban cando eran máis pequenos. 
 
 
Fernández, Paula, 'Tania e o osiño', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 116, 
'Infantil/Xuvenil', 17 marzo 2005, p. VII. 
 
Fálase acerca da infancia dos nenos e nenas, etapa na que todos e todas teñen un amigo ou 
boneco especial. Indícase que este é o asunto que se trata no libro O osiño de Tania (2004), 
escrito por Teresa Gregori, no que se narra a historia de Tania e máis o seu osiño, que 
sempre están xuntos até que un día a súa irmá pequena Ana está moi triste e Tania decide 
agasallala dándolle o oso. Dise que deste xeito o oso se converte no símbolo da primeira 
infancia e coméntase tamén a alegoría do que podería ser o mundo e non é. Paula 
Fernández opina que cando alguén está mal estaría ben axudalo, aínda que non é unha 
tarefa fácil, sobre todo para os adultos. Finalmente, céntrase nas ilustracións de Anna 
Clariana, imaxes coloridas e expresivas neste conto para primeiros lectores. 
 
 
Fernández, Paula, 'Postais do camiño', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 117, 
'Infantil/Xuvenil', 24 marzo 2005, p. VII. 
 
Concisa aproximación ao libro Postais do Camiño (2003), publicado por Galaxia, do que 
sinala que é unha obra conxunta asinada por escritores recoñecidos da literatura infantil, 
entre eles, Marilar Aleixandre, Agustín Fernández Paz, Paco Martín, Fina Casalderrey, 
Gloria Sánchez, An Alfaya, Ana Mª Fernández, Xoán Babarro, Antonio García Teijeiro, 
Helena Villar Janeiro e Paula Carballeira. Explica que está estruturado nunha serie de 
relatos que fan un percorrido polo camiño de Santiago, dende Roncesvalles até Compostela 
onde cada autor expón a súa experiencia neste eido a través dunha composición ambientada 
no Camiño Francés. A continuación, atende ao carácter plural do volume e desenvolve a 
temática a redor da cal xiran os textos, na que o sobrenatural se mestura coa realidade cotiá. 
Segue salientando o afastamento dos mesmos do discurso relixioso, centrando o interese na 
literatura e na historia. Conclúe a súa análise referíndose ás ilustracións de Lázaro Enríquez 
que dan forma visual a cada historia.  
 
 
Fernández, Paula, 'Perigo de frivolidade', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 118, 



'Infantil/Xuvenil', 31 marzo 2005, p. VII. 
 
Paula Fernández comeza falando da importancia que ten dende hai anos o aspecto físico e 
de cómo a tendencia cara á delgadez non fixo máis que aumentar e abranguer cada vez 
unha franxa de idade máis baixa. Comenta que para solucionar os complexos físicos é cada 
vez máis recorrente a cirurxía entre a poboación. A raíz destes comentarios menciona a 
obra de Mariasun Landa Unha formiga orixinal, publicada na colección "Paseniño", de 
Edicións Xerais de Galicia e dirixida a primeiros lectores. Sinálase que con este libro 
Mariasun Landa pretende dar aos nenos unha "lección moral" e achegarlles os problemas 
da sociedade. Finalmente, conclúe abrindo un debate sobre se será bo tratar deste xeito 
estes temas con nenos pequenos e dunha maneira tan frívola e se estamos seguros de influír 
positivamente na súa educación. Deixa a resposta en mans de especialistas e educadores.  
 
 
Fernández, Paula, 'Contos de ras', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 119, 
'Infantil/Xuvenil', 7 abril 2005, p. VII. 
 
En primeiro lugar, saliéntanse as constantes aparicións das ras nos contos para a seguir 
sinalar que os contos, sempre cheos de fantasía, crean moita inquietude nos rapaces e 
rapazas que os leva a pensar se o que pasou no conto pode ser realidade. A continuación, 
faise referencia tamén ao conto A ra de Enric Lluch e Gerard Miquel, traducido por Ignacio 
Chao dentro da colección "Paseniño", e dáse conta do seu argumento. Remátase salientando 
que mediante este conto se poden promover valores familiares, gozar da natureza e 
aproveitar as posibilidades imaxinativas que ofrece o libro. 
 
 
Fernández, Paula, 'Ratos tolos', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 120, 'Infantil/Xuvenil', 
14 abril 2005, p. VII. 
 
Infórmase da publicación do libro Planeta de ratos tolos (2004) do autor do Morrazo 
Bernardino Graña. Dise que se trata dun conto no que se desenvolven unha serie de 
narracións moi interesantes e de tendencia popular moi evidente. Finalmente, indícase que 
conta coas ilustracións de Xosé Cobas, coñecedor tamén do público infantil. 
 
 
Fernández, Paula, 'Lendas da India', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 121, 
'Infantil/Xuvenil', 21 abril 2005, p. VII. 
 
Infórmase da publicación na editorial Galaxia dunha obra recomendada para os rapaces da 
ESO da autoría de Darío Xohan Cabana e titulada Dende o Himalaia a Ceilán (2004). Dise 
que se trata dunha compilación de seis lendas de tradición hindú e destácase entre elas a de 
"O príncipe Siddartha", traducida a diversas linguas. 
 
 
Fernández, Paula, 'Popocatépetl', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 123, 
'Infantil/Xuvenil', 5 maio 2005, p. VII. 
 



Informa de que Josep-Francesc Delgado, Teresa Durán e Lourdes Jordá son os adaptadores 
das lendas que acaba de publicar Galaxia, grazas á tradución ao galego de Xesús Carballo 
Soliño, co título Popocatépetl (2004). Indícase que as lendas escollidas prodecen das 
civilizacións indias de Sudamérica con linguas como o guaraní, o quéchua e o maia, que 
resistiron a presión do portugués, do castelán e do inglés. Paula Fernández comenta que son 
catro os relatos escollidos polos autores nos que se reflicten o xeito de ver o mundo dos 
pobos indíxenas. Como conclusión, recomenda a lectura para que rapaces e rapazas se 
acheguen e comprendan a pobos máis afastadas, que, se cadra, non son tan diferentes.  
 
 
Fernández, Paula, 'O león de Óscar', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 124, 
'Infantil/Xuvenil', 12 maio 2005, p. VII. 
 
Comeza dando conta da obra Óscar e o león de Correos, de Vicente Muñóz Puelles, 
verquida ao galego para nenos e nenas de a partir de seis anos. Dise dela que é unha histoira 
contada en terceira persoa por un narrador que coñece todo o que lle acontece a Óscar, o 
protagonista, que ve perturbada a súa feliz infancia por dous grandes temores: o medo á 
criatura da noite e o medo ao león de correos. Para rematar, infórmase de que as 
ilustracións están feitas por Noemí Villamuza, que debuta na literatura infantil e que o libro 
pretende fomentar os hábitos lectores dos máis pequenos e, "se cadra, desbotar os medos". 
 
 
Fernández, Paula, 'Tranquila Tragaleguas', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 128, 
'Infantil/Xuvenil', 9 xuño 2005, p. VII. 
 
Dáse conta da publicación de Alfaguara-Obradoiro da obra Tranquila Tragaleguas (2004) 
con ilustracións de Ana Juan. Dise que son tres relatos dirixidos ao público infantil/xuvenil 
de Michael Ende. Faise saber a coherencia deste escritor  co lectorado mozo, así como 
tamén se nos indica a boa consideración da crítica e o prestixio acadado pola consecución 
de varios premios. Remátase sinalando que os relatos fantásticos deste libro son 
protagonizados por animais e á súa vez mostran o carácter comprometido do autor da 
Historia interminábel. 
 
 
Fernández, Paula, 'Nos biosbardos', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 140, 
'Infantil/Xuvenil', 3 novembro 2005, p. VII. 
 
Comeza facendo referencia á modernización da literatura por unha inserción de bandas 
deseñadas que a pesar das críticas de quen non consideran este xénero coma literario, 
introducíu novos temas e técnicas e enriquecen a literatura tanto en calidade coma en 
número de lectores. Fala tamén do nacemento dun tipo de lector amante da modernidade, 
dos debuxos animados e de trasladar os heroes de series de ficción ás páxinas dun cómic. 
Di que Kiko da Silva en Fiz nos biosbardos (2004) creou o protagonista en 2002 e que se 
inspirou no doutor Slump e nos d´Os biosbardos, obra senlleira da literatura galega e 
escrita por Eduardo Blanco Amor. Tamen fai referencia a que nun principio Fiz era unha 
personaxe secundaria pero co tempo e o avance da súa obra cara ao surrealismo pasou a ser 
unha personaxe principal. Segundo Fernández, da Silva constrúe secuencias onde as 



personaxes teñen en común o gusto polo humor e o escatolóxico e emprega recursos 
literarios máis típicos da poesía. Máis para Fernández o máis anovador é a relación con 
outros campos como a publicidade ou o cinema. No artigo infórmase de que tras a historia 
aparece unha entrevista co autor, un obradoiro de debuxo e outras ilustracións alleas á 
banda pero na liña seguida por KiKo. Fernández comenta que son historias atractivas para 
nenos e adultos capaces de entusiasmar incluso a quen non se sente atraído polo cómic e 
axudan a encher campos que tardaron en despuntar nas artes gráficas. 
 
 
Freire, Xosé, 'A guerra contada aos nenos', A Nosa Terra, nº 1.159, 'Cultura', 13 xaneiro 
2005, p. 27. 
 
Dáse conta da publicación d'A memoria das guerras (2004), un volume coordinado por Mª 
Jesús Agra Pardiñas e Blanca-Ana Roig Rechou. Comézase referindo á estrutura en dúas 
partes ben diferenciadas, unha primeira na que se ofrece un estudo teórico e unha segunda 
na que se inclúe a antoloxía de textos seleccionados. Destácase desta obra que é 
"imprescindíbel", aínda que precisa dunha axuda mediadora pola súa orientación didáctica. 
Despois de considerar unha eiva o non presentar textos poéticos, malia explicitarse na 
introdución que se trata dunha escolma de textos narrativos, considera que é un volume con 
intencionalidade, no que se pode observar a implicación dos creadores galegos a través 
duns textos que reflicten unha gran sensibilidade e intencionalidade de fomentar valores 
positivos e a toma de conciencia sobre problemas como a guerra entre os máis novos. 
Remata destacando que unha temática tan actual como é a dos conflitos bélicos non é allea 
á literatura infantil e xuvenil e que resulta fundamental a atención que se lle presta tamén 
aos paratextos das obras na interpretación dun significado completo. 
 
 
Freire, Xosé, 'Said e Sheila na defensa do mundo', A Nosa Terra, nº 1.161, 'Narrativa', 27 
xaneiro 2005, p. 27. 
 
Faise eco da publicación d'A negrura do mar (2004), de Ramón Caride Ogando, que 
continúa a saga dos irmáns Said e Sheila, iniciada no ano 1995 con Perigo vexetal, unha 
entrega que fora recoñecida co Premio Merlín. Destaca da temática tratada a preocupación 
medioambiental e o fomento de valores cívicos por parte do autor. De seguido, céntrase na 
estrutura da obra, formada por tres relatos: "Negrura do mar", do que se sinala que xira 
arredor das consecuencias da catástrofe do Prestige; "O misterio do prión", no que se 
destaca a calidade temática e o tratamento que se lle dá ao tema das "vacas tolas"; e "A 
primeira aventura", no que se relata as orixes dos protagonistas. Destácanse da obra en 
xeral aspectos como a defensa da liberdade de pensamento ou o espírito crítico. 
 
 
Freire, Xosé, 'Ofrécese escritor de best-sellers', A Nosa Terra, nº 1.166, 'Narrativa', 4 
marzo 2005, p. 27. 
 
A noticia dinos que Agustín Fernández Paz é o escritor que mellor conecta cos novos 
lectores. Esta afirmación susténtase no número de edicións das súas obras podendo falar 
dun escritor de best-sellers. Fálanos tamén que Contos por palabras, libro que se reedita, 



está formado por dez contos que se desmarcan do mundo infantil e xuvenil, aínda que este 
lectorado se pode achegar á súa lectura. Explícase que a obra naceu coa idea xurdida a 
partir de ler os anuncios por palabras dos xornais. Ademais, sinálase que nesta nova edición 
o escritor decidiu engadir dous contos máis: " Un máxico negocio" e "Un doce emprego". 
Remata lembrando que Contos por palabras acadou o premio Lazarillo e foi incluído na 
listase de honra do IBBY, ademais de estar traducido a varios idiomas. 
 
 
Freire, Xosé, 'Os contos de Hoffmann en galego', A Nosa Terra, nº 1.167, 'Infantil-
Xuvenil', 10 marzo 2005, p. 27. 
 
Anúnciase a publicación pola editorial Linteo da obra Pedro Guedella, do autor Heinrich 
Hoffman, un exemplo de libro didáctico para cambiar o comportamento dos nenos e nenas. 
Infórmase de que se traduciu ao galego, ademais de a outras moitas linguas, por Marta 
García González a partir do manuscrito de 1858 localizado na Biblioteca da Universidade 
de Frankfurt. Indícase que esta historia forma parte dun volume de nove historias da obra 
de Hoffman, contadas en verso, e escritas e debuxada por el. Finalmente, destácase que a 
súa obra, da que se venderon mil cincocentos exemplares nas catro primeiras semanas da 
súa publicación, se converteu nun best-seller. 
 
 
Freire, Xosé, 'O fantástico mundo de Gianni Rodari', A Nosa Terra, nº 1.169, 'Infantil-
Xuvenil', 31 marzo 2005, p. 27. 
 
Dáse conta da publicación da obra Confundindo historias (2004), de Gianni Rodari, pola 
editorial Kalandraka. Fálase do seu autor, do que se nos di que produciu moitos contos para 
o goce do lector e doutras das súas obras, como por exemplo Gramática da fantasía, 
publicada por Xerais, que mesmo serviron de material didáctico para os profesionais do 
ensino. Respecto a Confundindo historias dise que se trata dunha versión disparatada do 
clásico A Carapuchiña vermella na que a participación do lector é o máis importante. 
 
 
Freire, Xosé, 'Espada e bruxaría na fala do Caurel', A Nosa Terra, nº 1.184, 'Narrativa', 14 
xullo 2005, p. 27. 
 
Comeza repasando a traxectoria profesional de Xesús Manuel Marcos, mencionando as 
súas obras anteriores e os premios acadados no mundo literario. Segue introducindo a que é 
a súa última novela e a primeira incursión do autor na literatura xuvenil, A chamada do 
brindo, gañadora do Premio Merlín 2004, que promete ser a primeria novela dunha saga, O 
brindo de ouro. Remata comentando as excelencias narrativas desta novela de aventuras 
que compara coa obra de Tolkien: a súa narrativa áxil, os personaxes e a paisaxe 
perfectamente retratados e perfilada, a presenza do mito e do sobrenatural no que o ben se 
enfronta ao maligno, o final aberto que nos cita para a seguinte aventura.    
 
 
García, Rodri, 'Catuxa libera aos nenos', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 95, 'Letras en 
galego', 29 xaneiro 2005, p. 14. 



 
Comentario de O lume dos soños (2004), de Cibrán Ulloa, pseudónimo de Xosé García 
Rodríguez, galardoada co Premio Meiga Moira. Destácase da novela o alarde de 
imaxinación do autor exemplificado en elementos como a construción dunha muralla de 
area ou un barco que se converte en globo aerostático. Sinálase que esta historia de intriga 
remata cunha batalla final na que os nenos loitan por dar o salto dende o mundo real ao da 
imaxinación. 
 
 
Gaspar, Silvia, 'Os nosos clásicos', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', 'O que le, é 
un león', 12 xaneiro 2005, p. 6. 
 
Fálase da importancia de ter de referencia na literatura infantil e xuvenil galega as obras 
que son os seus piares, é dicir, os clásicos. Repasa a produción dende os primeiros volumes 
non dirixidos especificamente ao lectorado infantil e xuvenil, como Os dous de sempre, de 
Castelao, ou Memorias dun neno labrego, de Xosé Neira Vila, que converteu a novela de 
iniciación nun xénero para a mocidade, mentres que para o lectorado máis novo destaca 
obras como A galiña azul e As laranxas, de Carlos Casares, e Os soños na gaiola, de 
Manuel María. Dos anos oitenta destaca Das cousas de Ramón Lamote, de Paco Martín, A 
nosa cinza, de Xavier Alcalá, As flores radiactivas, de Agustín Fernández Paz, e o Misterio 
da badaladas, de Xabier Puente Docampo. En canto á poesía salienta o papel de Helena 
Villar, García Teijeiro e Gloria Sánchez. Remata dicindo que a pesar de que a calidade dos 
últimos anos é maior, se segue pensado que o mellor traballo é o dos clásicos, deixando 
unha "ventá" aberta a ese cambio aos lectores das publicacións actuais. 
 
 
Gaspar, Silvia, 'Dramática sen dramatismo', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', 'O 
que le, é un león', 26 xaneiro 2005, p. 6. 
 
Cóntase que a dramática, como modalidade literaria, é a máis completa, pois conta coa 
expresión corporal que, segundo se di, é un factor importante para a formación integral dos 
rapaces e adultos. Explícase que o currículo escolar case non recolle puntos sobre a sétima 
arte, aínda que tamén se sinala que se poden "buscar alternativas prácticas como exercicio 
de clase". Continúase sinalando que unha das vantaxes deste xénero é a súa versatilidade e 
acto seguido dánse unha serie de propostas comentadas para realizar nas aulas. Proponse a 
improvisación que "permite expresar toda a súa fantasía (a do neno) arredor dunha 
situación dada", os monicreques, a lectura dramatizada, o monólogo, a representación 
teatral e a dramatización dun texto narrativo, do cal se comenta que é "a fórmula ideal para 
manexar todas as destrezas lectoescritoras, plásticas e de organización espazo-temporal". 
 
 
Gaspar, Silvia, 'Letras de mulleres', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', nº 775, 'O 
que le, é un león', 9 marzo 2005, p. 6. 
 
Dá a coñecer, con motivo do día 8 de marzo, Día Mundial da Muller, unha listaxe de 
autores e autoras e libros que "potencian o papel das mulleres como elementos activos da 
nosa sociedade". Comeza falando daquelas autoras galegas de finais dos anos oitenta que 



fixeron obras de literatura infantil nos distintos xéneros como Dora e Pura Vázquez cos 
seus contos e poemas, Palmira Boullosa e Helena Villar tamén na poesía e María Victoria 
Moreno e Úrsula Heinze coa narrativa. Fala destas mulleres e dun autor como Agustín 
Fernández Paz como os impulsores dun novo modelo literario: a nena protagonista que se 
impón ás dificultades que se lle presentan. Considera a Marilar Aleixandre como a maior 
representante desta tendencia con obras como A formiga coxa ou A banda sen futuro e fai 
especial fincapé no feito de que o cambio que levou á creación da protagonista feminina 
fose da man de escritores como Fernández Paz coa súa obra As flores radioactivas, que 
"marca un antes e un despois", e a Xabier Docampo e Xosé Antón Neira Cruz.  
 
 
Jalda, Fran F., 'Jules Verne, o rei da gran pantalla', La Opinión, 'Saberes', 14 maio 2005, p. 
11. 
 
Dá noticia de que no mes de marzo se cumpriron cen anos da morte de Jules Verne, 
prolífico escritor da literatura universal, cuxa obra se coñece en parte pola gran difusión 
que lle deu o cinema. Das moitas obras de Verne que foron levadas ao cinema destaca Vinte 
mil leguas dunha viaxe submarina, con Kirk Douglas e James Mason, como principais 
actores. Recórdase que as biografías do autor delatan que Verne era un progresista nas súas 
ideas, o que aparecía reflectido nas súas historias, e informa dalgunhas curiosidades sobre a 
vida e obra de Verne  (o feito de escribir dúas novelas ao ano debido a un contrato, sen 
perder en absoluto calidade; o seu gusto por viaxar e reflectir nas súas obras o que vía; a 
fuxida da casa de pequeno na busca de emocións e a súa posterior reclusión, o feito de ser 
protexido de Alexandre Dumas,...). Para rematar, recorda que esta é unha boa ocasión para 
revisar a súa obra e "revisitar as lecturas dos seus traballos feitos por cineastas". 
 
 
Losada, Óscar, 'Adeptos dos Barbanzóns', La Opinión, 'La Opinión', 27 marzo 2005, p. 72. 
 
Coméntase o éxito da serie "Os Barbanzóns" guiada e debuxada polo autor Pepe Careiro e 
editada pola editorial Toxosoutos. Dáse conta do seu argumento e de quen partiu a idea da 
súa elaboración, así como o obxectivo do autor con ela: realizar unha parodia da vida actual 
centrándose na época castrexa. Finalmente, fálase da recepción do cómic na súa edición en 
lingua galega e da posíbel tradución deste ao inglés. 
 
 
M.O., 'Os pequenos aventureiros', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 106, 'Libros para 
agasallar', 23 abril 2005, p. 9. 
 
Céntrase na serie de Pepe Carreiro na que os irmáns Bolechas visitan diferentes lugares de 
Galicia. O articulista detense no volume O castelo encantado de Porriño (2004) e na serie 
"Os Bolechas descobren a natureza".  
 
 
Mera, Héitor, 'Rede para cazar lectores', A Nosa Terra, nº 1.158, 'Infantil e xuvenil', 6 
xaneiro 2005, p. 28. 
 



Dáse noticia da novela A pedra de serpe (2004), de Milio Rodríguez Cueto, un autor cunha 
traxectoria importante que foi galardoado co premio Edebé de Literatura infantil. Sinálase 
que A pedra da serpe é unha historia que conta con dúas partes. Na primeira, que sucede en 
Xixón, o protagonista, un rapaz chamado Estevo, acode xunto do señor Ruedes para 
conseguir "A Pedra da serpe" e así poder salvar a súa irmá, pero vese envolto nun asasinato. 
Na segunda, que sitúa en Inglaterra,  Estevo quere vingarse de Ruedes por enganalo e 
aproveitarse del para matar a unha persoa, pero de novo as cousas volven torcerse para o 
protagonista e a historia acaba cun final inesperado. Remátase, salientando o interese da 
novela. 
 
 
Mera, Héitor, 'Xogos de guerra', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 120, 'Libros', 14 abril 
2005, p. IV. 
 
Comeza destacando a calidade e cantidade que presenta na actualidade a Literatura infantil 
e xuvenil galega, fronte á escaseza de estudos sobre este tipo de produción. Por iso 
considera fundamental a publicación d'A memoria das guerras (2004), como ferramenta de 
interpretación e análise deste tipo de producións, aínda que sería prioritario contar cunha 
historiografía literaria para subsanar a eiva que ten nese terreo a literatura infantil e xuvenil 
galega. A seguir, describe pormenorizadamente a estrutura deste volume coordinado por Mª 
Jesús Agra Pardiñas e Blanca-Ana Roig Rechou e remata recomendando esta obra para 
todos os mediadores, tanto pais coma educadores. 
 
 
Navarro, María, 'Crocodilos na casa', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 106, 
'Infantil/xuvenil', 13 xaneiro 2005, p. VII. 
 
María Navarro realiza unha breve recensión da tradución ao galego do texto vasco, 
Krokodiloa ohe azpian, de Mariasun Landa, feita por María Dolores Torres París. Resume 
brevemente a historia narrada e comenta que Landa é unha das máis destacadas autoras da 
literatura infantil e xuvenil dentro da literatura vasca, así como que trata, coa apariencia da 
fantasía, temas reais e problemas da sociedade actual. Finalmente, en relación ao estilo da 
obra, afirma que é áxil e limpo, de prosa sinxela e directa e con humor. Da novela indica 
que é un texto entretido, mordaz e capaz de conmover. 
 
 
Navarro, María, 'Brrumm-brrumm', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', 'Infantil/Xuvenil', 20 
xaneiro 2005, p. VII. 
 
A defensa da natureza é a temática do novo album de Alberto Varela Ferreiro, Brrumm-
Brrumm (2004), no que se detén María Navarro. Sinálase que o protagonista central do 
relato é un coche, que xunto coas outras máquinas, son os donos dun mundo cuberto de 
pavimento para circular, circunstancia que virá mudar a Meiga de Uz (personaxe que 
lembra ao Mago de Oz). Resáltase a crítica ao consumismo por moda e á falta de liberdade, 
na busca de fomentar unha toma de conciencia dos ataques que recibe a natureza por parte 
dos humanos. Valora finalmente a intención reflexiva da obra. 
 



 
Navarro, María, 'Disfrutar con valores', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 108, 
'Infantil/xuvenil', 27 xaneiro 2005, p. VII. 
 
Comentario de Os magos das formas (2004), de Anxo Fariña, un conto destinado aos 
primeiros lectores que publicou a editorial A Nosa Terra na colección "Contos do Miño" e 
destaca as ilustracións que o acompañan. Céntrase no argumento que ten como 
protagonistas a tres magos que vivían nunha torre no monte, onde discutían sobre a 
importancia das formas xeométricas. Sinala que non se poñían de acordo na consideración 
de cál delas era máis importante, polo que decidiron que foran os veciños os que resolvesen 
este problema e fixeron desaparecer cada día os círculos, os rectángulos e os triángulos. 
Salienta que este texto ofrece outras lecturas, nas que se desenvolven valores como a 
tolerancia ou o diálogo. Finalmente, remata salientando a linguaxe sinxela e concisa que se 
emprega. 
 
 
Navarro, María, 'Álvaro e Álvaro', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 110, 
'Infantil/Xuvenil', 3 febreiro 2005, p. VII. 
 
Coa pregunta "¿cómo actuaría cada un de nós se dun momento para outro fose suplantado 
polo seu clon e lle usurpase a vida?", preséntase Álvaro e Álvaro (Xerais, 2004), de Xosé 
Miranda con ilustracións de Patricia Castelao. Despois transcribe o argumento salientando 
símbolos e mitos da transmisión oral e da xeografía de Galicia unidos a ela (Rei Cintolo, 
trasnos, diaños..). Tamén a intervención do narrador para axudar ao protagonista a 
recuperar a súa persoa e a apreciar o comportamento. Considera que o autor pretende con 
esta recreación de mundos fantásticos xogar con situacións absurdas para provocar no 
lector reaccións acerca de actuacións cara aos demais e salienta que a ficción ten un punto 
de conexión coa realidade. Remata dicindo que a traxectoria literaria do autor avala a 
publicación. 
 
 
Navarro, María, 'Voar coa imaxinación', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 111, 
'Infantil/Xuvenil', 10 febreiro 2005, p. VII. 
 
Comeza dando noticia da publicación do primeiro título da colección "Paseniño", de 
Edicións Xerais de Galicia, Vítor vai de excursión (2004). Indícase que con esta colección 
se pretende agasallar ao prelectorado cun conxunto de "vinte libros con texto manuscrito e 
en maiúscula na mesma páxina" e que está destinada a que os máis pequenos se introduzan 
na lectura coa axuda das ilustracións. A seguir, dáse conta do argumento de Vítor vai de 
excursión, para máis adiante facer fincapé na importancia do uso da imaxinación por parte 
dos cativos, a necesidade de que traben coñecemento real con todos os elementos da 
natureza que percibiron en primeiro termo por outras vías e a relación familiar que 
transloce. Remata o artigo dando conta brevemente dalgúns aspectos formais desta obra, 
aludindo á súa sinxeleza e á adecuación do vocabulario. Tamén se refire ao uso das 
onomatopeas ou doutros ruídos, "unha interesante invitación a participar na historia". 
 
 



Navarro, María, 'Buscar a felicidade', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 112, 
'Infantil/Xuvenil', 17 febreiro 2005, p. VII. 
 
Comeza referíndose ao final do libro Paxaros na cabeza (2004), de Frank Rosell, traducido 
por Victoria Ballesteros ao galego. Explícase a continuación o argumento do mesmo. 
Seguidamente, exprésase a opinión persoal da articulista quen afirma que "si hai que ter a 
cabeza chea de paxaros para ser feliz benvido sexa". Finalmente, faise referencia ao 
significado do título da obra, que aparentemente parece negativo, pero resulta unha 
homenaxe ao bo sentido e á felicidade. 
 
 
Navarro, María, 'Un final aberto', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 113, 
'Infantil/Xuvenil', 24 febreiro 2005, p. VII. 
 
Aproximación ao contido do novo libro de Miguel Anxo Mouriño (Cambados, 1943), Os 
arriscados, ilustrado por Andrés Meixide e publicado pola editorial Galaxia na súa 
colección "Árbore". Despois de ofrecer un breve argumento da obra, na que Lelo, coa 
morte do seu avó, recorda uns anos difíciles pero emocionantes da súa vida, momentos que 
deixaron pegada no protagonista, salienta a débeda emocional que supón este texto, pero 
tamén a exposición dalgunha que outra situación de irrealidade pouco críbel. Remata 
referíndose ao final aberto da obra que posibilitaría unha nova entrega. 
 
 
Navarro, María, 'Laura cos ratos', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 114, 
'Infantil/Xuvenil', 3 marzo 2005, p. VII. 
 
Comézase falando da publicación de Laura e os ratos (2004), unha "sinxela historia 
destinada aos primeiros lectores" na colección "Paseniño", de Edicións Xerais de Galicia. 
Sinálase que a historia vén precedida doutros moitos títulos do seu autor, Agustín 
Fernández Paz. Explícase que neste relato se trata de inculcar aos cativos o amor por 
calquera animal, valéndose dos personaxes principais, unha nena chamada Laura e un 
ratiño ao que ela axuda a sobrevivir. Despois, explícase o xogo familiar existente entre a 
cativa, os seus pais e o rato, para salientar que a literatura parece ser unha boa arma coa que 
educar aos cativos e loitar contra os aspectos "negativos" que poidan recibir dos moitos 
estímulos externos que perciben. Remátase dicindo que esta obra de "fonda sensibilidade 
ecolóxica", sinxela e de fácil comprensión, é un bo exemplo de didactismo cunha temática 
moi atractiva. 
 
 
Navarro, María, 'Lendas árabes', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº VII, 
'Infantil/Xuvenil', 10 marzo 2005, p. VII. 
 
Dáse conta da obra O xardín da media lúa (2004) da escritora Rosa Aneiros. Sinálase que o 
volume está formado por cinco lendas ambientadas no mundo árabe e que teñen o seu 
referente nos relatos das Mil e unha noites. Destácase que, a pesar de que as historias están 
inmersas no mundo árabe, poderían estar en calquera outra parte do mundo, pois 
representan unha serie de relacións interpersoais que afectan directamente ao 



comportamento das persoas ante determinadas situacións. Continúase dando conta das 
diferentes maneiras de cómo actúa o home en cada unha das historias e tamén destacando 
cáles son os aspectos que se poñen de manifesto nesas diferentes actuacións. Conclúese 
facendo referencia ao estilo da obra: brevidade, sinxeleza e coidada expresión, así como á 
temática, salientando que é "un estupendo exercicio de autocoñecemento".  
 
 
Navarro, María, 'A pedra da serpe', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', 'Infantil/Xuvenil', 17 
marzo 2005, p. VII. 
 
Reseña do novo traballo de Milio Rodríguez Cueto (Xixón, 1962), A pedra da serpe 
(2004), traducida ao galego por Pilar Saborido Otero e publicada pola editorial Edebé-
Rodeira na súa colección "Periscopio". En primeiro lugar amósanos o argumento da novela, 
ambientada na invasión francesa de principios do século XIX, e as coordenadas que artellan 
a mesma: os intentos de Estevo, un rapaz de aldea, por salvar a vida da súa irmá, a busca da 
pedra da serpe, un asasinato inxustificado, embarcar como polizón rumbo a Londres e un 
nefasto final e a destrución final do protagonista. A continuación, fai unha serie de 
observacións negativas da obra que cualifica de "cruel", e que"apuntaba posibilidades ao 
comezo, pérdese polo camiño: desvíase da trama inicial". Despide o comentario, 
reiterándose nos poucos logros do libro, que ademais presenta un final pechado que anula 
toda posibilidade de continuación dun posíbel texto incompleto. 
 
 
Navarro, María, 'Co cabalo', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 117, 'Infantil/Xuvenil', 24 
marzo 2005, p. VII. 
 
Dáse conta dun libro de Gabriel Janer Manila, O cabalo (2004), no que se fala da ilusión 
dun neno pequeno que agarda a chegada do seu pai, que lle trae regalos representativos dos 
lugares que visita e cos que o rapaz voa a mundos imaxinarios. Así mesmo, María Navarro 
tamén comenta outras obras do mesmo autor e alude aos premios que obtivo. A 
continuación, descríbense algunhas das características da colección "Paseniño", de Edicións 
Xerais de Galicia, na que O cabalo se inclúe, como pode ser os textos manuscritos en 
maiúsculas ou os suaves debuxos de Gloria Celam. Finalmente, indícase que as palabras 
escollidas de forma intencionada no volume encerran unha gran carga afectiva: o positivo é 
que o pai de Miguel navega nun barco e o negativo é que está fóra da casa. María Navarro 
sinala que para os nenos isto non é importante, pois o neno deixa voar a súa imaxinación co 
agasallo de papá. 
 
 
Navarro, María, 'Naiyakay', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 118, 'Infantil/Xuvenil', 31 
marzo 2005, p. VII. 
 
Dáse conta da publicación por parte da editorial Galaxia, dentro do proxecto Editores 
Asociados, da obra de Seve Calleja Naiyakay (2004). Infórmase de que neste proxecto se 
pretende achegar ao lectorado unha serie de textos da tradición oral de todo o mundo. A 
continuación, resúmese o contido da obra de Calleja e infórmase do tema e a súa estrutura. 
Indícase que nesta ocasión se trata de cinco lendas africanas tracionais nas que destaca unha 



visión animista do mundo que responde a unha forma diferente de entendelo. Finalmente, 
María Navarro comenta a "Filosofía" que pretende transmitir a obra.  Reflexiona sobre a 
presenza do sobrenatural, do marabilloso e do irreal na vida de cada un e do entendemento 
da morte como parte indivisíbel da vida.   
 
 
Navarro, María, 'Roque no mar', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 119, 
'Infantil/Xuvenil', 7 abril 2005, p. VII. 
 
Dáse conta do novo libro de Jesús Peteiro, ilustrado por Beatriz García Trillo, A aventura 
de Roque no mar (2004), que está destinado aos lectores máis pequenos. Infórmase de que 
Everest Galicia o publica na súa colección "Montaña encantada" e faise un pequeno resumo 
do libro. A continuación, dise que é unha historia que axuda a valorar e ter en conta as boas 
intencións e comportamentos da xente e cualifícase como un conto ameno e sinxelo que che 
fai reflexionar sobre a vida e que saca en conclusión que para todo hai unha resposta ou 
solución. 
 
 
Navarro, María, 'Xiz de cor', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 120, 'Infantil/Xuvenil', 14 
abril 2005, p. VII. 
 
Comeza dando unhas pequenas notas sobre a importancia de sensibilizar aos nenos e nenas 
sobre a lectura de poesía xa que potencia a súa imaxinación e sensibilidade. A seguir, fálase 
da obra Xiz de cor (2004), un poemario de Xoán Neira dedicado aos máis pequenos con 
ilustracións de Mariana Riestra. Céntrase na temática deste libro publicado por Bahía 
Edicións, que consta de catorce poemas e que se refire a elementos da natureza, medios de 
transporte, atraccións, etc. Remata facendo unha reflexión sobre o mundo dos soños que 
posibilitan a realización de cousas imposíbeis e a consecución de todas as metas. 
 
 
Navarro, María, 'Cabo da Serpe', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 122, 
'Infantil/Xuvenil', 28 abril 2005, p. VII. 
 
Comentario da obra Cabo da Serpe (2004), de Ramón Caride. A modo de introdución, 
explícase a tendencia literaria do autor, que foi evolucionando dende a "serie negra" á 
narrativa de ficción científica, e cítanse algunhas das súas obras tanto dunha tendencia 
coma da outra. No desenvolemento, faise unha descrición da obra Cabo da serpe e 
saliéntase o tema principal desta. Como conclusión, María Navarro destaca que a literatura 
amosa unha realidade negativa, que repercute seriamente nas xeración futuras, e as 
esperanzas de mellorar a situación están postas nos novos, que cada vez están máis 
sensiblizados co tema. 
 
 
Navarro, María, 'Thom e nós', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 138, 'Infantil/Xuvenil', 
20 outubro 2005, p. VII. 
 
Comeza presentando a Thom, un granxeiro americano que se instala en Tui, protagonista da 



obra homónima de Andrés Meixide,  un volume da colección "BD Banda", da editorial 
Kalandraka. Indícanse que xunto ao protagonista aparecen outros personaxes (a galiña 
Maruxa, a vaca Carlota...) que tratan temas da realidade actual de forma irónica: clonación, 
reality show, voda do príncipe... A seguir, dise que a estrutura interna deste volume, 
historias independentes, unhas cantas viñetas e pouco texto, fai que chegue a todo tipo de 
público. 
 
 
Nicolás, Ramón, 'Diario de Ana Frank', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 118, 'Libros', 
31 marzo 2005, p. IV. 
 
Comézase sinalando a proliferación de blogs galegos, diarios ou cadernos para manter un 
espazo de comunicación libre, agrupados no que se denomina "blogmillo". A continuación, 
detense nunha obra clásica como é O diario de Ana Frank. Adiántase que este libro en 
internet está considerado como unha das mellores falsificacións literarias e que foi 
traducido a un enorme número de linguas. Saliéntase que en 2004, con motivo do setenta e 
cinco aniversario do nacemento da súa autora, Miep Gies, foi traducido ao galego na 
editorial Kalandraka e inclúe cinco páxinas inéditas e fotografías. Conclúese co resumo do 
argumento da obra na que Ana Frank, día a día, conta o holocausto vivido por ela e a súa 
familia na época nazi. 
 
 
Ponte, Pilar, 'Non prendas a luz', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 114, 3 marzo 2005, p. 
I. 
 
Para comezar, sinálase a data do centenario da estrea de Peter Pan, o lugar onde se estreou 
e o seu autor, James Mathew Barrie. A continuación, fálase do éxito que tivo e as 
posteriores consecuencias, como por exemplo, a publicación sete anos máis tarde da novela 
Peter e Wendy, a estrea na gran pantalla muda en 1924, a versión de Disney en 1953, a 
versión de Spielberg en 1991, a de Paul J. Hogan en 2003 e, por último, cítase a que se vén 
de estrear, de Marc Forster, nominada aos "Oscar", da cal se fai un breve comentario. Por 
último, reflexiónase sobre por qué as persoas non queren facerse maiores e porque mitifican 
ese doce período da vida. 
 
 
Puerta Leiss, Gustavo, 'Bolboretas', El Mundo, 'El Cultural', 'Letras', 9 xuño 2005, p. 22. 
 
Comeza salientando a importancia das metáforas na vida do neno e dise que Docampo coa 
súa obra Bolboretas (2004) entra neste terreo de sensacións coa axuda do ilustrador Xosé 
Cobas. Puerta cualifica esta obra como unha colección de poemas chea de musicalidade e 
frescura e para divertirse coas súas rimas. 
 
 
Rodríguez, Ana, 'Cando Blanco Amor conquistou as Galias', La Opinión, 'El Domingo', 14 
agosto 2005, pp. 2-4. 
 
Comeza cunha introdución que emula a viñeta do principio de todos os cómics de "Asterix e Obelix" e 



inclúe a unha persoaxe allea a el, trátase de Eduardo Blanco Amor, que foi o encargado da tradución do 
famoso cómic ao galego. De seguido, pasa á narración da historia da tradución do comentado cómic. 
Indícase  que foi na Coruña e ordenado polo libreiro Fernando Arenas quen adquiriu os dereitos da saga 
para os traducir e posteriormente vendelos nas súas dúas librarías situadas no centro da cidade herculina. 
Faise unha enumeración das oito aventuras, que foi as que Blanco Amor traduciu. Comenta tamén que 
estas encargas (as traducións) facilitáronlle a Blanco Amor unha vida complexa, con apuros e 
incomprensión, despois da súa volta a Galiza. Sinálase que foi así cando no ano 1960 Blanco Amor 
comezou a traducir aos galos nun galego aínda sen normativizar, moi coloquial e ademais imprimíndolle 
aos personaxes un certo carácter galego. Finalmente Miguelanxo Prado fai unha reflexión sobre a 
tradución ao galego dos cómics dicindo que tan só "Asterix e Obelix" e "Tintín" son os unicos grandes 
cómics traducidos ao galego debido a que os produtores de grandes cómics fixan uns mínimos de 
vendas que son dificultosos de conseguir. 
 
 
Rodríguez, Ana, 'Cando Blanco Amor conquistou as Galias', Faro de Vigo, 'El Sábado', nº 
425, 20 agosto 2005, pp. 1-2. 
 
Fálase de cómo Eduardo Blanco Amor coñeceu a Astérix e Obélix. Dise que aconteceu nos 
anos sesenta, na cidade da Coruña, onde realizou a primeira tradución ao galego das 
aventuras dos castrexos. Recórdase que foi en 1959, o mesmo ano no que publica A 
Esmorga, pouco antes de abandonar Arxentina e retornar cara a Galicia, cando o libreiro 
Fernando Arenas, lle encargou a  tradución das oito primeiras historias de Astérix e Obélix. 
Sinálase que quizáis estas historias achegaron un pouco de fantasía aos tempos difíciles que 
naquel momento vivía. Recórdase que Marta Pérez, profesora de Xornalismo na 
Universidade de Santiago de Compostela, estudou as obras de Eduardo Blanco Amor e 
afirma que este tipo de traballos simplemente eran encargos para sobrevivir. Tamén se 
recolle a opinión de Anxo Tarrío, profesor de Filoloxía Galega, quen fala da vida dura que 
levou o escritor. No artigo tamén se falan dalgunhas das aventuras de Asterix, por exemplo 
Asterix e os inmigrantes ou Asterix en Fisterra, ou de Tintín na Gallaecia. 
 
 
Vidal Villaverde, Manuel, 'Gonzalo Moure', Atlántico Diario, 'La Revista', 'Musas', 8 maio 
2005, p. 63. 
 
Dáse conta da publicación da obra Eu, que matei de melancolía ao pirata Francis Drake 
(2004), de Gonzalo Moure. Cítase, nun primeiro lugar, algún dato da ficha da obra e 
continúa explicando diferentes trazos da vida do autor, entres estes, o seu lugar e ano de 
nacemento e os seus premios literarios. A continuación, explícase brevemente o carácter da 
obra da que se di que é "unha recreación novelada da historia". Infórmase tamén de que o 
libro se divide en dez capítulos e que a trama sucede a finais do séculos XVI, cando Jovino, 
o protagonista que vive diversas aventuras, lle di ao alimirante Sancho Pardo de Donlebún 
dunha trampa para saquear os galeóns que facían rota polo Novo Mundo cargados de 
tesouros.  
 
 
 



VII.5.4. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE 
OPINIÓN E COLABORACIÓNS FIXAS 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Neira Vilas e Anisia Miranda', Galicia Hoxe, 'Caderno 
aberto', 7 febreiro 2005, p. 3. 
 
Coméntase a celebración do VI Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, que estivo 
dedicado aos clásicos universais. Indícase que asistiron Xosé Neira Vilas e Anisia Miranda, 
que  foron homenaxeados, e conclúese facendo un breve repaso á súa obra. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Aperturismo e intercambio cultural', Galicia Hoxe, 'Caderno 
aberto', 18 febreiro 2005, p. 3. 
 
Co gallo de defender a necesidade de proxectar no mundo árabe, a través de Marrocos, a 
literatura galega e a súa cultura, detense a falar dos topónimos galegos de orixe árabe e dos 
volumes galegos relacionados co mundo árabe. Así, fala da tradución ao árabe de Se o vello 
Simbad volvese ás illas ou da novela de Manuel Lourenzo que narra a historia de Khaled 
ben Sayiam, gañadora do premio Merlín en 2003. 
 
 
 
Fernán Vello, Miguel Anxo, 'Música e cancións para nenos', Galicia Hoxe, 'Caderno 
aberto', 27 maio 2005, p. 3. 
 
Comeza falando dun proxecto arxentino para difundir a música de cancións para nenos para 
logo centrarse nun traballo parecido en Galiza titulado Tan só con leres un libro do grupo 
de música infantil Mamá Cabra e que conta con nove cancións en galego con poemas de 
Helena Villar, Xesús Rábade, Tomi López, David Otero, Antonio García Teijeiro e Ana 
M.ª Fernández. 
 
 
 
García, Xosé Lois, 'O teatro infantil de Vázquez Pintor', Galicia Hoxe, 'Opinión', 20 
decembro 2005, p. 4. 
 
Anúnciase a próxima publicación do escritor Xosé Vázquez Pintor, dramaturgo 
comprometido co fomento da arte escénica en Galicia. Trátase da peza de teatro infantil 
Asubío, Fina e Petra, xente moi lareta, editada por Everest Galicia, con ilustracións de 
Andrés Meixide. Descríbese o libro como un roteiro onde os persoeiros fornecen elementos 
innovadores que permiten aos nenos entrar noutra dinámica pedagóxica de grande alcance. 
Reprodúcese o limiar do libro no que Vázquez Pintor explica que impulsos creativos, vitais 
e estéticos o moveron a escribir esta obra, que tardou trinta anos en ser publicada. O 
articulista fólgase de tal publicación e das riquezas naturais que nela se reflicten, 
convencido da solidez dos valores que se están a ofrecer del aos nenos, destinatarios seus; 



opina que en Galicia escasea aínda o teatro infantil. A seguir, descríbese o traballo 
comprometido deste dramaturgo a prol da intensificación do novo idioma nas escolas e o 
amor pola lectura; os valores que representan os diferentes personaxes e elementos que 
interveñen na peza teatral. Resáltase a importancia do diálogo continuo entre fauna e flora, 
en contraste co esquecemento do ser humano, cada vez máis afastado da natureza. 
Explícase como o autor nos convida a volver ás orixes dun diálogo emancipador que nos 
brinda a convivencia coa vida que habita no noso microcosmos e procura ofrecer aos nenos 
pautas de aprendizaxe a través dela. Por último descríbense as ilustracións do pintor Andrés 
Meixide e como os seus deseños contribúen a favorecer a comprensión e avivar os 
sentimentos que a peza teatral de Vázquez Pintos nos ofrece. 
 
 
Jaureguizar, 'O ruído e a furia', El Progreso, 'Auto dos danados', 13 febreiro 2005, p. 89. 
 
Entre outras cuestións alleas á literatura galega, Jaureguizar salienta a figura dun escritor de 
banda deseñada galego, Suso Peña, quen deixou o cómic pola fotografía e este cambio, 
segundo Miguelanxo Prado, foi debido aos cambios que se produciron nos anos oitenta 
sobre o cómic para adultos. 
 
 
 
Jaureguizar, 'Ovellas limpas', El Progreso, 'Auto dos danados', 24 abril 2005, p. 80. 
 
Jaureguizar fai referencia á influencia que exercen as editorias sobre o labor dos escritores e 
salienta que as editoriais galegas non modifican a creatividade dos escritores que se dirixen 
ao público infantil e xuvenil. Comenta que o catálogo que elabora a Biblioteca 
Internacional da Mocidade de Munich sobre a calidade dos libros infantís e xuvenís, inclúe 
tres obras galegas: Bolboretas (2004) de Xabier Docampo, O brindo de ouro (2004) de 
Xosé Manuel Marcos e ¿Que contan as ovellas para durmir? de Kiko da Silva. 
 
 
 
Martín, Paco, 'Contos novos', Diario de Pontevedra/El Progreso, 'Auga lizgaira', 15 maio 
2005, p. 28/27. 
 
Para dar constancia da revolta que hai no país porque os Príncipes de Asturias non dan tido 
herdeiro, remóntase aos contos clásicos como o perfil da situación que está a vivir a parella. 
A seguir céntrase no problema en si de non poder dar descendencia e o feito de que a 
televisión estea a bombardear a todas horas co tema, en lugar de falar doutros temas de 
maior transcendencia, polo que di que rematándose os contos de antano (tradicionais) é o 
modo da entender as cousas que pasan na actualidade.  
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'Festa dos nenos', El Correo Gallego, 'Arredor do mundo', 11 setembro 
2005, p. 2. 
 
Faise eco da celebración en Pontevedra do VI Salón do Libro Infantil e Xuvenil, dedicado 



este ano aos clásicos, entre eles Hans Christian Andersen e Jules Verne. Comenta as 
distintas actividades que tiveron lugar ao longo desta celebración: a recreación de temas 
literarios típicos dos autores homenaxeados, unha evocación ao Quixote no novo centenario 
da súa edición, as diferentes exposicións que se desenvolveron no Pazo da Cultura, a 
colaboración e participación de colexios e institutos presentando traballos escritos e 
ilustrados, reelaboración de textos clásicos, cómics ou xornais. Menciona tamén a 
organización de actuacións musicais, lecturas, contacontos, obradoiros creativos e talleres 
diversos. Ademais de felicitar aos organizadores do Salón, remata o comentario referíndose 
á presenza de diversos escritores, ilustradores e editores relacionados coa literatura infantil 
e xuvenil.  
 
 
Neira Vilas, Xosé, 'Bicentenario de Andersen', El Correo Gallego, 'Arredor do mundo', 16 
outubro 2005, p. 2. 
 
Co gallo do último Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, dedicado nesta edición 
aos clásicos, Neira Vilas fai un percorrido pola traxectoria profesional dun dos escritores 
máis representativos desta literatura, "o pai do conto moderno": Hans Christian Andersen. 
Comeza falando dos seus contos, traducidos a diferentes linguas, e moitos dos cales 
coñeceu de forma oral ao non poder acceder aos libros na súa época de neno. Segue 
referíndose a Andersen como escritor de novelas, poemas e pezas teatrais. Menciona tamén 
as adaptacións cinematográficas dos seus contos e remata prestando atención á súa vida 
persoal. 
 
 
Piñeiro, Xosé Manuel, 'Noite de Reis en Kalpankalá', Atlántico Diario, 'Opinión', 30 
decembro 2005, p. 3. 
 
Describe Xosé M. Piñeiro a súa participación como contacontos na presentación da obra de 
Xosé Antonio Perozo, Noite de Reis en Kalpalkalá (2006). Relata o nerviosismo que pasou 
por ter que enfrontarse a un auditorio tan esixente como é o infantil. Explica a reacción 
dalgúns dos nenos presentes e salienta que nesta obra se recrea unha fermosa historia que 
ten como centro a desaparición dos xoguetes de Papá Noel e dos Reis Magos na cidade de 
Viladeteixo. Finalmente, recomenda a lectura deste conto no que se fai unha homenaxe aos 
contadores de contos que son os pais e mediadores en xeral.  
 
 
Sánchez Soto, Marina, 'Don Quixote e os nenos', La Región, 'Opinión', 11 xullo 2005, p. 
15. 
 
O artigo comeza cun diálogo entre Don Quixote e Sancho Panza, no que o primeiro lle di a 
Sancho que nos colexios os nenos disfrazáronse deles, debido a que fai catrocentos anos 
que foron creados. Saliéntase tamén a figura de Miguel de Cervantes, creador destes 
personaxes. Don Quixote coméntalle a Sancho que os nenos querían levar: escudo, lanza, 
armadura… para parecerse o máis posíbel a eles, que trataban de imitar mediante a 
representación de escenas das súas desventuras, momentos das súas sagaces fazañas. O 
cabaleiro da triste figura pregúntalle ao seu escudeiro qué mensaxe lle van dedicar aos 



mestres, xa que estes aleccionan con moito cariño e empezo aos nenos. Sancho respóndelle 
que "hai que darlles as grazas por facer posíbel que os nenos sigan o "litado" do seu 
corazón".  Don Quixote corríxeo e dille que debe dicir "dictado" e que se atopa satisfeito 
coa súa resposta. Finalmente, Sancho confésalle que lle gustaría ser un neno, e este 
respóndelle que xa o é porque é inocente, a don Quixote tamén lle gustaría ser neno, como 
afirma no texto, para non sentir medo. O artigo remata cunha frase de Don Quixote a 
Sancho "Todo canto existe leva un duende escondido".  
 
 
Suárez Abel, Miguel, 'María Victoria', Diario de Pontevedra, 'Opinión&Análisis', 25 
novembro 2005, p. 33. 
 
Miguel Suárez Abel comeza dicindo cómo foi para el a despedida a María Victoria Moreno 
á que acudiron numerosas persoas. A seguir, repasa cómo foron os últimos anos da 
escritora coa loita contra o cancro, mais co optimismo, a ilusión, a ledicia, etc. que ela tiña, 
e fala do que lle queda dela a quen a coñeceu e do que, tras a súa morte, permanece nas 
súas obras. Finalmente, céntrase nos principais destinatarios da súa obra, os nenos.  
 
 
Valcárcel, Marcos, 'O feísmo entra nas escolas', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 3 febreiro 2005, 
p. 56. 
 
Dáse conta do proxecto da Xunta de Galicia sobre o feísmo urbanístico que está apoiado 
por un cómic de Miguelanxo Prado. Sinálase que con el se pretende promocionar a cultura 
e o patrimonio arquitectónico sensibilizando a xuventude. Por outra banda, critícase que se 
queira introducir este tema nas escolas, ao igual que fixeron con moitos outros como a loita 
contra o racismo ou a sida, nun momento de escasa consideración cara a docencia. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 26 outubro 2005, p. 67. 
 
Con motivo da homenaxe a Xulio Verne polo primeiro centenario da súa morte, Valcárcel 
dá conta dalgúns actos que se están a levar a cabo na cidade de Vigo, entre eles a 
inauguración dunha escultura de José Morales. Lémbrase que un dos seus personaxes máis 
coñecidos foi o capitán Nemo e que na súa novela Vinte mil leguas de viaxe baixo dos 
mares aparece un episodio situado en Galicia e relacionado coa Batalla de Rande. A seguir, 
lembra como Verne debeu imaxinar ao capitán Nemo buscando os tesouros en Rande, no 
que se inspirou o escultor vigués para o traballo que agora se vén de inaugurar. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Xulio Verne na baía de Vigo', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 26 outubro 
2005, p. 48. 
 
Comeza facendo referencia a un certame en Vigo polos cen anos transcorridos dende a 
morte de Xulio Verne, o cal é autor de numerosas obras e é considerado un dos pais da 
literatura fantástica. Continúa recordando a un dos seus personaxes máis coñecidos, o 
capitán Nemo, e o episodio da súa novela Vinte mil leguas de viaxe baixo dos mares 



situado en Galicia e relacionado coa Batalla de Rande. A seguir, lembra como Verne debeu 
imaxinar ao capitán Nemo buscando os tesouros en Rande, e como o escultor vigués José 
Morales se inspirou neste para o seu traballo.  
 
 
Valcárcel, Marcos, 'María Victoria Moreno/Pan por pan', Galicia Hoxe/La Región, 
'Andoliña/Cultura', 24 novembro 2005, p. 48/67. 
 
Con motivo do pasamento de María Victoria Moreno lémbrase o éxito de Anagnórise nos 
institutos galegos e a súa participación, xunto con Xesús Rábade, nun dos primeiros 
manuais de Literatura galega do século XX. Saliéntase a súa implicación e entrega á causa 
de Galicia malia a súa orixe estremeña e a afouteza que demostrou nunha das súas últimas 
obras, Diario da luz e a sombra (2004), no que reflexiona sobre a súa loita contra a 
enfermidade. Remátase evocando as palabras da propia autora nas que se refire ao seu afán 
de pervivencia mentres existan os que a amaron. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Pan por pan', 27 novembro 2005, p. 75. 
 
Marcos Valcárcel lembra o falecemento de María Victoria Moreno e céntrase na figura do 
tamén falecido poeta cordobés Leopoldo de Luís. 
 
 
 
VII.5.5. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS 
 
Blanco, Nacho, '10 preguntas a Xan López Domínguez', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
124, 'Letras en galego', 27 agosto 2005, p. 7. 
 
Entrevista ao debuxante Xan López Domínguez na que responde a cuestións como de ónde 
saca a inspiración, ao que el responde que capta sentimentos na súa cabeza. Tamén fala de 
que cando viaxa sempre visita cidades e que non sabe facer caricaturas. Á pregunta de 
cantas horas dedica ao traballo, responde que o debuxo non é un traballo, senón que o é 
todo aquilo que fai no seu "ocio": ler, falar, pensar, durmir… Para este debuxante o mundo 
dos rapaces é como unha liña no chan sobre a que pasan cousas e aló enriba está o ceo, pola 
contra, no mundo dos adultos esa liña xúntase. Para rematar, o articulista pregúntalle un 
desexo e el responde que unha liña vertical: un mástil sen bandeira. 
 
 
C.P., 'Prefiro non ilustrar a facelo mal se non creo no que fago', La Voz de Galicia, 'En dos 
minutos', 31 marzo 2005, p. L2. 
 
Con motivo do taller de ilustracións para nenos e nenas que se vai celebrar en Santiago de 
Compostela a partir do día 4 de abril ao longo de seis sesións, entrevístase ao debuxante 
Kiko da Silva. Destácase que a intención do debuxante é introducir aos participantes na arte 
contemporánea e acenarlle ademais aos mestres diferentes formas de ensino do debuxo á 



infancia. Nesta entrevista Kiko da Silva afirma que prefire non ilustrar un libro a "Facelo 
mal" e defínese a si mesmo como un contador de historias. 
 
 
Fandiño, Jose, 'Escribir é unha necesidade; se non me editaran nada seguiría facéndoo', 
Diario de Ferrol, 'Nordesía', 16 xaneiro 2005, pp. 18-19. 
 
Entrevista a Antón Cortizas na que o autor fala de diferentes aspectos da súa produción. 
Entre eles, fala da dificultade de escribir segundo o lectorado ao que se dirixe; comenta a 
imposibilidade, en Galicia, de vivir do que se escribe; das razóns polas que el escribe; 
recorda situacións que viviu e mesmo sinala cales son as pretensións que o guían á hora de 
escribir. 
 
 
Insua, Lucía R., 'Os medios non lle prestan a suficiente atención aos destinatarios infantís, 
que son os lectores do futuro', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', 16 marzo 2005, p. 
6. 
 
Entrevista a Xosé Antonio Neira Cruz, escritor e profesor, centrada na relación da prensa 
coa literatura. Nela, Neira Cruz opina que é importante a presenza da prensa na escola xa 
que así a problemática social entra nas aulas e conéctaas coa sociedade. Así mesmo fai 
referencia ás distintas actividades que se poden realizar nas aulas e nas distintas materias 
coa prensa. O entrevistado tamén critica a falta de atención dos medios aos lectores 
infantís; considera que é importante que se fomente máis a lectura na infancia, que os 
periódicos teñan máis en conta os contidos para os lectores novos e que se utilicen as novas 
tecnoloxías para fomentar a lectura. 
 
 
López, Belén, 'Xosé Antonio Neira Cruz: 'Os malos oficiais no fondo son malos á forza', 
Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 3 febreiro 2005, p. 75. 
 
Belén López entrevista a Xosé Antonio Neira Cruz por mor da súa participación nun taller 
de literatura e a presentación dun novo número da revista Fadamorgana no Salón do Libro 
Infantil e Xuvenil de Pontevedra. Nela o escritor comenta algún aspecto sobre o personaxe 
que lle dá nome á revista e indica cal é o obxectivo desta: chegar ás raíces da literatura e 
apostar pola igualdade. Así mesmo, comenta o contido do último número, dedicado aos 
autores considerados clásicos, e fala sobre o seu taller de literatura e o seu autor clásico 
favorito: Hans Christian Andersen. 
 
 
Losada, A., 'Cheguei ó cómic de rebote', El Ideal Gallego, 'De fin de semana con...', 2 abril 
2005, p. 64. 
 
Despois dunha breve presentación de Miguelanxo Prado na que se recorda que é un dos 
"autores máis importantes de Galicia", así como tamén que é director do "Salón Viñetas 
dende o Atlántico" e creador do popular Xabarín da TVG, reprodúcese a entrevista que 
Losada lle fai. Nesta, Prado indica algúns dos últimos proxectos nos que está involucrado, 



comenta como se iniciou no cómic, fala do seu gusto polo "cambio de aires" mesmo no seu 
traballo de debuxante e comenta cómo foi o seu paso pola revista El Jueves. Tamén alude 
ás lendas que arredor del se xestaron a respecto das datas de entrega dos seus traballos. En 
columna á parte infórmase da chegada ás librarías no mes de febreiro do seu último 
traballo, A mansión dos Pampín, obra da que se ofrece o argumento, e sinálase que segundo 
o autor os seus proxectos no mundo audiovisual o afastarán da industria do cómic até o ano 
2007 ou 2008. 
 
 
Lueiro, Xosé, 'Cando os bonecos falan', Galicia Hoxe, 'Hoxe Venres', 'Entrevista', 29 xullo 
2005, p. 3. 
 
Entrevista a Eduardo Rodríguez "Tatán" na que este membro fundador de Tanxarina Teatro 
sinala, en primeiro lugar, as diferenzas entre o teatro de autor e o teatro de marionetas e 
opina que as compañías de marionetas non están unidas entre elas para mellorar a súa 
situación malia participar en proxectos comúns. A seguir, comenta a situación da 
programación teatral e, máis concretamente, da programación de títeres, despois da 
creación da Rede de Teatro Profesional de Galicia. Logo de declarar que os membros de 
Tanxarina Teatro "non vivimos dende logo do que nos dan as institucións", Tatán continúa 
indicando as vantaxes das que gozan as compañías pequenas de títeres. Finalmente, 
comenta algunhas das razóns polas que segundo el non existen novas compañías de títeres 
formadas por membros menores de cincuenta anos; destaca a creación da marioneta como a 
parte máis artesanal do espectáculo; cita algúns dos sistemas de manipulación empregados 
cos títeres e enumera os espectáculos que actualmente o grupo Tanxarina ten en cartel, así 
como anuncia os próximos que a compañía vai estrear. 
 
 
Montero, Tamara, 'O trasno da literatura infantil', Galicia Hoxe, 'Verán', 8 agosto 2005, p. 
15. 
 
Entrevista a X. A. Neira Cruz, escritor e xornalista, gañador, dúas veces do premio Merlín, 
que responde a cuestións como a situación da literatura infantil en galego, da que pensa que 
non pode correr maior risco de desaparecer que a adulta, xa que está ligada ás escolas, onde 
os nenos precisan ler e ten por tanto una saída segura. Recomenda como obra que hai que 
ler O principiño, tanto para nenos coma para adultos. Da súa admiración polos Medicci, 
sinala que son unha familia que marcaron o desenvolvemento da cultura occidental, 
destacando na arte. Sinala que da súa infancia non lembra ir de veraneo, mais que 
tampouco o bota de menos, senón que se lembra de axudar no campo e de ler libros. 
Coméntasenos que é gañador de varios premios, ao que el responde que lle custa moito 
presentar un traballo inédito pola súa timidez e opina que os premios garanten unha certa 
neutralidade á hora de valorar unha obra. Fai referencia aos libros que teñen como 
protagonista a Iago, dá a entender que este protagoniza certo número deles, e pregunta 
acerca do personaxe, o escritor menciona que Iago é un personaxe que pon en evidencia o 
mundo adulto e que poucas veces fala do pracer e do ocio. Neira Cruz opina, que a 
literatura infantil non é so para nenos e que hai que romper con esa idea, por iso opina que a 
revista Fadamorgana, dirixida a adultos, aínda que trata sobre literatura infantil, cumpre a 
súa funcion que é un apoio en galego para aqueles que traballan con nenos. Por último, á 



pregunta de se nas vacacións é mellor un libro ou unha boa compañía, di que ambas cousas 
xuntas sería perfecto. 
 
 
V. Valiña, Carmen M, 'Cociñando o verán nun xaponés', Galicia Hoxe, 'Verán', 19 agosto 
2005, p. 19. 
 
Conversa con Antonio Seijas, autor de cómics. Comeza referíndose á súa obra que quedou 
finalista no "BD Castelao', O que deixa un home morto, e ás súas aspiracións no terreo 
persoal afirmando que desexa expresar o que sente mediante o debuxo. Comenta tamén a 
súa experiencia no festival "Viñetas desde o Atlántico", da Deputación da Coruña, do que 
salienta a posibilidade de darse a coñecer e critica o escaso mercado galego para os cómics 
que se presentan, xa que as editoriais non apostan por este tipo de traballos. Para rematar, 
fanlle unha serie de preguntas rápidas sobre o mundo do cómic, a súa situación en Galicia, 
o público ao que vai dirixido ou a posibilidade de vivir do cómic hoxe en día na nosa terra.  
 
 
V. Valiña, Carmen M, 'Pintar o verán cun lapis de cor', Galicia Hoxe, 'Verán', 21 agosto 
2005, p. 18. 
 
Entrevista a Mari Carmen Ferrín, ilustradora infantil e xuvenil e colaboradora con grupos 
de teatro, con motivo da súa participación nunha obra sobre o Alzheimer. Comeza 
describindo o escenario do seu verán ideal (praia con animais exóticos) ademais de nomear 
determinados obxectos que caracterizan as súas actividades nun día estival como o sol ou 
unha antuca. A continuación a ilustradora dá consello a aquelas mulleres con afán de pintar 
coma ela que queiran sobrevivir nun mundo dominado por homes: deixarse levar polo que a 
un lle gusta realmente. Logo de solicitarse  a impresión da entrevistada sobre cores e 
texturas que definen o verán segundo ela, faise referencia a temas como a guerra ou a 
violencia de xénero e a súa adaptación ao debuxo infantil. Refírese tamén á importancia dos 
premios como elemento incentivador de traballo, e a cantidade de traballo que hai no verán. 
Remata cun desexo para o verán no que se realiza a entrevista: encontrar traballo.  
 
 
V. Valiña, Carmen M, 'Olor de praia no encerro do estudio', Galicia Hoxe, 'Verán', 23 
agosto 2005, p. 20. 
 
Informa sobre a entrevista realizada a Francisco Bueno, debuxante de cómics e ilustrador. 
Comeza cuestionando ao entrevistado sobre o tema da marea negra, o desastre do 
"Prestige" e as causas nobres que defende nos seus cómics. A continuación céntrarse no seu 
traballo no estranxeiro, en Francia e EEUU,  para comparar as oportunidades que se ofrecen 
nestes países coas escasas na nosa terra. Tamén pregunta polas vivencias do verán do 
debuxante, resumidas nun álbum de cómic no que debe indicar título, páxinas e final. 
Remata preguntando polo tempo que o ilustrador dedica ao cómic no verán. 
 
 
V. Valiña, Carmen M, 'Brazos colaborados nun verán en 3D', Galicia Hoxe, 'Verán', 29 
agosto 2005, p. 15. 



 
Dá noticia da entrevista a Alberto Guitián, caricaturista, autor de cómic, ilustrador e 
colaborador en BD Banda, Barsowia e Míster K. Fala do seu estabelecemento en 
Barcelona, a morriña que sente por Galicia e as accións cotiás que caracterizan o seu  verán. 
Céntrase tamén nas caricaturas e series de banda que deseña e alude ao tempo que 
empregará para o seu próximo proxecto. Comenta a importancia do debuxo de situacións 
persoais para que a xente reflexione a través do cómic. Conclúe facendo referencia á 
producción do caricaturista, aos seu traballo nas vacacións en que se realiza a entrevista e o 
papel do éxito na xuventude como elemento necesario no debuxante para infundir ánimo e 
continuar o seu labor.  
 
 
 
VII.5.6. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: NOTAS, 
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS 
 
'A biblioteca municipal: formar, informar e entreter', Faro de Vigo, 'Especial fiestas del 
Cristo de Porriño', 24 setembro 2005, p. 18. 
 
Infórmase dos proxectos postos en marcha pola Biblioteca Municipal do Porriño co 
obxectivo de formar, informar e entreter. Por unha parte o ciclo "Cine na biblioteca" que se 
desenvolverá de outubro a xuño e proxectaranse en versión dobrada ao castelán títulos 
significativos da sétima arte. Tamén se puxo en práctica con gran éxito o proxecto de 
animación á lectura "Lendo espero", dirixido á poboación de maior idade. Outros proxectos 
que se porán en marcha son "Lúa Conluvas", destinado a nenos e nenas de entre seis e doce 
anos, co obxectivo de espertar a imaxinación e a fantasía dos nenos, para que descubran o 
pracer da lectura. 
 
 
 
A.G., 'La biblioteca de Baiona organiza un taller en el Día del Libro', Atlántico Diario, 
'Área metropolitana', 21 abril 2005, p. 27. 
 
Anuncia que a Concellaría de Cultura e Xuventude do Concello de Baiona, para celebrar o 
Día do Libro, vai facer unha serie de actividades de balde, dirixidas a nenos a partir de seis 
anos. Indícase cáles serán esas actividades e infórmase que a biblioteca Municipal de 
Baiona, tras informatizar case todo o catálogo, aumentar a bibliografía e dous postos en 
internet, ten unha gran demanda de lectura, préstamo e consulta. 
 
 
A.I., 'Derroche de imaginación para celebrar el Día del Libro Infantil y Juvenil', El Correo 
Gallego, 'Santiago', 2 abril 2005, p. 31. 
 
Infórmase de que membros de Gálix levaron ao Hospital Clínico a ilusión dos contos e 
regalaron aos nenos libros firmados por eles mesmos. Indícase que o acto foi inaugurado 
polo Director Xeral de Política Lingüística. A continuación, infórmase de que en 



Sargadelos se celebrou a inauguración oficial da V Campaña de Animación á Lectura que 
se desenvolverá todo o mes de Abril. 
 
 
A.I., 'Contagiar a los escolares el placer por la lectura', El Correo Gallego, 'Santiago', 5 
abril 2005, p. 37. 
 
Anúncianse as distintas actividades que se realizan no Concello de Santiago para a 
campaña de promoción á lectura, posta en marcha por este concello en colaboración coa 
editorial Kalandraka na galería de Sargadelos. Con motivo da celebración do Día 
internacional do Libro Infantil dáse a coñecer a programación do Centro Comercial 
Compostela organizada pola Asociación Gálix.  Saliéntase a visita de Santiago Jaureguizar, 
que explicará o seu novo conto, e a sesión de contacontos sobre Hans Christian Andersen 
co grupo Trinke-Trinke. Infórmase tamén de que haberá talleres de ilustración con Chema 
Mesías, que fará un exemplo coa obra de Paula Carballeira. Para rematar as actividades 
indícase que se fará unha exposición cos traballos do II premio do Día do Libro e o 
concurso de narrativa titulado "¿Como imaxinarias a Don Quixote?". 
 
 
A.N.T., 'O Salón do Libro Infantil de Pontevedra adícalle aos clásicos a VI edición', A Nosa 
Terra, nº 1.162, 'Cultura', 3 febreiro 2005, p. 25. 
 
Dáse noticia da V Edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra. A seguir, 
dise que permanecerá no Pazo da Cultura até o 5 de febreiro de 2005. Coméntase que o 
pregón da inauguración foi a cargo de Bernardino Graña e que Xosé Antonio Neira Cruz 
presentou o último número, "De volta aos clásicos", da revista galega de Literatura Infantil 
e Xuvenil Fadamorgana, que contou con diversas colaboracións que se indican no artigo. 
Conclúe comentando outras actividades e exposicións que se realizan no marco desta nova 
edición do Salón. 
 
 
 
A.N.T., 'A serie infantil 'Os Bolechas' intróducese no mercado portugués con vinte e catro 
títulos', A Nosa Terra, nº 1.163, 'Cultura', 10 febreiro 2005, p. 30. 
 
Anúnciase a tradución da serie infantil "Os Bolechas", creada por Pepe Carreiro, á lingua 
portuguesa. Sinálase que esta serie, que fora previamente editada en Galicia e que ten como 
protagonistas aos irmáns Bolechas, Bochechas en portugués, tivo unha grande acollida por 
parte do público infantil, o que animou ao editor a seguir publicando novos títulos. Tamén 
se informa que xunto con esta, se editou unha edición especial dedicada ao medio ambiente, 
para proporcionar aos mestres e alumnos fontes de traballo. Remátase sinalando que se 
pensa editar tamén en castelán e outras linguas peninsulares. 
 
 
A.N.T., 'Os Bolechas superan os 400 mil exemplares vendidos', A Nosa Terra, nº 1.175, 
'Fin de semana', 12 maio 2005, p. 35. 
 



Comézase falando da Familia Bolechas, do seu autor Pepe Carreiro e o éxito que ten entre o 
público infantil. Coméntase a continuación que a Editorial A Nosa Terra publicará 
expositores destes personaxes para que os nenos accedan máis facilmente a eles, e dalgún 
material que farán (exemplo: carteiras, lapis, etc.). Fálase de seguido dos temas que tratan 
os diferentes volumes de Pepe Carreiro e das características da súa obra. Remátase 
indicando que a editorial A Nosa Terra está negociando coas produtoras levar á Televisión 
en forma de serie as aventuras desta familia. 
 
 
Abril, Paco, '¿Quen foi?', Faro de Vigo, 'La isla del faro', nº 9, 1 maio 2005, p. 1. 
 
Faise un pequeno resumo do conto A toupiña que quería saber quén lle fixera aquilo na 
cabeza, de Werner Holzwarth, traducido en 1998 por Franck Meyer para a editorial 
Kalandraka, e sinálanse algunhas das razóns polas que este libro lle gusta aos nenos. 
 
 
Abril, Paco, 'Versos que enchoupan', Faro de Vigo, 'La isla del faro', nº 19, 18 setembro 
2005, p. 1. 
 
Refírese neste texto á historia dun neno de once anos chamado Víctor que descubriu a 
poesía por casualidade e en escasos segundos chegou a sentila e amala. Dise que o neno 
buscaba un libro para un traballo escolar até que un lle chamou a atención polo formato: "O 
título estaba en vertical". Faise ver como Víctor abre o libro, Chove nos versos (2004), de 
Antonio García Teijeiro, por curiosidade e que despois de comezar a ler non puido deixar 
de ler eses versos. O neno tamén sentiu curiosidade polo autor, xa que os poemas o 
conmoveron de forma extraordinaria. Explícase no artigo que Víctor recitou eses versos na 
aula e que pola súa beleza acordaron en tomar o libro como libro de texto para o curso, para 
recitalo, cantalo, representalo, etc. chegando á conclusión de que así todos sentirían e 
comprenderían a poesía.  
 
 
Alonso, Eva, 'Xogando á lectura na ludoteca', Diario de Pontevedra, 'Minidiario', 24 xullo 
2005, p. 3. 
 
Repaso das actividades da biblioteca do barrio de Monte Porreiro, no que se sinala que 
arredor de vinte e cinco nenos acoden alí para ler e xogar ao longo da semana, mentres que 
existe unha listaxe de agarda, debido á falta de prazas para máis. Tamén se sinala que entre 
as actividades da ludoteca os nenos poden acudir a sesións de contacontos, facer as súas 
lecturas favoritas, xogar cos quebracabezas, etc. Remátase lamentando que por falta de 
apoios á sociedade A Mimosa e Migallas Teatro este local poida ter que pecharse. 
 
 
Alonso, José, ''O meu nome é Skywalker', una obra en coreano', El Progreso, 'Al paso', 23 
maio 2005, p. 90. 
 
Anúnciase a publicación en coreano da obra de Agustín Fernández Paz, O meu nome é 
Skywalker, por parte da editorial Myung Jin Publication, cun gran número de ilustracións. 



Tamén se informa que Fernández Paz, escritor vilalbés, gañou en 2003 o Premio Barco de 
Vapor. Como remate sinálanse as últimas pulbicación deste autor: Tres pasos polo misterio 
(2004), Raquel ten medo (2004) e Laura e os ratos (2004).  
 
 
Álvarez, Eduardo, 'O cómic en clave feminina', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 5 agosto 2005, p. 
41. 
 
Fálase da novena edición do Salón Internacional do Cómic "Viñetas desde o Atlántico" e da 
presenza neste de tres mulleres protagonistas, as cales non se lles recoñeceu a súa valía 
dentro deste mundo. Dise que unha delas é Purita Campos (Barcelona, 1937), quen tivo 
moito pulo nos anos setenta e oitenta con dúas coleccións "Gina" e "Esther y su mundo" e á 
que se cualifica como lenda dentro da historia do cómic español, pero cunha carreira 
atípica. Infórmase de que outra das  protagonistas  é a licenciada en Belas Artes Raquel 
Alzate, debuxante de La Cruz del Sur (historia de Luís Durán), da que se di que o seu estilo 
e o seu acabado é moi pictórico. Finalmente, detense en Victoria Francés, da que se sinala 
que ilustra cadernos como Favole ou Zanger Wings e que sorprendeu co seu primeiro 
traballo Fávole. Recóllense as palabras de Miguelanxo Prado, director do salón, quen  
estima que serán expostos máis dun milleiro de debuxos, xa que as viñetas seguirán no seu 
espazo. Tamén se resaltan outras exposicións coma a de George Pratt, que debuxou 
superheroes para as grandes editorias do seu país, Javier Olivares, autor de La caja negra, 
ou Enrique Ventura.  
 
 
Álvarez, Natalia, 'O máxico mundo das viaxes segundo os mestres da palabra', Faro de 
Vigo, 16 outubro 2005, p. 7. 
 
Natalia Álvarez dá conta da celebración das xornadas de oralidade, que terán lugar no 
Verbum durante os días 21, 22 e 23 de outubro, e que contarán coa presenza de catro dos 
grandes mestres galegos da palabra como son: Pepo Suevos, Paula Carballeira, Cándido 
Pazó e Carlos Blanco, dos que se adiantan algúns aspectos das súas intervencións. A seguir, 
recóllese a opinión de Paula Carballeira e Carlos Blanco sobre Xulio Verne, por ser autor 
de 20.000 leguas de viaxe submarina, quen inspira as xornadas de oralidade, coas que se 
pretende fomentar o hábito lector. 
 
 
Ayub, Luciana, 'Outro día na Feira do Libro', Diario de Pontevedra, 'Vivir verán', 17 xullo 
2005, p. 68. 
 
Comeza facendo referencia á pouca presenza de visitantes á Feira do Libro, que cumpriu co 
programa previsto para onte, celebrándose un obradoiro infantil con xogos de ordenador da 
colección "Rata Luísa," coa presenza da creadora de xogos Eulalia Plana e do ilustrador 
Mon Daporta, quen asinou exemplares desa colección. Dise que Vilatroula realizou un 
obradoiro infantil de creación de personaxes literarias, e que houbo unha charla coloquio 
arredor do libro A terra quere pobo na que participaron Xosé Luís Barreiro Rivas e Víctor 
Freixanes. Remata dicindo que aínda é pronto para saber se a feira ten éxito ou non por ser 
estes os primeiros días. 



 
 
Barros, Mar, 'Fiz&Thom', A Nosa Terra, nº 1159, 13 xaneiro 2005, p. 31. 
 
Anúnciase a próxima publicación da colección de cómic, "BD Banda", proposta polo 
colectivo de debuxantes dese nome. Infórmase que os dous primeiros números desa 
colección son unha selección das series de Fiz nos biosbardos (2004), de Kiko da Silva, e 
Thom (2004), de Andrés Meixide. A continuación, explícanse os motivos polos que o 
colectivo decidiu botar a andar esta nova colección e as súas pretensións con ela. Tamén se 
dá conta das características destes novos volumes. Finalmente opínase sobre o estado da 
industria editorial galega a respecto do cómic e das dificultades ás que se enfronta o 
colectivo BD Banda á hora da posta en marcha da publicación homónima. Tamén se 
anuncia a participación de Víctor Rivas e David Rubín en próximos números da colección.  
 
 
Barros, Mar, 'O cómic galego arrasa en BCN', A Nosa Terra, nº 1.180, 'Fin de semana', 16 
xuño 2005, p. 31. 
 
Comeza salientando que a banda deseñada galega está pasando por un dos seus mellores 
momentos, xa que acapara a atención en todos os certames. Continúa destacando o éxito 
recollido no XXIII Saló del Cómic de Barcelona, no que Miguelanxo Prado gañou o premio 
ao mellor guión e Kiko da Silva á mellor obra e ao mellor fanzine, BD Banda, os premios 
máis prestixiosos do Saló. Tamén se refire ao éxito colleitado por Mister K, publicación 
semanal infantil na que participan moitos creadores galegos. Sinálase que a presenza destes 
creadores galegos serviu para presentar o sexto número de BD Banda. Refírese tamén a 
outras publicacións como Fanzine Enfermo, dirixido polo galego Alberte Vázquez. Finaliza 
destacando asistentes do noso país a esta edición de premios da cidade condal para 
presentar as súas obras ou buscar editores para os seus proxectos. 
 
 
Blanco Rivas, M., 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 112, 
'Infantil/Xuvenil', 17 2005, p. VII. 
 
Sección fixa na que se inclúen recensión de Os espazos naturais (2003), de Víctor 
Caamaño, Adela Leiro e Mon Daporta; A memoria das guerras (2003), de María Jesús 
Agra e Blanca Ana Roig; Contra Rochester (2003), de Miriam Sánchez Moreiras; e Vanesa 
non quere ser princesa (2003), de Xosé A. Perozo e Xaime Asensi. Con respecto a A 
memoria das guerras, explica que recolle unha antoloxía de trinta e oito obras de literatura 
infantil e xuvenil editada en galego, que reflicten as traumáticas consecuencias das guerras 
e que se organizan en cinco eidos temáticos: os campos de concentración e os refuxiados, 
as consecuencias directas ou indirectas das guerras, episodios bélicos do pasado, a 
actuación da infancia nos conflitos bélicos e os conflitos bélicos como pano de fondo. En 
canto a Vanesa non quere ser princesa, sinala que a súa protagonsita é unha nena chamada 
Vanesa que cada día desexa exercer unha profesión diferente, contradicindo os desexos de 
súa nai. 
 
 



Blanco Rivas, M., 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', 
'Infantil/Xuvenil', 13 xaneiro 2005, p. VII. 
 
Sección fixa na que se recollen recensións de O fillo do acordeonista (2004), de Bernardo 
Atxaga; Sinfonía cíclica (2004), de Paulino Pereiro; Era por setembro (2004), de Xabier 
Quiroga e Xabi non pode durmir (2004), de Anxo Fariña. Con respecto a esta última obra, 
destinada ao lectorado infantil, sinala que o protagonista é un neno que non pode durmir 
por que ten medo dos pesadelos; o problema resólvese cando visita ao Señor dos Soños e 
lle recomenda unha viaxe por países fantásticos nos que se atopa cos seres dos seus 
pesadelos. 
 
 
Blanco Rivas, M., 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 111, 
'Infantil/Xuvenil', 10 febreiro 2005, p. VII. 
 
Sección fixa na que se inclúen recensións de Dedre (2004), de Ramón Caride; Teucro 
(2004), de Fernando Lillo Redonet; Queixas (2004), de Áurea Lorenzo Abeijón, e Como 
soa (2004), de Marie Nigot e Mª Dolores Pellicer. Sinala, con respecto a Como soa, que se 
trata dun libro de literatura infantil para os máis pequenos con textos manuscritos e en 
maiúscula e resume, brevemente, o seu argumento. 
 
 
Blanco Rivas, M., 'Andel de novidades', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 114, 
'Infantil/Xuvenil', 3 marzo 2005, p. VII. 
 
Sección fixa na que se inclúen as recensións de A man esquerda (2005), de Marcos Mariño 
e Araceli Varela; O agro, de Adela Leiro e Mon Daporta; Os chanzos da escada (2004), de 
Francisco Antonio Vidal e A avoa de Rosa (2004), de Enric Lluch e Cristina Durán. Indica, 
desta última obra, que as protagonistas son  Rosa e mais a súa avoa, quen lle explica á nena 
que cando ela era pequena pasaba o tempo escoitando as historias que seu pai lle contaba ao 
redor da cheminea; ao escoitar isto, a nena achégase a un radiador e pídelle á avoa que lle 
conte un conto. 
 
 
C.N., 'O latexo literario da ilustración', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Reportaxe', 31 xullo 2005, p. 
2. 
 
Lémbrase que a editorial Kalandraka celebra o seu oitavo aniversario e recórdanse as 
intencións e os obxectivos cos que foi fundada, así como as liñas mestras que estabeleceu: 
publicar álbums ilustrados dos grandes autores, recuperar a tradición oral converténdoa en 
libros para nenos e editar obras orixinais de novos autores. Destácanse algunhas das 
características dos volumes que edita (contidos didácticos, formación de valores, fusión 
imaxe e texto nunha comunicación perfecta, etc.),  noméanse algúns dos seus títulos e 
alúdese á participación da editorial en feiras mesmo a nivel internacional. Finalmente, 
coméntase o auxe que experimentou a edición de álbums ilustrados, a estabilidade da que 
goza o libro infantil e xuvenil galego e a aparición dunha nova editorial, a editorial OQO. 
 



 
Cajaraville, Mozo, 'Os contos, agasallo para desenvolver a linguaxe', Galicia Hoxe, 
'Lecer', 16 xaneiro 2005, p. 7. 
 
Mozo Cajaraville salienta a importancia que ten o conto na educación e formación dos 
nenos na infancia. Comenta que se trata do mellor medio para fomentar a lectura e 
desenvolver a linguaxe, ademais, insiste en que os contos deben estar adaptados a cada 
idade e a súa impresión gráfica debe ser moi coidada. 
 
 
 
Carregal, I., 'Redondela participa na campaña de lectura 'Tanto les, tanto vales', Atlántico 
Diario, 'Área Metropolitana', 14 maio 2005, p. 27. 
 
Saliéntase a presentación da campaña "Tanto les, tanto vales, un libro axuda a vivir" no 
convento redondelán de Vilavella con motivo da celebración do Día das Letras Galegas. A 
continuación faise mención á colaboración entre a asociación de empresarios de Redondela 
e a axuda dalgunhas editoriais, como Galaxia, Ir Indo e Edicións Xerais, para promover a 
lectura en galego. Remátase coas palabras de Bieito Ledo: "Os libros axudan a medrar á 
xente por dentro, e canto máis preparados, máis valiosos seremos". 
 
 
Casanova, Jorge, 'As tribulacións dun rapaz sen remilgos', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 
141, 24 decembro 2005, p. 5. 
 
Nesta sección na que se ofrecen breves notas de novidades editoriais, Jorge Casanova 
achégase ao cómic Fiz nos biosbardos (2004), de Kiko da Silva. Salienta que a tiraxe da 
primeira edición se esgotou en só un ano, o que demostra que é posíbel unha industria do 
cómic en galego. Sinala tamén que este personaxe xa era coñecido pola revista Golfiño e 
que nesta entrega segue "tan escatoloxicamente divertido" coma antes.  
 
 
Castelao, Elena, 'Gayoso también cuenta cuentos en un libro-disco', El Progreso, 'A la 
última', 4 xaneiro 2005, p. 72. 
 
Dáse conta da participación de Xosé Ramón Gayoso como narrador nun libro-disco editado 
pola Editorial Kalandraka. Sinálase que se trata da historia do oso Chispa, unha fábula 
poética de Xosé Abad baseada nunha idea de Anisia Miranda e con música da Sinfónica de 
Galicia. 
 
 
Cervera, J., 'Dous novos libros de Makakiños', Diario de Pontevedra, 'Minidiario', 16 
outubro 2005, p. 3. 
 
Comeza informando de que a editorial Kalandraka acaba de editar dous novos libros da 
colección "Makakiños", destinada aos nenos con necesidades educativas especiais e creada 
hai un ano pola asociación galega BATA. Coméntase que El patito feo e Chivos Chivones, 



como os demais volumes desta colección, están dirixidos a rapaces con parálise cerebral, 
con trastornos do desenvolvemento ou da comunicación. Dáse conta das características 
destes volumes, nos que se destaca o emprego de Símbolos Pictóricos para a 
Comunicación, sistema do que se explica a súa orixe e en qué consiste, e destácase a 
importancia das ilustracións de Ana Sande e Federico Fernández. Finalmente, cítanse 
outros títulos editados pola editorial pontevedresa para este lectorado con dificultades.  
 
 
Conde, María, 'Pontevedra dedica a los clásicos el sexto Salón do Libro Infantil', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 30 xaneiro 2005, p. 55. 
 
Anúnciase a apertura do salón dedicado ao libro infantil e xuvenil organizado polo 
Concello de Pontevedra e pola asociación Socio-Pedagóxica Galega. Infórmase de que ao 
longo dunha semana realizaranse diferentes actividades no Pazo da Cultura pontevedrés 
para fomentar o hábito pola lectura nas escolas e no ámbito familiar. Remátase sinalando 
que esta cita homenaxea a Xosé Neira Vilas pola súa obra Memorias dun neno labrego. 
Finalmente, dise que a clausura deste Salón do libro infantil e xuvenil será o día 5 de 
febreiro de 2005. 
 
 
Corbelle, Mayte, 'Primera edición', El Progreso, 'Terra Chá/Meira', 12 abril 2005, p. 18. 
 
Infórmase sobre a publicación da revista Pícaros que será editada na escola unitaria A 
Regueira en Pastoriza. Indícase que esta revista sairá á luz grazas á mestra do centro, Sofía 
Día Gómez, e que para esta iniciativa probabelmente se conte coa colaboración de Pre-
escolar na Casa-educar en Familia. Dise que na revista se fai un longo percorrido pola 
historia da escola e que nela se explica como é un día de clase, ademais de incluír 
actividades, contos, poesías e fotos dos alumnos. Finalmente, recóllense as palabras dunha 
das promotoras desta iniciativa nas que se afirma que Pícaros xurdiu para que sirva como 
recordo do que son os alumnos nesa escola unitaria. 
 
 
D.G., 'Gadis súmase á celebración das Letras Galegas co fomento da lectura', ABC, 
'Galicia', 15 maio 2005, p. 34. 
 
Fálase sobre as achegas que o grupo Gadisa fai á cultura galega. Entre outras iniciativas 
refírese á homenaxe a Lorenzo Varela, autor honrado no Día das Letras Galegas, e do que 
este grupo empresarial imprimiu o poema "Lugo" nas súas bolsas. Anuncia tamén que vai 
regalar dez mil libros aos seus clientes máis novos, dirixidos a rapaces de oito a doce anos, 
co  título de Luís e a folla milagreira, de Xosé Díaz Dopico. 
 
 
Domínguez, B.C., 'Planeta&Oxford inclúe a autores galegos para nenos nun catálogo 
nacional', El Progreso, 'Cultura y Comunicación', 21 setembro 2005, p. 73. 
 
Comézase salientando a fusión das editorias Grupo Planeta e Oxford University Press, co 
obxectivo de promocionar aos escritores máis importantes en lingua galega. Dise que esta 



editorial creou un catálogo de literatura para nenos en idades infantil e xuvenil, no cal 
destaca a presenza de escritores da valía contrastada como Xosé Antonio Neira Cruz, Fina 
Casalderrey, Xoán Babarro, Ana María Fernández ou Antonio García Teijeiro. Finalmente, 
lembra que segundo a voceira da editorial, Marta Vilagut, o obxectivo da fusión das 
editorias é crear nos adolescentes afección pola lectura e a posibilidade de traballar estes 
materiais na aula.  
 
 
E.D.F., 'Libros gratis para nenos en Pasarón', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 24 abril 
2005, p. 83. 
 
Dáse conta da serie de actividades destinadas a fomentar a lectura e a promoción do libro 
en galego organizadas pola Consellería de Cultura en colaboración coa Federación de 
Libreiros de Galicia, en diferentes lugares, con motivo do Día Internacional do Libro. Por 
outra banda, infórmase de que en varios lugares de Galicia (Santiago de Compostela ou 
Ourense, por exemplo) se realizarán diferentes feiras do libro e se colocarán diferentes 
"stands" de libros. 
 
 
E.P., 'Gayoso pon voz aos contos de Kalandraka', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 4 xaneiro 2005, 
p. 36. 
 
Anúnciase que a editorial Kalandraka editou un libro-disco no cal o popular presentador 
Xosé Ramón Gayoso interpreta a Chispa, o protagonista da fábula O oso fabuloso (2004) 
composta por José Antonio Abad. Tamén se detén na narración A verdadeira historia de 
Carapuchiña (2004), de Antonio Rodríguez Almodovar e ilustrada polo vangardista Marc 
Taeger. 
 
 
E.P., 'Homenaxe ao 'Capitán Trueno', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 14 agosto 2005, p. 35. 
 
Comeza anunciando a inauguración da oitava edición do Salón do Cómic, "Viñetas desde o 
Atlántico" no quiosco Alfonso a cargo de Francisco Vázquez (alcalde da Coruña) e de  
Miguelanxo Prado (director do Salón do Cómic). Esta exposición permanecerá aberta até o 
22 de agosto, e nel renderáselle unha homenaxe ao mítico Capitán Trueno. Purita Campos 
será unha das convidadas ao certame, no que se exporá o traballo da ilustradora, Raquel 
Álzache xunto coa revista galega BD Banda, que foi premiada como o  mellor fanzine. 
Tamén mostrarán o seu traballo, en dúas salas, no Quiosco Alfonso e no Pazo de Congresos 
do porto, debuxantes como Enrique Ventura, George Pratt, Enrique Breccia, Javier Olivares 
e Fran Bueno. Pero haberá máis exposicións nas salas do Pazo Municipal de María Pita e 
no edificio municipal, e entre ese milleiro de exposicións haberá unha mostra dedicada ao 
Capitán Trueno. Ademais da feira editorial nos xardíns Méndez Núñez, distribuiranse pola 
cidade da Coruña, reproducións de persoaxes do mundo do cómic. 
 
 
E.P., 'A Xunta destinará 25.000 euros a 40 bibliotecas escolares', Galicia Hoxe, 
'Vivir>aulas', 13 outubro 2005, p. 13. 



 
Comeza salientando que a Consellaría de Educación prevé a mellora de bibliotecas 
escolares no curso 2005-06, para optimizar estas unidades en corenta centros de Galicia. 
Sinálase que entre as actividades máis importantes atópanse a integración nos procesos de 
ensino e aprendizaxe ou o fomento da lectura e dinamización cultural. Tamén se expón que 
esta inicitiva de Educación achegará un mínimo de cinco mil  euros para os centros 
seleccionados, para a adquisición de material coa condición de que un cincuenta por cento 
do material sexa en galego. Por último, comunica que a subscrición ás publicacións 
periódicas con destino á biblioteca escolar serán outros dos capítulos nos que se poden 
investir as cantidades recibidas. 
 
 
F.V.M., 'Las bibliotecas municipales inician una nueva campaña de promoción de la 
lectura', La Opinión, 'Arteixo', 16 febreiro 2005, p. 16. 
 
Anúnciase que a Concellaría de Cultura Municipal de Arteixo vai iniciar unha campaña de 
apoio e fomento da lectura, que se estenderá a todas as bibliotecas do municipio. Sinálase 
que está dirixida aos rapaces máis novos, que ofrece a actuación dun contacontos e outras 
actividades de animación á lectura. Como desenvolvemento da noticia estará o desglose do 
que será a campaña en si. Finalmente, a noticia remata anotando os horarios de apertura e 
peche das bibliotecas municipais citadas onde se desenvolverá a campaña. 
 
 
Fraga, X., 'El bicentenario de Andersen abre un año de celebraciones literarias', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 9 xaneiro 2005, p. 46. 
 
Fálase do bicentenario do nacemento do escritor de contos infantís Hans Christian 
Andersen. Co gallo da celebración deste aniversario infórmase de que en Galicia tamén se 
levarán a cabo diferentes actos nos que se pretenderá achegar a lectura á sociedade e tamén 
os valores que os seus relatos transmiten. De igual maneira, indícanse outras celebracións 
que se levarán a cabo este ano relacionadas co nacemento ou morte dalgún creador literario 
ou coa publicación dalgunha obra insigne como é o caso do Quixote, de Miguel de 
Cervantes. 
 
 
Fraga, Xesús, 'O libro infantil aséntase como un dos piares da edición en galego', La Voz 
de Galicia, 'Cultura', 2 abril 2005, p. 47. 
 
Xesús Fraga comeza recordando que o día 2 de abril deste ano 2005, Día do Libro Infantil e 
Xuvenil, coincide co bicentenario do nacemento do autor danés Hans Christian Andersen. 
A continuación, destaca a importancia da Literatura Infantil e Xuvenil Galega (LIX), dá 
conta dalgúns datos significativos ao redor desta e recolle algunhas afirmacións do director 
de Galaxia, Víctor F. Freixanes, respecto á produción de LIX editada en Galicia. 
Finalmente, acode tamén ás palabras de Manuel Bragado e Xosé Antonio Neira Cruz.  
 
 
Fraga, Xesús, 'Un selo que distribúe dende Pontevedra ao mercado mundial', La Voz de 



Galicia, 'Cultura', 2 abril 2005, p. 47. 
 
Infórmase da expansión comercial e do éxito da editorial pontevedresa Kalandraka. 
Indícase que especializada en literatura infantil e xuvenil naceu dun proxecto vocacional fai 
sete anos e que publica uns vinte e cinco títulos cada ano, chegando as súas edicións a 
destinos tan lonxanos como México ou Xapón. Tamén se recollen as palabras do seu 
responsábel editorial, Xoán Ballesteros, a respecto das razóns do éxito e crecemento da 
editora. Finalmente, fálase da colección "Makakiños", destinada ao lectorado autista, dos 
diferentes galardóns que recibiu Kalandraka polo seu traballo e cítase o título O coelliño 
branco, de Óscar Villán, como o seu libro máis premiado. 
 
 
Franco, Camilo, 'A editorial Galaxia achega nun volume dez relatos do escritor nunca 
antes traducidos ao galego', La Voz de Galicia, 'Cultura', 4 abril 2005, p. 68. 
 
Anúnciase a publicación por parte da Editorial Galaxia dun volume con dez contos de Hans 
Christian Andersen traducidos por primeira vez ao galego. Destácase que a realización da 
tradución do libro veu da man de Dia Pholz, profesora de danés na USC, e Belén Souto, 
tradutora habitual ao galego. Cítanse tamén algúns dos textos que se poden atopar no 
volume. Finalmente, nomeáse ao debuxante Kiko Dasilva, encargado de Dez contos de 
Andersen (2004). 
 
 
Franco, Camilo, 'A ilustración galega amosa o seu traballo na feira do libro de Boloña', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 13 abril 2005, p. 46. 
 
Fálase da Feira do Libro para nenos que se celebra en Boloña. Infórmase do seu comezo e 
duración, de que España é o país convidado e dos participantes galegos, sobre todo 
ilustradores, aínda que tamén autores, como Marilar Aleixandre e Agustín Fernández Paz, e 
editoriais como Xerais e Kalandraka.  A continuación, infórmase dunha exposición, 
organizada polo Ministerio de Cultura italiano, na que está presente o traballo de 
ilustradores galegos como Óscar Villán,  Xosé Cobas, Xan López Domínguez e Kiko Da 
Silva.  
 
 
Franco, Camilo, 'Os editores, satisfeitos co papel da literatura galega infantil en Boloña', 
La Voz de Galicia, 'Cultura', 19 abril 2005, p. 54. 
 
Destácase que Kalandraka Editora é a única editorial galega con espazo propio na Feira do 
Libro de Boloña e recóllese a opinión do seu director a respecto da apertura a novos 
mercados. Así mesmo, recóllense as palabras de Manuel Bragado, quen salienta a "falta de 
proxección para a presenza española" e coméntase a cifra estimada de visitantes, 
profesionais, etc. segundo a Asociación Galega de Editores. Finalmente, saliéntase a 
importancia da Feira para a Literatura Infantil e Xuvenil Galega.  
 
 
Franco, Camilo, 'Crean en Pontevedra unha nova editorial galega de literatura infantil', La 



Voz de Galicia, 'Cultura', 17 xullo 2005, p. 38. 
 
Comeza salientando a intención de axudar a facer lectores coa que nace a nova editorial 
OQO, creada por unha parte do equipo que traballou con Kalandraka. Preséntanse catro 
volumes que se inclúen en dúas coleccións: a primeira, "Contos a pedir de boca", dirixida a 
lectores de 3 a 7 anos, e a segunda, "Para lectores intrépidos", para lectorado de oito a doce 
anos. A continuación, menciónanse as intencións desta nova editora que lle outorga tanta 
importancia á ilustración coma ao texto, polo que os ilustradores que se anuncian como 
colaboradores de OQO teñen diversas procedencias. Finalmente, sinálase que a intención 
de OQO non é facer libros para nenos senón "libros que tamén son para nenos", xa que 
pretende conseguir que a lectura sexa para toda a familia. 
 
 
Franco, Camilo, 'Kalandraka coeditará cuatro títulos con el Gobierno de México', La Voz 
de Galicia, 'Cultura', 29 novembro 2005, p. 47. 
 
Infórmase de que a editorial Kalandraka participa na Feira do Libro de Guadalajara. 
Sinálase tamén que esta editorial chegou a un acordo coa Secretaría de Educación Pública 
do Goberno mexicano para incorporar por cuarto ano consecutivo libros desta editorial ao 
programa de difusión da lectura, dirixido a centros educativos e bibliotecas de todo o país. 
Finalmente, remátase dicindo que os títulos seleccionados para publicar en México son: 
Non é fácil pequeno esquío, Sopa de soño, Rato de campo, rato de cidade e Capitán 
Calabrote. 
 
 
García, Rubén, 'A los niños no se les escapa una', La Opinión, 'A Coruña', 2 maio 2005, p. 
8. 
 
No texto fálase de Noemí López, ilustradora de profesión, que intenta fomentar a lectura 
nos rapaces en talleres de iniciación á ilustración. Dise que esta ilustradora infantil xa 
estivo nalgúns colexios onde fixo partícipes aos nenos e nenas dos trazos fundamentais do 
debuxo ilustrativo. Ademais, anúnciase que Noemí visitará varios colexios de Lugo e 
Zamora, para facer o mesmo, no mes que se achega. Finalmente, recóllese a traxectoria e 
opinións da ilustradora entre os que destacan os seus comezos no cartelismo e a súa 
posterior colaboración no deseño gráfico en distintos medios e en libros de literatura 
infantil e xuvenil (As porcas porquiñas, Verona, Lugo...). Remata sinalando que, segundo 
ela, neste tipo de literatura o traballo de ilustradora non está o suficientemente considerado. 
 
 
Gaspar, Silvia, '¿Como andas en Literatura galega?', La Voz de Galicia, 'La Voz de la 
Escuela', 'O que le, é un león', 16 febreiro 2005, p. 6. 
 
Silvia Gaspar ofrece nesta páxina un test dirixido aos distintos niveis educativos (Primaria, 
ESO, Bacharelato) no que as cuestións versan sobre autores, temas, épocas e títulos. A 
continuación, avalíanse os resultados segundo a puntuación obtida e tendo en conta o nivel 
educativo. 
 



 
Gaspar, Silvia, 'Último tramo do curso', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', 'O que 
le é un león', 30 marzo 2005, p. 6. 
 
Repasa as últimas producións de literatura infantil e xuvenil. Destaca a edición da editorial 
Kalandraka d'Oso fabuloso e da colección "Sondeconto" coa incorporación dun CD como 
novidade. Tamén recolle as publicacións da mesma editorial de Sopa de soño ou A máquina 
contacontos, de Xelís de Toro, ou Néboa das escondidas e O lazo de patinar, de Xoán 
Babarro. Para unha idade máis avanzada, lembra a versión en galego da serie Agatha 
Christie ou Arthur Conan Doyle a cargo da editorial Galaxia. Remata aludindo á novela 
policial galega para menores como Suso Espada, de Francisco Fernández Naval, ou O 
misterio do Grial. Inclúe un apartado de libros onde salienta tres títulos: As vacacións de 
Saida, Caixa de mistos e Crítica literaria. 
 
 
Gaspar, Silvia, 'Cen anos de ciencia ficción', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', 'O 
que le é un león', 6 abril 2005, p. 6. 
 
No momento do centenario de Xulio Verne faise un repaso por autores que no eido das 
nosas letras se achegaron ao xénero da ciencia ficción: Ramón Caride Ogando (Soños 
eléctricos), Agustín Fernández Paz (As flores radiactivas), Carlos Casares (Toribio), Paco 
Martín (Un robot pequeno), entre outros. Como colofón distínguese a ciencia ficción que só 
procura entretemento daqueloutra que convida a afrontar perigos das nosas vidas, desde a 
contaminación ao totalitarismo pasando pola discriminación e as ameazas da xenética. 
 
 
 
Gaspar, Silvia, 'Prensa na aula', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', nº 788, 'O que 
le, é un león', 15 xuño 2005, p. 4. 
 
Comeza falando de que en xuño se resolven os traballos elaborados polos rapaces en 
relación coa prensa. Salienta a importancia da prensa e a súa función como fonte de 
información de actualidade e como nexo coa análise dos feitos que nos rodean. Di que a 
prensa naceu tras a Revolución Francesa para facer oír a opinión cidadá. Coméntanos 
tamén que a historia da literatura galega vai da man coa prensa, que a maior parte dos nosos 
autores, ademais do seu labor literario, tiveron un labor xornalístico e que as publicacións 
do século XIX e principios do XX contiñan contos e poemas de autores máis ou menos 
coñecidos. Cóntanos que o lazo entre narrativa e prensa segue na actualidade, pero a poesía 
non queda de lado. Algúns autores son xornalistas, pero a parte deles, pódese ver 
colaboracións doutros autores. Por último, sinala que actualmente podemos atopar, por 
veces, recompiladas en volumes, colaboracións de creadores e estudos. 
 
 
Gaspar, Silvia, 'Facer unha biblioteca de aula', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', 
nº 791, 'O que le, é un león', 5 outubro 2005, p. 6. 
 
Comeza lembrando que a lectura, ademais de ser un instrumento fundamental para o acceso 



aos coñecementos básicos, tamén axuda a formar unha bagaxe cultural e humana que 
poucos recursos igualan. Tamén salienta o papel dos educadores que pasa por axudar nesa 
aprendizaxe por medio da motivación... Proponse que neste período de iniciación do curso 
escolar é un bo momento para a animación á lectura e a creación dunha biblioteca de aula. 
Comenta a articulista que unha das características principais que debe reunir unha 
biblioteca de aula é a liberdade (diversidade de títulos, temas e prezos de cara ao lector, 
etc.). Pero para levar isto á práctica necesítase conseguir un lugar idóneo, como pode ser a 
biblioteca. No seu defecto propóñense varias alternativas como entrar en colaboración coa 
biblioteca municipal máis achegada e mesmo que a propia aula se converta nun espazo apto 
para estes usos. Tamén se fai referencia a que, ademais das necesidades formativas hai que 
ter en conta os gustos dos rapaces. Finalmente, Silvia Gaspar recomenda diversos 
exemplares de compoñente didáctica para os máis cativos de editoriais como Xerais ou 
Sotelo Blanco. Dedícase tamén un apartado á literatura pragmática, ben sexa atendendo á 
cuestión medioambiental ou social, ás narrativas que nos poñen en contacto con outras 
culturas ou as que fan referencia á educación sentimental e sexual para adolescentes.  
 
 
Gaspar, Silvia, 'Un paseo polo medo no conto moderno e no tradicional', La Voz de 
Galicia, 'La Voz de la Escuela', 'O que le, é un león', 23 novembro 2005. 
 
Silvia Gaspar dá conta das novidades editoriais publicadas para o lectorado infantil e 
xuvenil, caracterizadas polo feito de que o terror está presente dalgún xeito. Concretamente 
detense nos títulos publicados por OQO, Palabra de crocodilo, Verlioka e A bruxa 
regañadentes, para a continuación centrarse nos publicados pola Editorial Tambre, 
Bonifacio vai a palacio e Nun lugar chamado labirinto. Silvia Gaspar, que indica o 
lectorado ao que van dirixidos estes volumes, destaca que a primeira editorial ofrece contos 
híbridos de diferentes procedencias culturais adaptados á narrativa infantil actual, agora con 
elaboradas ilustracións.  
 
 
Gaspar, Silvia, 'Un repaso ao ano editorial', La Voz de Galicia, 'La Voz de la Escuela', nº 
800, 'O que le, é un león', 14 decembro 2005, p. 6. 
 
Dá conta do que foi o ano editorial nas áreas de premios, materiais didácticos, conto 
tradicional, novidades, tendencias e autores. En canto aos premios, recolle publicacións 
como A noite da raíña Berenguela, de Xosé Antonio Neira Cruz (premio Lazarillo); Unha 
branca de cobre para Martiño, de Ramón Carredano Cobas (premio Merlín); Os donos do 
paraíso, de Andreu Martí (premio Edebé); A escola dos piratas, de Agustín Fernández Paz 
(Edebé); e O lume dos soños, de Cibrán Ulloa (premio Meiga Moira). En canto aos 
materiais didácticos, destaca a aposta de Xerais pola colección "Andavía", Baía Editorial 
coa colección "Laura e compañía" e a iniciativa do Museo Provincial de Lugo con Contos 
de medo no museo. No apartado de conto tradicional, sinala a continuación da corrente de 
lendas e mitos, con producións como Hércules e Xerión de Manuel Almofrei e Luís 
Sendón, ou as producións de Xosé Miranda e Antonio Reigosa con Arrepíos e outros 
medos e Francisco Fernández Naval con Lendas de onte, soños de mañá. Entre as máis 
salientábeis novidades, destaca a OQO Editora, a biblioteca galega de clásicos universais 
lanzada por La voz de Galicia. Sinala a consolidación dalgunhas tendencias como a 



literatura social e a do diálogo intercultural entre a nosa tradición e outras máis 
descoñecidas. Recóllense títulos de Xoán Babarro e compilacións de contos Naiyakay 
(africanas), Popocatépetl (sudamericanas), O xardín da media lúa (lendas árabes por Rosa 
Aneiros) ou Dente o Himalaia a Ceilán (nos que Darío Xoán Cabana narra lendas indias). 
Informa tamén sobre o lanzamento de Baía Edicións en formato álbum das mellores 
aventuras de Xulio Verne, na versión de clásicos da literatura infantil. Remata recordando 
algúns dos autores máis destacados, como Neira Cruz, Marilar Aleixandre (Rúa Carbón) e 
Agustín Fernández Paz (A noite dos animais ou Fantasmas no corredor). 
 
 
Gómez, Chus, 'E a ti, ¿tamén che gustan os libros?', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 7 
maio 2005, p. 80. 
 
Infórmase de que os alumnos de primaria do colexio de San Clemente visitaron a biblioteca 
de Caldas, actividade coa que se pechou a campaña de dinamización lectora "La biblioteca: 
mía, tuya... de todos". Indícase que esta proposta estaba feita para que os nenos de infantil e 
primaria coñecesen os servizos da biblioteca, así como que foron as bibliotecarias as que 
solicitaron a colaboración dos colexios do municipio. Finalmente, dise que as actividades 
levadas a cabo axustáronse á idade dos rapaces conxugando o didáctico e o lúdico e que o 
éxito da campaña foi tal que aumentaron as altas dos carnés e o numero de usuarios. 
 
 
Gómez-Aller, Juan, 'El Salón del Cómic más alternativo arranca hoy en A Coruña', La Voz 
de Galicia, 'Cultura', 16 agosto 2005, p. 27. 
 
Juan Gómez-Aller comeza presentando aos autores invitados ao Salón Internacional do 
Cómic na Coruña, que son a promesa do cómic español, Raquel Alzate e Enrique Breccia. 
Seguidamente, comenta que neste certame se lle renderá homenaxe a dous grandes 
triunfadores do tebeo español: El Capitán Trueno, que cumpre cincuenta anos dende a súa 
primeira aventura, e Purita Campos, debuxante coa que naceron as aventuras de Esther y su 
mundo, que marcaron a varias xeneracións de mulleres da España dos anos sesenta e 
setenta. Gómez-Aller fai unha listaxe de todos os autores que acudirán ao certame ademais 
dos homenaxeados e os invitados. Indícase que o que máis se pretende salientar con esta 
mostra do cómic é a presenza feminina na banda deseñada, xa que o cómic pasou nos anos 
oitenta a ignorar case por completo ao público feminino. Juan Gómez-Aller informa tamén 
aos lectores de La Voz de Galicia dos lugares onde vai ter lugar o Salón do Cómic. Por 
último, sinala que este certame vivirá un verdadeiro desembarco de creadores galegos, 
empezando polo seu director e tamén debuxante Miguelanxo Prado.  
 
 
González, Almudena, 'Kalandraka iniciou onte en Pequín unha xira por feiras do libro', El 
Progreso, 'Cultura', 2 setembro 2005, p. 90. 
 
Comeza informando de que a Editorial Kalandraka participou na Feira do Libro celebrada 
en Pequín e que é a segunda vez que esta editorial acode a unha cita coma esta, pois tamén 
participa na Feira Internacional do Libro de Toquio. Sinálase que varias obras foron 
traducidas ao xaponés e ao coreano, como O coelliño branco, de Xosé Ballesteros, e Mateo, 



de Paula Carballeira. Para rematar comenta a traxectoria da Editorial Kalandraka polas 
feiras de Madrid, Frankfurt ou Guadalaja (México). 
 
 
Iglesias, Jesús, 'Los clásicos de la literatura infantil acuden a la cabalgata', Diario de 
Pontevedra, 'Vivir aquí', 5 xaneiro 2005, p. 57. 
 
Anúnciase que como cada ano se celebrará na cidade do Lérez, en Pontevedra, a 
multitudinaria cabalgata de reis que conta coas tradicionais carrozas (cada unha delas 
decorada de acordo con cada Rei), deseñadas polo vasco Juan Mari Salgado. Adiántase que 
como novidade tamén desfilarán diversas carrozas dedicadas a certos personaxes da 
fantasía infantil (Brancaneves, Campaíña e Carrapuchiña Vermella). 
 
 
Jaureguizar, 'O cómic galego despediu ao seu primeiro profesional, Suso Peña', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 7 febreiro 2005, p. 73. 
 
Dáse conta do falecemento de Suso Peña e resúmese a súa traxectoria vital e artística como 
debuxante de cómics. 
 
 
Jaureguizar, 'Unha nova editorial adapta contos tradicionais en álbums ilustrados', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 28 novembro 2005, p. 81. 
 
Infórmase da edición de traducións ao galego, castelán e catalán de contos tradicionais 
rusos e africanos por parte da recentemente creada editorial OQO. Recóllense as palabras 
de Eva Mejuto, a representante da editorial, e indícase que as obras editadas por OQO 
tentan aglutinar varias artes: a literatura, ilustración, escultura,... para que así os nenos e 
nenas se familiaricen coas artes e poidan ter un criterio. Tamén se sinala que, malia o dito, 
con estas obras se trata de fuxir do didactismo, así como de amosar o traballo de 
ilustradores tanto galegos coma foráneos. Finalmente, dáse conta das coleccións coas que 
se iniciou OQO e daquelas outras coas que pretende continuar achegándose a outras franxas 
de idade lectora. En recadro á parte, indícanse aqueles títulos que OQO traduciu do ruso e 
aqueles contos africanos que vén de editar e ofrécese un pequeno resumo argumental dos 
mesmos.  
 
 
Llópiz, Sabela P., 'Marionetas con vida propia', El Ideal Gallego, 12 agosto 2005. 
 
Comeza falando do gusto polos monicreques non só dos nenos senón tamén dos maiores. 
Logo achégase ao labor de Sandra Barros, que traballa modelando monicreques. Destácase 
o fondo encanto que transmite esta creadora e o apego ás súas creacións, ás que trata coma 
se foran fillos. Tamén sinala que os seus monicreques forman parte dun acto reivindicativo 
para a muller e remata sinalando que a colección que fixo está composta por figuras 
femininas, entre elas unha geisha, unha tibetana ou algunhas fadas.  
 
 



López, Belén, 'Kalandraka ficha a Gayoso', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 8 xaneiro 
2005, p. 68. 
 
Informa sobre a publicación pola editorial Kalandraka do conto A verdadeira historia de 
Carrapuchiña e o libro-disco O oso fabuloso no que colabora o presentador do programa 
Luar da TVG, Xosé Ramón Gayoso. Nun primeiro momento refírese a O oso fabuloso, 
ofrecendo un resumo do conto, incluído na colección "Sondeconto", proxecto que 
desenvolve a editorial e a orquestra sinfónica de Galicia. Menciona logo que o libro vai 
acompañado dun CD coa voz do presentador. Nun segundo momento, fala da outra obra 
publicada, A verdadeira historia de Carrapuchiña, de Antonio Rodríguez Almodóvar. 
Salienta que inclúe detalles sobre a vida cotiá da protagonista como a súa torpeza para a 
costura ou a fama de larpeira. Analiza tamén o texto e as ilustracións do conto para concluír 
coa cita textual do comezo do mesmo. 
 
 
López, Belén, 'Las aventuras de Thom en Tui', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 13 
xaneiro 2005, p. 76. 
 
Entrevista a Andrés Meixide, autor vigués do cómic recentemente publicado cuxo 
protagonista é Thom, un granxeiro americano afincado en Tui. Nela comenta que creou esta 
personaxe cunha certa semellanza consigo mesmo, no que atinxe ás  historias que lle 
acontecen, e fala de cómo xurdiu a idea da súa creación. Destaca que as historias que lle 
suceden a Thom teñen un caracter universal e dá conta do que fai para inspirarse. Tamén 
sinala que nas súas obras aparecen diferentes referencias cinematográficas para tratar de 
chamar a atención a un público máis mozo e infantil. Finalmente, o entrevistado critica a 
programación da Televisión Galega.  
 
 
López, Belén, 'O lobo Orbil presenta...', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 19 xaneiro 
2005, p. 76. 
 
Dáse conta da presentación do VI Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, que se 
celebra no Pazo da Cultura de Pontevedra, do domingo 30 de xaneiro ao sábado 5 de 
febreiro. Destácase a presenza de Juan José Millán, Gustavo Martín Garzo e o concelleiro 
de Cultura Luís Bará. Indícase que nesta edición conta coa novidade que supón a mascota 
Orbil (libro ao revés) que é a imaxe do evento xunto ao cartel de Xulia Barros. Este lobo é 
o lobo que devora libros. Sinálase que da apertura do acto encargouse Bernardino Graña e 
que o último día farase unha homenaxe a Xosé Neira Vilas. 
 
 
López, Belén, '¿Onde escondiches o tesouro, Pataca?', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 
28 abril 2005, p. 82. 
 
Informa de cómo se desenvolveron os actos de clausura de dous dos cinco obradoiros de 
expresión dramática e musical que se desenvolveron nos últimos meses no Pazo da Cultura 
de Pontevedra. Sinálase quen era o coordinador (a Compañía Migallas), o promotor (o 
Concello de Pontevedra) dos talleres e dise en qué consistía a actividade titulada "A 



procura do tesouro". 
 
 
López, Belén, '¿Quen lle ten medo ao lobo feroz?', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
verán/Cultura', 21 xullo 2005, p. 74. 
 
Dáse conta da actividade desenvolvida na Feira do Libro de Pontevedra arredor da obra A 
verdadeira historia da Carapuchiña, con texto de Antonio Rodríguez Almodóvar e 
ilustracións de Marc Taeger. Sinálase que durante o acto levouse a cabo un taller de lectura 
e ilustración, ao que asistiu o propio ilustrador, quen salienta que a mellor inspiración lla 
propician os pequenos, ademais de que lle gustou moito a versión que Almodóvar ofrece 
deste conto clásico. 
 
 
López, Belén, 'É o momento da Factoría K', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 22 
novembro 2005, p. 77. 
 
Coméntase que a Factoría K presentouse na Casa das Palabras en Vigo, unha nova 
iniciativa da Editorial Kalandraka. Sinala que non é unha editorial especializada nos nenos, 
e aínda que non quedarán excluídos tratarán tamén outros temas: arte, humanidade, etc. 
Explica que o esta iniciativa mantén como prioridade é o coidado da edición dos diversos 
volumes. Sinálase que vai seguir unha liña similar á de Kalandraka, apostanto por libros de 
produción propia e tamén doutras culturas. Comenta que a finalidade principal da Factoría 
K é a de introducirse nos mercados internacionais. Finalmente di que se presentaron en 
Vigo os primeiros títulos do catálogo, entre os que se atopan obras como Un dous tres que 
ves?, As luces que se acenden e se apagan ou Bestiario. Destaca que outra das achegas é a 
colección "BD Banda" de álbums. 
 
 
López, Belén, ''A vida é preciosa, é un gran privilexio'', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
aquí/Cultura', 23 novembro 2005, p. 81. 
 
Recóllense uns extractos da última entrevista de María Varela á escritora María Victoria 
Moreno, con motivo da publicación do seu derradeiro libro Diario da luz e da sombra. 
Nesa conversa María Victoria Moreno fala de temas como a súa experiencia co cancro, que 
recolle neste seu último libro; da mirada que dirixiu ao pasado para ver como fora a súa 
vida; da súa xubilación, levada a cabo porque cría que as súa forzas xa non eran as de antes 
e consideraba a aula como unha festa á que xa non podía ver como noutrora; do amor; da 
escrita e finalmente da vida, "un gran privilexio". 
 
 
López, Belén, 'Pasamento de María Victoria Moreno', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 
23 novembro 2005, pp. 80-81. 
 
Dáse conta do pasamento de María Victoria Monero o día 22 de novembro de 2005 en 
Pontevedra, vítima do cancro. Comézase lembrando a súa derradeira intervención pública, a 
presentación do seu libro Diario da luz e da sombra, obra cuxa temática xira arredor da súa 



loita coa enfemidade. A seguir, enuméranse os pésames oficiais que se fixeron chegar 
dende diferentes institucións inmediatamente despois do coñecemento do seu falecemento; 
entre eles cítase o pésame da Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil (GÁLIX). 
Ademais de anunciar o lugar e data do funeral, ofrécese unha breve biografía e faise un 
resumo das súas principais achegas á literatura e dos premios que acadou con elas. 
 
 
López, Belén, 'Escritores, políticos e libreiros asisten ao funeral de María Victoria Moreno', 
Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 24 novembro 2005, p. 73. 
 
Dáse conta do impacto que causou a desaparición da escritora María Victoria Moreno no 
seo da cultura galega e indícase que foron moitas as persoas vencelladas co mundo da 
literatura e da cultura en xeral: editores, libreiros, ilustradores, poetas, etc. os que se 
persoaron nos actos litúrxicos celebrados na súa honra para darlle o último adeus. A seguir, 
recóllese unha biografía da escritora nada en Valencia de Alcántara (Cáceres) en 1941 e 
noméanse algunhas das súas obras. 
 
 
Lorenzo Gil, César, 'Verne en galego', A Nosa Terra, nº 1.173, 'Cultura', 28 abril 2005, p. 
24. 
 
Coméntase a tradución ao galego de catro títulos de Jules Verne: Vinte mil leguas baixo dos 
mares, Viaxe ao centro da terra, Da terra a lúa e A volta ao mundo en oitenta días do 
autor. De cada unha delas dise o ano en que foron editadas, a súa temática e algunhas 
peculiaridades. 
 
 
Lorenzo, F. P., 'Morre María Victoria Moreno, pioneira da narrativa de muller', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 23 novembro 2005, p. 67. 
 
Dáse noticia do falecemento de María Victoria Moreno, autora da obra Anagnórise, un dos 
libros máis lidos e vendidos da literatura galega contemporánea. O autor do artigo di que 
morreu por causa dunha enfermidade á que se achegou na obra Diario da luz e a sombra, 
obra na que trata a doenza do cancro de mama reflectido cunha mensaxe moi positiva. De 
seguido, faise un repaso á súa biografía, cítanse as súas obras máis coñecidas e infórmase 
da hora e o lugar no que será soterrado o seu corpo. 
 
 
LR, 'El grupo de cuentacuentos 'Non é cousa de nenos' se estrena en el Xesteira', La 
Región, 'Ciudad', 12 xullo 2005, p. 13. 
 
Comeza dicindo que aquelas persoas que non vaian de vacacións fóra da cidade durante os 
meses de verán e desexen participar nalgunha actividade que os alonxe da rutina de todos 
os días poden anotar polo momento na súa axenda todos os mércores e xoves de xullo e 
agosto. Comenta que a asociación cultural sen ánimo de lucro Faxfestival, composta por 
oito mozos, puxo en marcha un programa de actividades no café teatro Xesteira, que terá 
mañá a súa inauguración cultural coa presentación do colectivo "Non é cousa de nenos". 



Salienta que este grupo se compón de vinte e cinco contacontos galegos, onde se poden 
atopar nomes de diversos escritores. Di que as actuacións serán individualizadas e que nelas 
participarán os compoñentes do grupo, que tamén queren colaborar con outros grupos de 
contacontos de fóra de Galicia. Detense polo miúdo na actuación que levará a cabo en 
Ourense Cándido Pazó e comenta que as entradas a esta actividade son asequíbeis, xa que 
como di Miguel Morenza, responsábel de Faxfestival, a cultura hai que acostumarse a 
pagala. 
 
 
LR, 'Nova Galicia Edicións achégase aos problemas escolares con dúas coleccións', 
Atlántico Diario, 'Sociedad', 15 decembro 2005, p. 52. 
 
Comeza sinalando que Nova Galicia Edicións presentou en Santiago de Compostela dúas 
novas coleccións que tratan temas transversais como a sexualidade, a violencia escolar, etc. 
Seguidamente, fálase do aspecto paratextual das obras, nas que se inclúen fotografías e 
ilustracións, así como da linguaxe asequíbel dos textos. Explícase que estas coleccións xa 
foron presentadas en diversos foros, como a Feira do Libro de Francfort ou o Liber. 
Remátase dicindo que estas obras poden ser boas ferramentas de traballo na aula co 
alumnado.  
 
 
M. Barros, 'Só para coleccionistas', A Nosa Terra, nº 1.200, 'Fin de semana', 7 decembro 
2005, p. 32. 
 
Anúnciase a publicación de Esa cousiña negra que levas no peito, de Kike Benlloch, da 
que se sinala que é unha historia ambientada no século pasado pero na que se lle fan 
chiscadelas ás tecnoloxías do futuro. Dise que é unha edición de autor, que supón o inicio 
dun proxecto que o ilustrador está levando a cabo xunto con Manuel Cráneo e que verá a 
luz no próximo ano fóra de Galicia. Recóllense as palabras do autor, nas que explica o 
proceso que o levou a botar man duns personaxes para dúas historias diferentes. Explícase 
que esta primeira entrega ten unha edición de cen exemplares, editada por Polaqia e na que 
se narran as peripecias de dous carteiros que loitan contra as imposicións do imperio. 
Tamén se adianta que o traballo que se está a elaborar verá a luz fóra de Galicia, onde non 
hai moitas opcións de proxección para este tipo de traballos dirixidos ao lectorado adulto e 
cunha grande elaboración. A seguir, ofrécese unha achega biobibliográfica do autor, 
debuxante e guionista, fundador e coordinador do colectivo Polaqia, ademais de director da 
revista Barsowia. Finalmente, o autor refírese ao papel do colectivo Polaqia, especialmente 
no referido a dar á luz o traballo de banda deseñada de autores novos. 
 
 
M.A.C., 'La biblioteca municipal amplía su fondo bibliográfico para niños y jóvenes', 
Diario de Pontevedra, 'Pontevedra/Comarca/Poio', 9 febreiro 2005, p. 9. 
 
Anúnciase a ampliación do fondo bibliográfico, destinado a nenos e mozos, da Escola de 
Música de Campelo. Sinálase que por un lado se incorporan libros adaptados aos máis 
pequenos e por outro que se facilitará o acceso a internet para a xuventude coa posibilidade 
de conectarse a todas as bibliotecas de España. 



 
 
M.B., 'A maior solta de libros do Estado en Vigo', A Nosa Terra, nº 1.174, 'Cultura', 5 maio 
2005, p. 25. 
 
O texto trata da maior solta de libro, para o público infantil e xuvenill, no estudo, con 
motivo da celebración do Día do Mozo, 28 de Maio. Indícase que se fai co obxectivo de 
fomentar a lectura entre os máis pequenos por unha parte e dar a coñecer tamén o 
movemento Bookcrossing que é a liberación de libros a través de internet, previamente 
rexistrados na rede. O texto fai mención tamén á colaboración das editoriais galegas, que 
coa súa cesión de libros fai posíbel este proxecto vigués, tales como: Xerais, Baía, A Nosa 
Terra, Ir Indo e Nova Galiza, sen esquecerse doutros colectivos de solta de libros. 
 
 
M.B., 'Ciclo de animación á lectura en Betanzos', A Nosa Terra, nº 1.175, 'Cultura', 12 
maio 2005, p. 29. 
 
Informa do ciclo "Libérate cos libros", organizado en Betanzos, que durante un mes 
atenderá os intereses do alumnado de primaria e secundaria de diversos colexios. Dá conta 
polo miúdo da programación (conferencias de diferentes creadores, sesións de contacontos, 
talleres literarios, etc.) e cita a exposición de libros infantís e xuvenís, cedida por Gálix, que 
tamén permanecerá  nos distintos centros de ensino do concello ao longo do mes de maio. 
 
 
M.B., 'Poemas para ler  con dous anos', A Nosa Terra, nº 1.191, 'Fin de semana', 29 
setembro 2005, p. 34. 
 
Anúnciase a publicación dunha nova colección, "Do berce á lúa", na que a Editorial 
Kalandraka achega volumes nos que se recollen "poegramas", unha modalidade de poesía 
pictográfica. Sinálase que con textos moi simples e un texto rítmico se fala de diversas 
temáticas nas que se lles explican aos máis novos conceptos como os números, os animais 
ou as cores. Dise que estes títulos, Cinco, Crocodilo, Miau, Lúa e Paxariña de papel, sairán 
en castelán e galego, con textos de Antonio Rubio e ilustracións de Óscar Villán, de quen se 
repasa brevemente a súa traxectoria, na que foi recoñecido co Premio Nacional de 
Ilustración. Recóllense as palabras do ilustrador nas que salienta que se trata dunhas obras 
que achegan os contidos con musicalidade e ritmo. 
 
 
M.G.M., 'Un impulso al cómic femenino', El Ideal Gallego, 'La Terraza', 16 agosto 2005, 
p. 13. 
 
Comeza salientando o protagonismo da muller no Salón internacional do Cómic "Viñetas 
desde el Atlántico", tales como Purita Campos da que din que é un referente e unha 
rompedora que destacou na década dos sesenta. Logo fai referencia ás declaracións de 
Miguelanxo Prado sobre ela da que destaca a labor dunha incomprendida nunca época de 
cómics de homes hormonados. Logo salientan ao grupo galego BD Banda. Continúan 
dicindo que os autores desta edición buscan novas linguaxes, a ruptura coas fórmulas 



clásicas… Pero tamén din que hai un oco para a homenaxe ao Capitán Trueno polo seu 
cincuenta aniversario, que segundo eles marcou un antes e un depois nos tebeos. Rematan 
dicindo que o Salón este ano conta con todos os autores e que o espazo das exposicións 
aumentou. 
 
 
M.L., 'O libro infantil, a aposta de futuro dos editores', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 25 maio 
2005, p. 40. 
 
Dáse conta das conclusións sacadas por oito editores, de distintos países, congregados no I 
Seminario Internacional do Libro de Peto celebrado en Madrid. Dise que estes consideran 
fundamental ao público infantil no negocio das editoriais e ven necesaria e importante a 
publicación de "libros atractivos" para os nenos, xa que lles apetece ler. 
 
 
M.M.O., 'Intercambio de libros en el colegio de Viaño', El Correo Gallego, 'Área de 
Compostela', 12 abril 2005, p. 36. 
 
Anúnciase unha campaña para o fomento da lectura dos alumnos do colexio público de 
Viaño Pequeno, en Trazo, promovida polo Departamento de Normalización Lingüística do 
centro. Continúase dicindo que a campaña conta con centenares de volumes que permitirán 
o intercambio de balde de libros, maioritariamente en castelán e galego, entre compañeiros 
e profesores e a consulta doutros doados por editoriais e persoal docente. Dise que esta feira 
do libro permanecerá aberta durante os recreos da mañá e da tarde durante estas semanas 
para que os alumnos poidan compaxinar o seu tempo libre entre as clases co 
desenvolvemento da súa afección pola lectura. Sinálase que a campaña se inaugurou na 
véspera cun recital da poeta María Lado. Conclúese dicindo que nesta nova iniciativa, 
colabora o groso do corpo docente do centro.  
 
 
M.R., 'O xardín da media lúa', La Voz de Galicia, 'Culturas', 'Letras en galego', 22 xaneiro 
2005, p. 12. 
 
Fai referencia ao libro de lendas que publicou a editorial Galaxia, dentro da colección 
"Lendas", O xardín da media lúa (2004) de Rosa Aneiros. Salienta a narración das lendas, 
contadas segundo a versión de personaxes árabes e indica que a través delas o lectorado 
aprende a confiar máis en si mesmo e a deixar de lado o egoísmo. 
 
 
 
M.R., 'Alumnos de primaria participan no Conto Viaxeiro', A comarca do Morrazo, 
'Moaña', 25 febreiro 2005, p. 7. 
 
Anúnciase a participación do alumnado de sete colexios de Moaña na elaboración do Conto 
Viaxeiro, organizado pola Lonxa Literaria, e no que se parte dunha idea do escritor Fran 
Alonso. 
 



 
M.R., 'Falando en cómic', Galicia Hoxe, 'Punto e seguido', 12 agosto 2005, p. 8. 
 
O texto anuncia o comezo da oitava edición de "Viñetas desde o Atlántico", que terá lugar 
no mes de agosto na Coruña, e no que se homexaneará o persoaxe mítico, o Capitán 
Trueno. Destácase a presenza de Purita Campos, creadora da rapaza con pencas coa que 
medraron xeracións de mozas das décadas dos setenta e oitenta, de nome Esther. Tamén se 
anuncia que se vai expoñer a obra de Raquel Alzate, que obtivo o premio revelación por 
Cruz del Sur, e que se poderán admirar os traballlos de Enrique Ventura, George Pratt, 
Enrique Breccia, Javier Olivares e Fran Bueno. 
 
 
M.S., 'Viñetas rinde tributo al primer héroe del cómic español, el Capitán Trueno', El Ideal 
Gallego, 'La Terraza', 9 agosto 2005, p. 13. 
 
Céntrase na oitava edición do Salón Internacional do Cómic "Viñetas desde o Atlántico", 
na que se sinala que nesta edición o protagonista será o Capitán Trueno, que cumpre 
cincuenta anos dende a súa aparición en 1956. Continúa destacando as opinións do alcalde 
da Coruña e do director do Salón, Miguelanxo Prado, durante a presentación do evento, nas 
que manifestan a súa afección polos cómics e o éxito do Salón nas diferentes edicións. Por 
último, resáltase a importancia da colaboración institucional da Deputación e do Colexio de 
Arquitectos, que supón o financiamento do premio por parte da primeira e a publicación do 
volume gañador no segundo.  
 
 
M.V., '¡Mergúllate no mar dos contos!', Diario de Pontevedra, 'Minidiario', 31 xullo 2005, 
p. 3. 
 
Comézase cunha serie de preguntas que fan alusión a personaxes dos contos que veñen a 
ateigar as estanterías das librarías galegas no verán de 2005, xa que as editoriais estiveron 
traballando para deixar todo a punto antes das vacacións para que os nenos puideran 
dispoñer dunha chea de libros en galego para ler nas vacacións de verán. Cita varios lugares 
onde se poden ler libros, sexa na praia, debaixo dunha árbore ou na piscina. O lugar non 
importa, o único é divertirse cun libro na man. Cítanse algúns dos títulos máis demandados 
en galego durante o que vai de ano, segundo a Asociación de Libreiros de Pontevedra. 
Algúns destes son: Os Bolechas, de Pepe Carreiro, ou Don Quixote e Breogán, de Anxo 
Fariña, editados por A Nosa Terra, e A escola de piratas, de Agustín Fernández Paz, 
Premio Edebé. A todos estes títulos que se citan no artigo hai que engadir a última fornada 
publicada polas editoriais galegas. Tamén se cita unha curiosidade, na que se di que 
segundo a Federación Galega de Libreiros, os que máis len en galego son os rapaces de 
menos de catorce anos e os xéneros máis habituais son a narrativa, a novela curta e o conto 
infantil. A partir desa idade só o continúan facendo aqueles que teñen unha verdadeira 
afección pola lectura.  
 
 
Mallo, Albino, 'Se abre hoy el VIII salón 'Viñetas desde o Atlántico', El Correo Gallego, 
'Hoy', 15 agosto 2005, p. 60. 



 
Comeza salientando a presenza do personaxe do Capitán Trueno e de Purita Campos, unha 
creadora veterana de cómics no VIII Salón Internacional de Cómic, "Viñetas desde o 
Atlántico" que será inaugurado na Coruña polo alcalde. Logo menciona a recuperación de 
extensión que ocuparán dentro do novo palacio de exposicións de Palexco e da sala Durán 
Loriga e o Quiosco Alfonso. Recolle as palabras do director da sala nas que di que este 
novo espazo máis amplo fará que as viñetas se expoñan non tan xuntas como en anos 
anteriores. De seguido, destaca a fama do personaxe do Capitán Trueno e outros personaxes 
como Goliat e Crispín, homenaxeados cincuenta anos despois da súa aparición. Apunta 
tamén a razón da homenaxe a Purita Campos que soubo facerse un oco importante dentro 
do mundo do cómic en toda Europa coa creación de Esther. Remata mencionando tres 
exposicións dentro do Quiosco Alfonso.  
 
 
Mallo, Albino, 'Un cómic defende a arquitectura e o patrimonio do medio rural', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 17 agosto 2005, p. 68. 
 
Albino Mallo presenta a Miguelanxo Prado e Alberto Unsaín como o autor da obra e o 
presidente do Colexio de Arquitectos da Coruña, respectivamente. Informa que neste 
colexio foi onde tivo lugar a presentación do cómic A mansión dos Pampín, escrito por 
Miguelanxo Prado. Seguidamente cóntase a historia da obra, que foi feita para que a 
poboación galega valore o patrimonio construído, comprenda o territorio e o preserve. 
Albino Mallo remata este artigo cunhas palabras de Alberto Unsaín nas que afirma que este 
cómic chegará a todos os colexios galegos para que os rapaces se decaten destes problemas. 
Di tamén que Miguelanxo Prado creou a historia de acordo coas ideas para darlle unha 
visualización gráfica ao tema de maneira que resulte agradábel para os rapaces.  
 
 
Mallo, Albino, 'Valorando o patrimonio con 'A mansión dos Pampín', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 17 agosto 2005, p. 39. 
 
Empeza comentando a exposición do cómic A mansión dos Pampín (2004) na sala de 
exposicións do Colexio de Arquitectos da Coruña. Indícase que os debuxos realizados polo 
ilustrador Miguelanxo Prado queren transmitir, a través dunha historia que fala da herdanza 
dunha casa de aldea, certos valores e circunstancias como son o valorar o patrimonio 
construído, comprender o territorio e preservalo. A continuación lémbrase que o presidente 
do Colexio de Arquitectos, Alberto Usaín, foi explicando estes valores a través dun vídeo e 
do cómic para conseguir así que aos rapaces lles resulte máis fácil e agradábel comprender 
eses conceptos. Finaliza cunhas observacións feitas polos debuxantes Enrique Ventura e 
Purita Campos, pola satisfacción que lles proporciona o Salón do Cómic coruñés que non é 
tan comercial coma o de Barcelona e que lle presta moita atención aos autores. 
 
 
MARÉ, 'Kalandraka afiánzase no mercado do libro luso', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 24 
febreiro 2005, p. 41. 
 
Anúnciase a publicación en portugués da obra de Leo Leonni, Frederick, a cargo de 



Kalandraka Editora, que xa a deu á luz en lingua galega. Explícase que nesta obra, un 
clásico da literatura infantil e xuvenil, se recrea a fábula da formiga e a cigarra. Sinálase 
que con esta nova entrega a editora galega xa ten publicados en Portugal trinta títulos, 
incluídos nas coleccións "Livros para sonhar" e "Minilivros". Adiántase que nos plans de 
futuro está o obxectivo de publicar dez novos títulos en portugués, entre eles A verdadeira 
historia da Carapuchiña, de A. R. Almodóvar; ou O pastor Raúl, de Eva Muggenthaler, 
ademais de reimprimir outros títulos anteriores como A cebra Camila ou A que sabe a 
Lúa?.  
 
 
MARÉ, 'Casalderrey abriu o 'Abril dos libros' de Pontevedra', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 3 
marzo 2005, p. 30. 
 
Infórmase da inauguración da quinta edición do programa municipal de animación á lectura 
do Concello de Pontevedra e indícase que foi Fina Casalderrey a encargada de ler unha 
declaración co fin de fomentar a lectura. Dise que deste xeito se conmemora o Día 
Internacional do Libro Infantil e Xuvenil e o Día Internacional do Libro. Remátase 
sinalando as rutas que aproveitando estas xornadas se realizarán pola cidade. 
 
 
MARÉ, 'Os clásicos, en galego', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 1 abril 2005, p. 47. 
 
Anúnciase a celebración do Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil que se celebrará 
no salón de ámbito cultural de El Corte Inglés da man de Gálix. Indícase que a esta 
celebración acudirán o escritor Santiago Jaureguizar e o Xabarín da TVG. Cóntase que o 
escritor comentaralle aos nenos como realizou O novo móbil do emperador, baseándose no 
libro do autor conmemorado con este acto, O traxe do novo emprador, e que o Xabarín lerá 
a mensaxe que escribiu un escritor hindú. Dise tamén que no acto se repartirán agasallos 
para adultos e nenos e se sorteará a realización da versión O soldadiño de chumbo, para o 
próximo ano, entre escritores e ilustradores. Finalmente, anúnciase que para rematar a 
xornada se fará entrega dos debuxos e textos participantes no III Premio "Día do libro 
infantil e Xuvenil". Tamén se fai referencia a outros actos levados a cabo tamén por Gálix 
dende o día 12 de abrir entre os que se atopa o maratón de lectura na sede da Fundación 
Granell e o reparto de libros para os nenos ingresados nos hospitais de Santiago de 
Compostela, Vigo e Lugo que serán entregados por diferentes escritores. 
 
 
MARÉ, 'Ler, un destino en común', Galicia Hoxe, 'maré Hoxe', 2 abril 2005, p. 41. 
 
Fálase da homenaxe realizada onte no Museo Granell de Compostela con motivo do 
bicentenario do escritor Hans Christian Andersen a cargo da Asociaicón Galega do Libro 
Infantil e Xuvenil (GÁLIX).  Destácase que se fixo unha maratón co fin de "buscar unha 
relación máis estreita entre pais e fillos coa lectura". Tamén se comenta que libros de Hans 
Christian Andersen como O patiño feo ou O soldadiño de Chumbo ilustran os debuxos 
feitos polos nenos previamente para preparar estas exposicións. 
 
 



MARÉ, 'Canadian Tour' made in Galicia', Galicia Hoxe, 'Maré', 5 maio 2005, p. 45. 
 
Infórmase da participación da compañía de teatro infantil Berrobambán na xira "Daily 
Canadian Tour", organizada polo Canadian Institute of Arts for Young People e na que 
levarán a escena trinta funcións en seis cidades canadienses. 
 
 
MARÉ, 'Dous manifestos no Día das Letras para o fomento da lectura en galego', Galicia 
Hoxe, '17 de maio', 17 maio 2005, p. 49. 
 
Dáse conta da posta en marcha da mensaxe do Día das letras Galegas 2005 da man da 
Fundación Gaixa Galicia, Gálix e o ámbito cultural de El Corte Inglés. Sinálase que na 
eleboración da mensaxe deste ano, dirixida a toda a sociedade galega, colabora a ilustradora 
Noemí López e as escritoras Elvira Pérez e Rosa Aneiros. Adiantáse que o obxectivo desta 
iniciativa, que chegará aos centros e bibliotecas galegas, é animar á lectura e conseguir 
respecto á cultura galega. Remátase dicindo que no 2004 participaron o ilustrador Xosé 
Cobas e as escritoras Paula Carballeira e Yolanda Castaño. 
 
 
MARÉ, 'As leccións dos clásicos', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 2 xuño 2005, p. 43. 
 
Achega á celebración do curso de formación continua da Universidade de Santiago de 
Compostela, "As literaturas infantís e xuvenís ibéricas", no que se reivindica un lugar para 
a literatura infantil e xuvenil nos plans de estudo universitarios. Dise que os promotores 
deste curso son A Biblioteca Nova 33, GALIX e a Universidade de Santiago de 
Compostela. Tamén se explica que este curso ten dúas modalidades, unha virtual, que ten 
lugar ao longo do mes de xullo, e unha presencial no de setembro. Sinálase que está 
dirixido por Blanca-Ana Roig Rechou e Pedro Lucas e que o tema específico nesta edición 
son os clásicos da literatura infantil. Destácase que van asistir profesores de diferentes 
ámbitos e niveis de ensino, así como especialistas na materia. Remátase aludindo ao tipo de 
destinatarios aos que vai dirixido, fundamentalmente mediadores (biblitecarios, alumnado 
universtario ou profesores de ensino medio) e que a duración deste é de sesenta horas.  
 
 
MARÉ, 'Tronos e lóstregos no salón da banda deseñada da Coruña', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 9 agosto 2005, p. 42. 
 
Anúnciase que o salón internacional do cómic "Viñetas desde o Atlántico" lle renderá 
homenaxe este ano ao Capitán Trueno. Sinálanse as datas de celebración do evento e 
recóllense as palabras do alcalde da cidade, nas que salienta a importancia dos heroes 
homenaxeados, así como a presenza das mulleres no ámbito da historieta. Finalmente, 
saliéntase que o director do salón tentou buscar artistas á marxe das canles comerciais e cita 
unha serie de autores que van participar nesta edición. 
 
 
MARÉ, 'Récord de visitantes no Salón do Cómic', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 22 agosto 2005, 
p. 31. 



 
Comeza dicindo que se clausura a VIII edición do Salón do Cómic da Coruña, que lle 
dedicou unha atención especial ao Capitán Trueno, ao que se lle rendeu unha homenaxe, así 
como se deu a coñecer o traballo de numerosos debuxantes. Segundo a organización, esta 
edición de "Viñetas desde o Atlántico" superou as pasadas coa visita de máis de setenta e 
dúas mil persoas. Tamén se dá conta do ciclo de actividades paralelas coa presenza da 
autores, calendario de charlas ou firmas. Sinálase que as distintas mostras de orixinais 
permanecerán até o día 29, entre as cales figura a obra orixinal do gañador do premio 
Castelao de Banda Deseñada, David Rubín, a cal se expón na Casa de Cultura Salvador 
Madariaga. 
 
 
MARÉ, 'Por un hábito de lectura', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 21 setembro 2005, p. 36. 
 
Nova da presentación dos primeiros seis títulos da Editorial Planeta&Oxford en Santiago de 
Compostela, compostos polos títulos Eioua e o seu nome, de Xoán Babarro; Un misterio na 
mochila de Alba, de Fina Casalderrey; Un tarro cheo de lapis, de Juan Farias; Contos con 
sombreiro, de Fina Casalderrey; e A noite da raíña Berenguela e Mambrú, cociñeiro de 
perfumes, de Xosé Antonio Neira Cruz. Recóllense as palabras dos responsábeis das 
editoras, que ofrecen un catálogo de cen títulos cos que buscan fomentar o hábito lector 
entre os máis novos. Sinálase que ademais de castelán, catalán e galego, en breve a editora 
quere ofrecer títulos en éuscaro. Ademais de sinalar a presenza de numerosos creadores na 
presentación, tamén se recollen as palabras de ilustradores como Jacobo Fernández, que 
destaca da obra de Xoán Babarro que é unha peza chea de acción; Kiko da Silva, que 
salienta que é a primeira vez que ilustra un texto de teatro, ou do tradutor Xabier Senín, que 
se refire a Juan Farias como un autor que escribe en galego con palabras en castelán. 
Remátase cun comentario das obras de Neira Cruz, que adianta que Mambrú, cociñeiro de 
perfumes nace coa vontade de converterse en serie, na que se aposta pola paz en tempos de 
guerra. 
 
 
MARÉ, 'De Galiza para os mozos', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 5 outubro 2005, p. 36. 
 
A noticia trata sobre a aposta que fai Xerais por varios xéneros (poesía, narrativa, ensaio…) 
e por autores galegos. Entre os que son citados na noticia pódese destacar a Teresa Moure, 
Ramón Carredano e Marilar Aleixandre, entre outros. Tamén se presta atención a unha 
tradución que acaba de sacar Xerais, titulada O portal dos elfos. Dise desta obra que foi 
elixida en EUA como a mellor das obras para os máis mozos e que recorda a O señor dos 
aneis. Ademais, o autor da noticia tamén comenta a nova obra de Marilar Aleixandre, Rúa 
Carbón, e di que para os máis pequenos Xerais acaba de editar Unha branca de cobre para 
Martiño, obra que conseguiu no 2005 o Premio Merlín. Finalmente, acábase a noticia 
comentando outras dúas publicacións de Xerais: Herba moura, de Teresa Moure, e o 
primeiro dicionario visual galego para os primeiros lectores. 
 
 
MARÉ, 'Kalandraka contra as dificultades da infancia', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 11 outubro 
2005, p. 42. 



 
Comeza informando de que a editorial Kalandraka acaba de editar dous novos libros da 
colección "Makakiños", destinada aos nenos con necesidades educativas especiais e creada 
hai un ano pola asociación galega BATA. Coméntase que El patito feo e Chivos Chivones, 
como os demais volumes desta colección, están dirixidos a rapaces con parálise cerebral, 
con trastornos do desenvolvemento ou da comunicación. Dáse conta das características 
destes volumes, nos que se destaca o emprego de Símbolos Pictóricos para a 
Comunicación, sistema do que se explica a súa orixe e en qué consiste, e destácase a 
importancia das ilustracións de Ana Sande e Federico Fernández. Finalmente, cítanse 
outros títulos editados pola editorial pontevedresa para este lectorado con dificultades.  
 
 
MARÉ, 'Hai que apoiar as obras de calidade', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 26 outubro 2005, p. 
37. 
 
Comézase falando do cambio de presidencia na Asociación Galega do Libro Infantil e 
Xuvenil (GÁLIX) e infórmase que a persoa que substituiu a Pilar Sanpedro é unha autora 
de Vilagarcía dedicada á ensinanza primaria, Gloria Sánchez. A continuación, alúdese ás 
razóns que motivaron o cambio nesta institución e recóllense as palabras de Gloria Sánchez 
a respecto do fomento da lectura entre os nenos  e das súas intencións á fronte da 
presidencia de GÁLIX. 
 
 
MARÉ, 'Cóntame outro conto', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 14 novembro 2005, p. 31. 
 
Anúnciase que a editorial OQO vén de tirar do prelo cinco novos títulos, que son álbums 
ilustrados nos que se narran contos de distintas culturas e de diferentes países. Das 
temáticas apúntase que xiran arredor dun xigante que rapta a unha nena campesiña 
(Verlioka), tres irmáns perdidos nun bosque (A bruxa regañadentes), os animais que 
colaboran xunto cos humanos (Palabras de crocodilo), lebres e hienas mentirosas (A cousa 
que máis doe no mundo) ou de príncipes, poetas e artistas que se enfrontan co seu pai 
(Valentino). Destácase que o humor e a ironía reinan nestas obras, que cunha calidade de 
edición excelente fan que cada libro sexa único. Tamén se anuncia que OQO vai editar 
doce novos títulos dirixidos a un público que rolde os doce anos. 
 
 
MARÉ, 'Máis luces ca sombras', Galicia Hoxe, 'Maré', 23 novembro 2005, p. 35. 
 
Informa do falecemento de María Victoria Moreno en Pontevedra por causa dun cancro de 
mama. Lembra que a autora relatou no seu último libro, Diario da luz e da sombra, a súa 
experiencia con esta enfermidade. A continuación, ofrécense algúns datos biográficos da 
escritora e noméanse algunha das súas obras. Finalmente, infórmase de cándo e ónde terá 
lugar o funeral e soterramento da escritora.  
 
 
MARÉ, 'Apontoando o futuro', Galicia Hoxe, 'Maré', 26 decembro 2005, p. 31. 
 



Comézase anunciado que no Nadal haberá unha serie de actos culturais en distintos lugares 
de Galicia. Seguidamente fálase de actos e lugares concretos. Infórmase da inauguración en 
Ourense da segunda MOTI na que estarán La Sal teatro coa súa montaxe Aguaire; Spasmo 
Teatro con Se busca, un desfile polas rúas; Aracaladanza con "Nada...Nada" e novamente 
Spasmo, con Sketching . Dise que na Coruña a Fundación María José Jove, a través do 
IMCE, organizará un festival de marionetas na sede da Fundación e no Fórum 
Metropolitano, coas compañías máis representativas de España, como Moncho Teatro, 
Teatro Alle Scala, La Carretera, Teatro de Elxe, Rodor ou Arbole Teatro de Marionestas de 
Zaragoza, coas funcións A ratiña presumida, De fábula, O Patiño Feo, Os contos de Maese 
Pérez, As aventuras de Pelegrín ou A volta ao mundo en 80 días. A seguir, infórmase das 
actividades que se van levar a cabo en Compostela. Así, indícase que o IGAEM organiza o 
Festival de Nadal de Teatro Infantil con cinco espectáculos, coa actuación de Berrobambán 
Teatro e novas apostas como o teatro con pompas de xabón, teatro de obxectos, 
papiroflexia ou danza contemporánea para público infantil. Entre as actuacións e compañías 
que participarán nos actos que terán lugar na cidade do apóstolo destácase Bufaplanetes, da 
compañía Pep Bou, baseada nas pompas de xabón; Diariamente, de José Campani, a 
compañía liderada por Paula Carballeira, Berrombambán Teatro, a a actuación dos 
granadinos La Sal Teatro.  
 
 
Martínez, Cecilia, 'El Salón del Cómic cierra sus puertas', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
verán', 2005, p. 76. 
 
Infórmase do peche do Salón do Cómic de Cangas, que este ano chegou á novena edición, e 
remata cun  balance moi positivo de participación, entre outros de Dani Montero, Marcos 
Calo, Fran Bueno ou Javier Pulido. 
 
 
 
Matamoros, Jose, 'Fiesta de la literatura infantil', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 2 
abril 2005, p. L15. 
 
En memoria do escritor danés Hans Christian Andersen e aproveitando a celebración do 
Día Internacional do Libro Infantil, a asociación Gálix, xunto a diversos escritores e 
ilustradores como Paula Carballeira, Isabel Freire, Xosé Antonio Perozo e Alberto Varela, 
firmarán e repartirán lotes de libros aos nenos e nenas ingresados na Escola Camilo José 
Cela do hospital Clínico de Santiago de Compostela. Tamén se informa de que, ao longo de 
todo o día, xente de todas as idades participará nunha maratón de lectura de traducións ao 
galego de libros do autor a homenaxear, dirixida polo museo Granell, e de que A Galería 
Sargadelos fixo a súa achega inaugurando a V Campaña de Animación á Lectura, onde 
estiveron presentes o alcalde de Santiago e a Concelleira de Educación.  
 
 
Matamoros, Jose, 'El valor de seguir aprendiendo', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 6 
abril 2005, p. L15. 
 
Dáse conta duns programas didácticos organizados para maiores e para nenos. O primeiro 



deles, coordinado por Lucía Serantes, ten como obxectivo a mellora da seguridade vial dos 
máis vellos tratando de falar daquelas situacións que máis lles poden afectar. Dito programa 
foi consensuado pola Fundación Caixa Galicia e pola Fundación RACC. Pilar Mariño, 
responsábel do Centro de Carreira do Conde, indica que sería interesante repetilo porque a 
seguridade vial é un tema que afecta a todos. Indícase que o segundo dos programas, 
organizado pola Asociación Galega do Libro Infantil con motivo do Día das Letras 
Galegas, está dirixido a nenos e lévase a cabo no Centro Comercial Compostela. Nel, os 
nenos puideron gozar de traballos de Hans Christian Andersen, Jules Verne e Tolkien. 
 
 
Michelena, Cristina, 'Los lectores más infieles', Diario de Pontevedra, 'vivir verán', 3 
agosto 2005, p. 55. 
 
Comeza salientando que a lectura é un pracer minoritario e que a mocidade só le se alguén 
a obriga. Dise que, segundo os mozos e mozas, no verán non hai tempo para ler e que polo 
curso len porque lles obrigan e sinálase que para eles o tempo de ver a televisión, a 
videoconsola ou o videoxogo cunde máis. Considérase que a oferta literaria para os mozos 
é moi ampla e divertida e destácase o papel da fundación Germán Sánchez Ruipérez  na súa 
loita por fomentar a lectura e pola innovación educativa. Coméntase que a maneira da 
Germán Sánchez Ruipérez de presentar os seus obxectivos é en internet cunha serie de 
propostas de libros divididos en segmentos de idade facendo unha relación que vai dende os 
máis clásicos até os máis vangardistas. Indícanse algunhas recomendacións: El traje nuevo 
del emperdaor (tres anos), Un lugar en el bosque (seis anos), La bicicleta de Sumji (a partir 
de doce anos). 
 
 
Michelena, Cristina, 'Kalandraka repite en Pekín', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
aquí/Cultura', 2 setembro 2005, p. 74. 
 
Dáse conta de que a editorial pontevedresa Kalandraka vai estar presente na Feira 
Internacional do Libro de Pequín. Lémbrase que xa estivera presente na Feira Internacional 
do Libro de Toquio e que busca con estas iniciativas estar presente no mercado asiático, un 
dos máis importantes en canto a compra e venda de dereitos. Adiántase tamén que esta 
editora vai estar en feiras como a de Frankfurt e Guadalajara (México).  
 
 
Miñán, Teresa, 'Hugo Andrade impartirá el taller de teatro que organiza 'Avante', Diario de 
Pontevedra, 'Sanxenxo/O Salnés', 29 setembro 2005, p. 18. 
 
Anúnciase que na localidade de Portonovo se vai facer un taller de teatro a cargo de Hugo 
Andrade, organizado pola asociación "Avante".  
 
 
Mosquera, Marcos, 'El Capitán Trueno comandará a los héroes del salón del cómic', La 
Opinión, 'La Opinión de verano', 9 agosto 2005, p. 27. 
 
Achégase á celebración do Salón Internacional de Cómic "Viñetas desde o Atlántico", do 



que salienta a boa acollida de público, e sinala que nesta edición o protagonista é o Capitán 
Trueno, do que se celebra o cincuentenario do seu nacemento. Destácase o  papel do grupo 
de debuxantes considerados á marxe do circuíto comercial que ofrecerán conferencias 
durante a semana no Kiosko, unha das sedes do Salón. Conta como as tiras deste debuxante 
aparecerá en carteis do Salón, asinados este ano por Nicolas de Crecy, que aparecerán en 
distintas salas da Coruña. Por último, remata dicindo que o Palacio Municipal e a sala da 
delegación coruñesa do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia se reservan para expoñer 
orixinais de Purita Campos e Miguelanxo Prado.  
 
 
N.P., 'Los lectores baioneses del futuro', Faro de Vigo, 'Val Miñor', 23 abril 2005, p. 22. 
 
Dáse conta da celebración dun taller literario organizado pola concellería de cultura de 
Baiona no que participaron uns sesenta rapaces que crearon relatos de aventuras, poemas, 
cómics, etc. a partir da elaboración dun personaxe proposto polos animadores Valeria 
Fernández e Javier Fernández. 
 
 
 
N.S., 'La literatura para niños comienza a tenerse en cuenta en la Universidad', El Correo 
Gallego, 'Galicia', 7 setembro 2005, p. 16. 
 
Comézase recordando que a literatura infantil é a grande esquecida nas universidades e nos 
traballos de investigación. A raíz desta afirmación, infórmase das actividades que se están a 
realizar para rematar con esta deficiencia. O artigo céntrase na iniciativa, encabezada pola 
galega Blanca Ana Roig Rechou, que están levando a cabo algúns profesores de diferentes 
universidades españolas e portuguesas. Nel recóllense algunhas das conclusións a respecto 
da literatura infantil e da súa importancia para a formación de lectores ás que os membros 
desta Red Temática de Literatura Infantil y Juvenil (LIJMI) chegaron. No marco da 
Universidade de Santiago e a respecto da literatura infantil destácase a realización dos 
cursos de formación continua centrados nesta temática que se realizan no mes de xullo 
(parte virtual) e no mes de setembro (parte presencial). 
 
 
Navaza, Nicolás, 'Marcado acento gallego', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Cómic', 17 
xullo 2005, p. 13. 
 
Dáse conta do rexurdir do cómic en Galicia, como testemuñan os actos organizados que 
converten a Galicia este verán no referente do cómic. Así as  I Xornadas de Banda 
Deseñada de Pontevedra ás que seguirán a novena edición do Salón do Cómic de Cangas, 
unha nova edición de Viñetas desde o Atlántico e, xa en outubro, as Xornadas de Banda 
Deseñada de Ourense. Tamén se precisa os autores que intervirán: Miguelanxo Prado, Kiko 
da Silva, Fran Bueno, Horacio Altuña, Xermán Hermida, Carlos Portela ou Álvaro Pons, 
entre outros. 
 
 
 



Nicolás, Ramón, 'O diario de Ana', La Opinión, 'Saberes', nº 101, 23 abril 2005, p. 6. 
 
Ramón Nicolás comenta a importancia do diario de Ana Frank e as múltiples traducións 
que se fixeron del. Indica que a primeira tradución ao galego se realizou no ano 2004 baixo 
a man de Tomás Ruibal e publicada pola editorial Kalandraka cando se cumpría o setenta e 
cinco aniversario do nacemento da autora. 
 
 
 
P.C.C., 'El uso de las nuevas tecnologías entra en competencia directa con la lectura', 
Diario de Ferrol, 'Fene', 16 outubro 2005, p. 11. 
 
Reprodúcese a reflexión que fai o encargado da biblioteca do IES de Fene, Miguel Anxo 
Romero, sobre as novas tecnoloxías (acceso a internet, uso do móbil, etc.) e a súa influencia 
no hábito lector da mocidade e recóllese a proposta deste bibliotecario para contrarrestrar o 
descenso de número de lectores: a potencialización da biblioteca escolar e a creación dun 
bibliobús. Indícase que para o dito propón a reorganización dos espazos da biblioteca para 
logo nos lugares que quedan baleiros levar a cabo audicións musicais, actividades 
culturais… En canto ao bibliobús, dise que a idea é a de crear un espazo cultural sobre 
rodas que iría percorrendo todos os centros da comarca. Así, o autor da proposta di que se 
podería facer intercambios de materiais usados. Finalmente, infórmase de que para levar a 
cabo a súa proposta Miguel Anxo Romero considera que é necesario o apoio da 
Administración Autonómica ou da Deputación da Coruña.  
 
 
P.M.L., 'Cómic, carreira de fondo', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 29 agosto 2005, p. 30. 
 
Comézase falando da VII Edición de "Viñetas desde o Atlántico" da Coruña, exposición 
referida ao mundo do cómic, o cal conta cada vez con máis seguidores aínda que foi moi 
difícil acadar este éxtio. Cítase de seguido a Xaquín Marín e Raimundo Patiño, dous 
debuxantes galegos coñecidos pola súa intención de introducir a cultura galega no cómic e 
pola creación, xunto con outros autores, da primeira revista de cómic en galego, A cova das 
Choias. Dise que na década dos oitenta foron numerosas as publicacións e revistas de 
cómic que apareceron e que facilitaron a súa expansión. Non obstante, indícase que non se 
trataba dun intento editorial serio de publicación de cómic. Recórdase que foi no ano 1988 
cando os autores galegos tentaron crear por primeira vez unha serie de álbums e cando 
xurdiu a idea da Xuntanza Editorial, centrada no único cómic que reflexaba unha historia 
de Galicia: Os viaxeiros do tempo. A continuación, lémbrase que un ano despois se formou 
o grupo Fronte Comisario, froito do principal movemento do mundo do cómic galego, e 
indícase que deste grupo xurdiron as primeiras xornadas de Banda deseñada en Ourense 
onde, a partir dese momento, se reúnen mozos autores galegos. Finalmente, destácase neste 
mundo das viñetas a Miguel Anxo Prado como autor de Trazo de xis, creador do Xabarín e 
deseñador de Men in black. 
 
 
Pazó, Yadira, 'A tradición oral é reivindicada en Santiago como paso previo á lectura', 
Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 1 maio 2005, p. 83. 



 
Anúnciase o peche da II Campaña de Animación á Lectura Palabras no bosque, promovida 
polo Concello de Santiago, que este ano se centrou na temática dos bosques. Infórmase que 
este acto contou coa intervención da profesora especialista en animación Manuela 
Rodríguez, quen resaltou a importancia da tradición oral como paso previo á lectura e a 
importancia das cantigas que axudan aos nenos no seu desenvolvemento. Así mesmo, dise 
que a profesora resaltou o deber tanto dos profesores como dos pais de inculcar o hábito de 
lectura, así como de fomentar actividades relacionadas con este. Recórdase que o acto tivo 
a colaboración da editorial Kalandraka que se ocupou de conseguir a máxima participación 
dos escolares. 
 
 
Peña, Abel, 'Seoane y el secreto de los libros', El Ideal Gallego, 18 febreiro 2005, p. 72. 
 
Dáse noticia de que a Fundación Luís Seoane organizou un taller baixo o título "A vida 
secreta dos libros e Luís Seoane" no que participaron case un millar de alumnos da 
provincia da Coruña. Sinálase que nestas xornadas didácticas os rapaces tiveron a 
oportunidade de facer o seu propio libro e aprender cousas sobre o traballo editorial, 
ademais de traballar valores tan destacados polo autor como a liberdade e expresión. 
 
 
Peña, Abel, 'Había una vez, hace 200 años...', El Ideal Gallego, 6 abril 2005, p. 72. 
 
Dá noticia do taller literario que con motivo do segundo centenario da morte de Andersen a 
Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil e o Corte Inglés organizaron. Indícase que 
nel participaron cincuenta nenos de entre oito e dez anos do Colexio San Francisco, os cales 
puideron escoitar os contos orixinais de Andersen e logo contaron a súa propia historia con 
bonecos de plastilina e outras figuras sobre fondos de cartulina. 
 
 
Peña, Abel, 'El secreto para no crecer jamás', El Ideal Gallego, 26 abril 2005, p. 60. 
 
Con motivo da celebración do Día do Libro, recórdase o pouco que os nenos len por mor 
das novas tecnoloxías e infórmase da proxección de varias películas que os responsábeis do 
centro cívico de San Diego prepararon para os nenos. Indícase que este centro  organiza ao 
longo de todo o ano talleres de lectura para nenos e sinálase que despois da visión de 
películas como Hook, na que Peter Pan non quere medrar, quizais os nenos vaian á 
biblioteca para atopar máis libros sobre este personaxe. 
 
 
Peña, Abel, 'Lo mejor es contarlo con viñetas', El Ideal Gallego, 24 agosto 2005. 
 
Faise referencia ás palabras que Manuel Pena lle dirixe ao seu alumnado do taller de 
debuxo relacionado coa importancia das ilustracións á hora de contar unha historia e 
ofrécese a opinión deste ilustrador a respecto do interese co que o público asistente se 
achega a estes talleres. Finalmente, indícase que Manuel Pena está moi satisfeito coas 
habilidades artísticas dos seus alumnos.  



 
 
Peña, Irene, 'OQO Editora' comeza a súa andaina da man dos máis novos', ABC, 'Galicia', 
17 xullo 2005, p. 35. 
 
Coméntase a aparición dunha nova editorial, OQO Editora, que recupera novos contos e 
lendas de diferentes culturas tentando desenvolver cos seus libros a imaxinación, humor, 
reflexión, creatividade... Indícase que arranca coa publicación de catro libros en galego, 
castelán e catalán e que contará con ilustradores xa recoñecidos e outros do mundo do 
cómic, escultura, pintura. A articulista di que OQO busca que cada libro sexa diferente e 
que se fixa na calidade das súas edicións con encadernación en cartoné e ilustracións a toda 
cor. Informa de que a editora pón á venda dúas coleccións: a colección O (3- 7anos) e a 
colección Q (8- 12 ). Na primeira colección indícase que se inclúen os libros Rata Tomasa 
e Tom Ratón, de Marisa Núñez e ilustrado por A. Cimatoribus, versión dun conto 
tradicional de Brasil, e Manda Narices, conto popular de Québec con ilustracións de Iván 
Prieto. Na segunda, inclúense O cuarto prohibido, conto popular castelán adaptado e 
ilustrado por Itziar Ezquita, e Celestino Tarambaina, tamén de Marisa Núñez e ilustrado 
por Mariona Cabassa, na que se narra a historia dun home solitario. Irene Peña finaliza 
indicando que a finalidade desta editora é facer bos libros para que os nenos lean por pracer 
e se convertan en persoas creadoras de valores e cultura; non consumidores pasivos de 
cultura producidos por outros.  
 
 
Pereira, Javier, 'La ciudad se convierte en un escenario de tebeo', La Opinión, 'La Opinión 
de verano', 16 agosto 2005. 
 
Javier Pereira comeza facendo referencia ao comezo do VIII Salón Internacional do Cómic 
"Viñetas desde o Atlántico", e di que este ano se rende homenaxe ao Capitán Trueno, que 
celebra o seu aniversario. Salienta a participación dunha serie de invitados tales como o 
debuxante galego Fran Bueno, George Pratt… Recorda que a mostra ten reservado un 
espazo para o público feminino onde poderán contemplar creacións de autoras como Purita 
Campos, Raquel Alzate… Segue falando dos edificios onde se distribuirá a mostra desta 
edición e entre eles encóntrase o Palacio Municipal, o Kiosko Alfonso, o Palexco… Logo 
recolle unha serie de manifestacións e declaracións do director desta edición, Miguel Anxo 
Prado, sobre os invitados, as celebracións do cincuenta aniversario do Capitán Trueno, 
sobre o cómic en Galicia… Remata facendo referencia ao cómic feito en Galicia e aos 
debuxantes galegos, que tamén están presentes nesta edición do Salon do Cómic. 
 
 
Pérez, Iria, 'El Bibliocampamento, alternativa creativa a los tradicionales sol y playa', 
Atlántico Diario, 'Verano', 14 xullo 2005, p. 24. 
 
Anúnciase a celebración da terceira edición do Bibliocampamento iniciado pola Biblioteca 
de Vigo, na que se sinala que se organizaron catro grupos de quince nenos situados por 
idades. Repásase a oferta dirixida a cada banda de idade e saliéntase que esta é unha 
alternativa para o tempo de lecer na que os máis novos poden seguir aprendendo despois de 
rematar o curso escolar. Entre as actividades que se levan a cabo sinálanse as sesións de 



contacontos ou as manualidades.   
 
 
Pino, Concha, 'A Feira do Libro adianta a súa cita á última semana de abril ', La Voz de 
Galicia, 'Santiago', 12 abril 2005, p. 8. 
 
Infórmase do adianto temporal da celebración da Feira do Libro en Santiago de 
Compostela. Antón Pedreira, presidente da Agrupación de Libreiros de Santiago e 
coordinador da feira, indica que haberá dúas novidades editoriais: a presentación das obras 
Xentes e camiños de Xosé Neira Vilas e Outra idea de España, de Suso de Toro. Ademais, 
tamén salienta a participación doutros escritores como Ramón Loureiro ou Méndez Ferrín e 
a celebración dun recital poético ou a entrega dos premios Gálix. 
 
 
 
R.G., 'Editados en Portugal 20 títulos da serie galega 'Os Bolechas', La Voz de Galicia, 
'Cultura', 31 xaneiro 2005, p. 55. 
 
Anúnciase que o grupo de irmáns Os Bolechas, habituais nos fogares e aulas gaelgos, veñen 
de ser publicados en portugués. Explícase o motivo da viariación no nome, de Bolechas a 
Bochechas, e sinálase que se está publicando unha nova serie, "Os Bolechas queren saber". 
Recóllense as palabras do editor, nas que expresa os obxectivos da editorial, entre eles os 
de  chegar a todos os tramos da nenez. Sinálase que outro apartado desta editorial é Os 
Formigóns, na que se tratan temas ecolóxicos. 
 
 
Rodríguez Ferreirós, Eva, 'Aquela Noiteboa dunha familia lectora', Diario de Pontevedra, 
'Navidad', 24 decembro 2005, p. 38. 
 
Narración na que se presenta e describe a vida en dúas cidades opostas: a marabillosa 
cidade de Librópolis, na que vive Don Dicionario, Dona Enciclopedia, Contiño e Noveliña; 
e Mecanolandia, cidade habitada por Don Ordenador, Dona Televisión, Robotiño e 
Calculadora. Explícase que en Noiteboa produciuse o encontro de Contiño con Robotiño, 
no que ambos os dous falan das súas características e se comezan a coñecer. Como Contiño 
se perde e non sabe voltar á súa casa, a familia do novo amigo préstalle a súa axuda e todos 
rematan celebrando a Noiteboa na casa dos pais de Contiño. 
 
 
Rodríguez, A., 'Ofrecen a niños en Mos un taller de títeres y varias representaciones', Faro 
de Vigo, 'Louriña-Condado', 21 decembro 2005, p. 14. 
 
Ofrécese información relevante sobre os talleres e representacións de títeres organizados 
pola Consellería de Cultura de Mos. Indícase a idade máxima dos participantes, a data de 
comezo e remate do prazo de inscrición nestes talleres, o horario e os estabelecementos nos 
que estas actividades se levarán a cabo, así como a temática das mesmas. Respecto ás obras 
que se van representar indícase que correrán a cargo de Tanxarina, Viravolta, Tres Globos e 
Buratini. 



 
 
Rodríguez, Adriana, 'O escritor Xosé Miranda recupera da tradición oral galega as 
historias fantásticas', Diario de Arousa, 'Escritores', 6 marzo 2005, p. 24. 
 
Dáse conta da visita de Xosé Miranda ao instituto de Sanxenxo para facer unha lectura da 
súa obra, Pel de lobo (2002), gañadora do Premio Merlín de Literatura Infantil. Lémbrase o 
argumento desta novela na que se narra a historia de Fulgencio Nóvoa e o seu fillo Xosé, 
bos cazadores de lobos, que son chamados ao Incio para cazar un animal que non lle ten 
medo ao home nin ao lume. Recóllense as palabras de Miranda, nas que destaca a riqueza 
da tradición oral galega en mitoloxía, sinala que fai o que máis lle gusta e lémbrase que até 
o de agora ten publicadas case corenta obras, algunhas delas na colección "Cabalo buligán" 
con Antonio Reigosa ou o Diccionario dos seres míticos galegos.  
 
 
Rodríguez, Ana, 'Aprendendo a ler con moita arte', La Opinión, 'Cultura', 31 decembro 
2005, p. 50. 
 
Infórmase das propostas editoriais de Faktoría k de Libros, editorial nacida ao carón de 
Kalandraka e que propón como novidades a obra de Ramón Trigo, As luces que se acenden 
e se apagan, que é unha reflexión sobre a creación artística dirixida a nenos, e Bestiario de 
Stéphane Poulin, ambas en versión galega e castelá. Outros volumes para nenos son os 
libros da colección de cómic BD Banda como Fiz ou Astro. Finalmente, faise referencia ao 
traballo esditorial de Kalandraka e aos premios recibidos desde a súa creación por edicións 
como a da colección Makakiños. 
 
 
 
Rodríguez, Nuria, 'Tres mil historias sobre papel', La Opinión, 'Eume', 2 decembro 2005, 
p. 21. 
 
Informa do impulso levado a cabo por profesores do colexio da parroquia eumesa de 
Andrade de educación infantil e primaria na inauguración dunha biblioteca. Manifesta que 
na sala xa se gardan  máis de tres mil tomos e mostra o percorrido para chegar dende a 
porta do colexio até esta "habitación dos saberes". Logo de referirse á inauguración da 
mesma, céntrase na exposición do Cuento de la ballena. Remata coa referencia á posta en 
marcha de diversas actividades como o club de lectura "O Rally lector" ou o "Cuento 
Viajero" para axudar ao fomento da lectura. 
 
 
Romero, Marga, 'Falando con balas', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 116, 'Libros', 17 
marzo 2005, p. IV. 
 
En primeiro lugar, alude á colección de teatro escolar "A Pinguela" para logo facer 
referencia á obra Falando con balas (2004) de Xoán Carlos Garrido Couceiro. Di que se 
trata dunha obra pedagóxica e teatral na que o dialógo estabelécese ao longo dos séculos. 
Trata o argumento e ofrece uns apuntamentos sobre Alexandre Bóveda, personaxe a través 



da que se tece a obra.  
 
 
 
Ruibal, Arturo, 'La niña disfrazada de maestra', El Ideal Gallego, 'El perfil', 31 decembro 
2005, p. 8. 
 
Achega á personalidade de Fina Casalderrey, da que comeza facendo referencia á gran 
calidade das súas obras dirixidas á infancia. Considérase que esta capacidade da autora vén 
dada polo feito de que lembra as historias que lle contaba seu pai cando era nena, ademais 
do feito de sentirse rodeada de xente da súa familia e do seu cariño. Tamén se dá conta da 
profesión como mestra, que considera que é un disfraz, pois ela é unha nena máis, 
compartindo a admiración cos pequenos por todas as cousas. Repasa algúns dos seus 
traballos dirixidos á infancia e os galardóns que obtiveron, como O misterio dos fillos de 
lúa, Dúas bágoas por máquina e O estanque dos parrulos feos, entre outros. Remata 
referíndose ao que se entende por literatura e anuncia que con este perfil pecha esta sección, 
que se mantivo durante dous anos. 
 
 
S.A., 'Más de 3.000 escolares han participado en un programa de lectura', La Opinión, 
'Cambre/Culleredo', 19 maio 2005, p. 16. 
 
Destácase que máis de tres mil escolares participaron ao longo de sete meses no ciclo de 
animación á lectura organizado pola Consellaría de Cultura. Infórmase de que este acto 
comezou en novembro e rematará esta semana. Tamén se dá conta dalgunhas das 
actuacións que se levarán a cabo no marco deste ciclo infantil de animación á lectura antes 
da súa clausura. 
 
 
S.J., 'Fernández Paz falará o xoves en Bolonia sobre literatura infantil', El Progreso, 
'Cultura y comunicación', 12 abril 2005, p. 71. 
 
Anúnciase que o escritor Agustín Fernández Paz acudirá en representación galega á Feira 
Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Boloña. Indícase que a feira tamén contará coa 
presenza do libro de Xosé Manuel Marcos, O brindo de ouro. A chamada do brindo. 
Coméntase o galardón que recibiu esta obra, así como tamén un pequeno resumo do seu 
argumento. 
 
 
S.P., 'La biblioteca animará a leer a los niños con ayuda de la música', La Opinión, 'Narón', 
16 febreiro 2005, p. 21. 
 
Anúnciase unha campaña de lectura que leva por título "Tempo de contos" na biblioteca do 
Alto de Narón dirixida aos máis pequenos. Adiántanse as datas de celebración e algunhas 
das actividades a realizar como os "trocacontos". Remátase sinalando o orzamento desta 
iniciativa e outras iniciativas municipais nas que se enmarca, como charlas con escritores 
ou itinerarios didácticos. 



 
 
S.P., 'La biblioteca de O Alto fomenta la lectura entre los niños', La Opinión, 'Narón', 31 
marzo 2005, p. 24. 
 
Fálase dun programa de animación á lectura para nenos, levado a cabo polo Concello de 
Narón, no que se levarán á práctica varias actividades e actos como son un "Almorzo con 
contos", un espectáculo a cargo da compañía Picompé ou un minimaratón infantil. 
Finalmente, dise que o ciclo concluirá en maio cun taller de "Trocontos" e un maratón de 
lectura solidario. 
 
 
Salgado, Fernando, 'Lectorín sale al encuentro de los jóvenes', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
aquí/Cultura', 20 abril 2005, p. 84. 
 
Dáse conta da celebración no recinto feiral Fexdega, en Vilagarcía de Arousa, dunha cita 
coa literatura para a que colaboraron diversas editoriais. Infórmase polo miúdo das 
actividades dirixidas aos rapaces realizadas ao longo dos diferentes días que a cita ten lugar 
e recóllense opinións dos organizadores sobre a asistencia do público infantil e sobre as 
actividades a este dirixidas.  
 
 
Santamarta, Rubén, 'El cómic gallego reivindica su vitalidad en el Salón de Barcelona', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 8 xuño 2005, p. 54. 
 
Dáse conta da actividade do cómic galego na vixésimo terceira edición do Salón do Cómic 
en Barcelona. Cóntasenos que, entre moitos proxectos, destaca a candidatura da obra de 
Miguelanxo Prado A Mansión dos Pampín (2004) á mellor obra en español e mellor guión. 
Adiántanse outros proxectos de Prado, así como a candidatura de Kiko da Silva á mellor 
publicación polo fanzine BD Banda e á mellor revista con Mister K, unha publicación de El 
Jueves que compite, á súa vez, con Dos veces breve, na que colabora a aurosá Enma Ríos. 
Remata enunciando a candidatura ao mellor álbum estranxeiro e a posibilidade doutro 
premio para algún autor ou autora galegos porque aínda falta o premio do público. 
 
 
Santos, Agatha de, 'El arte a disposición de los niños', Faro de Vigo, 'Sociedad y Cultura', 1 
agosto 2005, p. 23. 
 
Comeza declarando que a editorial galega Kalandraka viu cumprido o seu soño de publicar 
os cinco primeiros títulos da colección "Do berce á lúa", para nenos de cero a tres anos. 
Infórmase que estes títulos reciben o nome de "poegramas" a través dos cales os nenos e 
nenas que aínda non saben ler van relacionando os textos moi básicos. A continuación, 
preséntase ao autor Antonio Rubio Heredero, como un poeta, maestro e bibliófilo, e mais 
ao creador dos debuxos, Óscar Villán, como un experto no mundo da ilustración infantil, 
aínda que destaca que este foi a primeria vez que ilustra un libro para nenos tan pequenos. 
Menciónanse os títulos desta colección e fálase doutra novidade desta editorial: o libro 
escrito por Tim Bowley e ilustrado por Inés Vilpi. Finalmente, fálase do segundo volume 



da colección "Sondeconto", titulado Concerto para animais, publicado na mesma editorial, 
baseado nun conto tradicional colombiano e ilustrado por Roger Olmos. Indícase ademais 
que se pode escoitar o texto recitado por Sergio Pazos e acompañado da música de Andrés 
Valero interpretada polo Coro de Nenos Cantores da Orquestra Sinfónica de Galicia.  
 
 
Santos, Agatha de, 'Cuentos en pictogramas', Faro de Vigo, 'Sociedad y Cultura', 5 
novembro 2005, p. 51. 
 
Dáse conta de que a Editorial Kalandra e BATA presentaron o día 4 de novembro do 2005, 
en Vigo, dous títulos para nenos con autismo, El patito feo e Chibos chibóns, da colección 
"Makakiños", enfocada a nenos con necesidades especiais, un proxecto impulsado polo 
colectivo Baión Asociación de Tratamento do Autismo (BATA). Cóntase que a 
presentación se levou a cabo coa lectura dun conto a un grupo de nenos na libraría Libros 
para Soñar de Vigo. Segundo Carmen Márquez, psicóloga de BATA, a idea é que "las 
familias tuvieran un material de apoyo con la adaptación de cuentos clásicos, para facilitar 
la lectura a estos niños". Explícase o sistema empregado de pictogramas, pois os textos e 
ilustracións deben ser o máis sinxelas posíbeis para que a persoa con autismo comprenda a 
mensaxe, ademais de non empregar simbolismos e con gran reforzo de cores e debuxos. 
 
 
Sierra, María, 'El Salón del Cómic dará paso a los dibujantes menos comerciales', El Ideal 
Gallego, 'A Coruña', 5 xullo 2005, p. 17. 
 
Infórmase da celebración da novena edición do Salón Internacional do Cómic "Viñetas 
desde o Atlántico", dirixido por Miguelanxo Prado, quen salienta que o contido desta 
edición está dedicado a autores de menor sona, concretamente, expoñerase a obra de 
George Pratt, Enrique Breccia, Raquel Alzate, Javier Olivares e Fran Bueno Capeáns. 
 
 
Suárez, Martiño, 'A escritora Victoria Moreno morre tras anos de loita contra o cancro', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 23 novembro 2005, p. 46. 
 
Dáse conta do pasamento de María Victoria Moreno aos sesenta e cinco anos de idade por 
mor dun cancro, experiencia que relatara en Diario da luz e da sombra. Lémbrase que, 
malia a súa procedencia estremeña, boa parte da súa produción foi publicada en lingua 
galega, decisión que tomou por influencia de Xesús Alonso Montero. Alúdese a algunhas 
consecuencias desta decisión, como a perda do seu pasaporte, pero tamén á recompensa co 
premio O Facho en 1975. Saliéntase que unha das súas obras máis coñecida é Anagnórise, 
aínda que a autora manifestaba preferencia por Leonardo e os fontaneiros. Lémbranse 
outros títulos, entre eles o seu penúltimo libro, Diario da luz e da sombra, no que relatou a 
súa vivencia coa enfermidade. Remátase indicando o lugar e hora do funeral, así como a 
decisión de que a súa biblioteca, máis de cinco mil exemplares, vaia ao Instituto Torrente 
Ballester, no que traballaba. 
 
 
U.L., 'Música, cine y títeres centran el programa estival del centro social padronés', La Voz 



de Galicia, 'Comarcas', 7 xullo 2005, p. L9. 
 
Infórmase de que o Concello de Padrón iniciou neste mes de xullo o programa de 
actividades culturais programadas para o verán (proxeccións de películas, concertos, etc.) e 
dáse conta de cada unha delas así como do seu horario. Entre as actividades dirixidas aos 
máis novos destácase que no mes de agosto actuará Títeres Cachirulo. Finalmente, o artigo 
remata sinalando á Consellería de Cultura e á Deputación Provincial da Coruña como os 
patrocinadores destas actividades, que por outra parte financian moitas actividades da 
comarca.  
 
 
V.O., 'É hora de que a Xunta apoie os debuxantes', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 7 xullo 2005, p. 
45. 
 
Fálase da adaptación d'Os tres porquiños que está preparando o ilustrador vigués Kiko 
Dasilva, para Kalandraka Editora. A continuación, recórdase que este debuxante recibiu o 
premio ao mellor fanzine no Salón do Cómic de Barcelona por BD Banda. Recóllese a 
opinión deste ilustrador a respecto das oportunidades de traballo dos debuxantes galegos 
dentro e fóra de Galicia e a respecto do papel da Xunta en relación ao apoio a este grupo de 
profesionais.  
 
 
Varela, María, 'Adeus 'principiña'', Diario de Pontevedra, 'Cultura', 23 novembro 2005, p. 
81. 
 
Bótase man da historia do Principiño para a seguir falar da escritora María Victoria 
Moreno, quen, segundo a articulista, estaba sempre a compartir a súa vida e tesouros cos 
demais, xa que ela trataba os seus libros coma tesouros. Seguidamente, María Varela 
comenta como foron os seus encontros coa escritora cando a foi a visitar á casa en diversas 
ocasións.  
 
 
Veloso, Estela, 'Conciencia ambiental', Atlántico Diario, 'Morrazo', 12 maio 2005, p. 20. 
 
Estela Veloso informa da presentación da exposición "25 anos de medio ambiente con 
Xaquín Marín", composta de dezanove paneis de diferentes tipos que retratan os problemas 
mediambientais de Galicia dende 1976 até 2001. Indícase que esta exposición permanecerá 
aberta até finais de maio no IES As Barxas do concello de Moaña, que a organizou por 
motivo do Día das Letras Galegas. Recóllese que a exposición foi inaugurada por Libertad 
Cruz, a concelleira de Xuventude, e o seu horario de visita. Tamén se anuncia que no 
mesmo lugar da exposición se celebrará o fallo do xurado do VII Concurso de Banda 
Deseñada, que á súa vez ten por tema o medio ambiente. Coméntase que o concello 
pretende expoñer todos os traballos a principios de xuño e dar a coñecer aos gañadores do 
ano anterior. Estela Veloso tamén  informa das tres categorías coas que conta o concurso e 
resalta que este ano a participación foi moi baixa. 
 
 



Veloso, Estela, 'Futuros dibujantes, en el Salón del Cómic de Cangas', Atlántico Diario, 
'Verano', 20 xullo 2005, p. 24. 
 
Anúnciase a celebración da IX Edición do Salón do Cómic de Cangas, do que se adiantan 
aspectos como que é unha edición organizada pola Concellaría de Xuventude, que é unha 
cita importante para os amantes das viñetas e que no día de onte tiveron lugar algúns 
talleres dirixidos á infancia dos debuxantes Xosé Antonio Calvo e Dani Montero. Adiántase 
tamén que dentro deste evento se van proxectar películas e que terán lugar conferencias e 
coloquios dalgúns autores coñecidos.  
 
 
Villar, C., 'Unha imaxe e mil palabras galegas', Faro de Vigo, 'Sociedad y Cultura', 18 
maio 2005, p. 41. 
 
Anúnciase a iniciativa que desenvolveu a Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil, 
xunto coa Fundación Caixa Galicia, para fomentar a lectura nos máis novos a través dun 
cartel, no que aparece unha árbore ilustrada por Noemí López e dous relatos das autoras 
Rosa Aneiros e Elvira Pérez. 
 
 
Villaverde, Bibiana, 'El cómic será protagonista de varias charlas y exposiciones durante 
julio', Diario de Pontevedra, 'Pontevedra/Ciudad', 2 xullo 2005, p. 8. 
 
Infórmase das primeiras Xornadas do Cómic que terán lugar en Pontevedra e que están 
incluídas nas actividades de "Pontevedra 2005". Refírese ao crecente protagonismo do 
cómic, o cal non é só un medio de entretemento senón tamén unha nova forma de 
expresión. Saliéntase que tres das obras galardoadas no XXIII Salón Internacional do 
Cómic van protagonizar tres exposicións simultáneas, así como diversas charlas nas que 
van participar autores destas obras premiadas.  
 
 
VV. AA., 'Vigo, Verne y el mar', Faro de Vigo, 16 outubro 2005, pp. 1-24. 
 
Suplemento especial que o xornal Faro de Vigo editou con motivo do centenario do 
falecemento de Jules Verne, no que se fai especial fincapé na relación do autor co mar e coa 
cidade de Vigo; faise referencia neste suplemento, así mesmo, á Volta ao Mundo de Vela 
que este ano partirá de Vigo. Conxugando todos estes elementos, ofrécense unha serie de 
artigos de diferentes autores nos que se realiza unha achega á biobibliografía de Verne, a 
súa relación con Galicia ou á importancia que para Vigo vai ter o acontecemento deportivo 
antes sinalado. Deste xeito, Ana Rodríguez fala dos monumentos existentes na cidade de 
Vigo e dedicados ao escritor, incluíndo entrevistas cos seus autores; Natalia Álvarez dá 
conta da exposición 'La vuelta a Verne en ochenta fotos' que se exporá na cidade a partir do 
18 de outubro; fálase de diferentes lugares da cidade olívica, por exemplo do seu Museo do 
Mar; Ana Rodríguez realiza unha biografía do autor francés, ao que considera un 'excelente 
narrador maltratado por la crítica', e fala da súa obra; inclúese un fragmento da obra Vinte 
mil leguas de viaxe submarina, concretamente o momento no que Verne fala da baía de 
Vigo; e acóllense distintos traballos sobre feitos históricos da cidade. Así mesmo, neste 



suplemento inclúense unha serie de traballos que polo seu contido e relación coa literatura 
galega infantil e xuvenil describimos a continuación: 
 
- Natalia Álvarez, 'O máxico mundo das viaxes segundo os mestres da palabra', p. 7. 
 
Anúnciase a celebración dunhas xornadas sobre a oralidade nas que van participar Carlos 
Blanco, Cándido Pazó, Paula Carballeira e Pepo Suevos. Recóllense as palabras destes 
contacontos e sinálase o día da súa actuación. Tamén se adianta que Suevos vai falar dunha 
viaxe, do mesmo xeito que Carlos Blanco, quen considera que non se trata de contar o que 
Verne deixou escrito, senón de que cada un ten que facelo do que máis lle interesa. 
Recóllense as palabras de Paula Carballeira nas que se refire á importancia que teñen os 
sentimentos e as emocións nas historias dirixidas aos máis novos, así como o feito de que 
participen activamente no narrado. 
 
- J.A.Otero/A. Rodríguez, 'Vigo recibe al ilustre novelista', p. 12. 
 
Lémbrase que Jules Verne estivo na cidade de Vigo en dúas ocasións, en 1878 e 1884, a 
onde chegou a bordo do seu iate Saint Michel III. Reprodúcense parágrafos das notas de 
prensa que naqueles días daban conta da visita do autor francés e tamén se lembra o escrito 
polo propio Verne sobre estas estadías, nas que tivo a oportunidade de coñecer a cidade e 
recibir o respecto e cariño da súa xente. 
 
- Ana Rodríguez, 'Un excelente narrador maltratado por la crítica', p. 14. 
 
Con motivo da celebración da efeméride do primeiro centenario da morte de Jules Verne, 
faise unha reflexión sobre a calidade deste autor francés e as consecuencias de ter sido 
encasillado na literatura xuvenil, feito que lle afectou de maneira negativa. A seguir, dise 
que a primeira obra de éxito foi Cinco semanas en globo, para finalizar a noticia nomeando 
as obras máis salientábeis do autor tanto en teatro, poesía como en novela, e con títulos 
como Viaxe ao centro da terra, 20.000 leguas de viaxe submarina, etc. 
 
 
X.A.R., 'Máis de 400 rapaces animáronse a ler na Biblioteca carballiñesa o trimestre 
pasado', La Región, 'Ourense', 27 xaneiro 2005, p. 11. 
 
Infórmase de que nenos e nenas de entre cinco e nove anos se reúnen todas as tardes dos 
venres na Biblioteca Pública de Carballiño, onde se leva a cabo, dende o pasado mes de 
outubro, unha campaña para achegar os libros á escola e aos rapaces.  
 
 
X.C., 'Falece María Victoria Moreno, a escritora que enfrentou a morte', A Nosa Terra, nº 
1199, 'Cultura', 24 novembro 2005, p. 30. 
 
Dáse conta da morte da escritora María Victoria Moreno, "A amante do silencio", como a 
cualificaron na despedida os membros de GALIX. Saliéntase que nun traballo da autora en 
A Nosa Terra facía gala da súa felicidade como docente e a paixón que lle suscitaba 
traballar coa mocidade, á que consideraba o eixe do mundo e impulsora inevitábel do seu 



cambio. Coméntase que xa doente, tentou voltar ao ensino, pero que o deixou pouco tempo 
despois ao sentirse sen forzas. Dáse a seguir unha pequena biografía, destacando a súa 
chegada a Galicia aos vinte e dous anos e a súa vinculación con esta terra, que comezou en 
Lugo e dende aquela ao observar cómo se distribuía socialmente a lingua decidiu aprender 
o idioma. Faise un percorrido por parte da súa obra dende Mar adiante, que estabelece para 
sempre o seu compromiso co galego, pasando por outros que fan que sexa especialmente 
querida polos máis novos, polo seu valor estético e sensibilidade. Remátase o traballo 
falando do libro escrito durante a súa enfermidade, Diario da luz e da sombra, onde mostra 
a súa visión ante a morte como algo inevitábel.   
 
 
 
 

VIII. LITERATURA DE TRANSMISIÓN ORAL 
 
 
VIII.1. RECOMPILACIÓNS, MONOGRAFÍAS E LIBROS 
COLECTIVOS 
 
Ameixeiras, Xosé, Salto: Feitos, lendas e outras curiosidades, prólogo de Manuel López 
López, Salto: Asociación Neira Marcos de Salto,  2005, 71 pp.  (DL: C-0197/05) . 
 
O prologuista, Manuel López López, que fora mestre en Salto na década dos setenta, 
lembra á súa compañeira docente Carmen Neira Marcos e destaca o valor fundamental da 
obra: a memoria. Di que: "Todos os seres (...) teñen a súa historia pero non todos 
permanecen nela". Segue unha brevísima introdución laudatoria do lugar que recolle 
palabras do poeta Jesús J. Aguiar, emigrante en Arxentina, sobre a súa terra natal. A partir 
de aí o libro deseña unha visión panorámica e multiperspectivada da historia e 
peculiaridades da parroquia: xacementos arqueolóxicos; reformas administrativas; 
casamentos e construcións propias do poderío dos vellos fidalgos... No aspecto máis 
puramente literario, inclúese a transcrición dun conto de transmisión oral "Eutelo e mais 
San Miguel"; cítanse palabras de Ramón Otero Pedrayo na súa Historia de Galiza cando 
describe o Val de Vimianzo e de Manuel Rivas a propósito do río de Soneira; e alúdese a 
outras historias de transmisión oral, unhas sobre supostas reunións da Inquisición na ermida 
da Peregrina, e outras sobre a Santa Compaña que teñen por escenario o lugar do cruceiro 
da Gándara. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- J. Trillo, 'La parroquia de Salto plasma su historia en un libro, obra del periodista Xosé 
Ameixeiras', El Correo Gallego, 'Área de Compostela', 24 febreiro 2005, p. 42. 
 



Dá noticia da publicación por parte da Asociación Neira Marcos do libro Salto: Feitos, 
lendas e curiosidades, realizado por Xosé Ameixeiras con prólogo de Manuel López. Avisa 
da presentación, día e hora, dos invitados e da festa final. 
 
 
 
Couceiro Freijomil, Antonio, Cousiñas, limiar de Xoán Xosé Fernández Abella, 
Pontedeume: Sociedad Filatélica, de Arte y Humanidades Eume �♦,  2005, col. Pablo 
Díaz Novo, nº 2, 189 pp.  (DL: C-2180-05) . 
 
Volume no que se recolle a até agora inédita colección de mil contos, coplas e cantares  de 
Antonio Couceiro Freijomil (Pontedeume, 1888-Santiago de Compostela, 1955). 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.J.R., 'Un libro recoge cantares inéditos de Couceiro Freijomil', Diario de Ferrol, 'CGS', 
22 outubro 2005, p. 17. 
 
Dá conta do acto de presentación do libro Cousiñas, evento encadrado dentro das 
actividades programadas pola Sociedade Filatélica, de Arte e Humanidades "Eume" para 
conmemorar o cincuenta aniversario do falecemento de Antonio Couceiro Freijomil. 
Salienta que a obra recolle diversos textos que escritor presentou en 1951 ao premio 
Castelao do Centro Galego de Bos Aires.     
 
 
 
 
Dasairas Valsa, Xerardo, Campás e campanarios, Vigo: Ir Indo Edicións,  2005, 161 pp.  
(ISBN: 84-7680-512-8) . 
 
Estudo etnográfico sobre as campás e o seu mundo artellado en oito apartados e que se abre 
cun "Limiar" de Clodio González Pérez. No primeiro capítulo, "O mundo das campás", 
fálase de que xa eran usadas polos exípcios, e explícanse diversas denominacións 
(Tintinnabula, sino, clocca ou chocas, campá e cacabulum), alén de describirse as formas, 
materiais, tamaños, usos e significado dos diversos toques; faise tamén referencia ás 
campás dos barcos, á figura do animeiro e aos concertos de campás. En "Os fundidores" 
menciónase aos artesáns que as fabricaban e o proceso da fabricación, con especial atención 
ao obradoiro de Arcos da Condesa que se remonta ao 1630. "Aspectos xurídicos" é un 
breve capítulo sobre usos laicos e militares das campás, e o seu réxime de propiedade. En 
"Campás célticas" fálasenos dos sinos deses pobos, materiais, formas, inscricións, usos, e 
máis dunhas furnas para protexelas e transportalas. "Campás de Compostela" céntrase nas 
desta cidade e sobre todo na mítica Berenguela. "Os campanarios" explica a orixe e 
evolución destas torres. "Folclore" recolle crenzas: as campás que afastan malos espíritos, a 
estadea que sae cando tocan medianoite, que cando traían os restos do Apóstolo a Santiago 
as campás de Burgos tanxeron soas, que afastan as treboadas, e lémbrase que en 
Mondoñedo as fan tanxer cada tarde en memoria do Mariscal. "As campás na literatura" 



recolle lendas populares, fragmentos do cantigueiro popular e palabras ou versos de autores 
coma: Pondal, Rosalía, Affonso López de Baián, Pardo Bazán, Valle, Cervantes, Zorrilla, 
Sarmiento, Murguía, Castroviejo, Álvarez Gallego, Amado Carballo, Leiras Pulpeiro, 
Lamas Carvajal, Cabanillas, Urbano Lugrís, Méndez Ferrín. Pecha o libro unha selecta 
bibliografía. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Lucía Seoane, 'Tanxer de sinos', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', 'Libros', 22 decembro 
2005, p. 4. 
 
Fálase da obra Campás e campanarios de Xerardo Dasairas Valsa como un traballo 
etnográfico loábel da man do autor de obras coma Os sinos dos tempos e Asalto á vila de 
Cangas polos piratas turcos no 1617 entre outras. Dise que as campás son parte do noso 
ritmo vital e das nosa lembranzas, e que tamén como tales tiveron un oco na nosa literatura. 
Por último, enuméranse os capítulos en que se divide o libro e destácase a selecta 
bibliografía que o pecha. 
 
 
 
 
Figueira Tenreiro, Sabela, Os espazos da memoria, Lugo: Instituto de Estudios Chairegos,  
2005, 221 pp.  (DL: LU/360-05) . 
 
O volume recolle ao longo de sete capítulos un minucioso estudo da relación entre 
patrimonio, simbolismo e identidade a partir das percepcións do patrimonio cultural das 
parroquias de Lanzós e os lugares limítrofes. Dentro do concello de Vilalba escóllense 
cinco espazos concretos para realizar a investigación: a Fonte do Espiño, o Muíño do 
Queimado, o Lugar da Pequena, a Santa Eufemia e o Lugar do Adro. Profúndase  naquilo 
que connotan os lugares nas persoas que os frecuentan, polo tanto na función social que 
teñen, o que estimulan e a súa identificación dentro do grupo. Achégase á cultura material e 
inmaterial a través dos seus habitantes e das súas lembranzas, narracións, lendas, mitos e en 
xeral todo o que se desprende da súa fala e que axuda a coñecer a relación que estableceron 
co seu patrimonio, en moitos casos sen darse conta deste feito. Por último no Anexo final 
recóllense tres lendas da zona e diferentes mapas dos lugares obxecto de estudo. 
 
 
 
 
 
Inzenga, José, Cantos e bailes da Galiza, estudo e edición crítica de José Luís d. P. Orjais, 
Ourense: Difusora de Letras, Artes e Ideas,  2005, 175 pp.  (ISBN: 84-933890-1-3) . 
 
Volume que parte do encargo do goberno español, hai uns cento vinte anos, a José Inzenga 
de recopilar a música tradicional española, entre elas a galega, baixo o título Cantos y 



bailes de España. Esta primeira edición galega, do profesor José Luís do Pico Orjais, faise 
acompañar dun completo estudo crítico do propio profesor, que se divide en tres partes: o 
contexto histórico de Cantos e Bailes de Galiza, os antecedentes dos cancioneiros, así como 
un estudo sobre a obra propiamente dita, chamando a atención nas fontes, no método, na 
clasificación dos cancioneiros, na repercusión que tivo o cancioneiro de Inzanga sobre 
obras posteriores e no repertorio da obra. Remata cun cadro cronolóxico sobre a vida de 
Inzenga e a época que lle tocou vivir. De seguido a obra, nun papel cunha cor diferenciada, 
e que reproduce literalmente a edición orixinal correspondente a Galicia publicada no 1888 
e coñecida nos círculos da música tradicional galega como "Cancioneiro de Inzenga". 
Conta cunha introdución a Cantos y bailes populares de España así como outra a Cantos y 
bailes de Galicia, a descripción e ilustracións dos cantos e bailes e, finalmente, as 
partituras. O volume remata coas notas aos textos e ás partituras, un índice de primeiros 
versos, as letras das cancións, un glosario de nomes propios e unha bibliografía do estudo 
preliminar. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Emilio Espadañedo, 'Reedición dunha obra básica', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'Feitizo de 
sons', 26 xuño 2005, p. 7. 
 
Entrevista a José Luís d. P. Orjais, profesor e musicólogo, que levou a cabo o estudo crítico 
que acompaña á reedición da obra. O entrevistado comenta a orixe do texto e a vida do seu 
autor, ao tempo que recalca a importancia da aparición do libro, xa que permite o 
coñecemento  dunha obra que, ante a ausencia de outras reedicións, resultaba case 
inaccesíbel para o público. 
 
 
 
 
Lorenzo Fernández, Xaquín, Cantigueiro popular da Limia Baixa, Ourense: Deputación 
Provincial de Ourense,  2005, Libro e CD, 227 pp.  (ISBN: 84-96011-83-6) . 
 
O presente volume editado conxuntamente entre a Deputación Provincial de Ourense e o 
Museo do Pobo Galego en conmemoración de terlle sido dedicado o Día das Letras Galegas 
a Xaquín Lorenzo Fernández. O libro comeza con dous limiares respectivamente un de 
cada presidente das institucións responsábeis da edición. No primeiro, de José Luís Baltar 
Pumar presidente da Deputación, remítese ao nomeamento do etnógrafo ourensán como 
fillo predilecto da provincia, ao seu constante e formidable traballo cultural e dáse conta da 
serie na que Centro de Cultura Popular publica o volume, chamada "Raigame". A seguir 
aparece a presentación de Isaac Díaz Pardo, quen salienta a débeda do Museo da Pobo 
Galego con Xaquín Lorenzo e a importancia do Seminario de Estudos Galegos ao que 
estivo vinculado. Deseguido subliña que grazas a doazón do etnógrafo do seu arquivo 
documental ao Museo da Pobo Galego pódese saber como desapareceu o Seminario de 
Estudos Galegos. Séguelle un limiar do propio autor, no que comeza por facer alusión á 
procedencia das cantigas, aos criterios e ao tempo da súa recollida. Logo salienta que 



moitas foron recollidas por el ou pola súa familia, outras recoñece que xa foran publicadas 
por outros escritores. Logo, explica onde, como e cando xorden, e alude aos seus posíbeis 
autores. Ademais, refírese á tipoloxía destas cantigas e ás súas características, tanto ao seu 
contido como á súa forma. O volume compila unha variedade de composicións populares, 
en concreto 2586, que se estruturan en seis apartados: "Cantigas", "Composicións", 
"Desafíos", "Parrafeos", "Oracións" e "Romances". Esta edición conta co valor engadido de 
que nos laterais de cada páxina aparecen unha serie de notas que achegan información 
diversa, unha bibliografía e un índice toponímico cunha serie de anotacións. A obra 
péchase coa transcrición dunha conferencia de Xocas pronunciada no Casino Antelano de 
Xinzo de Limia en febreiro de 1982.  
 
 
 
Recensións: 
 
- Clodio González Pérez, 'O 'Cantigueiro popular da Limia Baixa'', Galicia Hoxe, 'Opinión', 
19 febreiro 2005, p. 5. 
 
Con motivo da reedición da obra, salienta que esta foi publicada por primeira vez en 1973 
pola Fundación Penzol e a Editorial Galaxia. Segundo explica, o traballo de campo que deu 
lugar á publicación foi desenvolto antes de 1932 por Xaquín Lorenzo, de quen achega 
numerosos datos biográficos e relativos ao cantigueiro. 
 
- Antón Porto, 'Algunhas reflexións sobre o 'Cantigueiro Popular da Limia Baixa'', Galicien 
Magazine, nº 16, 'Día das Letras Galegas 2004', 16 maio 2005, pp. 6-9. 
 
O autor comeza a súa intervención expondo brevemente quen era Xaquín Lorenzo, 
biograficamente, para xa despois afondar nos comentarios sobre a súa obra o Cantigueiro 
Popular da Limia Baixa (1973), que é unha compilación de cantigas populares recollidas na 
comarca da Limia Baixa. Antón Porto apunta entón o recorrente problema da galeguidade 
que vai tentar tratar a través da presenza da Galiza e dos galegos na obra do homenaxeado, 
Xocas. A continuación expón os resultados da súa pescuda, o número de veces que 
aparecen os termos "galego" e "Galiza" no corpus de máis de 2.500 coplas que aparecen na 
citada obra. O resultado é que só en 20 das cantigas aparecen os termos en cuestión, e 
procede entón a clasificalas tematicamente en torno a tres asuntos xerais: emigración, 
gabanza de Galiza e outros. Por outra banda estuda tamén as mencións á lingua no libro de 
Xocas, a aparición de topónimos galegos e a frecuencia de xentilicios e topónimos non 
galegos, deducindo que a súa aparición  se encontra sempre en contraposición a todo o 
relacionado co galego e coa Galiza. O artigo presenta versos das cantigas citadas e o autor 
finaliza a súa exposición aludindo a conmemoración, no ano 2005, do centenario do 
primeiro rexistro sonoro galego. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Sonia Torre, 'Cántigas da Limia regresa ás librerías', La Región, 'Cultura', 10 marzo 2005, 
p. 75. 



 
Dáse noticia da reedición do libro Cantigas da Limia Baixa, ditado por primeira vez en 
1963 por Galaxia. Fálase de que a presentación da obra foi feita polo director da colección 
"Reigame" que acolle a obra, polos presidentes do Museo do Pobo Galego e da Deputación 
da Coruña e outras autoridades. Nas súas intervencións falaron de que é unha edición 
idéntica á primeira con pequenas modificacións realizadas polo seu autor, da admiración 
que o Museo do Pobo Galego sente por Xocas, autor da obra e un dos fundadores do 
Museo, a quen consideran coma un pai. Falaron de proxectos futuros en común e 
destacaron o importante labor desenvolvido por Xocas. Remátase salientando que o libro 
vai acompañado dunha gravación e transcrición dunha conferencia e coloquio que impartira 
o propio autor durante as festas de entroido de Xinzo de Limia en 1982. 
 
 
- M.A., 'Ourense e o Museo do Pobo reeditan dúas obras de Xocas ', Galicia Hoxe, 'Maré', 
10 marzo 2005, p. 43. 
 
Dáse noticia da reedición e presentación por parte da Deputación de Ourense e polo Museo 
do Pobo Galego da obra de Xaquín Lorenzo Cantigas populares da Limia Baixa, na 
colección Raigame dirixida por Xulio Rodríguez Senra, obra na que recolle cantigas desta 
zona ourensá. Dise que farán o mesmo con outro libro do autor sobre a parroquia de Velle. 
Saliéntase que é esta a forma de homenaxear ao Xocas autor, profesor e mesmo director do 
Museo do Pobo Galego ourensá con motivo de se lle dedicar o Día das Letras Galegas e 
que, como dixo Xusto Beramendi ao presentar o libro, é esta unha forma de "que se lle faga 
xustiza" dende Ourense. Recóllense as palabras de Senra recordando que o libro consta de 
2.600 cantigas e que fora publicado por Edicións Xerais de Galicia en 1973.  
 
 
 
 
Lourenço Fontes, Antonio, Rodríguez Cruz, José, Mitos, crenzas e costumes da Raia 
Seca, Vigo: Ir Indo Edicións,  2005, 312 pp.  (ISBN: 84-7680-511-X) . 
 
Este é un estudo feito a partir de numerosas enquisas ás xentes da raia galego-portuguesa, 
abarcando a comarca da Baixa Limia galega e a parte portuguesa que limita con esta. O 
libro ten por autores a un galego e a un portugués, que a partir do traballo de campo 
realizado a través destas enquisas, amosan un traballo de esculca e pescuda de tipo 
antropolóxico e cultural da sociedade galega e portuguesa da Raia Seca. A estrutura da obra 
conta, en primeiro lugar, cun limiar asinado por Luís M. García Mañá, Membro Numerario 
do Instituto de Estudos Vigueses, onde presenta o ensaio e os autores da obra. A seguir, 
aparecen "Unhas verbas dos autores", agradecendo ás persoas que fixeron posíbel a 
existencia do libro, así como tamén a explicación da área escollida para o estudo e a 
metodoloxía empregada. A partir de aquí, chega o cerne do libro, dividido en tres partes, 
intituladas "Crenzas e supersticións", "O mundo mítico e misterioso" e "Ritos e prácticas 
ancestrais". Na primeira parte, fálase dos valores místicos, teolóxicos e relixiosos sen 
deixar de lado o tema zoomórfico, moi presente na cultura de aquén e alén Miño. Na 
segunda, mergúllasenos no mundo dos espíritos para rematar, na derradeira parte, pondo 
especial atención á morte, á medicina tradicional e á astroloxía, así como tamén ás festas 



que nas diferentes parroquias se celebran en relación a este tema. Alén disto, o ensaio conta 
cun valor literario engadido xa que recolle múltiples coplas e cantares populares, utilizados 
na nosa cultura como feitizos, ritos, etc. 
 
 
 
 
 
Solla, Carlos, Almanaque de encantos. Mitoloxía da Terra de Cerdedo, Vigo: Ediciones 
Cardeñoso,  2005, 320 pp.  (ISBN: 84-8190-392-2) . 
 
O libro reúne as narracións e "noticias" recollidas por Carlos Solla (Pontevedra, 1971) en 
Cerdedo (Pontevedra), presentándoas como o núcleo da memoria colectiva e da tradición 
cultural da comarca investigada. Reivindicación da literatura oral e das prácticas asociadas 
á figura do narrador tradicional, a obra non funciona como un estudo antropolóxico levado 
a cabo dende unha perspectiva obxectiva e cunha intencionalidade científica senón como 
unha homenaxe ao patrimonio cultural galego e, así mesmo, unha proposta multidisciplinar 
que busca manter no presente as conexións cun legado cada vez máis minoritario. Os  
textos que integran o libro  abarcan múltiples formas literarias (adiviñas, contos, poemas, 
responsos, esconxuros, etc.), se ben predomina a narración mítica, isto é, as historias de 
carácter relixioso ou  cosmolóxico relacionadas coa explicación da creación ou a orixe da 
comunidade ou o mundo. Os rasgos que definen as diversas narracións son expostos, así, no 
limiar elaborado por Ana Acuña Trabazo, quen, ao tempo que dá conta dos obxectivos da 
obra, analiza as constantes temáticas ofrecidas polas historias así como os diferentes tipos 
de narrador presentes nos textos e os recursos principais que articulan estes. Ademais,  o 
libro incorpora tamén ilustracións realizadas por João Bieites, Mónika García e Francisco 
Sutil, as cales  acompañan ás narracións, e unha ampla galería fotográfica na que se poden 
observar paisaxes, monumentos e obxectos que están vinculados aos textos. Por último, a 
obra ofrece información bibliográfica sobre as fontes literarias e filolóxicas de onde foron 
extraídos algúns dos documentos e relatos do libro.  
 
 
 
 
Varela Vázquez, Montserrat, Na memoria do pobo. Oficios, contos e cantigas, X Premio 
Vicente Risco de Ciencias Sociais, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións,  2005, 
235 pp.  (ISBN: 84-7824-468-9) . 
 
Achegámonos á sabedoría popular de man de galegos nados no século pasado, que nos dan 
a coñecer os seus oficios, o paso do tempo, contos populares, cantigas... e todo este 
entrañado déixanos acercarnos á cultura galega de todos os tempos. Coñecemos oficios 
como poden ser os do traballo do liño, onde atopamos os xogos do día da tasca, coma o 
xogo do lorcho ou o do anel, tamén están os matrimonios ou casamentos que son desafíos 
entre parellas co mesmo patrón de pregunta- resposta. Outro oficio é o de tecelán que eran 
as que facían tecidos de liño ou la e incluso de trapos; tanto cobraban o seu traballo con 
cartos ou con especias. Os peiteiros facían os peites da medida que fose para os teares. 
Fálase tamén dos traballos do trigo e máis do millo, dos matachíns e dos capadores, dos 



serradores e dos serradoiros, das leiteiras, dos muíños e dos muiñeiros; por exemplo un dito 
sobre os muíños é: un muíño sen rodicio é coma un home sen oficio. Hai oficios que aínda 
existen na actualidade como poden ser os das costureiras, os compoñedores ou o dos 
xastres; que cambiaron moito pero que perduran no tempo. Algúns oficios hoxe en día 
consérvanse como traballo artesanal como son os zoqueiros ou os cesteiros. Con este libro 
tamén nos achegamos até a historia dalgunhas festas e romarías coma a dos Santos 
Inocentes, a do Corpus, o Entroido ou o carnaval; actos sociais como foron nalgunha época 
o noivado ou a regueifa. Tamén se nos di cómo naceron os coros e os grupos de música 
tradicional dos cantos populares; por exemplo os desafíos que eran loitas verbais entre 
homes e mulleres, ou os parrafeos que eran relacións amorosiñas da nosa terra. Hai contos 
tanto imaxinados coma reais. Ao final do libro hai unha entrevista a Avelino Pousa Antelo, 
mestre e ilustre galeguista de mans do poeta José M. López Gómez.  
 
 
 
Recensións: 
 
- Armando Requeixo, 'Porque o pobo sabe', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 143, 
'Libros', 2005, p. 5. 
 
Preséntase a obra de Monserrat Varela Vázquez como unha monografía centrada, durante 
cinco extensos capítulos, na descrición pormenorizada de oficios, celebracións de todo tipo 
e músicas populares arredor dos que xurdiu unha literatura galega de tradición oral da que 
se recollen abundantes mostras na obra. Destácase tamén a importancia deste traballo como 
"viveiro aproveitable" para os analistas especializados no estudio deste tipo de produción 
literaria .  
 
 
- Alfredo Iglesias, 'Unha noite no muíño...', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 145, 
'Etnografía', 8 decembro 2005, p. 2. 
 
Ofrécese unha reflexión sobre a necesidade de protexer todo o patrimonio material que se 
está a perder logo da morte dos seus derradeiros practicantes e que é testemuña dos saberes 
e prácticas tradicionais do pobo galego: teares, batáns, muíños, olerías, etc. O obxectivo ha 
de ser, segundo Alfredo Iglesias, non só a súa conservación,á que contribúen traballos de 
investigación como Na memoria do pobo: oficios, contos e cantigas, de Monserrat Varela 
Vázquez; senón tentar ir máis alá e procurar chegar ao emprego e ao aproveitamento como 
recurso económico. 
 
 
 
 
VV. AA., Congreso un tesouro invisible, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia ♦, 9 
maio 2005, col. Difusión cultural, nº 44, 278 pp.  (ISBN: 84-453-4053-0) . 
 
Actas do congreso "Un tesouro invisible" que, baixo o impulso da Dirección Xeral de 
Promoción Cultural, se celebrou en Pontevedra os días 1, 2 e 3 de decembro de 2004. 



Resultado da cooperación entre a Xunta de Galicia e o Ministerio e Cultura de Portugal, e 
ao abeiro da iniciativa comunitaria INTERREG, desenvólvese este Congreso como 
resultado do intercambio de iniciativas entre ambas as zonas. O volume consta de dúas 
partes. A primeira contén as presentacións do presidente da Xunta de Galicia, Manuel 
Fraga Iribarne, o conselleiro de Cultura, Comunicación Social e Turismo, Xesús Pérez 
Varela, e do delegado rexional da Cultura do Norte, José Fortunato Costa Leite. A segunda 
parte contén os vinte e dous relatorios lidos no Congreso. Destes relatorios destacamos, por 
ser os únicos referidos á literatura, os que acontinuación se citan, fancendo, igualmente, 
unha descrición pormenorizada deles: 
 
- Carita, Lourdes. "Ponte... nas ondas!: o património vivo" (páx 227-231) 
 
Informa de como naceu esta iniciativa de Ponte...nas ondas! en 1995 nas marxes do río 
Miño entre as localidades de Salvaterra e Monçao, cando quince escolas puxeron doce 
horas de programación radiofónica elaborada polo alumnado. Desde ese ano a iniciativa 
repetiuse nos seguintes anos con diferentes iniciativas, os centros participantes promoveron 
como actividade de divulgación do Patrimonio Inmaterial Intangível e como acto de 
presentación da xornada de radio interescolar un abanico da cultura de tradición oral que 
presentaba vínculos comúns galego-portugueses. Resume as iniciativas e proxectos comúns 
ate 2004 en que se apresentou na sede da Unesco a candidatura do Patrimonio Inmaterial 
Galego-Portugués. 
 
- Veloso Troncoso, Santiago. "A tradición oral galego-portuguesa: simboloxía e 
apropiación do medio natural" (páx. 233-238) 
 
Informa das razóns que levaron a considerar a cultura do norte de Portugal e da Galiza 
como Patrimonio Inmaterial, asentándose sobre todo nunha cultura tradicional e popular 
común e viva mais en perigo de desaparición, explícase como diferentes colectivos e 
asociacións envolvéronse neste proxecto tentando conseguir a difusión, protección e 
recoñecemento destas manifestacións do patrimonio inmaterial galego-portugués como 
tales. 
 
 
 
 
VV. AA., Meninos cantores , Libro e DVD, 98 pp. . 
 
Referencias varias: 
 
- A. Quián, ''Meniños cantores' reivindica en Vigo o patrimonio galego-portugués', Faro de 
Vigo, 'Sociedad y cultura', 8 novembro 2005, p. 39. 
 
Dá noticia do espectáculo celebrado no Teatro Fraga Caixa Galicia de Vigo para 
promocionar a candidatura do patrimonio inmaterial galego-portugués á Unesco. No acto 
participaron cincuenta nenos, que recrearon a tradición musical galego-portuguesa recollida 
en Meniños cantores, un traballo que se presenta en tres soportes diferentes: un libro con 
textos, debuxos e fotografías; un CD con temas musicais e pistas interactivas; e un DVD 



que inclúe un documental.   
 
 
- M.C., 'Redondela apoya la candidatura del patrimonio gallego-portugués', Atlántico 
Diario, 'Área metropolitana', 22 novembro 2005, p. 26. 
 
Describe as iniciativas promovidas pola Consellaría de Normalización Lingüística de 
Redondela para promover a candidatura do patrimonio inmaterial galego-portugués, 
centrándose no reparto da obra multimedia Meniños cantores, composta por gravacións 
levadas a cabo por alumnos de centros de Galicia e Portugal, e no chamamento feito a todos 
os  veciños para asinaren electrónicamente o manifesto de apoio ao proxecto. 
 
 
- Nonito Pereira, ''Meninos cantores'. Un abrazo musical entre Galicia y Portugal', El Ideal 
Gallego, 'G!', 'Música', 4 decembro 2005, p. 7. 
 
Coméntase a presentación de Meninos cantores, un disco no que participan máis de 
cincocentos xoves de Galicia e Portugal e que supón unha homenaxe á música tradicional 
dos dous países. Trátase dun proxecto nacido no ámbito da asociación escolar "Ponte... nas 
ondas!" con gallo da presentación da candidatura do Patrimonio Inmaterial Galego-
Portugués para que sexa declarado Obra Mestra da Humanidade pola UNESCO.  
 
 
 
 
 
VIII.2. REEDICIÓNS 
 
Caramés, Lito, E agora pasa un tren, A Coruña: Biblos Clube de Lectores,  2005, Renfe,  
2005, col. Mandaio, nº 16, 101 pp.  (ISBN: 84-934126-4-3) . 
 
Esta nova edición, corrixida e aumentada, de Contos do Valadouro xa contaba con dúas 
edicións n'A Nosa Terra en agosto de 1998 e mais en xaneiro de 1999. Estamos perante 
trescentos seis contos recollidos no Valadouro e reproducidos dun xeito literario fiel ao seu 
orixinal. Antes de apareceren reproducidos os contos temos unha longa relación das persoas 
que colaboraron na transmisión, oral ou escrita, destes contos e lendas tradicionais, así 
como na localización de fontes e asistencia técnica. Este volume conta cun debuxo de 
Xesús Pisón Villapol, na cuberta, e uns mapas do Valadouro obra de Isaac Pérez. 
 
 
 
 
 
Ferreira, Isaac, Lourenzo, Manuel, Pisón, Xesús, Contos do Valadouro, A Coruña: 
Ediciós do Castro,  2005, 166 pp.  (ISBN: 84-8485-200-8) . 
 



Esta nova edición, corrixida e aumentada, de Contos do Valadouro xa contaba con dúas 
edición n'A Nosa Terra en agosto de 1998 e mais en xaneiro de 1999. Estamos perante 
trescentos seis contos recollidos no Valadouro e reproducidos dun xeito literario fiel ao seu 
orixinal. Antes de apareceren reproducidos os contos temos unha longa relación das persoas 
que colaboraron na transmisión, oral ou escrita, destes contos e lendas tradicionais, así 
como na localización de fontes e asistencia técnica. Este volume conta cun debuxo de 
Xesús Pisón Villapol, na portada, e uns mapas do Valadouro obra de Isaac Pérez. 
 
 
 
Recensións: 
 
- A.S., 'Os contos do Valadouro', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 138, 3 decembro 2005, 
p. 11. 
 
Breve nota sobre a publicación dunha nova versión, corrixida e ampliada, dos Contos do 
Valadouro,  que inclúe máis de trescentas narracións orais recollidas neste val lucense. 
Preséntase como unha obra de obrigada consulta para os interesados no tema. 
 
 
 
 
 
VIII.3. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS 
 
Forneiro, José Luis, 'Presença da língua castelhana na literatura popular galega', Agália, nº 
81/82, 'Estudos', 2005, pp. 97-119. 
 
Estuda o uso do castelán dentro das manifestacións literarias nas comunidades tradicionais 
galegas. Defende a necesidade da análise das composicións que incorporan a lingua castelá 
en tanto que as considera non como un fenómeno recente e superficial do folclore galego 
senón como unha mostra fundamental da literatura popular galega. Neste sentido, critica a 
postura de negación e rexeitamento mostrada polas clases letradas galeguistas no 
tratamento destes textos, observando nela unha atitude paternalista e ideolóxicamente 
interesada. A investigación da utilización do castelán ten lugar a través da presentación e o 
comentario de fragmentos procedentes de diversas formas literarias populares: o 
romanceiro vulgar, o parrafeo ou desafío, a lírica tradicional, as oracións, os ensalmos, as 
festas, os contos e as lendas, a dramaturxia e os xogos. 
 
 
 
Mariño Ferro, Xosé Ramón, 'A Caza de Don Celinos', Madrygal. Revista de Estudios 
Gallegos, nº vol. 8, 2005, pp. 85-90. 
 
Análise dunha versión en lingua galega do romance carolinxio "A caza de don Celinos", 
derivado do cantar de xesta francés Beuvon de Hanstone, do século XII, que trata dunha 



moza casada cun vello que engana o marido. Nesta análise inténtase aclarar o enigma do 
seu contido: a esposa dille ao marido que se non lle trae a cabeza dun cervo vai malparir, 
para o cal se rastrexa o significado do cervo na cultura tradicional europea. A seguir analiza 
a identificación do cervo co amante e o namorado, xa dende a antigüidade clásica e a lírica 
trobadoresca galego-portuguesa, citando varios exemplos. 
 
 
 
Pereira González, Fernando, 'Folklore e historia. Sobre algúns usos da cultura popular 
galega durante o século XIX', Adra, nº 0, 2005, pp. 19-31. 
 
Destácase o papel importante do folclore e da historia no século XIX poñendo especial 
atención na cultura galega e nos usos que a esta se lle deu na época. A primeira parte do 
artigo resérvase para facer unha pequena introdución na que se describe como as elites 
europeas descubriron as distintas manifestacións culturais nacionais. A continuación 
recóllense tres importantes teorías que buscan a utilidade do folclore a nivel xeral, no caso 
do galego a cultura popular foi vista como un elemento de identidade e de supervivencia 
dun pasado que se pretende conservar entre outras cousas porque proporciona datos 
históricos. Neste apartado sublíñase a un autor como Manuel Murguía que tivo neste 
sentido un papel salientábel. Na cuarta parte recóllense outros usos da tradición como pode 
ser a identidade diferencial dun grupo como o galego fronte a outros que se consideran 
alleos porque entre outras razóns carecen de trazos comúns na cultura tradicional. 
 
 
 
Veloso Troncoso, Santiago, 'O patrimonio inmaterial', Adra, nº 0, 2005, pp. 105-108. 
 
Descríbese con detalle a candidatura proposta por España e Portugal ante a UNESCO coa 
intención de que coñeceran e recoñeceran as tradicións orais galego-portuguesas e que o 
patrimonio inmaterial fose considerado "Obra-Mestra do Patrimonio Oral e Inmaterial da 
Humanidade. Recóllese que a idea partiu de Ponte...nas Ondas! e a esta Asociación cultural 
e pedagóxica uníronse outras entidades e institucións de Galicia e o norte de Portugal que 
compartiron esta idea. Enténdese o valor de dinamizar o patrimonio común no que se atopa 
unha rica literatura oral, saberes artesanais, habilidades manuais e todo un universo festivo 
que se pretende salvagardar. No caso de que a candidatura saíse adiante produciríanse 
salientábeis melloras xa que a UNESCO comprométese a promover esta cultura polo 
mundo e garante a súa a protección deste rico patrimonio. En consecuencia desenvolverase 
un turismo asociado a estas manifestacións culturais que se converterá nun selo de calidade 
e de identidade común. 
 
 
 
 
VIII.4. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ESTUDOS E 
RECENSIÓNS 
 



Acuña, X. Enrique, 'O 'neno maio' de Compostela, as flores da virxe e a poesía de Vilar 
Ponte', A Nosa Terra, nº 1.173, 'Fin de semana', 28 abril 2005, p. 32. 
 
Laméntase a perda das tradicións ancestrais da cultura galega, en especial a dos maios, 
debido a un progresismo mal entendido e ao afán da Igrexa de cristianizar os ritos de 
procedencia pagá. Informa da existencia de dúas novelas do escritor decimonónico Ramón 
Segade Campoamor, La canción del olvido e Francisca, que describen o ambiente 
compostelán na celebración dos maios, así como da crónica do poeta Castor Méndez 
Brandón e do cadro do pintor Dionisio Fierros sobre as entón populares festas. 
 
 
 
Freire, Xosé, 'Foi certo, que mo contou un amigo', A Nosa Terra, nº 1.200, 'Cultura', 1 
decembro 2005, p. 27. 
 
Dáse noticia da publicación de Arrepíos e outros medos, de Xosé Miranda e Antonio 
Reigosa. Esta obra é o resultado do traballo que desde hai anos veñen desenvolvendo estes 
dous escritores para recuperar a nosa tradición oral. Neste caso, centráronse na 
recompilación de lendas galegas medo ou cando menos desacougantes, coa novidade de 
que xunto ás tradicionais aparecen tamén historias máis modernas, as chamadas "lendas 
urbanas". 
 
 
 
Valcárcel L., Xulio, 'Versos de Felisa Novoa Cid', El Ideal Gallego, 'La Galería', 'Páxina 
literaria', 26 xuño 2005, p. 4. 
 
Descríbese o quefacer poético da autora Felisa Novoa Cid, á que se cualifica de poeta 
"popular no mais noble sentido". Dise que os seus poemas amosan un intenso sentimento 
da paisaxe e unha inocencia unida a certa resignación estoica, que xunto coa súa 
característica principal, a pegada da oralidade, ben merecerían a atención dun editor. 
 
 
 
VV. AA., 'Patrimonio que une', Galicia Hoxe, 'Revista das Letras', nº 594, 17 novembro 
2005, pp. 1-11. 
 
Número monográfico editado co gallo da presentación da candidatura ante a Unesco para 
que o Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués sexa declarado Obra Mestra da 
Humanidade. Para el, a historiadora e investigadora do Museo do Pobo Galego Ana 
Estévez coordinou ideas, opinións e miradas de moitos dos implicados no proceso: Antonio 
Reigosa, Carlos Alonso Piñeiro, Xosé Manuel González Reboredo, Paula Carballeira, 
Francisco Fernández Rei, o Museo Provincial de Lugo e o Museo do Pobo Galego.  
 
 
 



VIII.5. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE 
OPINIÓN E COLABORACIÓNS FIXAS 
 
Bande Rodríguez, Enrique, 'El patrimonio inmaterial galaico-luso', 'Opinión', 22 
novembro 2005, p. 22. 
 
Enrique Bande Rodríguez repasa os obxectivos perseguidos coa candidatura conxunta 
galaico-portuguesa para que a cultura tradicional común sexa considerada Patrimonio da 
Humanidade, que se concretan en conseguir o recoñecemento para as manifestacións 
culturais compartidas polas dúas nacións nos ámbitos da literatura, das crenzas, das 
tradicións relixiosas e festivas, da morte, das supersticións, da tradición oral, da maxia, etc. 
Destaca igualmente as consecuencias positivas que este posíbel recoñecemento tería para as 
relacións entre os dous países, como vehículo e vínculo de unión entre as dúas nacións. 
 
 
 
Castaño, Yolanda, 'Patrimonios inmateriais', Diario de Pontevedra, 'Columna 
invertebrada', 2 decembro 2005, p. 34. 
 
Reflexión, co gallo do rexeitamento da candidatura galego-portuguesa para ser declarada 
Patrimonio Inmaterial da Unesco, sobre a necesidade dun maior apoio institucional aos 
patrimonios inmateriais de España. Este mesmo texto foi publicado o día 3 de decembro de 
2005 no xornal El Progreso. 
 
 
 
Castaño, Yolanda, 'Patrimonios inmateriais', El Progreso/Diario de Pontevedra, 'Columna 
invertebrada', 3 decembro 2005, p. 31/34. 
 
Reflexión, co gallo do rexeitamento da candidatura galego-portuguesa para ser declarada 
Patrimonio Inmaterial da Unesco, sobre a necesidade dun maior apoio institucional aos 
patrimonios inmateriais de España.  
 
 
Castro Ratón, Xosé, 'O patrimonio da tradición oral galego-portuguesa', Diario de Arousa, 
'Arousa, un mar de cultura', 'Colaboración', 27 febreiro 2005, p. 24. 
 
Coméntase o certo caracter marxinal á que a chamada cultura inmaterial é relegada, 
contrariamente ao amplo recoñecemento que veñen acadando os monumentos e 
construcións históricas. Nese senso, infórmase sobre a iniciativa das escolas da fronteira 
entre Galicia e Portugal, frutificada no programa radiofónico 'Ponte nas ondas' para que a 
UNESCO identifique a tradición da zona como Obra Mestra do Patrimonio Inmaterial. 
Tamén dá noticia do apoio da maioría das institucións galegas e portuguesas. 
 
 
 



Dourado Deira, Manuel, 'Patrimonio inmaterial galego-portugués', Galicia Hoxe, 
'Ardentía', 1 outubro 2005, p. 4. 
 
Reclama o apoio da sociedade galega á candidatura do Patrimonio Inmaterial Galego-
Portugués á Unesco e subliña a importancia do dito proxecto como unha forma de 
reivindicación da lingua e a cultura popular galegas nun momento no que, segundo o 
xornalista, "estamos a ser invadidos por todas as partes por unha inmigración que ameaza 
borrarnos do mapa".  
 
 
 
García, Xosé Lois, 'Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués', Galicia Hoxe, 'Ecos da 
Berenguela', 4 outubro 2005, p. 4. 
 
Analiza os puntos fundamentais da presentación da candidatura do patrimonio oral galego-
portugués levada a cabo por Santiago Veloso e Xabier Prado na Galería Sargadelos de 
Barcelona. Así mesmo, ademais de repasar brevemente o proceso de desenvolvemento do 
proxecto, salienta a importancia da defensa da tradición galega fronte a unha globalización 
capaz de "desnaturalizar e truncar culturas co fin de impor outras manifestacións de lucro, 
perecedoiras a curto tempo e limitado espazo".    
 
 
 
García-Bodaño, Salvador, 'Pagou a pena intentalo', El Correo Gallego, 'No pasar dos días', 
27 novembro 2005, p. 3. 
 
Faise un breve percorrido pola historia da candidatura multinacional de "As Tradicións 
Orais Galaico-Portuguesas: Simboloxía e apropiación do medio natural", presentada á 
Unesco para o seu recoñecemento como obra mestra do Patrimonio Oral e Inmaterial da 
Humanidade. Analiza tamén as posíbeis causas do resultado negativo do proxecto e a sorte 
das outras dúas candidaturas españolas: o Flamenco, que tampouco recibiu recoñecemento; 
e a candidatura catalana da festa do pobo de Berga, que si foi seleccionada. 
 
 
 
Jablonski, Paulo, 'Patrimonio inmaterial: regueifas e algo mais', A Nosa Terra, nº 1.199, 
'Opinión', 24 novembro 2005, dende novembro 2005 ata novembro 2005, p. 4. 
 
Paulo Jablonski ofrece unha reflexión sobre o concepto de cultura e sobre os límites entre o 
material e o inmaterial, e chega á conclusión de que é imposíbel abranxer todo o patrimonio 
cultural dunha comunidade, porque nin toda a cultura é inmaterial nin todos os trazos 
culturais deberían ser conservados. Por iso, considera que a candidatura do Patrimonio 
Inmaterial Galaico-Portugués proposta á Unesco responde a un proceso de redución 
selectiva e que "as relacións Galiza-Portugal non se poden reducir á dialéctica da cultura 
folclorizada". 
 
 



 
Laxe Freire, M.A., 'O noso patrimonio inmaterial', Galicia Hoxe, 'Opinión Hoxe', 4 
decembro 2005, p. 4. 
 
Co gallo do rexeitamento da candidatura galego-portuguesa para ser declarada Patrimonio 
Inmaterial da Unesco, M.A. Laxe Freire reflexiona sobre as lagoas que presentan os estudos 
realizados sobre a tradición oral galego-portuguesa. Estes céntranse nas manifestación 
artísticas musicais e literarias principalmente, pero deixan de lado campos que teñen que 
ver coa cultura espiritual, "valiosos aspectos da forma de ser, de proceder e de actuar de 
amplos abanos da sociedade galega" que constitúen as marcas máis definitorias da nosa 
identidade como pobo. 
 
 
 
Mayoral, Marina, 'Cantares populares', La Voz de Galicia, 'Páxinas soltas', 8 maio 2005, p. 
7. 
 
A autora comenta que a poesía tradicional non lle entusiasma debido a que, malia a 
inclusión nela de verdadeiras obras mestras da lírica universal, ofrece bos exemplos dos 
defectos humanos, entre eles a misoxinia. Tamén lembra algúns versos de protesta social na 
obra de Rosalía e certas estrofas amorosas de Cabanillas. 
 
 
 
 
Méndez Ferrín, X.L., 'Quen é a Vella do Arco?', Faro de Vigo, 'Opinión', 29 xullo 2005, p. 
38. 
 
Aproveitando a chegada do grupo de investigación multidisciplinar "O Maúxo" a Vincios 
para a recolleita de patrimonio inmaterial, reflexiona sobre un dos temas estudados polo 
dito grupo, a figura mítica da Vella. Céntrase principalmente nos distintos significados 
asociados ao sintagma "Arco da Vella" (ou, no caso de Vincios, "Barco de Vella"), e 
defende a hipótese de que a tea basta, vulgar e pobre que vestiría a Vella mítica confluíu co 
manto riquísimo que caracterizaba á deusa Iris, co cal ambos os personaxes tamén chegaron 
a confundirse nos últimos restos de tales mitos.   
 
 
 
Miranda, Xosé, 'Apuntamentos para unha comparación entre seres míticos galegos e 
bretóns (II)', A Nosa Terra, nº 1.191, 'Enxeños e criaturas', 29 setembro 2005, p. 32. 
 
Comenta a presenza nas tradicións galegas e bretoas da idea da existencia dun dobre físico 
ou psíquico da persoa, o cal pode manifestarse durante un momento de excitación ou 
prostración prolongadas ou, sobre todo, no momento mesmo da morte. Subliña, así, o 
fenómeno coñecido en Galicia como "visión" (en Bretaña, "premonición"), que consiste en 
que un veciño ou familiar vexa o dobre dun morto no preciso instante en que este expira, 
pero nun lugar afastado. Cita, ademais, a figura denominada "sombra" ou "urco", dobre que 



constitúe un sinal irremediábel de morte.  
 
 
 
Miranda, Xosé, 'Apuntamentos para unha comparación entre seres míticos galegos e 
bretóns (III)', A Nosa Terra, nº 1.193, 'Enxeños e criaturas', 13 outubro 2005, p. 32. 
 
Continúa coa análise da "sombra" ou "urco", prestando atención á súa transformación nun 
ser totalmente independente con corpo de animal tras a morte do individuo. Explica 
algunhas das lendas vinculadas aos perigos ou ás obrigas que marcan o tránsito do dobre, 
en tanto que representación da alma separada do corpo, polo mundo. 
 
 
 
Miranda, Xosé, 'Dúas penas de Friol', A Nosa Terra, nº 1.201, 'Fin de semana', 'Enxeños e 
criaturas', 8 decembro 2005, p. 32. 
 
Resume o autor dúas lendas de "penas e mouras" recollidas no Concello de Friol, a carón 
de Lugo: a da Pena Bicuda, na parroquia de Trasmonte; e a da Pena Castela. Indica que as 
extraeu de Xeografía mítica da Provincia de Lugo. Cen lugares con lenda, de X.R. Cuba e 
A. Reigosa.  
 
 
 
Piñeiro, Antonio, 'O trasacordo', La Región, 'Ourensalia', 22 novembro 2005, p. 22. 
 
Expón a autor un concepto amplo de "patrimonio inmaterial" no que se inclúen non só as 
manifestación artísticas orais, por exemplo, senón tamén a peculiar forma de ser e de andar 
polo mundo que identifica aos galegos e á que responde ese concepto de "trasacordo". 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 9 xaneiro 2005, p. 67. 
 
Comenta que realizou un percorrido pola imaxinería xerada polo sexo feminino en poetas e 
artistas de todo o mundo e épocas e que agora o fixo pola cultura popular galega. Salienta 
que se representou como coello, lebre, rata, árbore ou ourizo de castaña. Presta especial 
atención ao símbolo dos paxaros, por iso reproduce textos que exemplifican este feito e a 
clave erótica que transmiten. Tamén dá un portugués usando o merlo. 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Vai traballar miña avoa', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 30 xuño 2005, p. 
56. 
 
Informa sobre o papel dalgúns escritores na recuperación das frases tradicionais galegas e 
do labor emprendido por Xesús Ferro Ruibal no tema. Comenta a pertinencia da expresión 
que da título ao artigo ante a chegada das vacacións estivais.  



 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 30 xuño 2005, p. 59. 
 
Fala da riqueza da fraseoloxía galega e da súa capacidade de innovación, así como do papel 
da publicidade no nacemento das novas fórmulas orais de gran expresividade. 
 
 
 
Valcárcel, Marcos, 'Pan por pan', La Región, 'Pan por pan', 17 novembro 2005, p. 75. 
 
Breve nota sobre as repercusións que podería ter para os galegos o recoñecemento do noso 
Patrimonio Inmaterial Galaico-Portugués como Obra Mestra da Humanidade. Destácase 
especialmente que podería axudar a superar o que o autor considera unha "patoloxía 
específica " do noso país, o odio á aldea, poñendo de manifesto o interese mundial das 
nosas tradicións populares. 
 
 
 
Vázquez, Dora, 'Pola primavera', Galicia Hoxe/La Región, 'Ronseis/Opinión', 22 maio 
2005, p. 4/23. 
 
Informa das celebracións da chegada da primavera levadas a cabo polas civilizacións 
romana e grega e da pegada inevitábel que deixaron na nosa cultura, sendo a festa dos 
maios unha das súas manifestacións. Comenta os pormenores que este evento ten 
actualmente na cidade de Ourense.  
 
 
 
 
Vázquez, Dora, 'Recordos dun tempo pasado', Artigo no que a partir da imaxe do Coto do 
Castro a autora evoca o pasado histórico lendario, como as fadas  pondalianas ou os 
guerreiros conquistadores., La Región, 'Opinión', 15 xuño 2005, p. 21. 
 
 
 
 
Villar Janeiro, Helena, 'As Virxes de Guadalupe', El Correo Gallego, 'Notas de 
actualidade', 16 setembro 2005, p. 3. 
 
Explica os trazos e a orixe das dúas Virxes de Guadalupe que coexisten en Rianxo. Sinala 
que a primeira, a Moreniña, pequena, doadamente movíbel e con capela propia aberta ao 
culto, procede de Sudamérica e fíxose popular por protagonizar a canción "A rianxeira", 
mentres que a segunda é unha creación pétrea e voluminosa realizada polo escultor 
Francisco Asorey, a cal presidía anteriormente o peirao da familia Baltar en Tanxil. 



 
 
 
 
VIII.6. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS 
 
Alonso, Carmen, 'Imos continuar rescatando pezas do noso arquivo', El Ideal Gallego, 'La 
Galería', nº 370, 'La entrevista', 10 xullo 2005, p. 9. 
 
O actual director do coro coruñés "Cántigas da Terra" conta que chegou ao seu oficio por 
tradición familiar e sinala que no folclore galego hai, ademais de poses estéticas e 
tendencias comerciais, xente moi meritoria. Afirma que o coñecemento da cultura popular 
galega fora das nosas fronteiras é moi desigual e identifica como un dos seus obxectivos ao 
fronte da institución o rescate de pezas do arquivo e a consolidacións das distintas 
actividades do coro, tanto de baile como de canto e gaitas. 
 
 
 
 
Álvarez, Natalia, 'Santiago Veloso: 'Concienciamos a galegos e portugueses de 
compartirmos unha cultura'', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 142, 'Entrevista', 17 
novembro 2005, p. 3. 
 
Entrevista a Santiago Veloso, presidente da comisión promotora da candidatura do 
Patrimonio Inmaterial Galaico-Portugués para a súa proclamación como Obra Mestra da 
Humanidade pola Unesco. Recorda cómo xurdiu a idea de presentala, no ano 2001, a partir 
da experiencia da asociación escolar "Ponte...nas ondas". Explica así mesmo que o seu 
proxecto se axusta aos criterios que a Unesco estabelece para este tipo de candidaturas: o 
noso é un patrimonio vivo, está en perigo de desaparición, ten manifestación excelentes e é 
multinacional (compartido por dous países). Finalmente, reflexiona sobre as consecuencias 
que se poden derivar desa proclamación, principalmente "prestixio e consecuencias 
económicas directas evidentes pola atracción turística cara a nosa cultura", ademais da 
posta en marcha de medidas de investigación, documentación, promoción, transmisión e 
difusión do conxunto do patrimonio. 
 
 
 
Carballa, Xan, 'Santiago Veloso: 'Pase o que pase en París as relacións Galiza-Norte de 
Portugal dan un salto adiante'', A Nosa Terra, nº 1.199, 'Cultura', 24 novembro 2005, dende 
novembro 2005 ata novembro 2005, p. 24. 
 
Conversa con Santiago Veloso, coordinador da candidatura do Patrimonio Inmaterial 
Galego-Portugués á Unesco, onde se fala do camiño percorrido desde que se iniciou o 
proxecto no 2001, das posibilidades de que o recoñecemento se produza e das repercusión 
que este feito tería para Galicia e Portugal. Destaca que o máis importante sería a posta en 
valor dunha cultura tradicionalmente relegada a un segundo plano, tanto no cultural como 



no político, en canto á falta de accións de conservación de saberes, valores e manifestación 
festivas. 
 
 
 
M.B., 'O meu traballo é unha homenaxe ao pobo do rural', La Voz de Galicia, 'En dos 
minutos', 25 xaneiro 2005, p. L2. 
 
Entrevístase a María Monserrat Varela Vázquez, gañadora do premio Vicente Risco de 
Ciencias Sociais, grazas a un ensaio sobre a cultura popular. Dise que no traballo recolle 
oficios, léxico, refráns, cantigas, adiviñas e rezos. A entrevistada contesta ás preguntas e di 
que o seu interese pola cultura galega vén dende moi pequena e que os textos que 
compoñen o libro foron recollidos pola zona de Arzúa onde vive, co interese de que non se 
perda a cultura popular. 
 
 
Pinal, S., 'Me gusta ser un cuentacuentos', La Región, 'Provincia', 8 maio 2005, p. 23. 
 
Jonathan Veiga, o rapaz de doce anos participante no Certame de Contacontos organizado 
pola Consellería de Educación, di que herdou a locuacidade e o gusto por relatar historias 
dos seus avós e que ademais dos contos tamén participa en clases de piano e canto. 
 
 
 
 
 
VIII.7. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: NOTAS, 
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS 
 
ABC, 'Galegos e portugueses preparan unha gran festa para o día 25 en París coincidindo 
coa Candidatura pola Unesco', ABC, 'Galicia', 20 novembro 2005, p. 34. 
 
Anuncia a celebración dunha gran festa organizada polas comunidades galegas e 
portuguesas en París coincidindo coa proclamación das Candidaturas do Patrimonio 
Inmaterial da Unesco, ante as boas expectativas con que conta a Candidatura Galego-
Portuguesa.  
 
 
AGN, 'El Congreso pide apoyo a la candidatura del galego-portugués', Diario de 
Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 22 setembro 2005, p. 76. 
 
Informa da aprobación na Comisión de Cultura do Congreso dos Deputados da iniciativa 
proposta polo BNG segundo a cal se pide ao Goberno que apoie a candidatura da tradición 
oral galego-portuguesa a Obra Mestra do Patrimonio Inmaterial da Humanidade.  
 
 



Águila, Álvaro, 'Gran ingenio en las críticas letras', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 2 
maio 2005, p. 75. 
 
Informa da baixa participación no Concurso de Maios e Embarcacións que convoca o 
Ateneo de Marín, no que resultaron gañadores o maio "Feiticeiro" e a embarcación "Tenlo". 
Tamén se destaca a orixinalidade mordaz dos versos e reprodúcense algúns. 
 
 
 
Blanco, V., 'Queremos recoñecer ós portadores da cultura', El Correo Gallego, 'Galicia', 3 
agosto 2005, p. 16. 
 
Recolle as declaracións de Xabier Prado, membro da comisión promotora da candidatura 
do Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués presentada ante a Unesco, quen, ademais de 
sinalar a situación de perigo que atravesa o legado oral, destaca a influenza da literatura 
oral tradicional sobre os creadores literarios de Galiza e Portugal.     
 
 
Blanco, V., 'El patrimonio inmaterial como un elemento revitalizador del futuro', El Correo 
Gallego, 'Galicia', 3 agosto 2005, p. 16. 
 
Dá conta da conferencia levada a cabo por Xabier Prado en Monforte de Lemos para 
promover a candidatura da tradición oral galego-portuguesa. Así mesmo, salienta que a 
consideración do dito legado como Obra Mestra da Humanidade pode supoñer un xiro non 
só cara á revitalización da cultura oral de ambos os países senón tamén cara o seu 
desenvolvemento e a súa expansión no estranxeiro. 
 
 
C.D., 'Xa foi un grande éxito chegar á final', di Veloso', El Correo Gallego, 'Hpy', 26 
novembro 2005, p. 72. 
 
Recolle as palabras do presidente da Asociación "Ponte... nas ondas!" ante o rexeitamento 
da candidatura do patrimonio oral galego-portugués na Unesco. Este sinala que a Unesco 
cambiará o procedemento de selección, polo que é posíbel acadar o obxectivo no futuro. 
 
 
C.G., 'Teño máis nervios ante os meus compañeiros que nun auditorio', Diario de Arousa, 
28 abril 2005, p. 56. 
 
Fálase de Francisco Paz, o rapaz de dezasete anos gañador do concurso de relato oral 
"Tíralle da lingua" convocado polo Concello de Vilagarcía en colaboración coa Xunta. 
Francisco afirma que a súa verdadeira vocación é a de ser un actor de teatro e recoñece que, 
aínda que non é tímido, sofre máis nos ensaios diante de coñecidos que unha vez subido ao 
escenario. Recóllese tamén a súa opinión acerca destas iniciativas de cara a estender o uso 
do galego entre a xente nova.    
 
 



 
Carregal, I., 'De 'Maios' por Redondela', Atlántico Diario, 'Área Metropolitana', 27 abril 
2005, p. 19. 
 
Lémbranse as características da convocatoria do concurso de maios realizada polo concello 
de Redondela para celebrar a época da fertilidade. Dáse noticia minuciosa dos 
procedementos e documentos necesarios para inscribirse no certame, así como das catro 
categorías de premios e dos requisitos que deben reunir os proxectos participantes. 
 
 
 
 
Clemente, Enrique, 'El Congreso respalda la candidatura galaico-portuguesa a la Unesco', 
La Voz de Galicia, 'Sociedad', 22 setembro 2005, p. 43. 
 
Indica que o Congreso dos Deputados instou ao Goberno a través da aprobación unánime 
dunha proposta do BNG a impulsar a candidatura da tradición oral galego-portuguesa. 
Inclúe as opinións de Francisco Rodríguez, promotor da proposta parlamentaria, quen 
afirmou que este proxecto é, a pesar dos obstáculos iniciais xurdidos a causa da actuación 
do Goberno español, a primeira candidatura multinacional de dous Estados da Unión 
Europea. 
 
 
Cuevas, Iván, 'Patrimonio por salvar', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 25 xullo 2005, p. 27. 
 
Dá noticia da presentación realizada polo colectivo "Ponte...nas ondas" da revista que 
informa da proposta da candidatura da tradición oral galego-portuguesa. Durante o dito 
acto, realizado dentro das actividades vinculadas ao Festigal, os membros do colectivo 
denunciaron que o apoio dos gobernos galego, español e portugués foi "practicamente 
inexistente".   
 
 
Díaz, María, 'Cultura sin fronteras', Atlántico Diario, 'Área metropolitana', 7 maio 2005, p. 
25. 
 
María Díaz informa sobre a xornada radiofónica de vintecatro horas coa que os rapaces das 
escolas de ambos os lados da fronteira entre Galicia e Portugal quixeron comprometerse 
coa cultura da zona para que sexa recoñecida pola Unesco.  
 
 
 
 
Domínguez, Cristina, 'Un punto e seguido en París', Galicia Hoxe, 'maré Hoxe', 26 
novembro 2005, p. 33. 
 
Explica que a candidatura galego-portuguesa ao patrimonio inmaterial da Unesco foi 
rexeitada, segundo os membros do xurado,  debido a que o proxecto non resaltaba "un valor 



cultural específico" e presentaba un alcance xeográfico demasiado amplo. Os 
representantes da candidatura en París declararon, non obstante, que alcanzar a final foi un 
triunfo que permitiu dar a coñecer a herdanza oral galego-portuguesa e abre unha vía para a 
súa revalorización e conservación. Esta mesma noticia foi publicada baixo o título 'A 
Unesco deixa sen recoñecer o patrimonio galego-portugués' no xornal  El Correo Gallego o 
mesmo día 26 novembro 2005. 
 
 
 
Domínguez, Cristina, 'A Unesco deixa sen recoñecer o patrimonio galego-portugués', El 
Correo Gallego, 'Hoy', 26 novembro 2005, p. 72. 
 
Explica que a candidatura galego-portuguesa ao patrimonio inmaterial da Unesco foi 
rexeitada, segundo os membros do xurado,  debido a que o proxecto non resaltaba "un valor 
cultural específico" e presentaba un alcance xeográfico demasiado amplo. Os 
representantes da candidatura en París declararon, non obstante, que alcanzar a final foi un 
triunfo que permitiu dar a coñecer a herdanza oral galego-portuguesa e abre unha vía para a 
súa revalorización e conservación. Esta mesma noticia foi publicada baixo o título 'Un 
punto e seguido en París' no xornal Galicia hoxe o mesmo día 26 de novembro de 2005. 
 
 
Domínguez, Cristina, 'Ata dentro de dous anos', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 26 novembro 
2005, p. 34. 
 
Repasa a candidaturas presentadas ante a Unesco para obter o recoñecemento como Obra 
Mestra do Patrimonio Inmaterial da Humanidade. Sinala que, ademais da proposta galego-
portuguesa, tamén foi descartado o proxecto multinacional  centrado no flamenco e a 
música andalusí, mentres que a Festa da Patum de Berga en Cataluña sí foi escollida pola 
Unesco. 
 
 
Durán Estévez, Jesús, 'Cultura común á beira do Miño', El Progreso, 'San Froilán 2005', 6 
outubro 2005, p. 6. 
 
Ofrece información sobre o festival "Un patrimonio para o futuro", celebrado en Lugo para 
dar a coñecer ao público a candidatura á Unesco do Patrimonio Inmaterial Galego-
Portugués. Participaron no evento diversas agrupacións musicais que destacan polo seu 
esforzo pola recuperación dos sons vinculados con Galicia e Portugal. 
 
 
E.Á., 'Tíralle da lingua' premia aos mellores contadores de contos', La Voz de Galicia, 
'Cultura', 27 abril 2005, p. 48. 
 
Dáse noticia da celebración do concurso de contacontos "Tíralle da lingua", organizado 
pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega e diversos concellos co obxecto de impulsar o 
galego oral entre os rapaces. O acto, que tivo lugar no Teatro Principal de Santiago de 
Compostela, tivera os seus precedentes en varias xornadas nas aulas, nas que os estudantes 



traballaron aspectos relativos á oralidade.  
 
 
 
E.P., 'Unha candidatura que une a Galiza e Portugal', El Correo Gallego, 'Hoy', 14 outubro 
2005, p. 65. 
 
Salienta o apoio demostrado pola Xunta de Galicia ao proxecto de distinción da Unesco do 
patrimonio oral galego-portugués. Resalta que a declaración institucional ofrecida polo 
Goberno galego afirma que a candidatura pode representar un importante punto de partida 
para acadar unha maior atención ao dito patrimonio. 
 
 
E.P., 'A Xunta avala as posibilidades de candidatura galego-portuguesa', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 23 outubro 2005, p. 76. 
 
Informa sobre a presentación oficial en Santiago de Compostela da candidatura galego-
portuguesa á Unesco, acto no que a conselleira de Cultura e Deporte destacou a riqueza das 
tradicións orais de Galicia e Portugal, considerándoas "un herdanza de valor incalculable, 
un legado precioso".   
 
 
E.P., 'A Unesco inicia a deliberación sobre Patrimonio', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
aquí/Cultura', 19 novembro 2005, p. 85. 
 
Dá conta do último acto da exposición ante a Unesco da candidatura do patrimonio oral 
galego-portugués e anuncia o inicio das deliberacións que conducirán a elección das 
propostas que recibirán o recoñecemento oficial.  
 
 
F.P.L., 'Unha candidatura con posíbeis', El Correo Gallego, 'Hoy', 27 setembro 2005, p. 58. 
 
Expón os datos proporcionados polos promotores da candidatura á Unesco durante unha 
rolda de prensa celebrada no Museo do Pobo Galego. Subliña, así pois, que Unesco 
informou positivamente sobre a proposta galego-portuguesa e que cidades como Barcelona, 
Porto, Lisboa, Bruxelas ou París acollerán accións de apoio á iniciativa cultural. 
 
 
F.R., 'Fran Insua, na Semana da oralidade de Lugo', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 20 abril 2005, 
p. 41. 
 
Infórmase dos distintos actos que formarán parte da Semana da oralidade de Lugo, entre os 
que se destacan a actuación de diversos contacontos como Fran Insua, e a representación do 
espectáculo musical O inventor de sons. 
 
 
 



 
Fernández, Manrique, 'Cabaleiros na Picaraña (I). O milagre do cristián', Faro de Vigo, 'A 
Bisbarra. Condado-Paradanta', 'Lendas e relatos da comarca', 29 xullo 2005, p. 9. 
 
Analiza a importancia do monte da Picaraña dentro das historias tradicionais do Condado e 
inclúe unha lenda na que un cabaleiro cristián, perseguido por un grupo de soldados 
musulmáns, é salvado por Deus no alto do monte. 
 
 
González, Eva, 'Ponte á porta da Unesco', Faro de Vigo, 'Televisión', 7 maio 2005, p. 79. 
 
Eva González informa de 1 Patrimonio para o Futuro, a iniciativa dos nenos do sur galego 
en favor da candidatura da cultura inmaterial galaico-lusa a Patrimonio da Humanidade. 
Mediante un espacio radiofónico no que interviñeron diversos persoeiros portugueses e 
galegos, se tomou contacto incluso con zonas tan afastadas como Escocia ou Cuba, coas 
que se pretenden estabelecer lazos culturais. 
 
 
 
González, Eva, 'El IES San Paio promociona el patrimonio oral galego-portugués', Faro de 
Vigo, 'Área Metropolitana/Baixo Miño', 22 novembro 2005, p. 17. 
 
Dá noticia das actividades realizadas no Instituto de Ensino Secundario de San Paio de Tui 
en apoio ao proxecto do Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués. 
 
 
González, Eva, 'El puente de Tui muestra apoyos al patrimonio oral galego-portugués', 
Faro de Vigo, 'Área metropolitana/Baixo Miño', 25 novembro 2005, p. 21. 
 
Revela a expectación en Tui ante a decisión sobre a proclamación da tradición oral galego-
portuguesa como Obra Mestra da Humanidade. Lembra, así mesmo, que a ponte 
internacional sobre o río Miño que une as localidades de Tui e Valença do Minho foi 
elixida como símbolo da unión entre os dous países, converténdose en escenario de 
múltiples actos. 
 
 
Hermida, Xosé, 'Intelectuales e instituciones apoyan el legado oral gallego-portugués 
como patrimonio de la humanidad', El País, 'La Cultura', 14 novembro 2005, p. 46. 
 
Resume os apoios ofrecidos á candidatura galego-portuguesa por parte de institucións e 
intelectuais. En canto aos escritores, sinala que o proxecto presentado ante á Unesco conta 
coa adhesión de autores como José Saramago, Nélida Piñón, Vasco Graça Moura, Mario 
Cláudio, Manuel Rivas e Suso de Toro. 
 
 
Jaureguizar, 'A candidatura galego-lusa á Unesco preséntase este sábado no Bierzo', El 
Progreso, 'Cultura', 15 setembro 2005, p. 67. 



 
Anuncia os actos nos que institucións, colectivos e particulares do Bierzo manifestarán o 
seu apoio á tradición oral galego-portuguesa na Unesco.  
 
 
L.Q., 'Tradición oral y fluvial', El Progreso, 'Terra de Lemos', 1 agosto 2005, p. 13. 
 
Anuncia a presentación durante a I Festa do Río da inclusión de Monforte na candidatura 
enviada á Unesco para declarar tradicións orais como Patrimonio da Humanidade. 
 
 
L.S., 'Os medios galegos apostan polo Patrimonio', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
aquí/Cultura', 26 outubro 2005, p. 83. 
 
Anuncia a emisión de varias publireportaxes e cuñas promocionais de difusión da 
candidatura de Patrimonio inmaterial galego-portugués por parte dos medios de 
comunicación galegos, TVG e Radio Galega. 
 
 
López, Belén, 'Os 'maios' máis rápidos da historia', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 2 
maio 2005, p. 73. 
 
Realízase unha crónica da celebración dos maios na placa da Ferrería pontevedresa. Dise 
que esta edición destaca pola escaseza de público e pola celeridade con que os sucesivos 
participantes foron executando as súas actuacións, e tamén se informa de que a Sociedade 
Cultural de Campañó gañou un certame no que os temas máis recorrentes foron o equipo 
local, o alcalde, e a recente folga de lixo. 
 
 
 
 
López, Belén, 'A Unesco decide sobre o galego-portugués', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
aquí', 25 novembro 2005, p. 80. 
 
Aproveitando o anuncio inminente da decisión da Unesco, explica a orixe da candidatura 
do patrimonio oral galego-portugués e incorpora as declaracións de diversos promotores do 
proxecto. 
 
 
LVG, 'Presentación en Madrid de la tradicións galaico-portuguesa', La Voz de Galicia, 
'Cultura', 15 outubro 2005, p. 48. 
 
Recolle as declaracións sobre a candidatura das tradicións orais galego-portuguesas de 
Anxela Bugallo, conselleira de Cultura e Deporte, na presentación en Madrid do proxecto. 
Así, a conselleira declarou sentirse convencida de que a proposta terá éxito porque o 
patrimonio reivindicado supón una riqueza que corre serio perigo. 
 



 
M.A., 'A candidatura galego-lusa á Unesco chega hoxe a Bruxelas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 
11 outubro 2005, p. 44. 
 
Anuncia a chegada a Bruxelas da delegación da candidatura á Unesco do patrimonio oral 
galego-portugués, a cal se reunirá coa responsábel da Unidade de Linguas Minorizadas e 
Rexionais da Comisión Europea, Teresa Condeo, e con varios membros dos principais 
grupos políticos do Parlamento Europeo. 
 
 
M.A.C., 'El concurso de 'Maios' repartirá un total de 1.350 euros entre seis categorías de 
premios', Diario de Pontevedra, 'Pontevedra/Comarca/Poio', 20 abril 2005, p. 16. 
 
Infórmase da convocatoria do concurso de Maios por parte do concello de Poio, que 
dedicará una presuposto de 1.350 euros en seis categorías de premios. Dise que para 
participar nel é preciso inscribirse antes do 29 de abril no concello. Por último, especifícase 
que no evento, que terá lugar o primeiro de maio no campo de festas da Seca, intervirá un 
xurado que apreciará, entre outros criterios, a armazón das embarcacións, o emprego de 
produtos tradicionais e a calidade das coplas e da actuación. 
 
 
 
MARÉ, 'A Raia, da Unesco e de todos', Galicia Hoxe, 'Maré', 10 marzo 2005, p. 42. 
 
Sinalan que a Asociación cultural "Ponte nas ondas", apoiada polo Concello de Santiago e a 
Deputación da Coruña, animou a todos os municipios galegos a tentar conseguir a 
declaración de "Patrimonio oral inmaterial da humanidade" para a tradición oral galaico-
portuguesa. Din que Xosé Saiáns, representante da Asociación, recordou que será en xuño 
cando se faga pública a decisión da UNESCO. Comentan que a Asociación e as entidades 
participantes están a traballar para facer o proxecto realidade e que Saiáns animou ás 
administracións locais a se comprometer coa causa, cousa que xa fixeron os concellos de 
Vigo e Santiago de Compostela, como dixeron os seus representantes. 
 
 
MARÉ, 'Ao portador da cultura', Galicia Hoxe, 'Maré', 10 agosto 2005, p. 41. 
 
Repasa o proceso de conformación da candidatura da tradición oral galego-portuguesa, 
incidindo nas súas posibilidades de ser aceptada pola Unesco e concorrer á fase final da 
selección.  
 
 
MARÉ, 'A literatura popular vista desde o noso eido', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 26 agosto 
2005, p. 44. 
 
Anuncia a inauguración en Catoira do curso de verán da Universidade de Santiago de 
Compostela "Rexistros orais, cine etnográfico e inventario culturais. Técnicas de recollida e 
interpretación do patrimonio orientadas á educación", o cal se iniciará cunha intervención a 



cargo de Xosé Luís Méndez Ferrín sobre a literatura popular vista desde Galicia. 
 
 
MARÉ, 'A candidatura do patrimonio oral galego-portugués viaxa a Bruxelas', Galicia 
Hoxe, 'Maré', 9 outubro 2005, p. 35. 
 
Indica os nomes dos representantes que integrarán a delegación que viaxará a Bruxelas para 
presentar a candidatura da tradición oral galego-portuguesa. Expón, asimesmo, os actos que 
formarán parte da campaña de promoción do proxecto ante as institucións europeas. 
 
 
MARÉ, 'Europa brinda o seu apoio á candidatura galega á Unesco', Galicia Hoxe, 'Maré', 
12 outubro 2005, p. 37. 
 
Revela que, segundo os compromisos acadados pola delegación encargada de presentar o 
proxecto ante as institucións europeas, os deputados españois e portugueses no Parlamento 
Europeo asinarán un manifesto no que apoian a candidatura á Unesco do patrimonio oral 
galego-portugués.  
 
 
MARÉ, 'A candidatura galego-portuguesa á Unesco preséntase hoxe en Madrid', Galicia 
Hoxe, 'Maré', 14 outubro 2005, p. 38. 
 
Avisa da presentación da proxecto vinculado ao patrimonio oral galego-portugués no 
madrileño "Círculo de Bellas Artes" e salienta a importancia da declaración institucional 
aprobada na reunión do Consello da Xunta a través da cal se apoia oficialmente a 
candidatura. 
 
 
MARÉ, 'Sobre o tellado portugués', Galicia Hoxe, 'Maré', 22 outubro 2005, p. 32. 
 
Analiza os factores que poden influír na decisión da Unesco sobre a candidatura galego-
portuguesa, destacando, por un lado, que as presións do Goberno español en favor do 
flamenco dificulten a proclamación da tradición oral luso-galaica, e, por outro, que o valor 
fundamental que podería asumir o feito de que unha ONG de Portugal faga unha valoración 
positiva da candidatura. 
 
 
MARÉ, 'Herdanza incalculable', Galicia Hoxe, 'Maré', 23 outubro 2005, p. 31. 
 
Informa sobre a presentación oficial en Galicia da candidatura do Patrimonio inmaterial 
galego-portugués á Unesco, acto no que participaron, ademais da conselleira de Cultura, o 
promotor do proxecto en Galicia, Santiago Veloso, o presidente do padroado do Museo 
Galego, Isaac Díaz Pardo, e Francisco Fernández Rei, representante da Real Academia 
Galega. 
 
 



MARÉ, 'Pulo da RAG á tradución luso-galega', Galicia Hoxe, 'Maré', 9 novembro 2005, p. 
37. 
 
Anuncia a presentación oficial da candidatura na Coruña, a cal terá lugar na sede da Real 
Academia Galega e contará coa presenza de Xosé Ramón Barreiro, presidente da RAG, 
Luis Bará, director xeral de Creación e Difusión Cultural, e Santiago Veloso, presidente da 
asociación "Ponte...nas Ondas". 
 
 
MARÉ, 'Por unha lingua lusa común a Galiza e Portugal', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 
novembro 2005, p. 31. 
 
Dá conta da petición remitida ao Parlamento Europeo pola Associaçao de Amizade Galiza-
Portugal (AAG-P) e o Movimento Defensa da Língua (MDL) para solicitar o 
recoñecemento da unidade da lingua portuguesa común a Galicia e Portugal. O pedimento 
foi asinado por máis de 200 intelectuais, entre os que sobresaen sociolingüistas como 
Antonio Gil, Celso Álvarez Cáccamo e Mário Herrero ou catedráticos como Maria do 
Carmo Henríquez e María-José Azurmendi.  
 
 
MARÉ, 'Co aval do pensamento', Galicia Hoxe, 'Maré', 15 novembro 2005, p. 43. 
 
Expón os nomes dos principais asinantes dun manifesto de apoio a candidatura do 
patrimonio oral galego-portugués, citando, entre outros, a Manu e Ramón Chao, José 
Saramago, Suso de Toro, Manuel Rivas, Vasco Graza Moura, Nélida Piñón, Ignacio 
Ramonet e Federico Mayor Zaragoza. 
 
 
MARÉ, 'París será unha festa', Galicia Hoxe, 'Maré', 20 novembro 2005, p. 35. 
 
Resalta o optimismo predominante no peche da campaña de promoción da candidatura do 
patrimonio inmaterial galego-portugués ante a Unesco e explica os actos organizados polos 
promotores do proxecto nos últimos días. 
 
 
MARÉ, 'Gran día galego-portugués', Galicia Hoxe, 'maré Hoxe', 25 novembro 2005, p. 34. 
 
Expresa a enorme expectación existente en Galicia e Portugal ante a revelación da decisión 
da Unesco sobre as propostas que merecerán a distinción de Obra Mestra da Humanidade. 
 
 
MARÉ, 'A candidatura galego-portuguesa fai balance e colle novos folgos', 'Maré', 4 
decembro 2005, p. 33. 
 
Dáse conta da celebración dunha cea en Tui na que os promotores da candidatura do 
Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués, despois de que esta fose rexeitada pola UNESCO, 
explicaron as causas da non proclamación como Obra Mestra e recoñeceron que o fracaso 



só serviu para darlles novos folgos. 
 
 
 
Méndez Fonte, Rosa, 'Algunhas lendas certas: prósper', Diario de Ferrol, 'Nordesía', nº 
335, 'Patrimonio e sociedade', 31 xullo 2005, p. 7. 
 
Comenta varias historias vinculadas a Prósper, "un home moi coñecido en Ferrol a 
principios do século XX polas súas tolerías e trasnadas". 
 
 
Méndez Fonte, Rosa, 'Patrimonio da memoria: barriga verde', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 
'Patrimonio e sociedade', 20 novembro 2005, p. 7. 
 
Analiza a popularidade de Barriga Verde, un dos personaxes que formaban parte dos 
espectáculos de monicreques dirixidos por José Silvent Martínez, "fundador do guiñol 
popular galego". Subliña que o personaxe representaba unha figura heroica, un persoeiro bo 
que aparecía en todos os contos para a reconstruír a orde previa repartindo lapotes e 
consellos. 
 
 
Méndez, Andrea, 'Non é unha Obra Mestra... por agora', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 
26 novembro 2005, p. 82. 
 
Lamenta que a Unesco non lle concedera a condición de Obra Mestra da Humanidade ás 
tradicións orais galego-portuguesas. Sinala que a dita decisión se debe, segundo as 
declaracións dos membros do xurado, á amplitude e á falta de concreción da candidatura. 
 
 
Mesejo, N., 'O tesouro do galego-portugués', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 13 
setembro 2005, p. 68. 
 
Resalta que candidatura do patrimonio inmaterial de Galicia e Portugal foi declarada unha 
das finalistas para as terceiras proclamacións do Patrimonio Oral e Inmaterial da 
Humanidade. 
 
 
Mesejo, N., 'Os promotores do galego-portugués son recibidos por Durao Barroso', Diario 
de Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 12 outubro 2005, p. 75. 
 
Dá conta da serie de encontros que a delegación promotora da candidatura do patrimonio 
inmaterial galego-portugués afrontará en Bruxelas antes da entrega do dossier de 
documentación ao presidente da Comisión Europea, Durão Barroso.  
 
 
Mesejo, Nair, 'O valor dos 'portadores', Galicia Hoxe, 'Maré', 21 setembro 2005, p. 35. 
 



Salienta a importancia dos "portadores", aquelas persoas que no seu saber teñen a cultura 
tradicional e que teñen a capacidade de expresala e transmitila, no mantemento do 
patrimonio oral reivindicado pola candidatura galego-portuguesa á Unesco. 
 
 
Miranda, Ana, 'O triunfo da cultura  anónima', A Nosa Terra, nº 1.195, 'Sociedade', 27 
outubro 2005, p. 16. 
 
Explica as circunstancias que deron lugar á formación da candidatura da tradición oral 
galego-portuguesa á Unesco e  especifica as fases que debe superar a proposta para acadar a 
condición de Obra Mestra da Humanidade. 
 
 
Oliver, Juan, 'A candidatura galego-lusa á Unesco busca en Bruxelas o apoio de Europa', 
La Voz de Galicia, 'Cultura', 10 outubro 2005, p. 65. 
 
Anuncia a presentación en Bruxelas da candidatura do patrimonio oral galego-portugués á 
Unesco. Lembra, ademais, que Luís Bará, director xeral de Creación e Difusión Cultural, 
encabeza unha delegación que pretende recabar o apoio das institucións comunitarios, e que 
se entrevistará con altos cargos da Comisión e con deputados do Parlamento Europeo. 
 
 
Parga, J.A., 'Monforte floreció con 'Os Maios', El Progreso, 'Terra de Lemos/Quiroga', 6 
maio 2005, p. 22. 
 
J. A. Parga describe as celebracións da chegada da primavera en Monforte cos tradicionais 
"maios". O Concello premiou a todos os participantes no recital de coplas, no que 
participaron cinco centros educativos e xente do fogar do pensionista. 
 
 
 
Pérez, Cristina, 'Una cueva con vida', El Progreso, 'Terra Chá/Meira', 22 novembro 2005, 
p. 20. 
 
Comenta algunhas das lendas que forman parte do legado inmaterial reivindicado pola 
candidatura galego-portuguesa á Unesco, salientando o valor das historias coa "Cova da 
Serpe", vinculadas á zona de Guitiriz. Resume os dous relatos fundamentais relacionados 
coa cova, extraídos de textos como As covas de Galicia, Lendas galegas de tradición oral, 
e As lendas tradicionais galegas.   
 
 
Prado, Xabier / Santos Silva, Jorge, 'Romance do Patrimonio Inmaterial galego-
portugués', Faro de Vigo, 'A Escola do Faro', nº 118, 15 novembro 2005, pp. 4-5. 
 
Composición poética complementada por ilustracións que relata a historia da candidatura á 
Unesco e repasa diversas tradicións orais de Galicia e Portugal. 
 



 
R.M., 'Convencidos do apoio da Unesco ós bens arraianos', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 15 
outubro 2005, p. 34. 
 
Mostra o optimismo exhibido pola conselleira de Cultura e Deporte, Ánxela Bugallo, en 
relacións ás posibilidades da candidatura galego-portuguesa de recibir a condición de Obra 
Mestra do Patrimonio Oral e Inmaterial da Humanidade.  
 
 
Rey, Beti, 'Un Patrimonio para o mundo', Faro de Vigo, 'A Escola do Faro', nº 118, 15 
novembro 2005, p. 1. 
 
Expón brevemente os principais acontecementos que fixeron posíbel a candidatura do 
patrimonio oral galego-portugués á Unesco, dende o proxecto de radio escolar posto en 
marcha pola asociación Cultural e Pedagóxica "Ponte ... nas Ondas" até a presentación 
oficial do proxecto en Bruxelas o 18 de outubro de 2004. 
 
 
Souto, Xurxo, 'As cántigas de maio', La Opinión, 'El Domingo', nº 237, 1 maio 2005, p. 19. 
 
Lémbranse certos refráns e ditos populares que afirman a convulsión creativa da primavera 
para relacionalos coa próxima saída ao mercado de traballos discográficos de autoría 
galega, como os novos lanzamentos de Marcos Doré e Xabier Díaz ou o primeiro proxecto 
de Loreta Martín, que inicia o funky coruñés. 
 
 
 
 
Suárez, María Esperanza, 'La candidatura del patrimonio oral gallego inspira optimismo en 
París', La Voz de Galicia, 'Cultura', 19 novembro 2005, p. 48. 
 
Salienta a ilusión que rodea á candidatura do patrimonio oral galego-portugués nos días 
previos á proclamación das propostas seleccionadas pola Unesco. Así mesmo, indica que, 
aínda que a declaración como Obra Mestra da Humanidade non supón ningunha axuda 
económica, a Unesco convértese en garantía de cumprimento dos compromisos adquiridos 
polos Estados que presentan a candidatura.  
 
 
Torres, Mónica, 'El patrimonio oral luso-gallego no logra la distinción de la Unesco', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 26 novembro 2005, p. 46. 
 
Sinala que a candidatura galego-portuguesa non alcanzou o recoñecemento como Obra 
Mestra da Humanidade a causa da amplitude do material intanxíbel que abarcaba a 
proposta. En canto ao futuro do proxecto, explica que os gobernos implicados, en 
colaboración coa asociación "Ponte... nas ondas", serán os encargados de reformular o 
proxecto e presentalo nun prazo mínimo de dous anos. 
 



 
Trillo, Jesús, 'Bugallo apoya la cultura oral gallega-portuguesa', El Correo Gallego, 'Hoy', 
15 outubro 2005, p. 66. 
 
Recolle as declaracións de Ánxela Bugallo, conselleira de Cultura, durante a presentación 
da candidatura da cultura oral galego-portuguesa á Unesco no Círculo de Belas Artes de 
Madrid. A conselleira destacou o "valor incalculable" da tradición cultural reivindicada e, 
asimesmo, manifestou o seu compromiso coa promoción exterior da cultura galega. 
 
 
V.L.V., 'O BNG pide que se declare obra mestra o patrimonio oral galego-portugués', El 
Progreso, 'Comarcas', 10 novembro 2005, p. 25. 
 
Anuncia que o BNG de Portomarín presentou unha moción ante o pleno para solicitar o 
apoio do Concello á declaración do patrimonio oral galego-portugués, así como o 
requerimento de apoio aos gobernos galego e estatal. 
 
 
Villar, C., 'A Unesco rexeita declarar obra mestra a tradición oral galego-portuguesas', 
Faro de Vigo, 'Sociedad y cultura', 26 novembro 2005, p. 43. 
 
Lamenta que a tradición oral galego-portuguesa non fose proclamada pola Unesco como 
Obra Mestra da Humanidade tras ser desconsiderada pola súa amplitude. Subliña que, 
dentro do Estado español, só foi escollida a festa de La Patum de Berga, de orixe medieval, 
xa que a proposta do flamenco e a música andalusí tamén foi descartada. 
 
 
X.C., 'A candidatura do patrimonio inmaterial galego-portugués quedou ás portas', A Nosa 
Terra, nº 1.200, 'Sociedade', 2005, dende 1 decembro 2005 ata 7 decembro 2005, p. 17. 
 
Infórmase sobre o feito de que a candidatura galego-portuguesa non foi finalmente 
recoñecida pola Unesco como "Obra Mestra da Humanidade 2005". Recóllese tamén unha 
relación das candidatas si aceptadas, entre as que se atopa a proposta catalana da "Patum de 
Berga". 
 
 
 
 
 

IX. REVISTAS 
 
Agália. (Revista de ciências sociais e humanidades) 
 (DL: C-250-1985)  (ISSN:1130-3557 ) . 
 
Revista de estudos socio-culturais que se edita semestralmente. Foi fundada no ano 1985 e 
está vinculada 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 cegar aos trece 
componentes cos que conta na actualidade. Nunha segunda etapa, que comprende 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) o seu director é 
Carlos Quiroga. Nesta última etapa, a partir do número dobre 63-64 (correspondente ao 
segundo semestre do ano 2000) Agália presenta un novo deseño na capa, opta pola 
periodicidade semestral e engade o subítulo: "Revista de ciencias sociais e humanidades". 
No enderezo electrónico <http://agal-gz.org> están localizábeis 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. No ano 2005 editáronse dous números 
dobres: o número 81/82 (primeiro semestre) e o número 83/84 (segundo semestre). O 
primeiro deles consta das seguintes seccións: "Estudos", "Relato/Poesia", "Notas", Notas", 
"Recensons" e "Percurso". No apartado de "Relato/Poesia" preséntanse dúas pezas 
narrativas de Francisco Guedes ("A última viagem do Vera Cruz" e "Crónica 3") e poemas 
de Alberte Romám e Pedro Casteleiro. Romám asina tres pezas: un poema longo que leva o 
título xenérico "A cidade nom podia ser tomada doutro jeito", subdividido en dous 
epígrafes; un poema titulado "Encontro". Pola súa banda, Pedro Casteleiro achega "7 
Cançoes". O número 83/84 costa das seccións "Estudos", "Relato/poesia", "Entrevistas", 
"Notas", "Recensons" e "Percurso". O apartado "Relato/Poesia" achega os seguintes 
traballos literarios. Francisco Guedes asinia o relato "Adeus até ao meu regresso". Filipa 
Fava é autora dun "Conto inacabado sobre mulher jovem lusogalaica" e dos textos líricos 
(algúns deles poemas en prosa) "Fadiga e contradiçao", "Tens os lábios pintados de 
carmim...", "Querido Amor", "Dia para embebedar-se"   e "Final Kitsch". O poema "Derby" 
é da autoría de Alberto Simoes. Por último, Rousia presenta os textos "Cançao de Emílio, 
ou a morte da História", "Se os carvalhos falassem" e "Tudo da Melra, testamento".  
 
 
 
Alameda. Revista da Sociedade Liceo de Noia 
 (DL:C-888-2000) . 
 
Revista que se ocupa das manifestacións culturais da vila de Noia. Foi fundada no ano 2002 
pola Sociedade Liceo de Noia. O coordinador é Cándido M. Prego Rajo. O consello de 
redacción está formado por Xosé Agrelo Hermo, Ramón Carredano Cobas, María Antonia 
Castro Patiño, Pedro García Vidal, A. Ventura González Arufe e Xosé Moas Pazos. A 
revista consta das seguintes seccións fixas: "Historia do Liceo", "Pinceladas Sanitarias", "O 
ensino en Noia", "Xeografía", "Personaxes", "Historia", "Cancións de Noia", "Visións de 
Noia" e "Os nosos libros". Ás veces tamén se inclúe a sección "Poesía". No ano 2005 saíron 
do prelo os números 19, 20, 21 e 22.  
 
 
 
Amastra-n-gallar 
 (DL:134-2002) . 
 
Revista de poesía e pensamento poético vinculada á editorial Amastra-n-gallar, que dá 



tamén ao prelo unha serie de cadernos poéticos de autores galegos e estranxeiros. A súa 
periodicidade é variábel. Foi fundada no ano 2001 co obxectivo de difundir a creación, o 
ensaio e a tradución de  poesía. Da dimensión filosófica da revista dá testemuño xa o seu 
primeiro número, onde diferentes autores fan as súas achegas en torno ao concepto de "acto 
poético". O director da publicación é Emilio Araúxo. É norma na revista que os textos dos 
colaboradores estranxeiros se traduzan ao galego na primeira parte de cada volume, para ser 
reproducidos despois na súa lingua orixinal. Durante o ano 2005 publicáronse os números 
9, dedicado á poesía cubana actual, e dez. Con este último, que inclúe poemas dalgúns dos 
autores que participaron na publicación dende o seu primeiro número, dá termo a xeira da 
revista.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- X.G.G., 'Mallarmé e a revista de Emilio Arauxo', A Nosa Terra, nº 1.158, 'Poesía', 6 
xaneiro 2005, p. 27. 
 
Achégase á revista de poesía Amastra-N-Gallar dirixida por un mallarmeán, Emilio 
Araúxo, e manifesta que directa ou indirectamente nela hai numerosas referencias ao poeta 
francés. Comenta o número 8, dedicado a Claude Royet-Journoud e destaca os escritos de 
Alain Badiou O método Mallarmé: substracción e illamento e Un filósofo francés. 
 
 
- X.G.G., 'Visita galega a Paul Celan', A Nosa Terra, nº 1.160, 'Cultura', 20 xaneiro 2005, p. 
27. 
 
Análise da obra e figura de Paul Celán a través do número 5 da revista de Emilio Araúxo 
Amastra-N-Gallar, 14 traballos que conforman un retrato do poeta e a súa poesía. Comeza 
aludindo a figuras que examinaron a súa obra como Bernard Böchenstein, Fernand 
Chambón ou Vivian Liska para logo suxerir a tradución da obra do autor ao galego, aínda 
que recoñecendo a dificultade da tarefa, sobre todo despois de examinar as traducción ao 
castelán e catalán. Remata cun agradecemento á revista polo número dedicado ao autor e á 
poesía e reproduce as verbas de Andrei Corbea no traballo de Heinrich Stiehler sobre O 
mozo Celán e as linguas de Bucovina e da Rumanía  no que manifesta que non cre no 
bilingüismo da poesía. 
 
 
Anima + l 
 (ISSN:1137-599 X) . 
 
Publicación creada en febreiro de 1991, co subtítulo Revista cultural para todas as 
especies, editada por Edicións Positivas e que presenta unha periodicidade variábel. 
Comezou a súa andaina tendo a Xelís de Toro como director e coordinador. En 2005, saíu o 
número 15, correspondente ao inverno de 2005. 
 
 



Recensións: 
 
- Xosé Ramón Pena, 'Mundo Animal', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 128, 'Libros', 9 
xuño 2005, p. IV. 
 
Dáse conta da publicación do número quince da revista Animal que edita Ediciós Positivas, 
e coméntase cada un dos traballos recollidos na mesma. Os títulos que contén este número, 
segundo se indica, son: "A retranca" de Ghato e Carlos Santiago; "Fronteiras" de Suso 
Fernández Acevedo; "Todos vimos de África" de Pablo Villapol; no apartado de Banda 
Deseñada aparece a sinatura de Antón Corsario; "Os medios locais e o espazo galego de 
comunicación" de Marcelo Martínez; "Cabodomundo" de Comba Compay; "A radio do 
revés" de Xelís de Toro; dúas entrevistas, unha a Miguel Torres realizada por Carlos 
Santiago e outra a Antón Vidal feita por Xis Costa; "Orzamento participativo" de Eliseo 
Fernández; e finalmente, o número remata coa reprodución do discurso de Fidel Castro 
"The life of Juanita Castro de Andy Warhol", por Alberto Pagán. 
 
Referencias varias: 
 
- C.F., 'Anima+l' ocúpase de estudar a saúde da retranca', La Voz de Galicia, 'En dos 
minutos', 3 abril 2005, p. L2. 
 
Coméntase que o número quince da revista Animal que acaba de sacar do prelo Ediciós 
Positivas, dirixida por Francisco Macías, contén un traballo sobre a retranca, onde se 
considera como algo propio dos galegos e que na actualidade aínda goza de boa saúde. 
Tamén se fai referencia a outro dos temas que aparecen en Animal, os medios de 
comunicación local. 
 
Anuario Brigantino 
 (DL:C-1613/2000)  (ISSN:1130-7625) . 
 
Revista anual de ámbito brigantino e interese histórico, artístico e antropolóxico. Está 
editada polo Concello de Betanzos co patrocinio da Deputación da Coruña, a Fundación 
Caixa Galicia e o Banco Etcheverría. Foi fundada en 1948 por Francisco Vales Villamarín. 
Dende entón, coñeceu dúas épocas. A primeira abrangue dende o ano de fundación até o 
ano 1951. A segunda etapa tivo lugar en 1981, despois de trinta anos de silencio, e continúa 
até o presente. Alfredo Erias Martínez dirixe o comité científico da publicación desde o 
pasamento de Vales Villamarín. Asemade, integran o comité científico Xosé María Veiga 
Ferreira (subdirector), Xulio Cuns Lousa (secretario), Fernando Alonso Romero, Manuel 
Ares Faraldo, Xosé Ramón Barreiro Fernández, José Antonio Fernández de Rota y Monter, 
José García Oro, Antonio Meijide Pardo, José Antonio Míguez Rodríguez e Luuis 
Monteagudo García. A revista conta tamén cunha nómina da colaboradores técnicos. A 
publicación estrutúrase nas seccións "Historia", "Arte, Literatura, Antropoloxía", 
"Entidades culturais e deportivas" e "Acontecementos do ano".  No ano 2005 viu a luz o 
número 27, correspondente ao ano 2004. O anuario mantén as seccións habituais e dálle 
continuidade á orientación de carácter multidisciplinar (histórica, artística, literaria e 
antropolóxica) da revista.  
 



 
 
 
Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos 2004 
 (ISBN:84-8288-894-3)  (DL:VG-99-XXX) . 
 
Publicación literaria de periodicidade anual que dá á luz a Editorial Galaxia e que conta co 
patrocinio da Fundación Caixa Galicia. Xorde da fusión das revistas Anuario de estudos 
Literarios Galegos e Grial. O Anuario de Estudos Literarios galegos fora fundado a 
iniciativa de Xoán González-Millán, que exerceu como director até o seu pasamento no ano 
2003. O consello de redacción estaba integrado por Diana Conchado, Xosé M. Dobarro, 
Ramiro Fonte, Helena González, Kathleen March, Camino Noia, Xosé R. Pena, Claudio 
Rodríguez Fer, Joaquim Ventura e Damián Villalaín. A revista tiña, asemade, un consello 
asesor composto por Xesús Alonso Montero, Ivo Castro, Itamar Even-Zohar, Anna Ferrari, 
Claude H. Poullain, John Rutheford, Giuseppe Tavanni e Pilar Vázquez Cuesta. Na súa 
nova etapa, que veu acompañada dun cambio de nome e de deseño, a directora é Dolores 
Vilavedra. O consello de redacción está formado por Xosé M. Dobarro, Manuel Forcadela, 
Helena González, Carlos Paulo Martínez Pereiro, Camino Noia e Xosé R. Pena. Compoñen 
o consello asesor Xesús Alonso Montero, Arturo Casas Vales, Ivo Castro, Itamar Even-
Zohar, Anna Ferrari, Derek W. Flitter, Javier Gómez-Montero, Kathleen Marck, Stphen 
Parkinson, Claudio Rodríguez Fer, John Rutheford, Giuseppe Tavani e Pilar Vázquez 
Cuesta. O deseño corre a cargo de Fausto C. Isorna. Fusiónanse as antigas seccións 
"Estudios" e "Comunicacións", consérvanse "Panorámicas" e "Libros" e desaparece 
"Compendio bibliográfico".  En 2005 saíu o Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos 
2004. Os diferentes artigos que o compoñen están descritos nos apartados correspondentes 
deste Informe.  
 
 
 
Recensións: 
 
- A.N.T., 'O Anuario de estudos literarios galegos únese ao proxecto Grial', A Nosa Terra, 
nº 1.162, 'Cultura', 3 febreiro 2005, p. 28. 
 
Faise eco da decisión de vincular o Anuario de estudos literarios galegos, dirixido por 
Dolores Vilavedra, ao proxecto Grial, da editorial Galaxia, coa consecuente adaptación e 
actualización do mesmo á imaxe corporativa da revista co obxectivo de ofrecer ao lector un 
material indispensábel de interpretación das novidades literarias galegas. De seguido, indica 
ademais os oito traballos incluidos na presente edición, artigos de Daniel Asorei, Xoán 
González-Millán, Inma López Silva, Helena Losada, Ana Luna, María do Cebreiro Rábade 
e Iria Sobrino, Martine Roux e Manuel F. Vieites. Remata aludindo á publicación dun novo 
múmero de Cadernos Grial, adicado nesta ocasión ao último encontro de escritores 
galegos, vascos e cataláns, Galeusca, celebrado en Ourense.   
 
 
Referencias varias: 



 
- V.O., 'O 'Anuario Grial' afronta unha nova fase con Dolores Vilavedra', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 27 xaneiro 2005, p. 41. 
 
Infórmase da presentación na Fundación da Caixa Galicia de Santiago de Compostela, o 
novo volume do Anuario de Estudos Literarios Galegos, así como tamén do número cento 
sesenta e catro da revista Grial e mais, os Cadernos Grial Nadal 2004. Coméntase que a 
dirección do Anuario ocúpaa a profesora Dolores Vilavedra quen levou a cabo cambios no 
formato, renovou o equipo de colaboración (composto por Xosé María Dobarro Paz, 
Manuel Forcadela, Helena González, Carlos Paulo Martínez e Camilo Noia) e ampliou o 
consello científico. Ademais, coméntanse os contidos da revista Grial e dos Cadernos. 
 
- Jaureguizar, 'Anuario de Estudos Literarios' abre etapa mudando estrutura e deseño', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 28 xaneiro 2005, p. 80. 
 
Infórmase da publicación dun novo volume do Anuario de Estudos Literarios Galegos que 
tras ver modificada a súa dirección, abre unha nova etapa con cambios na estrutura e o 
deseño. Coméntase que tras o pasamento do seu director Xoán González Millán, tomou a 
rendas Dolores Vilavedra quen propuxo os cambios. Indícase que o número contén os anos 
2002 e 2003 e coméntanse algúns dos traballos recollidos no Anuario como o asinado polo 
propio González Millán, "Exilio, literatura e nación" ou o artigo dedicado a el e asinado por 
María do Cebreiro e Iria Sobrino, "O manifesto e a antoloxía como discursos de 
intervención no sistema literario galego". Finalmente, noméanse outros artigos que 
aparecen no volume. 
 
- C.P., 'A revista "Grial" lanza "Cadernos" e un renovado Anuario de Literatura', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 28 xaneiro 2005, p. 52. 
 
Coméntanse tres publicacións: a revista Grial, os Cadernos Grial e o Anuario de Estudos 
Literarios Galegos. Da revista saliéntase o tema central que a conforma, coordinado por 
Ramón Villares Paz, sobre "A España posible". Sobre os Cadernos, destaca a homenaxe 
que se lle rende ao Congreso Galeusca xa que se recollen doce artigos que foron 
presentados no citado congreso do Nadal 2004. E, por último, informa sobre a nova 
dirección do Anuario a cargo de Dolores Vilavedra e dos novos colaboradores. 
 
Arraianos 
 (ISSN:1698-9953) . 
 
Revista de ámbito limiá vinculada á Asociación Arraianos. Foi fundada no ano 2004 por 
Aser Álvarez, que exerce como coordinador. Tomando como inspiración a obra homónima 
de Xosé Luís Méndez Ferrín, a publicación pretende dar a coñecer os fenómenos culturais 
da Baixa Limia. No ano 2005 viron a luz os números 2 (correspondente ao inverno de 
2004), 3 (primavera de 2005) e mais 4 (outono de 2005). O número 2 presenta a sección "O 
imposto arraiano/Poesía", onde dan a coñecer os seus textos autores como Lois Antón 
("Celanova, Celanova"), Gabriela Príncipe ("Simplesmente a cidade máis bela"), Eduardo 
Estévez ("a única escenografía..."), Ígor Lugrís ("Todos os dias...", "Som as oito...", 
"Sabiam ben que o seu..."), Franck Meyer (cun poema sen título dividido en catro 



fragmentos), Baldo Ramos ("atravesaches a néboa...") e o poema "No Ayhum", asinado por 
"Anónimo da Vila". Ademais, a sección "O bafexo de Sechu" inclúe o texto en verso "As 
nubes" e a prosa breve "Um país adentro". Na sección "Concurso de Microrrelatos" danse a 
coñecer textos de Arraiano Santana, Conchita Sanz Ferreiro, Yasmina Vázquez Rodríguez, 
Felo do Mato e Subí. O número 4 presenta o apartado "A raia escrita/Boleros a moda de 
reguengos", onde dan a coñecer fragmenos narrativos António Lobo Antunes e Xosé Carlos 
Caneiro (fragmento de Ámote e "para ser. para humano"). Na sección "Imposto Arraiano", 
recóllense textos de Baldo Ramos, Susa Blanco, Verónica Martínez, Noelia Rodríguez, 
Conchita Sanz Ferreiro, Lois Antón, Anxo Angueira e Anónimo da Vila. Baldo Ramos 
asina, asemade, a sección "Viaxe poética ao Caurel". O número 3 é un monográfico 
dedicado á represión e resistencia antifranquista. Reprodúcense fragmentos da novela 
Orixe, de Sechu Sende. Na sección "Nunca serei yo", o mesmo autor presenta algúns 
microrrelatos. Pola súa banda, Luis Carlos Boullosa presenta a peza de banda deseñada 
"Never Fall in Love with a French Bluesman".  
 
 
 
Auria (Revista mensual de Caixanova) 
 (DL:OU-46-97)  (ISSN:1138-0837) . 
 
Revista cultural editada mensualmente por Caixanova. Conta, asemade, coa colaboración 
da Consellaría de Cultura, Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia. Foi 
fundada no ano 1997. Na súa primeira etapa, que abrangue desde os número 0 ao 27, 
titulábase Auria (Revista mensual de Caixa Ourense). En agosto de 1999 (número 28), para 
reflectir a fusión das Caixas do sur de Galicia, a publicación subtitulouse Revista mensual 
de Caixavigo e Ourense. En xullo de 2000 (número 39), recibiu o seu nome actual: Auria 
(Revista mensual de Caixanova). O director é Alfonso Sánchez Izquierdo. Os editores son 
José Luis Outeiriño Rodríguez, que ocupa o cargo desde a súa fundación, a Antonio Piñeiro 
Feijoo, desde agosto de 2000. A revista conta, ademais, cun amplo abano de colaboradores 
dos máis diversos campos culturais. Ao longo de 2005 publicáronse doce números (do 94 
ao 106) nos que se mantén a estrutura editorial da publicación e a súa liña de información e 
divulgación culturais.  
 
 
 
Barsowia 
 (DL:C-1324/2003) . 
 
Revista de banda deseñada editada polo colectivo Polaqia. A súa periodicidade é semestral-
cuadrimestral. Fundada en 2003, está dirixida por Kike Benlloch. Son colaboradores 
habituais, ademais do director, Manel Cráneo, Diego Blanco, David Rubín, Brais 
Rodríguez, Hugo Covelo e Roque Romero.  
 
 
 
 
Referencias varias: 



 
- M. Barros, 'Barsowia e BD Banda', A Nosa Terra, nº 1.178, 'Fin de semana', 2 xuño 2005, 
p. 34. 
 
Entre outras cuestións relacionadas coa banda deseñada, coméntase que xa está a venda o 
volume número cinco da revista Barsowia que edita o colectivo Polaqia. Coméntase que 
nesta ocasión aparecen novos colaboradores galegos e que ademais conta coa participación 
de escritores estranxeiros. Así mesmo, salienta o labor deste colectivo e a oportunidade que 
ofrece aos escritores galegos de banda deseñada para ter un oco no que expresarse. 
 
- Natalia Álvarez, 'Facemos banda deseñada para todo tipo de lectores', Faro de Vigo, 'Faro 
da Cultura', nº 128, 'Entrevista', 9 xuño 2005, p. III. 
 
Entrevista realizada a Kile Benlloch, membro fundador do colectivo Polaqia, colectivo de 
autoeditores galegos de banda deseñada, encargados da edición da revista Barsowia, que 
saíu á luz o seu número cinco. Benlloch comenta cómo xurdiu a idea de crear o colectivo e 
dedicarse á publicación de banda deseñada, destaca as dificultades que existen para a 
distribución e dialoga sobre a revista. Así mesmo, considera que o panorama da banda 
deseñada galega ten un presente e un futuro positivos. 
 
BD Banda 
 (DL:PO-175-01) . 
 
Revista de banda deseñada para adultos. Conta co patrocinio do Concello de Pontevedra. A 
súa periodicidade é variábel. Foi fundada en 2001, a iniciativa do debuxante Kiko da Silva 
e do libreiro Cano, que financiaron integramente o primeiro número da publicación. A 
partir do segundo número, incorporáronse como coordinadores os dous membros do estudo 
de deseño gráfico ourensán O Clube da Esquina (Héitor e Carvalho). A partir do terceiro 
número, a revista conta cun consello de redacción no que, ademais dos mencionados 
creadores, se integran Germán Hermida, Miguel Porto, David Rubín e Miguel Anxo 
Robledo. A lingua da publicación é o galego. BD Banda acadou o premio ao mellor fanzine 
no Salón do Cómic de Barcelona do ano 2003, e volveu concorrer a este certame no ano 
2004. Na páxina http://www.bdbanda.com/revista.htm poden consultarse algunhas 
novidades referidas á revista. No ano 2005 viu a luz o número 6 da revista.  
 
 
 
Recensións: 
 
- Mar Barros, 'BD Banda, Rambla arriba, rambla abaixo', A Nosa Terra, nº 1.170, 'Fin de 
semana', 7 abril 2005, p. 33. 
 
Coméntase que a revista BD Banda, coordinada polo debuxante Kiko da Silva, un ano máis 
participa no Salón do Cómic de Barcelona e opta ao premio mellor fanzine, que xa gañou 
no 2004. Saliéntase a calidade de impresión de BD Banda e infórmase de que no Salón 
deste ano, se presentará o número sexto da revista. Ademais, fálase sobre novos proxectos 
que levará a cabo o colectivo responsábel da revista, trátase da edición de álbums. 



Finalmente, recóllese un breve resume da historia de BD Banda. 
 
Referencias varias: 
 
- M. Barros, 'Barsowia e BD Banda', A Nosa Terra, nº 1.178, 'Fin de Semana', 2 xuño 2005, 
p. 34. 
 
Entre outras cuestións relacionadas coa banda deseñada, dáse conta da presentación do 
sexto número da revista BD Banda no Salón do Cómic de Barcelona que terá lugar entre o 
9 e o 12 de xuño e, nesta ocasión, a revista opta ao premio de mellor fazine. Indícase que 
nela participan moitos autores galegos e que o novo número presenta historias de maior 
formato. Finalmente, coméntanse os novos proxectos que levará a cabo BD Banda. 
 
- EP, 'Terceira entrega de BD', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 15 agosto 2005, p. 30. 
 
Noticia sobre a publicación, no marco do certame "Viñetas desde o Atlántico", da terceira 
entrega da colección BD Banda, de Kalandraka. Dise que se trata dun conxunto de 
historietas de Pinto & Chinto, protagonizadas polo personaxe "Tito Longueirón", 
publicadas no 2002 en Golfiño. A noticia ofrece ademais un breve repaso pola produción de 
Pinto & Chinto, isto é, David Pintor e Carlos López. 
 
- M.P.L., 'Cómic, profesión de alto risco', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 18 outubro 2005, p. 38. 
 
Dáse conta da traxectoria do debuxante de banda deseñada Kiko da Silva no Salón 
Internacional do Cómic da Coruña. Faise fincapé nos comezos do fanzine BD Banda e 
conta cómo pasou a ser unha publicación de carácter profesional. Tamén informa do premio 
recibido polo fanzine no último Salón do Cómic de Barcelona. Por último, faise referencia 
aos coloquios do debuxante Francisco Bo e a David Rubín, traballador da empresa de 
animación Dygra. 
 
Boletín Galego de Literatura 
 (ISBN:84-9750-121-7)  (DL:C-641-1989)  (ISSN:0214-9117) . 
 
Revista de literatura de periodicidade semestral editada pola Universidade de Santiago de 
Compostela. A publicación está subvencionada pola Xunta de Galicia e na edición 
colabora, asemade, Ámbito Cultural/El Corte Inglés. O Boletín Galego de Literatura 
fundouse no ano 1989. Dirixido por Anxo Tarrío Varela desde o seu primeiro número, 
consta de tres consellos: científico, redactor e corrector. No consello científico figuran 
catedráticos de universidades de todo o mundo. Cada un dos volumes vai ilustrado por un 
fotógrafo ou por un artista gráfico. A revista conta coas seguintes seccións: "Estudos", 
"Notas", "Documentos", "Encontros", "Libros" e "Creación". No ano 2005 viron a luz os 
números 32 e 33. O número 32, correspondente ao segundo semestre de 2004, é un 
monográfico dedicado ás literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico, coordinado por 
Gemma Lluch e Blanca-Ana Roig Rechou. No apartado de "Creación", a modo de 
contrapunto literario ás consideracións teóricas verquidas ao longo da publicación, 
recóllense a peza narrativa "Reflexións sobre a precariedade laboral" de Agustín Fernández 
Paz, un conto de Xabier P. Docampo titulado "Un chapeu" e mais un fragmento da novela 



de Suso de Toro A sombra cazadora. As tres obras van precedidas, como é norma na 
revista, por unha semblanza biobibliográfica dos autores e unha autopoética de cada un 
deles. O número 33, correspondente ao primeiro semestre de 2005, ocúpase 
monográficamente do estatuto disciplinar da literatura comparada e está coordinado por 
Anxo Abuín González e César Pablo Domínguez Prieto.   
 
 
 
Bradomín 
 (DL:C-13/2005) . 
 
Revista da Fundación Valle-Inclán, no número 0 (xaneiro) recolle as Actas do I Congreso 
Internacional sobre Valle-Inclán.  
 
 
Referencias varias: 
 
- M. Vicente, 'La Fundación Valle-Inclán estrena su faceta editorial con 'Bradomín'', Diario 
de Arousa, 'Pontevedra', 26 febreiro 2005, p. 25. 
 
Infórmase de que na clausura das Xornadas Literarias Arredor de Valle-Inclán, a Fundación 
Valle-Inclán realizou a presentación do primeiro número da revista Bradomín, na que se 
recollen fundamentalmente os traballos presentados no 2003 no Congreso Internacional 
sobre Valle-Inclán celebrado en Pontevedra. O director da revista, Ponte Far, sinala a 
importancia deste publicación como voceiro da fundación e na que poden participar aqueles 
que presenten traballos de investigación sobre a figura do escritor galego. 
 
Casa da Gramática 
 
Publicación dirixida por Lola Arxóns e Xavier Castro, elaborada polos alumnos do IES 
"Virxe do Mar" de Noia, desde 1998. En 2005 saíu o número 3 da colección "Porta Azul", 
baixo o epígrafe 'As aforas do soño', con 87 páxinas. Conta con ilustracións de L. Veiras 
Manteiga e reprodúcense traballos poéticos de Manuel Álvarez Torneiro, Ramón Caride 
Ogando, María do Cebreiro, Alfonso Costa, Modesto Fraga, Yolanda López, Rosa Méndez 
Fonte, Lucía Novas, Enma Pedreira, Baldo Ramos, Antón Riveiro Coello, Manuel Seixas e 
Eva Manteiga. Ademais, conta con relatos de Rosa Aneiros, X. L. Valcárcel e Francisco A. 
Vidal e Francisco X. Fernández Naval. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Armando Requeixo, 'Porta Axul: soarego de papel para prestanza', El Correo Gallego, 'El 
Correo 2', 'Cultura libros', 13 marzo 2005, p. 13. 
 
Infórmase da publicación do segundo número da colección Porta Azul, coordinada por Lola 
Arxóns e Xabier Castro, os cales incluíron nesta ocasión os traballos presentados na 
xuntanza IV Semana da Historia de Noia, que estaba dedicada a Avilés de Taramancos. Así 



mesmo, dáse conta dalgúns dos autores que aparecen no volume. 
 
 
- Salvador García-Bodaño, 'Galego nas rúas e nas aulas', El Correo Gallego, 'No pasar dos 
días', 22 maio 2005, p. 3. 
 
García-Bodaño comenta varios actos culturais que tiveron lugar no país e entre eles, 
salienta a publicación que os alumnos do IES Virxe do Portal de Noia, dirixidos por Lola 
Arxóns e Xavier Castro, acaban de sacar á luz: a revista literaria Casa da Gramática, na 
que recollen traballos de moitos escritores galegos como Axeitos, Rosa Aneiros, Ramón 
Caride, María do Cebreiro, Enma Pedreira, etc. 
 
Casahamlet. Revista de teatro 
 (DL:C-1152-1999) . 
 
Revista de ámbito escénico. Conta co patrocinio da Deputación da Coruña. A súa 
periodicidade é anual. Foi fundada no ano 1999, e o seu director é Francisco Pillado Mayor. 
Desde o comezo, o consello de redacción estivo integrado por Santiago Fernández, Manuel 
Lourenzo e Xesús Pisón, ao que se incorporou Isaac Ferreira no ano 2003. As seccións da 
revista son variábeis, pero adoitan artellarse monograficamente arredor dunha sección de 
teoría, seguida da presentación de textos dramáticos. No ano 2005 saíu do prelo o número 
sete, correspondente ao mes de maio. É un número dedicado á cidade. No apartado de 
creación, figuran as colaboracións dramáticas de Raúl Dans ("Parque central"), Isaac 
Ferreira ("O pavillón das cinzas"), Xavier Lama ("A cidade das máscaras"), Antón Lopo 
("A ruína de Palmira"), Manuel Lourenzo ("Música nocturna"), Jacobo Paz ("Suicidio, 
S.A."), Gustavo Pernas ("Caníbales na cidade"), Xavier Picallo ("O porqué do por qué. 
Diálogos interruptus ou por qué deixamos de preguntar ó medrar"), Xesús Pisón 
("Nocturno do Orzán"), Henrique  Rabuñal ("O Miradoiro"), Euloxio R. Ruibal ("Vertixe") 
e Roberto Salgueiro ("Parque nunha cidade").  
 
 
 
Recensións: 
 
- A.S., 'Casahamlet' adéntrase na cidade', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 132, 'Letras en 
galego', 22 outubro 2005, p. 4. 
 
Preséntase o sétimo número da revista Casahamlet, dirixida por Francisco Pillado e editada 
pola Deputación da Coruña, repasando as seccións de que consta, incorporando a nómina 
de colaboradores e detallando as temáticas que vertebran os traballos recollidos nesta 
entrega.   
 
 
- Vicente Araguas, 'Máis teatro, por favor', Diario de Ferrol, 'Nordesía', 13 novembro 
2005, p. 20. 
 
A propósito do número 7 da revista Casahamlet, fálase da situación en que se atopa o 



teatro, xa que cada vez máis a baixa produción é unha das características do xénero 
dramático e da posta en escena hoxe, citando varios exemplos de teatros madrileños. 
Respecto da revista, sinala que esta, editada pola Deputación da Coruña baixo a dirección 
de Francisco Pillado Maior, é un exemplo dos escasos apoios institucionais ao teatro. 
 
Referencias varias: 
 
- Manuel Bragado, 'Un teatro municipal', Faro de Vigo, 'Campo de Granada', 18 setembro 
2005, p. 22. 
 
Reflexión sobre o último número da revista Casahamlet, dirixida por Francisco Pillado 
Mayor, un monográfico arredor das relacións da cidade co teatro, no que tamén se 
reflexiona sobre o papel do teatro na configuración do espazo urbano dende a Grecia antiga 
á actualidade. Destaca o traballo de Inma López Silva sobre o estado e o papel dinamizador 
das salas de teatro nas cidades galegas, mostrando especial acordo coa afirmación de que o 
"teatro segue a ser nas cidades o lugar no que os itinerarios se mesturan, onde a vida se 
anima e onde os distintos axentes da sociedade entran en contacto". Destaca que a relación 
teatro-desenvolvemento da cultura urbana se manifestou en Galicia pola existencia dos 
teatros tradicionais como o Teatro de Vigo (1832), O Gran Teatro Circo Tamberlick, o 
Teatro Rosalía de Castro ou o Teatro García Barbón. Destaca a recuperación nas últimas 
décadas de teatros tradicionais para transformalos en espazos teatrais públicos e acusa ao 
Concello de Vigo de propiciar a desaparición do patrimonio teatral e cinematográfico. 
Remata sinalando que agás o Teatro Ensalle, a cidade olívica carece de compañías, polo 
que se fai necesario dotala dun teatro municipal. 
 
- Eduardo Álvarez, 'Nova achega da revista 'Casahamlet' dedicada á cidade da Coruña', El 
Correo Gallego, 'Hoy', 14 outubro 2005, p. 65. 
 
Dá conta da presentación do número 7 da revista Casahamlet na sede da Deputación da 
Coruña. Sinala que o dito número está dedicado a esta cidade e que nel participaron, entre 
outros, Antón Lopo, Jacobo Paz, Xavier Picallo, Isaac Ferreira, Henrique Rabuñal e 
Euloxio Ruibal. Recolle, ademais, as palabras do deputado da área de Cultura da 
Deputación, Celestino Poza, quen, xunto con Santiago Fernandez e Manuel Lourenzo, 
subliñou o labor de Casahamlet. 
 
- Eduardo Álvarez, 'A Coruña, protagonista do sétimo número da revista 'Casahamlet', 
Galicia Hoxe, 'MARÉ', 14 outubro 2005, p. 36. 
 
Coméntase a presentación do número 7 da revista teatral, publicado pola escola de teatro de 
Casahamlet. Di que no acto, Celestino Poza falou do labor desta escola para a promoción 
do teatro na provincia da Coruña. Ademais, destacou a calidade da revista desde o punto de 
vista literario. 
 
Clave Orión 
 
Revista literaria que comeza estando vinculada á publicación Nordés (números 19-20, 
outubro 1993), cando saíu á rúa o número Alfa. A súa traxectoria independente deu comezo 



en 1995 co número 1, e baixo a dirección da poetisa Luz Pozo Garza, que se mantivo á 
fronte da revista até a actualidade. No ano 2005 a publicación deu ao prelo os  números IX, 
X e XI, concibidos como unha homenaxe aos poetas Eduardo Moreiras, Luísa Villalta, 
Manuel María e Luísa Villalta e mais ao pintor Marc Chagall. A revista inclúe unha 
antoloxía poética de Moreiras, fragmentos do seu epistolario con Celaya, Cernuda, Piñeiro 
ou Otero Pedrayo e traducións dalgúns poemas de Paul Éluard. Ademais, presenta achegas 
teóricas e poemas-homenaxe de Luz Pozo, Luísa Villalta, Ramiro Fonte, Román Raña, 
Xavier Rodríguez Baixeras, Manuel Forcadela, X. C. Domínguez Alberte 
 
 
 
Recensións: 
 
- Ramón Nicolás, 'Clave Orión', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 134, 'Libros', 22 
setembro 2005, p. IV. 
 
Dá noticia da publicación da revista Clave Orión, dirixida e editada por Luz Pozo nun triplo 
volume dedicado "in memoriam" a Xela Arias, Luísa Villalta, Antón Tovar e Manuel 
María. Logo de anunciar que a entrega pretende ser unha homenaxe a Eduardo Moreiras, 
repasa as distintas colaboracións que se inclúen e refírese ás achegas de Carmen Blanco, 
Olga Novo, Pepe Cáccamo, Xesús Alonso Montero, entre outros. Salienta tamén a 
inclusión dunha antoloxía poética do autor do Libro dos mortos e traducións que realizara 
de poemas de Paul Eluard para que o lector obteña unha panorámica xeral necesaria para o 
coñecemento da personalidade literaria de Eduardo Moreiras. Remata cunha 
recomendación ao lector da obra. 
 
Cuadrante 
 
Publicación semestral da Asociación Cultural Amigos de Valle-Inclán, dirixida por 
Gonzalo Allegue; o seu subdirector é Francisco X. Charlín Pérez e o secretario de 
redacción é Víctor Viana. O equipo de redacción está formado por Xosé Luís Axeitos, 
Ramón Martínez Paz, Xaquín Núñez Sabaris, Xosé Lois Vila Fariña e Ramón Torrado. No 
ano 2005 saíron os números 10 e 11 da revista dedicados, como é norma, a estudar distintos 
aspectos da obra valleinclaniana.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Valle-Inclán en 'Cuadrante', Galicia Hoxe, 'Fai fume', 12 
outubro 2005, p. 4. 
 
Faise referencia ao número 11 da revista Cuadrante, sinalando que esta é unha publicación 
semestral dirixida por Gonzalo Allegue. Salienta especialmente o seu interese polo artigo 
de Luís A. Fariña: "Enfermedad y muerte de Valle-Inclán", que considera impecábel dende 
unha valoración médica, aínda que critica as apreciacións bio-bibliográficas do traballo, 
que seguen versións en exceso canónicas. 



 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Cuadrante', Atlántico Diario, 'La Revista', nº 475, 'Musas', 16 
outubro 2005, p. 45. 
 
Dáse conta da publicación do número 11 de Cuadrante, revista semestral da Asociación 
"Amigos de Valle-Inclán". Dise que Gonzalo Allegue é o encargado deste proxecto e 
indícase a autoría dos traballos que neste número se recollen. Tamén se dan unhas breves 
notas do contido de cada un dos artigos. 
 
Dorna. Expresión Poética Galega 
 (DL: C-94-1982)  (ISSN:0213-3806) . 
 
Revista de poesía editada polo Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de 
Santiago de Compostela, en colaboración coa Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria da Xunta de Galicia. A súa periodicidade é anual, e adoita editarse co gallo 
das Letras Galegas. Foi fundada o 17 de maio de 1981 pola Asociación Dorna. Os seus 
primeiros coordinadores foron Luís González Tosar, Manolo Loxo e Suso Molanes. Na súa 
etapa actual, o director da revista é Ramón Lourenzo. O consello de redacción estivo 
integrado por Henrique Monteagudo, Dolores Vilavedra, Xosé Manuel Salgado, Miro 
Villar, María Xesús Nogueira e Iris Cochón. Desde o ano 2001, Inmaculada López Silva 
incorporouse ao consello no canto de Iris Cochón. No ano 2005, a publicación deu ao prelo 
o número 30, que consta de tres grandes apartados: "Creación", "Voces de fóra" e "Caderno 
da Crítica". Na primeira sección, colaboran cos seus textos Manuel Álvarez Álvarez ("Na 
rúa da Fontiña"), Emma Couceiro, co poema "Día mil trescentos setenta e oito (Reclamo 
2º), Óscar Curros ("A ¿San?-Tiago" e "Pasaches"), Marta Dacosta ("Sisargas"), Francisco 
Domínguez Romero ("A silva", "Picapau", "Tumular", "O soño do neno", "A razón de 
cantar"), Rosa Enríquez ("Rosa"), Xavier Frías Conde cun poema longo dividido en catro 
fragmentos, Toni García Arias ("Poesía", "Espello", Bicos", "Tempo"), Xoán Xosé García 
("Pouseite en beixo..."), David P. González ("De oco a oco", "In medias res", "Blasfemia"), 
Yolanda López ("O anxo do piano sobre o mar", "Na nívea danza"), Verónica Martínez 
Delgado ("Ladrón de almas"), Xurxo Martínez ("Rúas", "Franck Meyer", "deixa de crer nos 
ídolos"), Alexandre Nerium (De "Vagas en espiral"), Toño Núñez ("Poema de amor en 
outono", "Río Lee") e Miro Villar ("Tres variacións sobre Gameleiros"). Canto á narrativa, 
aparece representada cos relatos curtos "Rosa, rosae", de Esperanza Mariño Davila, "Ítaca 
xa non nos quere", de Emma Pedreira e "O vaso do morto", de Mario Regueira. No 
seguinte apartado da revista, a sección "Voces de fóra", Xosé Nel Comba Paz presenta 
"Unha antoloxía da poesía asturiana".     
 
 
 
Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián 
 (DL:C-80-1977)  (ISSN:1131-6519) . 
 
Revista de pensamento cristián de periodicidade bimestral. Foi fundada en xaneiro de 1977 
por Andrés Torres Queiruga. Inicialmente vinculada á editora viguesa SEPT, desde o 
número 61, correspondente a 1989, vén sendo promovida pola Asociación Irimia. Ademais 
de Andrés Torres, integran a mesa de redacción Xaime M. González Ortega (redactor-



xefe), Engracia Vidal Estévez (secretaria), Agustín Díaz Blanco, Xavier R. Madriñán e 
Pilar Wirtz Molezún. Encárgase da administración Amalia Tomé Rocha. A revista conta, 
ademais, cun consello de redacción do que forman parte, entre outros, Xesús Acuña, Antón 
Vidal, Manuel Dourado ou Anxos Renieblas. Na actualidade, as seccións estábeis de 
Encrucillada son: "Guieiro", "Estudos", "Crónicas", "Achegas" e "Recensións", ademais de 
outras de aparición ocasional ("Entrevista", "In memoriam", "Libros chegados á 
redacción"). Ao longo do ano 2005 saíron do prelo os números 141 (xaneiro-febreiro), 142 
(marzo-abril), 143 (maio-xuño). Os artigos referidos á literatura galega aparecen reseñados 
no apartado correspondente deste Informe. 
                                                                                                                                                                                
 
 
Escaramuza  
 (DL:C-2483-2000) . 
 
Revista de ámbito escénico, voceiro da Asociación de Actores, Directores e Técnicos de 
Escena de Galicia. Está coeditada pola AISGE (Actores e Intérpretes, Sociedad de Gestión 
de España), o Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais e a Dirección Xeral de 
Política Lingüística da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. A súa periodicidade é 
trimestral. Foi fundada no ano 1997, baixo a coordinación de Celso Parada. Na actualidade, 
o presidente é Cándido Pazó e o secretario, Artur Trillo. Da secretaría de teatro encárganse 
Javier Deive e Mónica García; da secretaría de audiovisual, Belén Constenla e Dorotea 
Bárcena; da secretaría de ensino, Roberto Leal e Lucho Penabade e da secretaría de 
comunicación, Comba Campoy. Conta con seccións fixas como "Humor", "Laboral", 
"Eventos", "Teatranet" ou "Informes". Adoita incluír, ademais, artigos de opinión, 
entrevistas e debates. No ano 2005 viron a luz os números 17 (inverno), 18 (verán) e 19 
(outono). No que atinxe á creación literaria, no número 17 Jacobo Prieto presenta a 
miscelánea "non é chiste", de carácter aforístico, onde achega definicións imaxinativas de 
distintos termos máis ou menos vencellados á práctica teatral. Os artigos referidos á 
literatura galega aparecen reseñados no apartado correspondente deste Informe.   
 
 
 
Estudios mindonienses 
 (DL:S. 837-1986)  (ISSN:0213-4357) . 
 
Revista de estudos histórico-teolóxicos da diócese de Mondoñedo-Ferrol, editada polo 
Centro de Estudos da Diócese de Mondoñedo-Ferrol e pola Fundación Caixa Galicia. A súa 
periodicidade é anual. Foi fundada no ano 1986. O consello directivo está formado por 
Segundo Leonardo Pérez López (director) e por Uxío García Amor, Enrique Cal Pardo, 
José María Fernández y Fernández, José Luis López Sangil, Fernando Monterroso Carril, 
José Luis Novo Cazón, Benito Méndez Fernández, José Martinho Montero Santalha, 
Fernando Porta de la Encina e Margarita Sánchez Yáñez. O anuario conta cun consello 
asesor e científico integrado, entre outros persoeiros, por Colin Smith, José María Díaz, 
Luis Asorey García, Richard Fletcher ou Peter A. Linehan. A revista adoita estruturarse nun 
apartado de estudos e nun apéndice final de recensións. No ano 2005 viu a luz o número 21 
da publicación, con artigos sobre aspectos culturais, históricos e eclesiásticos da diócese.  



 
 
 
Evohé 
 
Revista cultural da Facultade de Humanidades de Lugo. Ten unha periodicidade de catro 
números ao ano. Comezou a publicarse co número 0 en outono de 1996. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Marta Becerra, 'Jornadas literarias', El Progreso, 'El Despertador', 20 maio 2005, p. 10. 
 
Nesta sección fixa, na que se dá conta de diversos actos culturais da provincia de Lugo, 
anúnciase a presentación dos números 15 e 16 da revista Evohé, nos que se inclúe un 
monográfico sobre Cervantes. Tamén se refire ás actividades organizadas polo IES Leiras 
Pulpeiro con motivo da celebración de Día das Letras Galegas. Finalmente tamén se dá 
conta das xornadas de artes escénicas organizadas polo Concello de Lugo, en colaboración 
do colexio Fingoi e máis da Escola de Arte e Lecer. Coméntase que as actividades foron 
inauguradas coa presentación dunha versión en galego da obra "Macbeth", a cargo do 
alumnado do colexio Fingoi, e anúnciase a representación "O anel máxico" polos rapaces 
do IES Virgen de los Ojos Grandes. 
 
Festa da palabra silenciada. Publicación Galega Feminista 
 (ISBN:1139-4854)  (DL:VG-241-1983) . 
 
Revista feminista de pensamento e creación editada por FIGA (Feministas Independentes 
Galegas) e subvencionada pola Concellería da Muller do Concello de Vigo. Desde 1995 a 
súa periodicidade tende a ser anual. Foi fundada en 1983. Dirixida por María Xosé Queizán 
e deseñada por Margarita Ledo Andión, o consello de redacción está integrado por Mónica 
Bar Cendón e Marga R. Marcuño, ademais da directora. A revista ten unha nómina de 
colaboradores habituais entre os que se contan María Xesús Nogueira, Camiño Noia, 
Teresa Seara, Miro Villar, Euloxio R. Ruibal ou María do Carme Kruckenberg. A historia 
da publicación coñeceu tres etapas. Desde 1983 até 1995 a súa periodicidade foi variábel. 
De 1995 a 1999 tirou un volume anual até chegar ao número 15. No ano 2000 non se 
publicou ningún exemplar. No ano 2001 (número 16) a revista reapareceu e seguiuse 
editando anualmente até a actualidade. Nesta terceira etapa, os apartados habituais 
"Monográfico", "'Temas Varios", "Crítica" e "Creación" foron substituídos por dúas únicas 
seccións estábeis: "Monográfico" e "Actualidade". No ano 2005, saíu do prelo o número 
20, dedicado monograficamente ao debate científico actual baixo o epígrafe xenérico "A 
ciencia como aliada". Os artigos referidos á literatura galega aparecen descritos nos 
apartados correspondentes deste Informe.   
 
 
 
Referencias varias: 
 



- E.P., 'Vigo financia a revista 'A festa da palabra silenciada', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 3 
marzo 2005, p. 38. 
 
Infórmase sobre o financiamento que ofrece o concello de Vigo para a publicación do 
número vinte da revista A festa da palabra silenciada, así como, a axuda para convocar o 
III Premio de Investigación que organiza o colectivo de Feministas Independentes Galegas 
(FIGA), cuxa presidenta é María Xosé Queizán. 
 
Galicia Diplomática. Revista Semanal de Archivos y Bibliotecas, Historia, 
Arqueología, Heráldica, Literatura, Ciencias y Arte 
 (ISBN:84-932213-6-8) . 
 
Edición facsimilar en cinco volumes da revista Galicia Diplomática. Revista Semanal de 
Archivos y Bibliotecas, Historia, Arqueología, Heráldica, Literatura, Ciencias y Arte, que 
iniciou a súa publicación en 1882 e que agora publica Edicións Losa. Conta cun estudo 
introdutorio de Xosé Ramón Barreiro, no que se centra na figura do seu fundador e director, 
Bernardo Barreiro, así como na historia da propia publicación. Sinala que esta naceu co 
obxectivo de difundir documentos inéditos dos arquivos galegos para esclarecer a historia e 
dar conta da bibliografía antiga e moderna. Tamén ofrece a nómina de colaboradores en 
aspectos documentais e históricos, mentres que no referido á literatura considera que 
incluíu poemas coa intención de "alixeirar algo a revista e de integrar ó maior número de 
intelectuais", entre os que figuran composicións de Eduardo Pondal, Manuel Curros 
Enríquez, Valentín Lamas Carvajal, Lago González, Francisco María de la Iglesia, 
Victorino Novo e o propio Bernardo Barreiro. Detense tamén nos factores que 
determinaron que unha publicación destas características perdurara tantos anos apuntando, 
entre outras, cuestións como o apoio das institucións, das colectividades galegas en 
América, o interese pola historia das diferentes comarcas, o que favoreceu a penetración da 
xente culta das vilas, ou o propio atractivo da revista. A seguir, reprodúcese a colección 
completa distribuída en cinco volumes, que responden ao carácter de libro por entregas que 
Bernardo Barreiro lle quixo imprimir, no que o primeiro volume (ISBN: 84-932213-7-6) 
reproduce os cincuenta números publicados entre o 9 de xullo de 1882 e o 17 de xuño de 
1883; o segundo volume (ISBN: 84-932213-8-4) comprenden os que viron a luz entre o 8 
de xullo de 1883 e o 14 de outubro de 1884; o terceiro volume (ISBN: 84-932213-9-2) os 
publicados entre o 8 de xaneiro e o 23 de decembro de 1888, despois dunha paréntese de 
catro anos sen publicarse; o volume cuarto (ISBN: 84-933043-0-1) recolle os números do 6 
de xaneiro ao 29 de decembro de 1889; e finalmente o volume quinto (ISBN: 84-933043-1-
X) reproduce os últimos vinte e cinco números, publicados ao longo do ano 1892 e 1893, 
tomo que se pecha cun apartado no que se recollen folletíns con obras de Bernardo 
Barreiro, entre as que están a lenda do Apóstolo en castelán ou cuestións como a 
capitalidade de Galicia.  
 
 
Galicien Magazin 
 (ISSN:1433-2647) . 
 
Revista alemana vinculada ao Galicien-Zentrum da Universidade de Tréveris. Conta cunha 
subvención da Xunta de Galicia. O seu director é o profesor Dieter Kremer. No ano 2005 



editou o número 17, que lle dá continuidade á orientación lingüística (particularmente 
léxica, gramatical e onomástica) e literaria que viña sendo norma na publicación.  
 
 
 
Garoza 
 (ISSN:1577-8932) . 
 
Revista literaria, órgano da Sociedad Española de Estudios Literarios de Cultura Popular e  
vinculada á Universidade da Coruña. A súa periocidade é anual. Fundada no ano 2001, o 
equipo directivo está integrado por Emilia Cortés Ibáñez (directora), Xosé María Dobarro 
Paz (vicedirector) e Francisco Linares Valcárcel (secretario). Conta, ademais, cun comité 
de honra, un comité editorial, un consello de redacción e un comité científico. Mantén, 
como seccións estábeis, os apartados de "Artigos" e "Reseñas". No ano 2005 a revista deu 
ao prelo o número 5, correspondente ao mes de setembro. Mantén a súa estrutura editorial 
de artigos e reseñas. No que atinxe á literatura galega, dáse conta da publicación da 
tradución da Vindicación dos dereitos das mulleres de Mary Wollstonecraft.  
 
 
 
 
Grial 
 (DL:C-94-1982)  (ISSN:0213-3806) . 
 
Revista de cultura vinculada á Editorial Galaxia. A súa periodicidade é trimestral. 
Foi fundada en 1951, pero a iniciativa non atopou continuidade até máis de dez anos 
despois. Reapareceu en 1963, editada pola Editorial Galaxia, baixo a codirección de Ramón 
Piñeiro e Francisco Fernández del Riego. Desde entón, publícase de xeito ininterrompido, e 
até o momento coñeceu tres etapas. Nos cen números correspondentes ao primeiro período, 
Grial subtitulouse Revista Galega de Cultura. Na segunda etapa, Carlos Casares exerceu 
como director da revista, que a esa altura se editou sen o subítulo. No ano 2003 (número 
157) deu comezo a terceira etapa da publicación, dirixida na actualidade por Víctor F. 
Freixanes e codirixida por Henrique Monteagudo. As modificacións levadas a cabo neste 
terceiro período atinxen tanto ao deseño da revista (cambio de formato, inclusión da cor na 
capa e nas súas páxinas interiores) coma aos contidos. A publicación incorpora de novo o 
subtítulo Revista Galega de Cultura. Ademais de acoller artigos relacionados coas 
disciplinas humanísticas, a revista dálles cabida a achegas procedentes do mundo das artes, 
das novas tecnoloxías, da creación plástica e dos xéneros xornalísticos. No ano 2005 saíron 
os números 165 (xaneiro-marzo), 166 (abril-xuño), 167 (xullo-setembro) e 168 (outubro-
decembro). Canto aos apartados de creación, no número 165, Anxos Sumai presenta 
"Pequeno álbum de fotos" (integrado polos anacos narrativos "Cousas que nunca existiron", 
"Quérote con ladrillos", "Grandezas e miserias", "O neno-gato", "O oco da figueira" e 
"Tregua para vivir") e Miguel Anxo Mato Fondo, "Tempo de dúbidas" (integrado polo 
poema en prosa "Dúas veces pasou o mendigo" e polos textos líricos "Non é para eles", "O 
cerne do país", "Días peores" e "Homeless"). No número 166, Antón Riveiro Coello 
presenta o relato "Neve" e Rafa Villar os poemas "Rastros", integrados polas pezas "Costa 
da Morte", "pregunta derradeira", "dicir", "rastros de mar", "a viva voz" e dous textos sen 



título ("onde as paisaxes retratan silencios..." e "baixo estes farois de chuvia..."). No 
número 167, Marica Campos asina "Tres sextinas" ("Autopoética", Aprendizaxe" e 
"Erótica") e Xosé Monteagudo presenta o conto "Realismo".  O número 168 recolle 
"Coello, almofada, sombreiro, oboe e violín, para sentir o outono sen saír da cama 
(fragmentos do Insomnio nº 1)", poema longo de Fermín Bouza, e "New York, New York", 
de Inma López Silva, integrado polos fragmentos narrativos "Carta que vai desde o Upper 
East Side de Manhattan ata Park Slope" e "New York la nuit". Os artigos referidos á 
literatura galega aparecen descritos no apartado correspondente deste Informe.  
 
 
 
 
Recensións: 
 
- C.P., 'A revista 'Grial' lanza 'Cadernos' e un renovado Anuario de Literatura', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 28 xaneiro 2005, p. 52. 
 
Coméntanse tres publicacións: a revista Grial, os Cadernos Grial e o Anuario de Estudos 
Literarios Galegos. Da revista saliéntase o tema central que a conforma, coordinado por 
Ramón Villares Paz, sobre "A España posible". Sobre os Cadernos, destaca a homenaxe 
que se lle rende ao Congreso Galeusca xa que se recollen doce artigos que foron 
presentados no citado congreso do Nadal 2004. E, por último, informa sobre a nova 
dirección do Anuario a cargo de Dolores Vilavedra e dos novos colaboradores. 
 
- Tomás Ruibal, 'Unha cuestión moi actual', Diario de Pontevedra, 'Revista!', 'Lecturas', 15 
maio 2005, p. 9. 
 
Tomás Ruibal fai referencia á publicación da revista Grial que nesta ocasión centra a súa 
temática na posibilidade de reforma dos estatutos de autonomía. Salienta diferentes 
traballos como o de Ferrán Requejo, de Daniel Innerarity, Meilán Gil ou Carlos Aymerich 
Cano e, comenta a homenaxe que se lle ofrece ao poeta galego Antón Tovar, recentemente 
falecido. Finalmente, destaca a entrevista realizada a Pascual Maragall, presidente da 
Generalitat. 
 
- Tomás Ruibal, 'Unha cuestión moi actual', El Progreso, 'Fin de semana', 'Libros', 21 maio 
2005, p. 7. 
 
Tomás Ruibal fai referencia á publicación da revista Grial que nesta ocasión centra a súa 
temática na posibilidade de reforma dos estatutos de autonomía. Salienta diferentes 
traballos como o de Ferrán Requejo, de Daniel Innerarity, Meilán Gil ou Carlos Aymerich 
Cano e, comenta a homenaxe que se lle ofrece ao poeta galego Antón Tovar, recentemente 
falecido. Finalmente, destaca a entrevista realizada a Pascual Maragall, presidente da 
Generalitat. 
 
- Xosé Ramón Pena, 'Nova entrega de Grial', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 131, 
'Libros', 30 xuño 2005, p. 4. 
 



Infórmase da publicación do número cento sesenta e cinco da revista Grial que edita a 
editorial Galaxia e que dirixen Víctor F. Freixanes e Henrique Monteagudo. Saliéntase que 
neste número a revista está centrada no tema da autoría, a autoridade e a identidade, e dáse 
conta dos traballos que nela aparecen publicados: Arturo Casas presenta "O autor: un 
retorno controvertido", Beatriz Suárez Briones escribe sobre o fenómeno do "queer", 
Walter D. Mignolo inclúe "Silencios da autoridade. A colonización do ser e do saber", 
Burghard Baltrusch fala sobre "Mudanç posue tudo... Acerca da traducion y paratraducion 
da cultura", Vítor Vaqueiro con "Do hendecasílabo ao autorretrato" e, finalmente, Helena 
Buscu con "Demandas do autor". Ademais desta parte central, tamén se comenta que 
aparece unha entrevista a Anne-Marie Thiesse e dáse conta dos autores que asinan a 
sección "Temas no noso tempo". Por último, noméase a aparición doutras seccións 
habituais da revista. 
 
- A.S., '25 anos de Autonomía', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 128, 24 setembro 2005, p. 
12. 
 
Infórmase da saída do último número da revista Grial, o 166, que dedica un bo número de 
páxinas ao estudo dos 25 anos da Autonomía galega. Faise referencia aos articulistas que 
tratan a súa visión sobre a xénese da autonomía e sobre a redacción do Estatuto. Destaca a 
achega de Xosé Luis Meilán gil e Ceferino Díaz, que engaden material gráfico e visual ás 
súas conversas. Sinálase que non só se trata dun propósito revisionista, "xa que o Estatuto 
segue a ser unha cuestión de última actualidade". Ademais, dáse conta da achega de Camilo 
Nogueira sobre a Unión Europea e do traballo de estudo sobre o CGAC e o MARCO de 
David Barro. Por outra banda, alúdese á crónica sobre o tsunami do Índico de María 
Reimóndez e ao artigo sobre o documento en galego máis antigo, de Henrique 
Monteagudo. Por último, fálase das seccións habituais de Grial. 
 
- Xosé Ramón Pena, 'Con Grial', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 139, 'Libros', 27 
outubro 2005, p. IV. 
 
Comenta o número 166 de Grial, salientando que o tema no que se centra esta entrega da 
revista está de plena actualidade. Cita os artigos que a compoñen, sinalando que estes levan 
adiante "un amplo e detallado percorrido arredor non só da xénese e espallamento do 
Estatuto de Autonomía actualmente en vigor, senón aínda da proxección do modelo 
estatutario cara aos nosos días". Cualifica estes traballos como interesantes achegas que, 
non obstante, han crear controversias e afirma que merecen toda a atención. 
 
- Tomás Ruibal, '25 anos despois', Diario de Pontevedra, 'Revista!', 13 novembro 2005, p. 
8. 
 
Descrición do último número da revista Grial, que desta volta fai un repaso polo 25 
aniversario do Estatuto de Galicia. Tomando as palabras de Víctor Freixanes, a nova recolle 
o que é o tema central da última entrega da publicación: a realidade dun país que se movía 
entre a desinformación e a pasividade duns e o esforzo das elites porque Galicia non 
perdera "o paso da Historia". Profesores, analistas, políticos e historiadores (Ramón 
Villares, Xosé Luís Barreiro Rivas, Justo Berasamendi, etc.) asinan os diferentes traballos. 
Ademais destas achegas, cómpre sinalar a de Camilo Nogueira, quen noutro dos textos 



interpreta a realidade política da Unión Europea tras o fracaso do proxecto constitucional. 
No número tamén se recolle o descubrimento, por parte de Henrique Monteagudo, dun 
documento de vital importancia para a cultura galega, xa que amosa que a lingua estaba en 
plena vixencia no século XIII. Trátase, neste ámbito, do primeiro documento escrito no 
idioma do país. 
 
Referencias varias: 
 
- Xosé Feixó, 'Con Grial', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 106, 'Libros', 13 xaneiro 
2005, p. IV. 
 
O autor propón "un repaso xeral" do número 163 da revista Grial, antes de que saía o novo 
exemplar. Defende que a publicación débese ler e reler con calma e anima os lectores a 
achegarse a ela. Feixó subliña que o tema central deste número é a Guerra Civil Española 
(1936-1939) e a cultura. Destaca que nos diferentes traballos pódese ver como esta guerra 
tronzou un "proxecto de futuro" para Galicia. 
 
 
- Sonia Torre, 'Ourense, universo literario', La Región, 'Cultura', 22 febreiro 2005, p. 59. 
 
Dáse conta da publicación dos Cadernos Grial que nesta ocasión recollen os traballos 
presentados no Congreso Galeusca dedicado a Ourense. Coméntase que neste monográfico 
aparecen os artigos de doce escritores aos que se citan, e indícase que na presentación do 
libro, Rosa Aneiros defendeu a cidade de Ourense e aos seus escritores. 
 
- Xosé López Teixeira, 'Pluralismo e democracia', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 115, 
'Libros', 10 marzo 2005, p. IV. 
 
Comentario e descrición do contido do número cento sesenta e catro de Grial que sinala 
como tema do dossier a reordenación política do estado español coas colaboracións de 
Fernán Requejo, Carlos Aymerich, Meilán Gil ou Pascual Maragall. Cítanse tamén as 
colaboracións de Ramón Lugrís e Danilo Zolo para "Temas do noso tempo", "Dous sonetos 
en galego de Antonio Arias Teixeiro" por Rosa Aneiros e as creacións de X. Lameiro e 
Ramón Reboiras.  
 
 
- Lucía Seoane, 'Literaturas de todos', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 145, 
'Infantil/Xuvenil/Revistas', 8 decembro 2005, p. 7. 
 
Comentario do número 177 da revista Grial, que sae baixo o epígrafe 'Da literatura nacional 
á literatura mundial'. Despois de mencionar a presenza destacada de distintos autores, 
salienta os traballos de Pascale Casanova e de Armando Gnisci, así como as achegas das 
profesoras Ana Luna e Eva Almorán. Remata mencionando outras achegas que tamén 
aparecen neste volume, entre elas a entrevista con Chus Pato e con Fernando Eérez-
Barreiro, así como as seccións que compoñen a revista. 
 
La Tribuna. Cadernos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán 



 (DL:C-2657-2003)  (ISSN:1697-0810) . 
 
Revista de estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán. A súa periodicidade é anual. Foi 
fundada no ano 2003. O seu director é José María Paz Gago. Ademais, forman parte do 
consello de redacción Olivia Rodríguez González e Julia Santiso Rolán (subdirectoras), 
Patricia Carballal Miñán (secretaria), María Bonilla Agudo (secretaria adxunta) e un comité 
de redacción integrado por membros vinculados a distintas universidades e centros españois 
e estranxeiros. A revista conta, ademais, cun comité científico ao que pertencen, entre 
outros, Xosé Ramón Barreiro Fernández, Carmen Bobes Naves, Anthony H. Clarke, César 
Antonio Molina, José Manuel González Herrán, Luz Pozo Garza, Rosa Navarro Durán, 
Germán Gullón, Gonzalo Sobejano, Xosé María Dobarro Paz e Benito Varela Jácome. A 
publicación estrutúrase nos seguintes apartados: 'Estudos', 'Notas', 'Reseñas', 
'Documentación' e 'Noticias da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán'. Os artigos relativos á 
literatura galega aparecen descritos nos apartados correspondentes deste Informe.  

 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Isabel Mariño, 'La Tribuna' rescata 40 textos de Pardo Bazán, entre ellos 5 cuentos', La 
Opinión, 'Cultura', 25 maio 2005, p. 54. 
 
Dáse conta da presentación da revista La Tribuna. Cadernos da Casa Museo Emilia Pardo 
Bazán, por parte do seu director, José María Paz Gago, e do presidente da Real Academia 
Galega, Xosé Ramón Barreiro. Coméntase que a revista consta de dez amplos estudos e 
corenta artigos que Pardo Bazán publicou en diferentes xornais, así como, cinco contos. 
Saliéntase a entrevista que Camilo José Cela lle fixo a autora, da que se recollen algunhas 
verbas, e os traballos de Xan González Millán e de Pilar García Negro. 
 
- Marta G.M., 'La RAG presenta el número dos de la revista 'La Tribuna', El Ideal Gallego, 
'A Coruña', 5 xullo 2005, p. 19. 
 
Infórmase da presentación do número dous da revista La Tribuna. Cadernos de estudos da 
Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, que contén un conxunto de estudos sobre a escritora 
como por exemplo unha conferencia inédita de Camilo José Cela e corenta textos da autora 
que estaban espallados por diferentes xornais. Así mesmo, dáse conta das persoas que 
participaron no acto de presentación no que tamén se informou sobre o segundo simposio 
sobre a escritora e que versará sobre os seus contos. 
 
Lethes. Cadernos Culturais do Limia 
 � (ISBN:84-931816-3-3) . 
 
Aparecida por primeira vez en 1999, esta revista é o voceiro do Centro de Cultura Popular 
do Limia, unha asociación que pretende dinamizar a vida cultural desta comarca, ademais 



de traballar por preservar e divulgar valores propios tanto de carácter cultural como 
paisaxístico, etnográfico ou monumental. Está dirixida e coordinada dende o primeiro 
número por Xosé Badás Fernández e o equipo de tradución e asesoramento lingüístico está 
formado por Xosé Antón Corderí Rodríguez, Dorinda Penín Rodríguez e Asunción Caneda 
Cabrera. A revista non conta cun equipo de redacción, nin presenta unhas seccións fixas; o 
seu contido acolle as colaboracións de diferentes estudosos sobre temas diversos: ecoloxía, 
natureza, identidade, xustiza, patrimonio artístico, lingua e literatura, historia, etc. Neste 
ano 2005 saíu a luz o volume número 6. Cómpre sinalar que este número acolle:  
 
-Tovar, Antonio, "Poema", Lethes. Cadernos Culturais Do Limia, "Tovar na memoria", nº 
6, 2005, pp. 12-13. 
 
Poema manuscrito e inédito, unha das últimas creacións do autor, que foi lido no Museo da 
Limia no acto de presentación do Catálogo de autores da Limia. Literatura e Humanidades 
e da inauguración da Biblioteca da Limia. 
 
-Graña, Bernardino, "Canto Autumnal a Antón Tovar Bobillo", Lethes. Cadernos 
Culturais Do Limia, "Tovar na memoria", nº 6, 2005, p. 33. 
 
Poema de cinco estrofas no que se evoca a figura de Antón Tovar a través do ambiente 
festivo do magosto. 
 
-Pérez Bouza, Xosé A., "A Antón Tovar, In Memoriam", Lethes. Cadernos Culturais Do 
Limia, "Tovar na memoria", nº 6, 2005, p. 46. 
 
Poema que imaxina a paisaxe e a xente de A Pereira, lugar da infancia e a adolescencia de 
Tovar, no día da morte do poeta. 
 
-Perianes, Agustín, "O Adeus", Lethes. Cadernos Culturais Do Limia, "Tovar na 
memoria", nº 6, 2005, p. 47. 
 
Poema que lamenta a morte de Antón Tovar e eloxia a súa vida. 
 
-Reza, Xosé Benito, "Pobo e Prestixio", Lethes. Cadernos Culturais Do Limia, "Tovar na 
memoria", nº 6, 2005, pp. 50-51. 
 
Poema dedicado á memoria de Tovar no que se constrúe a imaxe ideal da unión total do 
pobo galego. 
 
Riveiro Coello, Antón, "Antón Tovar", Lethes. Cadernos Culturais Do Limia, "Tovar na 
memoria", nº 6, 2005, p. 52. 
 
Poema que expresa a tristeza pola morte de Tovar a través da descrición dos efectos da 
desaparición do poeta na paisaxe do seu lugar natal.  
 
 
Os artigos desta revista que tratan calquera aspecto relacionado coa literatura galega son 



descritos nos apartados correspondentes deste Informe. 
 
Lvcensia. Miscelánea de cultura e investigación 
 (DL:LU-885-1990)  (ISSN:1130-6831 ) . 
 
Revista editada pola Biblioteca do Seminario Diocesano de Lugo. A súa periodicidade é 
semestral. Foi fundada en 1990. O director é Gonzalo Fraga Vázquez e o consello de 
redacción está formado por Manuel Castro Gay, Amador López Valcárcel, Nicandro Ares 
Vázquez, Ángel Lorenzo Sánchez, Mª Dolores Carmona Álvarez, Manuel Rodríguez 
Sánchez e Argimiro López Rivas. A revista conta con catro seccións tituladas "Estudios", 
"Comentarios", "Textos", onde se recollen traballos dedicados a diversas materias como 
historia, toponimia, antropoloxía, en xeral relacionados coa historia de Lugo, e "Libros", 
que informa sobre as novidades editoriais. No ano 2005 saíron os números 30 e 31, que 
constitúen o volume XV da publicación. O boletín mantén a estrutura habitual de 
"Estudos", "Comentarios", "Texto" e "Libros". No número 31, Darío Xohán Cabana 
presenta o texto "Novo académico da Lingua: Poemas". Os artigos relacionados coa 
literatura galega son descritos nos apartados correspondentes deste Informe.  
 
 
 
Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 
 � (DL:M.15892-1987)  (ISSN:1138-9664) . 
 
Revista de cultura vinculada á Universidade Complutense de Madrid e subvencionada pola 
Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. A súa periodicidade é anual. 
Foi fundada en 1998. Até o ano 2003, o equipo directivo estaba integrado por un director 
honorífico (Alonso Zamora Vicente) e dúas directoras (Carmen Mejía Ruiz e Mª Josefa 
Postigo Aldeamil). A partir do ano 2002, Miguel Louzao figura como secretario.  O 
consello de redacción está conformado por persoas relacionadas coa Universidade 
Complutense e outras Universidades de ámbito internacional, entre os que se contan: Denis 
Canellas de Castro Duarte, Mª Victoria Navas Sánchez-Élez, Eugenia Popeanga Chelaru, 
Juan Miguel Ribera Llopis, Ana Mª González Mafud, Adolfo Lozano Brao, Rosario Suárez 
Albán, Carlos Zubillaga ou Ana Acuña Trabazo. A revista está estruturada nas seguintes 
seccións: "Artigos", "Crónica", "Creación", "Tradución", "Entrevista" e "Recensións". No 
ano 2005, Madrygal deu ao prelo o número 8. Nel mantéñense as seccións habituais na 
revista: "Artigos", "Crónica", "Creación, "Tradución", "Entrevista" e "Recensións". No 
apartado de creación, preséntanse poemas de María do Cebreiro, Xosé Manuel Moo, María 
Reimóndez e Fátima Rodríguez. En canto á narrativa, a revista recolle textos de Gonzalo 
Navaza ("Sesión de voo"), Diego Palacios ("Johnny 'O irlandés'") e Xavier Queipo ("As 
moscas das illas Kerguelen"). No apartado de tradución, Lara Araujo versiona ao galego 
textos do poeta danés Henrik Nordbrandt. Os artigos relativos á literatura galega son 
descritos nos apartados correspondentes deste Informe. 
 
 
 
 
Recensións: 



 
- Ramón Nicolás, 'Madrygal, Vol. 7', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 117, 'Libros', 24 
marzo 2005, p. IV. 
 
Informa da saída á luz do sétimo número da revista universitaria Madrigal, dirixida por 
Carmen Mejía e dá conta do seu contido. Indícase que se recolle un estudo sobre a tertulia 
literaria madrileña do café Lyon d'Or na que participou Alonso Montero, achéganse textos 
de Borobó, e unha entrevista a Díaz Pardo, así como, dous artigos de tema sociolingüístico. 
Finalmente, coméntanse os autores que aparecen nas seccións "Crónica" e "Creación". 
 
O ollo público. Revista das artes 
 (DL:VG-1036-2001) . 
 
Revista nacida a finais do ano 2000 da man de ADESGA (Asociación de Deseñadores 
Galegos) que, como se sinala no seu editorial inaugural, leva o título dunha película de cine 
negro que trataba sobre o xornalismo. Encárganse da redacción e da maquetación Leticia 
Iglesias Pérez, Fernando Vilaboa Martínez e Elena Mariño, que non colaborou a partir do 
terceiro número, mentres que no sexto, sétimo e oitavo números Fernando Vilaboa 
Martínez estivo axudado por Sara González Carbón. No número nove dirixe e coordina 
Fernando Vilaboa Martínez e deseña Leticia Iglesias Pérez. Conta coas seccións fixas: 
"Editorial", "Literatura", "Cine", "Pintura", "Fotografía", "Música", "Cousas da vida" e 
"Fagamos unha escapada", incrementadas a partir do segundo número coas de "Teatro", 
"Cómic", "Pensamento" e "Axenda". No primeiro número, publicado en outubro de 2000, 
indícase no editorial que esta é unha revista de cultura na que se quere atender a todas 
aquelas persoas que non teñen outras vías de difusión e que están a traballar en cousas 
interesantes en todos os campos da cultura. Adiantan que ademais de facerse eco destas 
iniciativas tamén queren ser un órgano de denuncia porque entenden que as cousas poden 
ser doutro xeito.  
 
 
Recensións: 
 
- A.S., 'Da filosofía á fotografía', La Voz de Galicia, 'Culturas', nº 134, 5 novembro 2005, 
p. 10. 
 
Presentación do número doce da segunda xeira da revista cultural O ollo público, 
detallando os traballos de índole diversa que acolle, que van dende a creación e crítica 
literaria, até a fotografía ou os artigos de fondo. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Natalia Álvarez, 'A revista ten o ánimo de incitar a que a xente faga uso da cultura', Faro 
de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 127, 'Entrevista', 2 xuño 2005, p. III. 
 
Entrevista realizada a Fernando Vilaboa, director da editorial O Ollo público, quen publica 
unha revista co mesmo nome. Vilaboa comenta que tras dous anos de parón por problemas 



económicos, agora a revista volve a saír á luz cos mesmos obxectivos: facer chegar a 
cultura a todos aqueles que queiran achegarse a ela, e abrir un espazo para novos escritores. 
Comenta que os maiores problemas os atopa na distribución dos exemplares e fai referencia 
aos novos proxectos que levará a cabo. 
 
Poesía Galicia 
 
Revista da Sociedade Artística Ferrolana. Vense publicando de xeito irregular dende a 
década de 1980. 
 
 
Recensións: 
 
- Tomás Ruibal, 'Un traballo meritorio', Diario de Pontevedra, 'Revista!', 'Lecturas/Anaquel 
dos libros', 3 xullo 2005, p. 9. 
 
Tomás Ruibal refírese á publicación da revista Poesía Galicia 2005 que acaba de sacar do 
prelo a Sociedade Artística Ferrolana e que centra o seu contido na poesía galega. Salienta a 
inclusión de dous estudos e na sección dedicada á creación poética, dá conta dalgúns dos 
autores que alí aparecen. Finalmente, reproduce un fragmento do poema de Xulio Valcárcel 
"Se envellecemos xuntos". 
 
Referencias varias: 
 
- José Alonso, 'Versos de Xulio L. Valcárcel para matrimonios civiles', El Progreso, 2005. 
 
Noméanse os poemas asinados por Xulio Valcárcel que aparecen publicados na revista 
Poesía Galicia, editada pola Sociedade Artística de Ferrol: "Se envellecemos xuntos", 
"Viaxe ao Oeste" e "Rapaza dormida fronte ao mar". 
 
- Vicente Araguas, 'Poesía Galicia', Diario de Ferrol, 'Miudiño', 28 xuño 2005, p. 60. 
 
Araguas fai referencia á publicación número dezanove da revista Poesía Galicia, dirixida 
por Elia Rico Lagarón, e centrada na terra Ferrolá. Comenta que se trata dun "caixón de 
sastre" onde aparecen os máis variados poemas e, de entre eles destaca á poeta Aurora 
Varela. 
 
- Carlos Barcón, 'De recitales', Diario de Ferrol, 'Entre nosotros', 13 outubro 2005, p. 19. 
 
Entre outros asuntos relacionados coa poesía, dáse conta da saída do próximo número desta 
revista no que se inclúen poemas de María do Carme Kruckember, de Cristina Amenado ou 
de Felipe Senén López. 
 
Raigame. Revista de arte, cultura e tradicións populares 
 (DL:OU-75/95)  (ISSN:1136-3207) . 
 
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) coeditaban a Escola 
Provincial de Danzas e o Colectivo Castro Floxo. Desde o número 19 (maio de 2004), 
editan a Escola de Danza e o Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández 
"Xocas". Os directores seguen a ser Mariló e Xulio Fernández Senra. A revista contén 
seccións de literatura, arquitectura popular, heráldica e tecnoloxía tradicional, entre outras. 
No ano 2005 editouse o número 22, correspondente ao mes de novembro. É un 
monográfico dedicado a recoller o resultado da convocatoria do Concurso da IV romaría 
etnográfica, nos apartados de fotografía, debuxo e pintura, investigación etnográfica e 
literatura. O apartado literario consta dos seguintes textos: "O cano norte", de Francisco 
Calo Lourido, merecente do primeiro premio; "Alén da Lembranza", de Xoán Xosé García 
López, galardoado co segundo premio, e "Xan o carreiro", que obtivo un accésit.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Manuel Jabois, 'A revista Raigame homenaxea a Varela', Diario de Pontevedra, '17-M: 
Día das Letras Galegas', 5 maio 2005, p. 73. 
 
Entre outras cuestións alleas á literatura galega, dáse conta da edición do número vinteún 
da revista Raigame, publicada pola Deputación de Ourense, e que nesta ocasión se centra 
na figura de Lorenzo Varela. Saliéntase o artigo de Neira Vilas sobre o escritor 
homenaxeado no Día das Letras Galegas e tamén, os traballos de Enrique Bande e María 
del Carmen Pérez sobre Celso Emilio Ferreiro, e o de Antonio Piñeiro sobre Blanco Amor. 
 
Revista ADRA 
 
Revista editada polo Museo do Pobo Galego. En 2005 publícase o número 0. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Clodio González Pérez, 'Unha nova revista: 'Adra'', Galicia Hoxe, 'O Rodicio do Tempo', 
3 decembro 2005, p. 5. 
 
Anuncia a saída da nova revista Adra, publicación dos socios e socias do Museo do Pobo 
Galego, aberta a cantos queiran colaborar. Explica o nome. Explica o tipo de artigos que 
acolle, fundamentalmente de carácter etnolóxico, folclórico e etnográfico, pero aberta a 
outras colaboracións, entre elas as literarias. Fai un breve descritor de cada traballo presente 
neste número da revista. 
 
Revista de Neda 
 
Anuario cultural do Concello de Neda, vénse publicando dende 1990. 
 
 
Referencias varias: 
 



- Vicente Araguas, 'Mandadeiras', Diario de Ferrol, 'Miudiño', 5 abril 2005. 
 
Araguas lembra as antigas "mandadeiras", mulleres que levaban mandados, e que son 
tratadas por Xoán García López nun artigo que recolle a Revista de Neda, no seu número 
sete. 
 
- José Manuel García Iglesias, 'Revista de Neda', El Correo Gallego, 'Notas de actualidade', 
7 abril 2005, p. 2. 
 
José Manuel García presenta unha análise do carácter das publicacións locais. Este feito 
sérvelle para falar da Revista de Neda, que xa vai polo número sete, patrocinada pola 
Fundación Caixa Galicia. Fai tamén unha descrición dos contidos da revista que é 
presentada como espello local e cunha alta presenza das humanidades. 
 
 
Revista Galega de Filoloxía 
 (DL:C-584-2000)  (ISSN:1576-2661) . 
 
Revista de estudos filolóxicos editada pola Área de Filoloxía Galega e Portuguesa do 
Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña. A 
súa periodicidade adoita ser anual. Foi fundada no ano 2000. O seu director é Manuel 
Ferreiro; o subdirector, Xosé Ramón Freixeiro Mato e o secretario, Xosé Manuel Sánchez 
Rei. A revista conta, ademais, cun consello de redacción integrado por profesores da 
Universidade da Coruña e da Universidade de Santiago de Compostela e cun comité 
científico do que forman parte membros de numerosas universidades de ámbito 
internacional. Esta publicación consta dos apartados "Artigos", "Notas" e "Recensións". No 
ano 2005 saíu do prelo o número 5, no que se manteñen as seccións fixas desta publicación. 
Os textos relacionados coa literatura galega son descritos no apartado correspondentes do 
Informe.   
 
 
 
Revista Galega de Teatro 
 (DL:Vg-21-1994)  (ISSN:113-956 X) . 
 
Revista de ámbito escénico editada pola Asociación Cultural "Entre Bambalinas". A súa 
periodicidade, inicialmente variábel, na actualidade é trimestral. Foi fundada en 1985 e a 
partir do número 22 iniciou unha segunda etapa. As seccións fixas son "Editorial", 
"Es(cenas) Atlánticas", "En danza" e "Opinións desde a butaca". Todos os números inclúen 
un caderno central, co título de "Textos", no que a revista dá a coñecer distintas pezas 
teatrais, con frecuencia traducións ao galego. A sección é distinguíbel do corpo da revista 
por estar impresa en cor sepia. No ano 2005 editáronse os números 42, 43, 44 e  45. No 
caderniño central dedicado á divulgación de textos tetarais, o número 42, correspondente á 
primavera, presenta a peza "Os facedores de bonecas" de Belén Roca; o número 43, 
correspondente ao verán, "Zoo Nocturno" de Michel Azama, en tradución de Fernándo 
Pérez García (Teatro Ensalle). Canto aos números 44 (outono) e mais 45 (inverno), no 
primeiro dáse a coñecer "A illa amarela" de Paloma Pedrero, en tradución e dramaturxia de 



Ánxeles Cuña Bóveda e no segundo, "Tres exercicios para café-teatro" de Xosé Manuel 
Pazos Varela. Todos os cadernos de creación teatral inclúen un limiar con referencias 
biobibliográficas aos autores.  
 
 
 
Revista Galega do Ensino 
 (ISSN:1133-911X) . 
 
Revista de ensino editada pola Xunta de Galicia. A súa periodicidade é trimestral. Foi 
creada en decembro de 1993. O comité de redacción está integrado por Ana María Platas 
Tasende (directora), Mª del Mar Lorenzo Moledo (subdirectora), María Natividad 
Rodríguez López (secretaria) e Javier Vilariño Pintos (ilustrador). O seu consello asesor e 
editorial está formado por docentes universitarios de todo o mundo. Un dos obxectivos 
prioritarios da publicación é fornecer de material auxiliar aos docentes de todos os niveis. 
As súas seccións estábeis son: "Colaboracións especiais", "Estudos", "O pracer de ler", 
"Recensións", "Noticias", "Lexislación" e "Normas para os autores". No ano 2005 a revista 
deu ao prelo os números 45 (marzo), 46 (xullo) e 47 (novembro). De acordo coa 
orientación habitual da publicación, os volumes presentan un carácter interdisciplinario e 
un prisma didáctico, e acollen nas súas páxinas traballos de orientación humanística sobre 
diversas liñas de investigación, materiais e ferramentas metodolóxicas. 
 
 
 
Seminario de Estudios Redondeláns 
 (DL:PO-362-03)  (ISSN:1698-8051) . 
 
Boletín cultural de ámbito local vinculado á asociación SEREN (Seminario de Estudios 
Redondeláns) e subvencionado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.  
No ano 2005 deu ao prelo o seu segundo número, con estudos artísticos, culturais e 
históricos vinculados a Redondela, e precedido dun limiar de Isaac Díaz Pardo.  
 
 
 
 
Tempos Novos. Revista mensual de información para o debate 
 (DL:C-588-97)  (ISSN:1137-6945) . 
 
Revista editada polo Grupo Atlántica de Información e Comunicación de Galicia S.A. A 
súa periodicidade é mensual. Foi fundada en abril de 1997. 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 a defensa e reforzo dunha identidade colectiva galega. O director da revista é 
Luís Álvarez Pousa. Actualmente, Ana Belén Puñal Rama exerce como coordinadora. Ivám 
Cozinha, que exercera como redactor e encargado de fotografía, non figura no actual 
consello de redacción. A revista presenta unha nómina de colaboradores habituais, entre os 
que se contan José Manuel Lens (Arte), Xurxo González (Cinema), Armando Requeixo e 



Teresa Seara (Libros), Xosé Bocixa (Música) e Inma López Silva (Teatro). Asemade, cada 
número achega unha nómina 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 2005, a revista sacou do prelo doce 
números, do 92 (xaneiro) ao 104 (decembro). Neles mantéñense as seccións estábeis da 
revista, e incorpóranse tanxencialmente outros apartados ao fío da actualidade informativa. 
Todos os artigos relacionados coa literatura galega aparecen descritos nos apartados 
correspondentes deste Informe.  
 
 
 
Trabe de Ouro, A. Publicación Galega de Pensamento Crítico 
 (DL:C-351-1994)  (ISSN:1130-2674) . 
 
Revista de pensamento crítico, editada por Sotelo Blanco Edicións. A súa periodicidade é 
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. Exercen como secretarios Rosa López Fernández e 
Francisco Fernández Rei. A revista estrutúrase en cinco apartados: "Cuestións", 
"Acoutacións", "Textos", "Publicacións" e "Crónica". Durante o 2005, viron a luz os 
números trimestrais 61 (xaneiro-marzo), 62 (abril-xuño), 63 (xullo-setembro) e 64 
(outubro-decembro). A revista mantén a súa estrutura habitual. O apartado de "textos" 
presenta, no número 61, un resumo, feito por Xosé Otero Espasandín e traducido por Xosé 
Luís Méndez Ferrín, dunha conferencia sobre a pintura de Fernando Gerassi dictada por 
Rafael Dieste no Ateneo de Madrid (1932). No número 62, ofrécese unha tradución de "A 
historia" e outros poemas de Eugenio Montale, versionados ao galego por Lucia Simoncelli 
e Manuel Luís Stiller e introducidos por unha nota biobibliográfica. No número 63, Xiao 
Roel traduce "Tordo" de Giorgos Seferis. No número 64, Xosé Fernández Ferreiro asina o 
texto en prosa, de carácter memorialístico, "O día que 'pasearon' a Lázaro".   
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Manuel Rosales, 'Pensamento crítico', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 117, 'Libros', 
24 marzo 2005, p. IV. 
 
Informa da publicación dun novo número da revista A trabe de ouro, dirixida por Xosé Luís 
Méndez Ferrín. Apunta que o editorial ten relación coa Lei de Normalización Lingüística. 
Destaca as contribucións de G. Tavani e X. Ramón Pena, nas que se trata o recoñecemento 
do estatus para o galego-portugués da lingua poética como a evidencia de que este lirismo 
avanzou na literatura medieval con modelos propios. A continuación, sinala outras 
cuestións e artigos incluídos neste número, que finaliza con tres crónicas.   



 
 
Unión Libre 
 (DL:C-1668-1996)  (ISSN:1137-1250) . 
 
Revista cultural publicada por Ediciós do Castro. A súa periodicidade é 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, desde unha 
perspectiva "radicalmente aberta, crítica, independente e libertaria". O comité de redacción 
está integrado por Xosé Luís Axeitos (documentación), Vsévolod Bagno (San Petesburgo, 
culturas eslavas), Diana Conchado (Nova York, inglés e esperanto), María Lopo (Bretaña, 
francés e italiano), Carme Junyet (Barcelona, culturas africanas), Lily Litvak (Texas, 
culturas orientais), Katheleen N. March (Maine, culturas amerindias) e Olga Novo 
(Santiago de Compostela, culturas ibéricas). A ilustradora é Sara Lamas. No ano 2005, saíu 
do lume o número 10, baixo o epígrafe "Amores". Réndeselle tributo de xeito monográfico 
á presenza do erotismo na literatura e na cultura. Na sección de creación titulada "Amores 
escritos", Emma Luaces, heterónimo de Carmen Blanco, presenta a serie de poemas "Lobo 
azul". Preséntase, asemade, a peza "Harmonía" de Klaoda Abalamour.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Jaureguizar, 'Unión Libre' edita cartas sobre el fusilamiento de Rafael de Vega', El 
Progreso, 'Cultura y comunicación', 27 xaneiro 2005, p. 88. 
 
Dáse conta da presentación do último número da revista Unión Libre que aparece titulada 
como "A memoria antifascista en Galicia". Indícase que no acto estiveron presentes 
Rodríguez Fer, Carmen Blanco, María Lopo e María Xesús Souto. Saliéntase o traballo que 
Souto Blanco realizou sobre a figura de Rafael de Vega Barrera e tamén o estudo de María 
Lopo sobre a novela O capitán galego. 
 
- José Alonso, ''Amores' en la galería 'Sargadelos'', El Progreso, 'Notas de un reportero', 14 
decembro 2005, p. 10. 
 
Informa da presentación na Galería Sargadelos do décimo número de Unión Libre, 
Cadernos de vida e culturas, no que participou, entre outros, Claudio Rodríguez Fer. 
 
Xanela, A. Revista Cultural das Mariñas 
 (DL:C-1696/96) . 
 
Revista editada pola Asociación Cultural "Eira Vella" de Betanzos. A súa periodicidade é 
variábel. Foi fundada en 1994. Na primavera de 1996 comezou unha nova xeira baixo a 
coordinación de Suso Torres. En 2005 viron a luz os números 19 (primavera) e 20 (outono). 
O número 19 presenta o relato "O retorno", de Paulo Martínez Lema; o poema "Cambio de 
morada", onde Lois Diéguez evoca a mudanza de Manuel María de Monforte á Coruña; os 
poemas "Visitaçao" do brasileiro Luciano Maia, "Rebéntame as entrañas...", de Gabriela 



Rodríguez, "A palabra debe seguir latexando..." de Maxi Rei, "Propiedade privada" de Suso 
Torres, "Arquigalego..." do portugués Joao de Castro Nunes e "Meditaçao" de Susete 
Viegas. Ademais, inclúese a banda deseñada de Víctor Tizón. Canto ao número 20, 
inclúese os relatos "Réquiem" de Medos Romero e "O Pita Podre" de Lois Diéguez. 
Ademais, a revista presenta os seguintes poemas: "Muller vermella entre as abidueiras", de 
Paulo Martínez Lema; "Vin no ventre escuro da nao" de Fernando Díaz-Castroverde; 
"Vida" de Gabriela Rodríguez; "Nun mundo espido" de Ana Barral; "Unha aperta" de 
Alexandre Nerium; "Xullo de 1999, morreu a señora Elvira da Malata" de Maxi Rei; "A 
vocaçao da poesia" de Luciano Maia; "Haikus" de Xavier Queipo e de cinco alumnos dun 
Obradoiro de Microliteratura celebrado en Betanzos (Antón e Luis, Pilar, Tita e Enrique); 
"Nihil" de Maria Virgínia Monteiro, e por último "Maria de Lourdes" de Joao de Castro 
Nunes.   
 
 
 
Recensións: 
 
- Lucía Seoane, 'Con A Xanela', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 132, 'Infantil/Cómic', 8 
setembro 2005, p. VII. 
 
Dáse conta da publicación do novo número d'A Xanela, revista cultural das Mariñas. 
Indícase que este número 19 está coordinado polo historiador Xesús Torres Regueiro e 
cítanse algúns dos colaboradores. Tamén se dá conta polo miúdo dos traballos que este 
número contén. 
 
Xistral (Revista lucense de creación poética) 
 (DL:LU-344-00)  (ISSN:1576-9488) . 
 
Revista de poesía editada pola Concellería de Cultura e Educación do Concello de Lugo. A 
súa periodicidade é anual. Foi fundada no ano 1998. O coordinador é Camilo Gómez 
Torres. O seu primeiro consello de redacción estaba integrado por Luz Pozo Garza, Marica 
Campo, Claudio Rodríguez Fer, Olga Novo, Manuel María e Ignacio Rodríguez. Dende o 
ano 2003 (número 6) Concepción Burgo López figura no canto de Ignacio Rodríguez. No 
ano 2005, saíu o número 8 da revista, onde participan os seguintes poetas: Diana Aradas 
Blanco, Ana Arias Saavedra, Lupe Bao, Carmen Blanco, José Blázquez, Anxo Bona, 
Miguel Bugallo, Eva Cabo, J. Luís Calvo, Joaquín R. Carballido Parra, Cristina Corral, 
Xosé María Costa, Xabier Costa Clavell, Alicia Chao Penela, Rosa Enríquez, José Estévez 
López, Mª Sara Fernández, Xoán Xosé Fernández Abella, Luís Fernández Guitián, Adela 
Figueroa, Antón Fortes Torres, Xosé Lois García, Baldomero Iglesias, Emilio Xosé Ínsua, 
María  Xosé Lamas, Azucena Lombardía, Alexandra López Coca, María López Sandez, 
Paulo Martínez Lema, Manuel C. Matalobos, Sara Méndez Palmeiro, Manuel Xosé Neira, 
Xoán Neira López, Isidro Novo, Toño Núñez, José Otero Canto, Vicente Piñeiro, Andrés 
Pociña, Xerardo Quintiá, Xesús Rábade, Francisco Javier Reija, Claudio Rodríguez Fer, 
Margarita Rodríguez Otero, Sabela Rodríguez Oxea, Ramón Rodríguez Porto, Daniel 
Salgado, Milo Valdonedos, Saturnino Valladares, Carlos Vázquez, Lois Vázquez 
Fernández, Helena Villar Janeiro e Antonio Yebra. Seguindo a pauta de ordenación que é 
habitual na revista, despois das colaboracións poéticas figura unha listaxe dos participantes 



en orde alfabética, e mais unha serie de indicacións bibliográficas de cada un dos poetas.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Marta Becerra, 'Versos desde Lugo', El Progreso, 'Lugo', 2 febreiro 2005, p. 10. 
 
Entre outras cuestións alleas á literatura galega, dáse conta da presentación do número sete 
da revista Xistral que edita o Concello de Lugo. No acto de presentación Concepción Burgo 
lembrou que foi Manuel María o creador desta publicación, na que se recollen poemas 
inéditos de escritores xa consagrados e outros que publican os seus primeiros traballos. 
 
 
 

X. PREMIOS 
 
 
X.1. NARRATIVA 
 
 
Certame "Día das Letras" do Concello do Porriño 
Certame organizado pola Concellaría de Normalización Lingüística do Porriño, que conta 
nesta edición con dúas modalidades: relato curto e mensaxes SMS. O prazo de presentación 
remata o 16 de maio. Os traballos deben dirixirse a 
normalizacion_linguistica@porriño.com 
<mailto:normalizacion_linguistica@porriño.com>. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- D.V., 'Literatura e 150 caracteres', Faro de Vigo, 'Louriña', 14 abril 2005, p. 26. 
 
Saliéntase que o Concello do Porriño decidiu sumar ao seu tradicional certame de relato 
curto en galego, convocado con motivo do Día das Letras Galegas, outro no que os veciños 
poderán demostrar a súa capacidade creativa e de síntese enviando un texto literario de non 
máis de cento cincuenta caracteres a través de teléfono móbil. O obxectivo é contribuír a 
"normalizar" o uso da lingua galega en novos ámbitos da vida cotiá e fomentar o seu uso 
entre os máis novos. Recóllese, así mesmo, información sobre os requisitos das obras 
presentadas e sobre os prazos e o xeito de facer chegar os orixinais á organización do 
certame. 
 
 
- D. Vázquez, 'Una advertencia con premio', Faro de Vigo, 'Louriña', 31 maio 2005, p. 19. 
 



Indícanse os nomes dos gañadores do concurso literario convocado polo Concello do 
Porriño para celebrar o Día das Letras Galegas. Na modalidade de relato curto, resultaron 
galardoados Rocío Leira Castro, na categoría de maiores de dezanove anos; Brais González 
Pérez, na categoría de catorce a dezaoito anos; e Gloria Bastos González, no grupo dos 
menores de trece anos. En canto ao premio destinado á mellor mensaxe de cento cincuenta 
caracteres enviada con teléfono móbil, o vencedor foi Rubén Vizcaíno Pena. 
 
 
 
Concurso "Catro contos" do xornal La Opinión 
Concurso de contos organizado polo xornal La Opinión da Coruña. Os traballos 
presentados deben estar inspirados nunha das catro fotografías propostas pola organización 
do certame e estabelécense dúas categorías: galego e castelán. Unha selección dos relatos 
presentados será publicada no xornal. 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.P., 'Las mejores palabras para una imagen. ', La Opinión, 'Cultura', 11 agosto 2005, p. 
53. 
 
Dáse noticia da entrega de premios aos oitos finalistas e aos dous gañadores do concurso "4 
cuentos" na Feira do Libro da Coruña. Indícase que os contos debían estar inspirados nunha 
das catro fotografías propostas polo xurado e sinálanse os gañadores dos primeiros premios 
(na categoría en lingua galega o gañador foi Omar Rabuñal). Así mesmo, infórmase tamén 
que unha selección dos mellores contos presentados ao concurso será publicada 
proximamente no xornal La Opinión. Finalmente este artigo inclúe unha pequena entrevista 
á galardoada co primeiro premio na categoría de lingua castelá. 
 
 
Concurso de microrrelatos "El Correo Gallego" 
Concurso de pequenos relatos de temática de verán organizado por El Correo Gallego para 
fomentar a participación dos lectores. Os escritos non deben sobrepasar as 25 liñas de texto 
mecanografiado e serán publicados nas páxinas do Suplemento 'Galicia Vacaciones'. Os 
minirelatos deben ser enviados a El Correo Gallego, Rúa do Preguntoiro, 29 15704, 
Santiago de Compostela, ou a elcorreogallego@elcorreogallego.es 
<mailto:elcorreogallego@elcorreogallego.es>  xunto co nome, domicilio, teléfono e DNI 
do autor.  
 
 
 
 
Concurso de narración curta "Boca de la ría" 
Convocado pola Sociedad Artística Ferrolana (SAF), premiará a mellor narración curta, 
escrita en galego u castelán, relacionada co mar. As persoas que desexen participar neste 
certame deberán presentar traballos cun máximo de tres folios ao apartado de correos 339 
de Ferrol. O tema obrigado é "Relatos de la mar". Os orixinais deben ser mecanografados, 



acompañados dunha fotocopia do DNI do autor ou autora. O prazo de presentación remata 
o 31 de outubro. O premio é de carácter honorífico e sen dotación económica. 
 
 
 
 
I Certame de relatos de muller "Matilde Bares" 
Organizado a través do CIM pola Concellaría da Muller de Bueu en homenaxe a esta 
profesora buenense que realizou un destacado labor profesional e persoal no municipio. 
Dotado cun único premio de 600 euros, a organización estabelece dúas modalidades 
lingüísticas, galego e castelán. Os traballos presentados só poderán estar nunha das dúas 
linguas, debendo ser orixinais e inéditos e non premiados con anterioridade noutro 
concurso ou certame. Poderán presentarse concursantes maiores de idade e residentes en 
Galicia e deberán axustarse á temática da igualdade de oportunidades entre os dous sexos, a 
corresponsabilidade nas obrigas familiares e a violencia de xénero. Os criterios de selección 
serán a orixinalidade no tratamento do tema, a expresión e a utilización duna linguaxe non 
sexista. As obras deben entregarse ou enviarse por correo por cuatriplicado antes do 31 de 
maio no Rexistro Xeral do Concello de Bueu, facendo constar no sobre "I Concurso de 
Relatos de Muller Matilde Bares", ademais de nome e apelidos, enderezo, teléfono e 
fotocopia do DNI do autor e o título da obra presentada no exterior. Presentaranse en 
soporte papel e informático cunha extensión non inferior a 10 folios nin superior a 20, 
escritos por unha soa cara, fonte Times New Roman, tamaño 12 e interliñado 1.5. Nesta 
primeira edición os compoñentes do xurado son os escritores Yolanda Castaño, Manuel 
Lorenzo e Asunción Arias. 
 
 
 
 
I Concurso de Relatos sobre Igualdad entre Hombres y Mujeres  
Convocado polo Concello de Sada, dentro do programa organizado pola Concellaría de 
Servizos Sociais con motivo do Día Internacional da Muller. A entrega de premios tivo 
lugar o 8 de marzo de 2005. 
 
 
 
 
IIIº Certame de relato curto do Concello de Mugardos 
Certame de relato  curto en galego que convoca o Concello de Murgados que conta coas 
modalidades de maiores de 18 anos e menores de idade. Nesta edición o gañador da 
primeira categoría foi Moncho Iglesias Miguez co conto "Operación Peón de brancas" e a 
mención especial foi parar a  Ramón Coira Luaces por "A fortuna do cabo Andrés". Roi 
Rodríguez foi o elixido entre os concursantes menores de idade grazas ao relato "A cidade 
gris", mentres que a mención especial foi para Noelia Gómez Regueira con "Durmindo 
sobre un segredo". 
 
 
 



 
IIIº Premio "Cide Hamete Benengeli" para contos 
Este premio é convocado pola Fonda de Chao, a Radio Francia Internacional e o 
Departamento de estudios hispánicos e hispanoamericanos da Universidade Toulouse-Le 
Mirail para render homenaxe ao patrimonio lingüístico e literario que representan as linguas 
vernáculas de España e de América que cohabitan co español (catalán, euskera, galego, 
guaraní, náhuatl e quechua). Os traballos, inéditos e escritos nunha das mencionadas 
linguas, poden ter unha extensión máxima de vinte páxinas mecanografadas a dobre 
espacio. Os contos deberán enviarse na súa versión orixinal acompañada dunha tradución 
ao castelán, ambas por duplicado, ao seguinte enderezo: UNIVERSITÉ DE TOULOUSE 
"LE MIRAIL", Département d'Etudes Hispaniques et Hispano-américaines, 5, allée 
Antonio Machado, 31150, Toulouse cedex 3, FRANCIA. No exemplar escrito na lingua 
orixinal deben constar o nome, enderezo, teléfono ou enderezo de correo electrónico do 
autor e os seus datos biográficos de forma breve. Se a tradución ao castelán é realizada por 
unha terceira persoa, tamén se indicarán o nome, enderezo e teléfono ou enderezo de correo 
electrónico do traductor. Un Comité formado por profesores, investigadores e estudiantes 
da Universidade de Toulouse-Le Mirail, e tamén por especialistas dos idiomas orixinais dos 
relatos, será o encargado de realizar unha primeira selección. O xurado será designado pola 
organización do concurso, e non poderá conceder premios ex aequo. O galardón consiste en 
1.000 euros maila publicación do conto gañador para a súa difusión internacional en 
edición bilingüe. A data límite de entrega nesta convocatoria foi o 15 de setembro e a 
resolución no mes de decembro. Resultou galardoado un relato escrito en galego: "O cuspe 
dos poliquetos", de Francisco Castiñeira Romar. 
 
 
ompañados da traducción stelá 
A publicación dos contos nas súas línguas orixinais, acompañados da traducción castelá 
 
 
 
 
IIIº Premio de Novela Europea "Casino de Santiago" 
Creado no ano 2003, este premio, convocado polo Casino de Santiago e o IES Rosalía de 
Castro coa axuda de El Corte Inglés, está dotado con 3.000 euros. Unha comisión 
seleccionadora elixirá un grupo de novelas que xa fosen publicadas recentemente nalgún 
país da Unión Europea e como este galardón pretende fomentar a lectura entre os 
composteláns, un trinta por cento da resolución do xurado será o resultado da votación de 
residentes ou persoas que realizan a súa ocupación laboral na cidade de Santiago, quen 
tamén levarán un premio. A tal efecto abriuse un prazo de votación entre o 28 de febreiro e 
o 7 de marzo, para que o lectorado emitise o seu voto ben no Casino de Santiago, onde 
tamén se lles ofrece as novelas finalistas en préstamo, ben no Centro Comercial 
Compostela de El Corte Inglés. A porcentaxe restante cúbrena os socios do Casino (que 
contarán un vinte por cento) e as votacións de dez representantes de varias institucións da 
cidade (cun peso do cincuenta por cento). Nesta edición competían obras de Javier Marías, 
Ian McEwan, Antonio Lobo Antunes, Antonio Tabucchi, Michel Houellbecq e, pola parte 
do galego, Xabier Quiroga (Era por setembro). O ditame deuse a coñecer o 24 de abril e 
recaeu en Expiación, de Ian McEwan. 



 
 
 
Referencias varias: 
 
- A.I., 'La novela ganadora del Premio Casino será traducida al gallego', El Correo Gallego, 
'Santiago', 9 xaneiro 2005, p. 30. 
 
Destácase que o texto gañador do III Premio "Novela Europea Casino de Santiago" será 
traducido ao galego grazas a un acordo entre a Concellaría de Cultura do Concello de 
Santiago e a Editorial Galaxia. Sinálase tamén que a novela gañadora na pasada edición, La 
Mennulara, de Simoneta Agnello Hornby, está tamén incluída no proxecto. Preséntase isto 
como un feito que axudará a consolidar un certame que naceu co obxectivo de animar aos 
composteláns á lectura. Recóllese así mesmo o título das novelas finalistas desta edición: 
Juntos nada más, de Anna Gavalda; La expulsión del infierno, de Robert Menasse; La 
historia de Lucy Gault, de William Trevor; El camino de los ingleses, de Antonio Soler; 
Tristano muere, de Antonio Tabucchi; e Era por setembro, do galego Xavier Quiroga. 
 
 
- E. Otero, 'Compostela recupera la bohemia literaria con el Premio Casino de Novela', El 
Correo Gallego, 'Santiago', 10 febreiro 2005, p. 30. 
 
Ofrécese unha breve introdución ao argumento da novela gañadora do Premio "Novela 
Europea Casino de Santiago", que na súa segunda edición recaeu en La Mennulara, de 
Simoneta Agnello Hornby. Nesta obra cóntase a historia dunha muller, María Rosalía 
Inzerillo, que dedicou toda a súa vida a servir con lealdade aos poderosos señores Alfallipe. 
En paralelo, descríbese a Sicilia da época, de criados e señores, e móstrase unha Italia chea 
de prexuízos e conspiracións entre o poder político e a mafia. Tamén se recolle unha 
relación dos actos cos que se vai celebrar a entrega do premio: postos de libros, actividades 
de animación á lectura, representacións teatrais, actuacións de grupos musicais e a 
presentación da versión galega da obra gañadora, preparada por Galaxia. Faise finalmente 
unha breve mención do gañador da anterior edición, o escritor británico Ian McEwan, por 
Expiación. 
 
 
- E.P., 'O II Premio Casino de Novela, en galego', Galicia Hoxe, 'Maré', 11 febreiro 2005, 
p. 43. 
 
Infórmase sobre a presentación dos actos e as actividades vinculadas á entrega do II Premio 
"Novela Europea Casino de Santiago" a Simonetta Agnello Hornby por A Mennulara. 
Levaranse a cabo actividades de promoción á lectura, representacións teatrais, actuacións 
musicais ou a presentación da versión en galego da obra gañadora, para concluír coa 
entrega do galardón, dotado de tres mil euros, no Casino de Santiago. 
 
 
- Jose Matamoros, 'La lectura también es una fiesta', La Voz de Galicia, 'Santiago', 12 
febreiro 2005, p. 15. 



 
Recóllese unha referencia ás diferentes actividades que se levaron a cabo polas rúas de 
Santiago como paso previo á entrega do Premio "Novela Europea Casino de Santiago", 
concedido por un xurado de lectores composteláns á La Mennulara, ópera prima da 
escritora siciliana Simonetta Agnello Hornby. 
 
 
- Xurxo Fernández, 'Tesoros de ahora y de otra época', El Correo Gallego, 'La rosa de los 
vientos', 14 febreiro 2005, p. 72. 
 
Xurxo Fernández salienta a concesión do II Premio "Novela Europea Casino de Santiago" a 
La Mennulara, de Simoneta Agnello Hornby. Presenta á autora siciliana como "el último y 
lógico eslabón" dunha cadea de narradores desa terra que comeza con Lampedusa e 
continúa con Pirandello, Sciascia, Bufalino ou Vittorini. 
 
 
- Ana Iglesias, 'Un derroche de talento', El Correo Gallego, 'Santiago', 16 febreiro 2005, p. 
34. 
 
Faise referencia á entrega do Premio "Novela Europea Casino de Santiago" a  Simonetta 
Agnello Hornby por La Mennulara, nun acto que reuniu a numerosos representantes da 
vida social compostelá. Indícase que o xurado destacou a riqueza descritiva e "el mundo de 
misterio y pasión, de personajes memorables". Recóllense así mesmo algunhas das 
impresións da galardoada, quen confesou sentirse especialmente feliz polo feito de que 
fosen os propios lectores os que elixiron a obra, unha novela que é a súa primeira creación e 
que xa leva acumulados cinco premios. Inclúese finalmente un breve resumo do argumento 
da novela. 
 
 
- Xurxo Fernández, 'La vuelta a cierto tono hipercrítico', El Correo Gallego, 'La rosa de los 
vientos', 21 febreiro 2005, p. 78. 
 
Comenta Xurxo Fernández a obra La Mennulara, da escritora siciliana Simoneta Agnello 
Hornby, gañadora do II Premio "Novela Europea Casino de Santiago". O que máis resalta é 
"que ha cargado las tintas en la denuncia social", porque exercer a denuncia é un dos 
obxectivos principais da autora, tanto no seu traballo social como na súa faceta de 
narradora. 
 
 
- Ana Iglesias, 'Los 'sabios' del Premio de Novela del Casino se reúnen por primera vez', El 
Correo Gallego, 'Santiago', 26 febreiro 2005, p. 33. 
 
Infórmase sobre a reunión celebrada polos representantes de dez institucións da cidade de 
Santiago de Compostela, que conforman o xurado do III Premio "Novela Europea Casino 
de Santiago". O seu voto suporá o cincuenta por cento da decisión final, xunto ás votacións 
dos composteláns e as dos socios da entidade organizadora. Sinálase igualmente que este 
xurado escollera unha novela entre as seis finalistas seleccionadas, que son Juntos nada 



más, de Anna Gavalda; La expulsión del infierno, de Robert Menasse; La historia de Lucy 
Gault, de William Trevor; El camino de los ingleses, de Antonio Soler; Tristano muere, de 
Antonio Tabucchi; e Era por setembro, do galego Xavier Quiroga.  
 
 
- Ana Iglesias, 'Escritores de prestigio compiten por el Premio de Novela Europea', El 
Correo Gallego, 'Santiago', 15 decembro 2005, p. 32. 
 
Dá conta do acto de presentación das obras finalistas do certame de Novela Europea. 
Recolle as palabras de Ubaldo Rueda, vicepresidente do Casino de Santiago, quen deu a 
coñecer como finalistas as obras Herba moura, de Teresa Moure; Historia de un abrigo, de 
Soledad Puértolas; No hay cielo sobre Berlín, de Helga Schneider; La posibilidad de una 
isla, de Michel Houellebecq; e Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro. Reprodúcense, 
ademais as afirmacións do concelleiro Néstor Rego, quen se referiu á tradución ao galego 
das mellores obras como unha forma de achegar os autores europeos ao pobo na lingua 
propia. Nun recadro central ofrécense uns breves apuntes sobre as cinco novelas finalistas. 
 
 
IIº Certame "Amencer" de narrativa breve 
Concurso de contos hipercortos convocado pola asociación "Amencer" en tres categorías 
diferentes: a primeira para nenos até 13 anos, a segunda para mozos de entre 14 e 30 anos, 
cun premio de 120 euros, e a terceira para maiores de 30 anos, cunha dotación económica 
de 90 euros. Os textos non poderán superar as 175 palabras e deberán remitirse a Salesianos 
antes do 1 de maio. 
 
 
 
 
IIº Concurso de contos do Liceo de Noia 
Concurso de contos que convoca o Liceo de Noia con motivo do mes das Letras Galegas. O 
concurso está destinado a todas as persoas de calquera nacionalidade que presenten a súa 
obra en lingua galega. Na presente edición o prazo de presentación dos traballos, que deben 
ser inéditos, permaneceu aberto até o 17 de xullo. Os textos deben presentarse por 
cuadruplicado, cunha extensión mínima de tres folios, mecanografados por unha soa cara, e 
máxima de seis. O xurado está formado por tres personalidades da literatura galega e un 
membro da directiva da sociedade. O fallo deuse a coñecer o 1 de outrubre e a gañadora foi 
Enma Pedreira coa obra "Cabarevermelloferidor", que recibiu o premio de mans do 
presidente desta entidade cultural. O premio consta dunha dotación económica de 1.000 
euros e a publicación da obra na revista  Alameda, que edita o Liceo.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.G., 'Pedreira recibe en Noia el premio del concurso de cuentos del Liceo', El Correo 
Gallego, 'Área de Compostela', 27 outubro 2005, p. 38. 
 



Breve noticia do acto de entrega do Premio do Liceo de Noia a Enma Pedreira pola obra 
"Cabarevermelloferidor". Indica que o traballo será publicado na revista Alameda, do 
Liceo. 
 
 
Iº Concurso de "Narracións Eróticas" 
Convocado pola Sociedade Galega de Sexoloxía coa intención de fomentar a temática 
erótica na literatura contemporánea, as obras presentadas poden ser escritas en galego ou en 
castelán, deben ser inéditas e ter unha extensión mínima de cinco folios mecanografados a 
dobre espazo. Han ser remitidas á institución organizadora (apartado de correos 309, 
36080, Pontevedra) antes do 1 de maio, preferentemente en disquete. O premio consiste 
nun diploma, un lote de libros eróticos, e a difusión do traballo na revista de sexoloxía de 
tiraxe nacional Sexpol. Nesta convocatoria, os gañadores foron: Ánxeles Olaia Ferreira Cao 
por "M" (primeiro premio), Pedro Ferriol Suárez por "Muñeca de Ébano" (primeiro accésit) 
e Tristán Heiseo Rodríguez por "Carta a una desconocida" (segundo accésit). 
 
 
 
Iº Premio Biblos-Pazos de Galicia 
Premio aberto á participación de menores de 25 anos que deberán presentar unha redacción 
das súas respectivas novelas antes do 15 de xuño. Fallarase o gañador a mediados do 
mesmo mes. O tribunal encargado de outorgar este galardón está integrado por Xosé Luís 
Méndez Ferrín, Marilar Aleixandre, Marga Romero e Tucho Calvo, que seleccionaron os 
traballos de Alberto M. Ramos Ríos, Iria López Teijeiro, Alejandra Pérez Feal. Cada un dos 
finalistas ten dereito a unha fin de semana para dúas persoas nalgún dos estabelecementos 
da rede de Pazos de Galicia. O/a gañador/a poderá pasar o mes de outubro na casa Grande 
de  Bacheo xunto cun escritor e recibirá un ordenador persoal e a escultura creada para o 
premio, deseñada polo artista lugués Luís Loureira, ademais de ver publicada a súa obra na 
colección "Mandaio". 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- V. Oliveira, 'Poeta-titor por un mes', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 5 xaneiro 2005, p. 38. 
 
Infórmase sobre a designación de Xosé Luís Méndez Ferrín como titor do novelista que 
resulte gañador do I Premio "Biblos-Pazos de Galicia" para narradores menores de vinte e 
cinco anos, cuxo nome será coñecido en xullo. Como parte do galardón, o novo escritor 
elixido contará co asesoramento de Méndez Ferrín para a redacción final da súa novela, que 
será publicada dentro da colección "Mandaio" de Biblos Clube de Lectores. Recóllese 
tamén unha breve aproximación á vida e obra do autor ourensán. 
 
 
- MARÉ, 'Só catro finalistas loitarán polo Premio Biblos', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 14 maio 
2005, p. 46. 
 



Destácase o feito de que só son catro, e non cinco, como prevían as bases, os finalistas que 
competirán polo I Premio "Biblos-Pazos de Galicia", que se fallará en xullo. Indícase que o 
gañador poderá contar, como parte do galardón, co asesoramento de Xosé Luís Méndez 
Ferrín para finalizar a súa obra, que deberá ser entregada antes de rematar o ano. Sublíñase, 
así mesmo, que o resto dos finalistas tamén recibirán un premio, para o que deberán 
entregar unha redacción o máis avanzada posíbel das súas respectivas novelas antes do 15 
de xuño.  
 
 
- Carmen Villar, 'Aquí pódese vivir do conto, pero da literatura non moito', Faro de Vigo, 
'Sociedad y Cultura', 24 xullo 2005, p. 31. 
 
Nunha breve introdución infórmase de que Iria López Teijeiro foi distinguida co I Premio 
Biblos-Pazos de Galicia, ofrecendo datos do que o devandito galardón implica: a 
facilitación dun ordenador portátil, dun lugar onde escribir, da tutoría do poeta Méndez 
Ferrín e da publicación da novela resultante do labor creador da premiada. Así mesmo, 
méntase o nome da obra que fixo a López Teijeiro merecedora do premio, Contracorrente. 
Deseguido, reprodúcese a entrevista á galardoada, na que esta dá conta do seu desexo firme 
e temperá de dedicarse á creación literaria, declarando tamén a súa intención de 
compatibilizar este labor con outro traballo, ao considerar que "neste país pódese vivir do 
conto, pero da literatura non". A autora expresa a súa admiración por Ferrín e destaca entre 
as súas preferencias como lectora a novelistas como Paul Auster e a xeración 'beat'. Nunhas 
liñas adxacentes explícase a impresión do titor, que en principio préstase á experiencia con 
expectativas positivas sobre o proceso e sobre a autora novel. 
 
 
 
- Iván Cuevas, 'Unha nova escritora', Galicia Hoxe, 'Maré', 24 xullo 2005, p. 31. 
 
Dá conta do acto de entrega do Premio "Biblos" a Iria López Teijeiro, que tivo lugar na 
Casa Grande do Bachao. Recolle as palabras de Tucho Calvo, director literario de Biblos, 
quen afirmou que o xurado valorou a boa formulación narrativa e axilidade dos diálogos da 
obra gañadora. Expón, ademais, o argumento do traballo de Iria López, indicando que será 
rematado baixo a titoría de Xosé Luís Méndez Ferrín. Destácase, ademais, a "alta 
cualidade" dos traballos presentados, especialmente os finalistas (entre os que se sinala a 
Alberto M. Ramos Ríos e Alejandra Pérez Feal), segundo afirma Tucho Calvo. 
 
- Iván Cuevas, 'A ilusión dunha autora', 'Maré', 27 xullo 2005, p. 44. 
 
Entrevista a Iria López Teijeiro, gañadora da primeira edición do Premio "Biblos". A nova 
escritora mostra a súa ilusión polo galardón e sinala o argumento da obra gañadira, titulada 
Contracorrente, que será rematada baixo a titoría de Méndez Ferrín.  Afirma que o feito de 
traballar no audiovisual é posíbel que inflúa na súa escrita, sobre todo en canto á axilidade 
dos diálogos, e comenta que sente predilección por autores como Paul Auster, Jack 
Kerouac, Umberto Eco, Ánxel Fole, Castelao ou Suso de Toro. 
 
- A.N.T., 'Iria López gaña o premio Biblos-Pazos de Galicia', A Nosa Terra, nº 1.186, 



'Cultura', 27 xullo 2005, p. 25. 
 
O texto informa da concesión do Premio Biblos-Pazos de Galicia a Iria López Teixeiro polo 
bosquexo inicial da novela Contracorrente, que o galardón lle permitirá acabar baixo a 
tutela de Méndez Ferrín. Asimesmo, o resultado do labor creativo da autora será dado ao 
prelo en galego e castelán. Repásanse algúns puntos das bases da convocatoria: ser menor 
de 25 anos, presentar un primeiro esquema argumental da obra e, finalmente, de cara á 
selección definitiva, formular unha primeira redacción da novela. Achéganse algúns datos 
relativos ao desenvolvemento do proceso selectivo. Deseguido, descríbese brevemente o 
argumento de Contracorrente, ao tempo que se fai constar o valor cuantitativo que o 
premio leva aparellado. Afírmase que a obra definitiva de López Teixeiro deberá estar 
rematada antes de final de ano, e que se xestará baixo a tutelaxe de Méndez Ferrín. O 
resultado definitivo será publicado na colección "Mandaio". 
 
- Conchi Bilbao, 'Iria López estrearase con 'Meniña de cristal'', El Correo Gallego, 'Hoy', 
28 outubro 2005, p. 75. 
 
Dá conta das declaracións de Iria López Teijeiro, quen presentou xunto a Xosé Luís 
Méndez Ferrín a novela que resultou gañadora do Premio "Biblos", rematada no último mes 
na Casa Grande do Bachao baixo a titoría do poeta e narrador ourensán. Sinálase que a obra 
levará por título Meniña de Cristal e que "é a historia de Xiana, unha rapaza afincada en 
Compostela que se ve na obriga de volver á vila dos seus pais". 
 
- Camilo Franco, 'Finalizada a redacción da primeira novela premiada co Biblos', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 28 outubro 2005, p. 54. 
 
Recolle as palabras do equipo formado por Méndez Ferrín e López Teijeiro, que   
presentaron a redacción rematada da novela gañadora do Premio "Biblos". Ambos os dous 
afirman que o traballo resultou estimulante e Ferrín avanza que se trata dunha novela 
"nítida sobre un misterio". Sinálase que a novela aparece de cara á campaña editorial de 
Nadal e que o título definitivo, Meniña de cristal, foi moi debatido. 
 
- MARÉ, 'A forxa dunha escritora', Galicia Hoxe, 'Letras', 28 outubro 2005, p. 36. 
 
Infórmase de que escritora novel Iria López Teijeiro permaneceu un mes baixo a tutela do 
escritor Méndez Ferrín na Casa Grande do Bachao, onde rematou a súa novela, Meniña de 
cristal. Os dous autores, segundo se apunta, compareceron ante os xornalistas para achegar 
detalles relativos ao proceso. A estancia na Casa Grande do Bachao, contando coa tutelaxe 
directa de Méndez Ferrín, foi, ao carón doutros, un dos galardóns recibidos pola escritora 
tras ser distinguida co Premio Biblos-Pazos de Galicia pola súa obra Contracorrente. O 
xermolo da actual novela Meniña de Cristal estaba xa nesa primeira incursión narrativa, 
que foi tomando forma progresivamente, e que nos relata a historia dunha moza, Xiana, que 
afonda no pasado e nas orixes da súa familia. López Teijeiro destaca do seu traballo con 
Ferrín os diferentes e enriquecedores puntos de vista que lle achegaba sobre os personaxes, 
e como o escritor actuou a xeito de freo ante as numerosas dúbidas que se lle presentaban.  
 
 



 
 
IVº Certame literario de relato de aventuras "Antón Avilés de Taramancos" 
Convócao o Concello de Noia e organízao A Casa da Gramática do IES Virxe do Mar coa 
colaboración da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Poden concorrer a 
este certame todas as persoas 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; a partir da segunda edición, pasou a ser de 3.000 
euros. Ademais, a obra gañadora é publicada pola editorial Toxosoutos. Os orixinais, que se 
enviarán ao Concello de Noia, teñen que ter unha extensión entre setenta mil e cen mil 
caracteres, presentarase por cuadriplicado en exemplares separados, mecanografados por 
unha soa cara, debidamente grampados, cosidos ou encadernados sen firma cun lema baixo 
plica no Concello de Noia, Rosalía de Castro, 2, 15200 Noia (A Coruña). Nesta edición 
optan ao galardón un total de dezaoito obras. O escritor David Pérez Iglesias resultou 
gañador co seu traballo Cando veña a noite, outorgado por maioría dun xurado formado 
polo alcalde de Noia, Antonio Pérez Insua e os escritores Helena Villar Janeiro, Alfredo 
Conde, Xulio López Valcárcel, e o profesor Xavier Castro Rodríguez, quen actuou como 
secretario. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.G., 'David Pérez gana el Taramancos de relato de aventuras con la obra 'Cando veña a 
noite', El Correo Gallego, 'Área de Compostela', 7 abril 2005, p. 36. 
 
Infórmase de que o escritor noiés David Pérez Iglesias foi o gañador da cuarta edición do 
certame literario "Avilés de Taramancos" por Cando veña a noite, presentada baixo o lema 
Povadura. Destácase tamén a progresiva consolidación do certame, que viu incrementado o 
número de obras presentadas en relación coa edición anterior. 
 
 
- Alfredo Conde, 'A ficción que non minte', El Correo Gallego, 'Os outros días', 8 xuño 
2005, p. 4. 
 
Alfredo Conde fai unha moi eloxiosa referencia á obra Cando veña a noite, de David Pérez 
Iglesias, gañador do IV Certame Literario "Antón Avilés de Taramancos", no que Conde 
participou como xurado. Preséntaa como "un luxo de relato" e destaca o seu carácter de 
literatura feita con auténtica delectación. 
 
 
 
IVº Concurso "Relatos de Verán" de La Voz de Galicia 
No ano 2000 por vez primeira, La Voz de Galicia convidou aos escritores afeccionados a 
que enviasen os seus relatos para seren publicados durante todos os días do mes de agosto 
na sección "Páxinas literarias". Estas páxinas inclúen fóra de concurso unha sección 
dedicada a escritores coñecidos, para daren cabida tamén á publicación por capítulos da 



obra que resulte gañadora do premio "Novela por entregas". Os interesados deben enviar no 
prazo de entrega o seu relato, en castelán ou galego, xunto a unha pequena ficha con 
fotografía tamaño carné e os datos do autor, a La Voz de Galicia (Avda. da Prensa, 84-85, 
Polígono de Sabón, 15142 Arteixo, A Coruña) ou ao correo electrónico 
(redac@lavoz.com). Os orixinais, non poderán exceder as vintecinco liñas mecanografadas 
de corpo once (uns 2.100 caracteres). Se o número de orixinais rebasa as posibilidades de 
publicación, un xurado encargarase de realizar unha primeira selección, da que extraerán os 
cento vintecatro textos que serán publicados a razón de catro diarios ao longo do mes de 
agosto no xornal e na súa páxina web, ademais da posibilidade de seren recollidos nun 
volume colectivo como aconteceu con anterioridade. A seguir, o lectorado de La Voz elixe 
cada semana o mellor conto dos autores e autoras noveis que se publican durante ese 
período facendo o seu voto por medio duns cupóns diarios que aparecen no periódico. Polo 
feito de participar na votación, entran nun sorteo semanal dun lote de libros de Xerais. O 
relato gañador da primeira semana foi Festas do Patrón, de María F. Rodríguez Cabanas e 
logo foron premiados Nuria Piñeiro con Áurea e Manuel Albela con Un nobel muy 
especial. Estes autores recibiron como premio un lote de libros da editorial Xerais. 
 
 
Referencias varias: 
 
- G. Fraga de Cal, 'Todo o que conto son as miñas vivenzas', La Voz de Galicia, 'Cultura', 
14 agosto 2005, p. 34. 
 
Entrevista a María F. Rodríguez Cabanas, primeira galardoada dos Relatos de Verán. 
Afirma que o seu traballo está ambientado nas festas patronais de mediados do século 
pasado e baseado nas súas propias vivencias persoais.  
 
- Elena Dopico, 'Non quero escribir profesionalmente', La Voz de Galicia, 'Cultura', 21 
agosto 2005, p. 38. 
 
Breve conversa con Nuria Piñeiro, gañadora semanal dos Relatos de Verán con "Áurea", 
que está ambientado na Guerra Civil e baseado nunha historia que lle contara seu avó. 
Elena Dopico tamén apunta que Nuria Piñeiro recibiu o mesmo premio a ano pasado con 
outra historia baseada en feitos reais. 
 
- Pablo Pazos, 'Las madres se merecen un premio', La Voz de Galicia, 'Cultura', 5 setembro 
2005, p. 64. 
 
Entrevista a Manuel Albela, gañador do concurso Relatos de Verán cunha creación que 
rende homenaxe ás nais, sobre todo ás viúvas .  
 
 
IVº Concurso de Relato Curto "José Saramago" 
Concurso que commemora nesta edición a celebración do histórico Banquete de Conxo, 
onde se reuniron hai 149 anos nunha comida e recital poético destacados galeguistas e 
escritores. A entrega de premios foi presidida pola  concelleira de Centros Socioculturais, 
Mercedes Rosón, no centro Aurelio Aguirre.  



 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- A.I., 'Premios literarios en el centro Aurelio Aguirre', El Correo Gallego, 'Santiago', 31 
marzo 2005, p. 31. 
 
Destaca que Alicia Fernández, autora do poemario Verdes Imaxinados, resultou gañadora 
do segundo Premio de Poesía Aurelio Aguirre e, así mesmo, que José Manuel Vázquez 
recibiu o primeiro premio do concurso de relato curto José Saramago polo texto Tardes de 
amor, viño doce e galletas de coco. 
 
- Jose Matamoros, 'Galicia con mayúsculas', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 31 
marzo 2005, p. L15. 
 
Breve referencia á entrega dos premios do cuarto concurso de relato curto "José Saramago" 
e da segunda edición do certame de poesía "Aurelio Aguirre", a José Manuel Vázquez 
Lorenzo e a Alicia Fernández Rodríguez, respectivamente. O acto tivo lugar no centro 
"Aurelio Aguirre" de Compostela. 
 
 
 
IVº Concurso de relato curto "Narracións do Castro"  
Convocado pola asociación de veciños "A Unión", de Cabo de Cruz. Nesta edición, o tema 
debe estar relacionado coas rúas da parroquia crucense. Os relatos deben ser inéditos e en 
lingua galega e presentaranse en DIN A-4, mecanografados e incluír unha fotografía 
montada en soporte ríxido. O prazo de entrega rematou o 10 de maio de 2005. 
Estabelécense tres premios: unha cámara dixital, un MP3 e un lote de libros, conforme ás 
tres categorías: desde os seis aos catorce anos; dos quince aos dezaoito anos; e adultos 
maiores de idade. 
 
 
 
 
IVº Premio "Rubia Barcia" de Novela-Cidade de Ferrol 
Premio bianual que convoca o Liceo homónimo de Ferrol coa finalidade de perpetuar a 
memoria do autor que lle dá nome. A temática é libre e a súa extensión non debe ser 
superior a 200 folios, mecanografados a dobre espazo. Pódense presentar traballos en 
lingua galega e castelá, e estabelécense dous premios de 2.000 euros para cada modalidade 
lingüística. Os orixinais han ser entregados por triplicado na sede social do Liceo Rubia 
Barcia-Centro Cívico de Caranza ou remitidos ao Departamento de Cultura do Concello de 
Ferrol antes do 5 de setembro e os gañadores coñécense no mes de decembro. Nesta 
convocatoria presentáronse trinta manuscritos, co que se duplicou o número das primeiras 
convocatorias. O xurado estivo integrado por Carlos Vidal, Cipriano Dobarro, Eva Ocampo 
e Esperanza Piñeiro e foi presidido polo concelleiro de Cultura do Concello de Ferrol, José 



Manuel Couce Fraguela, e mais Lino López, responsábel da entidade Rubia Barcia e 
Miguel Vidarte 
 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- E.P., 'Martínez Oca gaña o Premio de novela Xosé Rubia Barcia', Galicia Hoxe, 'Maré', 
22 decembro 2005, p. 37. 
 
Infórmase de que Xosé Manuel Martínez Oca gañou o IV Premio Internacional de Novela 
"Xosé Rubia Barcia-Cidade de Ferrol" na modalidade de lingua galega, dotado con dous 
mil euros e a publicación da obra. Dise que o traballo de Martínez Oca foi presentado baixo 
o lema "Una anduriña no sol" e que se titulará definitivamente Como paxaro caído do niño. 
Ademais, ofrécese un resumo argumental da novela. A continuación ofrécese algunha 
información de cómo se levou a cabo o acto de entrega do galardón e unha breve biografía 
da vida e obra de Martínez Oca.  
 
 
IX Concurso de Cartas de Amor "San Valentín" 
Organizado pola Concellaría de Xuventude e convocado polo Concello de Vilagarcía. 
Nesta edición o primeiro premio quedou deserto logo de ser retirada a carta de Javier 
Vázquez Losada, nun primeiro momento gañador da mellor misiva amorosa, por detectar 
grandes similitudes entre a súa narración "Dos partes" e  "Bienes comunes", de Susana 
López Rubio. A entrega de premios estaba datada para o día 25 de febreiro ás 12:00 horas 
no Concello. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Antonio Garrido, Xurxo Melchor, 'Plágiame mucho', La Voz de Galicia, 'Sociedad', 15 
febreiro 2005, p. 51. 
 
Infórmase sobre o escándalo de plaxio que rodeou a novena edición do Concurso de Cartas 
de Amor convocado polo Concello de Vilagarcía. Javier Vázquez Losada foi o gañador con 
Dos partes, unha misiva da que posteriormente se comprobou que tiña moitas similitudes 
coa obra Bienes comunes, de Susana López Rubio e gañadora tamén do concurso de cartas 
de amor da Escuela de Escritores no ano 2004. 
 
 
 
Premio Álvaro Paradela 
Premio de narración curta convocado pola asociación de artistas ferroláns coa finalidade de 
render homenaxe ao escritor, columnista e poeta Álvaro Paradela. A primeira edición do 



premio celebrouse no ano 1993 e dende entón participantes deste país e do estranxeiro 
presentan os seus traballos a concurso, aínda que os premios son sempre simbólicos, posto 
que non exite dotación económica ningunha. Na actual convocatoria, o prazo de entrega 
remata o 31 de outubro. A obra gañadora da edición anterior foi El sueño de Julia, do 
escritor Ángel Ruíz de Velasco Bellas. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Carlos Barcón, 'Letras Paradelas', Diario de Ferrol, 'Entre nosotros', 16 xuño 2005, p. 20. 
 
Con motivo da concesión do premio literario de narracións curtas "Álvaro Paradela" ao 
escritor ferrolán Ángel Ruiz de Velasco Bellas por El sueño de Julia, faise un breve 
percorrido pola historia deste galardón, cuxa primeira edición se celebrou en 1993; e pola 
vida do "médico, escritor, columnista e poeta Álvaro Paradela", ao que a asociación de 
artistas ferrolá homenaxea con este certame. 
 
 
 
Premio de relatos curtos "Narra-Breve"  
Convócao a Agrupación Socialista Coruñesa do PSdeG-PSOE, co gallo do Día das Letras 
Galegas. Conta con dúas categorías: a de adultos maiores de dezaoito anos e a xuvenil, de 
quince a dezaoito anos. Na primeira delas, poderán participar todas as persoas maiores de 
dezaoito anos da Comunidade Autónoma Galega; e na segunda, os motos e mozas da 
cidade da Coruña dende os quince até os dezaoito anos, cumpridos estes antes do 17 de 
maio de 2005. Para ambas as categorías, a extensión mínima dos traballos será de tres 
folios e a máxima, de cinco, escritos en galego e mecanografados a dobre espazo, 
presentados por quintuplicado e de tema libre. Os orixinais deben enviarse á sede da 
Agrupación na Avenida General Sanjurjo, 36, 1º (15006 A Coruña) antes do 6 de maio de 
2005. Estabelécese para cada unha das categorías un premio cunha dotación económica de 
300 euros e diploma de honra. O premio poderá ser declarado deserto e a decisión do 
xurado é inapelábel. Para a categoría xuvenil, o xurado poderá estabelecer máis de un 
Diploma de Honra segundo a calidade dos traballos presentados. O xurado estará composto 
por destacadas personalidades da cultura galega e por membros do Comité Organizador. A 
organización resérvase o dereito de publicar os traballos premiados unha vez teña obra 
suficiente para facelo. 
 
 
 
 
Premio Nacional de Narrativa 2005 
Premio de longa traxectoria, ten os seus antecedentes na orde de creación do Ministerio da 
Gobernación de 25 de enero de 1949, aínda que a súa configuración actual data de 1977. 
Convocado polo Ministerio de Cultura, este galardón distingue a mellor obra na 
modalidade de narrativa escrita por un autor español, en calquera das linguas do Estado, 
entre todas as obras deste xénero publicadas en España o ano anterior, na súa primeira 



edición. Está dotado con 15.025,30 euros.  Nesta ocasión, recaeu en Los girasoles ciegos, 
de Alberto Méndez. Escritores galegos que acadaron este premio foron Suso de Toro 
(2004), Alfredo Conde (1986) e Manuel Rivas (1996). 
 
 
Referencias varias: 
 
- C.R.S, 'Cambiar a mágoa por gloria', Galicia Hoxe, 'Letras', 7 outubro 2005, p. 36. 
 
Infórmase da concesión do Premio  Nacional de Narrativa ao escritor Alberto Méndez, 
falecido o 30 de decembro de 2004, pola obra Los girasoles ciegos, libro de relatos sobre a 
Guerra Civil. Saliéntase que a mesma publicación obtivo o premio da Crítica, que concede 
a Asociación Española de Críticos Literarios e tamén o I Premio Setenil ao mellor libro de 
relatos, organizado pola Concellería de Cultura do Concello de Molina de Segura. A seguir 
descríbese a obra que traballa coa memoria histórica. 
 
- Emma Rodríguez, 'El Nacional de Narrativa corona a título póstumo el único libro de 
Alberto Méndez', El Mundo, 'Cultura', 7 outubro 2005, p. 53. 
 
Emma Rodríguez dá conta da concesión do Premio Nacional de Narrativa, concedido a 
título póstumo, a Alberto Méndez pola súa única obra Los girasoles ciegos, que tamén 
obtivo o Premio da Crítica. Destaca o feito de que o autor non viviu o suficiente para ver o 
gran éxito da súa creación, tanto por parte da crítica como comercialmente. Analiza a 
continuación a obra, que é un conxunto de catro relatos ambientados no período que vai 
dende o final da Guerra Civil e o comezo da II Guerra Mundial e finaliza comentando a 
repercusión da obra.  
 
- Tomás García Yebra, 'Alberto Méndez gana el Nacional de Narrativa a título póstumo', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 7 outubro 2005, p. 53. 
 
Informa do ditame do Ministerio de Cultura, que lle outorgou o Premio Nacional de 
Narrativa, a título póstumo, a Alberto Méndez pola obra Los girasoles ciegos, que é un 
conxunto de catro relatos inmersos na atmosfera dos primeiros anos da posguerra española. 
Comenta o argumento, o gran éxito da obra e conclúe citando aos membros do xurado. 
 
 
Premios literarios da Escola de Idiomas da Coruña 
Organizado por primeira vez pola Escola de Idiomas da Coruña, poderanse presentar 
relatos escritos nos nove idiomas impartidos no centro. Ten a función de servir de 
homenaxe ao falecido profesor John Towl. O acto de entrega de premios tivo lugar o 20 de 
decembro de 2005. 
 
 
 
 
VIIIº Certame de contos "Cultura quente" do Concello de Caldas de Reis 



Convocado anualmente polo Concello de Caldas de Reis con motivo da celebración do 
Festival Cultura Quente que se leva a cabo no mes de xullo, presenta dúas categorías: a 
categoría A, dirixida aos menores de 18 anos, e a categoría B,  na que poden participar as 
persoas maiores desa idade. Nesta edición de 2005, na que se estabeleceron tres premios en 
cada categoría (150€, 90€ e 60€ en libros e material escolar para a categoría A e 300€, 150€ 
e 60€ para a categoría B) os traballos orixinais, de tema libre, inéditos e escritos en galego 
puideron presentarse ben directamente ben por correo certificado á Biblioteca Pública 
"Manuel Martínez Ferro" antes do día 24 de xuño de 2005.  
 
 
 
 
VIIIº 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, consta de dúas categorías (primeiro premio: 900 euros e 
segundo premio: 450 euros) e a el poden concorrer cantos autores o desexen, cun máximo 
de dúas obras orixinais e inéditas e escritas en lingua tanto castelán como galega, de tema 
libre. A extensión non pode superar os dez folios mecanografados a dobre espazo, por unha 
soa cara. Os traballos deberán presentarse antes do 30 de decembro de 2005 no 
Departamento do Cultura do Concello, número 1 da Praza Maior de Lugo, en sobre 
pechado, baixo un pseudónimo ou lema na parte exterior.  
 
 
 
 
VIIIº Premio "Eixo Atlántico" de narrativa galega e portuguesa 
Premio convocada dende o ano 1997 pola Asociación Galega de Editores e a Asociación 
Portuguesa de Editores e Libreiros co patrocinio da Asociación Eixo Atlántico do Noroeste 
Peninsular. Non se convocou no ano 2001. Na súa quinta edición (ano 2002) pasou a ser 
convocado polo Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular e os xornais La Voz de Galicia e 
Público, e pasou a denominarse Premio Eixo Atlántico-La Voz de Galicia-Público de 
narrativa galega e portuguesa. Conta co patrocinio de Espasa Calpe, a Fundación Santiago 
Rey Fernández-Latorre, Ámbito Cultural de El Corte Inglés e a Fundación Caixa Galicia. 
Nel poden participar autores de calquera nacionalidade que presenten orixinais en galego 
ou portugués conforme á normativa vixente. A contía do premio aumentou 
considerabelmente, xa que pasou dos 9.000 euros das convocatorias anteriores aos 15.000 
euros desta e mais a publicación da obra en galego, portugués e, por vez primeira, tamén en 
castelán. De cada orixinal enviaranse oito copias, mecanografadas a dobre espazo, e 
presentaranse baixo lema, acompañando en sobre á parte os datos persoais á sede de La Voz 
de Galicia, Avda. da Prensa, 84-85, Polígono Industrial de Sabón, 15142 Arteixo (A 
Coruña). O xurado estivo composto por Luis Miguel Queiróz, María David, Pedro Eiras, 
Xosé Carlos Caneiro, Ramón Pernas, Teresa Porto e Ernesto Sánchez Pombo. O número de 
obras  presentadas sobrepasou os douscentos orixinais, un setenta por cento procedentes de 
Portugal e o resto de Galicia. 
 
 



 
Referencias varias: 
 
- Jorge Lamas, 'O xurado do Premio Eixo Atlántico de narrativa galega e portuguesa deixa 
deserta a terceira edición', La Voz de Galicia, 'Cultura', 22 abril 2005, p. 54. 
 
Infórmase da decisión do xurado da terceira edición do Premio "Eixo Atlántico" de deixalo 
deserto, despois de que o grande número de obras presentadas obrigara a retardar o fallo do 
xurado, porque a calidade dos orixinais non correspondía coa notoriedade do premio. 
 
 
 
VIº Certame de relatos curtos "Os Viaductos" 
Organizado pola Concellaría de Xuventuve de Redondela, o certame está dirixido a persoas 
con idades comprendidas entre os 18 e os 35 anos. As obras deberán estar escritas en 
galego, de tema libre e cunha extensión mínima de dez folios e máxima de quince. Os 
orixinais deberán presentarse antes do 18 de abril no rexistro de entrada do Concello ou por 
correo certificado á Concellaría de Xuventude (rúa Alfonso XII, 2, 36800 Redondela). No 
interior deberán incluírse catro copias asinadas con seudónimo e encabezadas polo título do 
relato nun sobre pechado, os datos do autor e unha fotocopia do DNI. Estabelécese un 
primeiro premio de 1.200 euros e un segundo de 600. Nesta edición, o xurado, presidido 
polo editor Manuel Bragado, outorgou o primeiro premio a Manuel Antonio Lourenzo 
Sobral coa obra "Púrpura para Amanda", mentres que o segundo foi para "Os fillos de 
Rande", de Alfredo Naz Fernández. Os dous accésit foron para os relatos "O legado de 
Green" e "O tonto de Brais", de Xosé Manuel Dopazo e Alfonso Láuzara, respectivamente. 
 
 
 
 
VIº Concurso de contos "Día das Letras Galegas" do Concello de Bergondo 
Organizado polo Concello de Bergondo a través da Concellaría de Educación e Cultura 
para conmemorar o día das Letras Galegas no municipio e para achegar o alumnado dos 
centros educativos á figura de Lorenzo Varela. Os traballos, organizados en distintas 
modalidades de acordo coa idade dos participantes, deben presentarse na Casa da Cultura. 
Poderán participar todos os viciños maiores de 4 anos.  
 
 
 
 
VIº Concurso de relatos "Letras para el cambio"  
Convocado pola Dirección General de Tráfico. Poderán participar persoas maiores de 
sesenta anos con residencia en España. As obras poderán presentarse en calquera das 
linguas oficiais do Estado, aínda que, de non estar escritas en castelán, deberán adxuntar 
tradución. O prazo de admisión de traballos finaliza o 16 de setembro de 2005. 
 
 
 



 
VIº 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. Está dotado con 6.000 euros e a publicación do texto. 
A extensión dos traballos, inéditos e redactados na normativa vixente, cuns 30.000 
caracteres (cento cincuenta folios aproximadamente), é a equivalente á obra A verídica 
historia do neno de dúas cabezas de Promonta. Os orixinais, por sextuplicado, en soporte 
de papel (tamaño DIN-A4), mecanografados por unha soa cara e a dobre espazo, e baixo 
lema, deben adxuntar en sobre pechado o nome completo, enderezo e teléfono da persoa 
que concorre ao premio, así como o título definitivo da súa obra e enviarse ao Rexistro 
Municipal do Concello de Ourense antes do 5 de xaneiro de cada ano. O premio resolverase 
ao redor do 30 de abril, efeméride da morte de Vicente Risco, e corresponde á convocatoria 
de 2004. O xurado está composto por cinco persoas escollidas entre personalidades 
recoñecidas do mundo da literatura, unha das cales é elixida polo Concello para actuar 
como presidente. Nesta sexta edición o xurado, presidido por José Araújo, estivo composto 
por Anxo Tarrío, Arturo Lezcano, Ramón Caride, Armando Requeixo e mais Camino Noia. 
A obra que resultou gañadora foi Un escuro rumor tralo silencio, de Isidro Novo.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.A., 'Isidro Novo gaña o Premio 'Vicente Risco', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 3 abril 2005, p. 
30. 
 
Indícase que o escritor lucense gañou a sexta edición do Premio "Vicente Risco" de 
literatura fantástica por Un escuro rumor tralo silencio, da que o xurado destacou que é 
unha "novela feita con oficio por parte dun autor que mostra a súa habilidade na escritura" e 
que confirma a presencia da ciencia ficción clásica en Galicia, rendendo, segundo o xurado, 
homenaxe á triloxía de Isaac Asimov titulada Fundacións e a outras obras clásicas do 
xénero dos anos sesenta. 
 
 
- César Lorenzo Gil, 'Isidro Novo gaña o Vicente Risco cunha novela social de ciencia-
ficción', A Nosa Terra, nº 1.170, 'Cultura', 7 abril 2005, p. 24. 
 
Infórmase da concesión do Premio "Vicente Risco" a Isidro Novo por Un escuro rumor 
tralo silencio, unha obra de "ciencia ficción clásica" coa que prosegue explorando os 
diferentes xéneros narrativos. Recóllense os comentarios do escritor, quen define a súa 
novela como un "relato social e ecolóxico profundamente inscrito no xénero da ciencia 
ficción" e reivindica os xéneros, desprezados na crítica galega, e o "camaleonismo", o 
poder cambiar dun tema a outro. Finalmente, indícase que na acta do xurado se destacou 
que o volume "entra de cheo na tradición máis clásica da ciencia ficción e a introduce de 
pleno dereito na historia da literatura fantástica". 
 



 
- R.M., 'Isidro Novo premio Risco de literatura fantástica', Galicia Hoxe, 'Letras', 2 
decembro 2005, p. 38. 
 
Faise eco da entrega do premio "Risco" de Literatura Fantástica a Isidro Novo, pola obra 
Un escuro rumor tralo silencio, de mans do alcalde de Ourense, Manuel Cabezas. 
Recóllense as afirmacións do autor premiado, quen considera que na novela abordou temas 
literarios ausentes na literatura galega. Remata ofrecendo algúns datos sobre a traxectoria 
do gañador. 
 
 
VIº Premio Pastor Díaz de novela 
Convocado polo Concello de Viveiro, ten carácter bianual e está destinado a homenaxear a 
figura de Nicomedes Pastor Díaz. Nel, poden participar autores e autoras de calquera 
nacionalidade que presenten obras escritas en lingua galega. Os traballos deberán ser 
inéditos e contar cunha extensión mínima de 100 folios escritos a dobre espazo, 
debidamente grampados, cosidos ou encadernados. A contía do premio é de 3.000 euros, 
que será outorgado a unha única obra e pode quedar deserto. O xurado reserva o dereito de 
publicación da obra. En 2005, o xurado estivo composto polo gañador da última edición do 
premio de poesía "Prados Ledesma", Francisco Antonio Vidal Blanco, e polos escritores 
Mercedes Queixas Zas e Henrique Rabuñal Corgo. Decidiron premiar a Xoán Tallón 
Salgado pola obra A autopsia da novela. A decisión coñeceuse o 29 de xullo de 2005. 
 
 
Referencias varias: 
 
- EP, 'Premio Pastor Díaz para Xoán Tallón', Galicia Hoxe, 'Maré', 30 xullo 2005, p. 43. 
 
Faise eco da sentenza do Premio "Pastor Díaz", que fixo recaer o galardón na obra A 
autopsia da novela, de Xoán Tallón. Sinala a composición do xurado e engade unhas notas 
sobre a traxectoria do autor, que recibiu con anterioridade numerosos galardóns. 
 
 
Vº Certame de contos e lendas de Mondariz  
Convocado polo Concello de Mondariz-Balneario, coa finalidade de achegar o ámbito 
cultural á poboación. Conta con dúas categorías: infantil e adultos. A clausura da quinta 
edición do certame tivo lugar o 4 de novembro nunha cea organizada pola Fundación 
Mondariz-Balneario, á que poden asistir todas as persoas que o desexen. 
 
 
 
 
Vº Concurso "Hipercurtos Contos" 
Convocado pola Asociación Xuvenil Amencer de Ourense, poden concursar todos os 
residentes en Ourense con textos de cento setenta e cinco palabras como máximo, escritos 
en galego, de temática libre, orixinais e inéditos. Establécense tres categorías: a) nenos ata 
13 anos, b) mozos de 14 a 30 anos e c) maiores de 30 anos. O prazo máximo de admisión 



dos traballos remata o 14 de xuño. 
 
 
 
Vº Concurso para autores "Novela por entregas" 
La Voz de Galicia e Canal Voz convocan este premio desde 2001, coa colaboración do 
Ámbito Cultural de El Corte Inglés e as editoriais Ir Indo e Sotelo Blanco. Nel poden 
participar todas as persoas que presenten unha novela inédita e que non opten a outros 
concursos, escrita en castelán ou galego e dividida necesariamente en trinta e un capítulos 
da mesma extensión (tres mil cincocentos caracteres, con espazos incluídos). As obras 
enviáronse, dende a data de convocatoria do premio até o 16 de xullo, á sede do xornal no 
polígono industrial de Sabón (Arteixo) ben polo correo ordinario ben polo correo 
electrónico redac@lavoz.es. As obras presentaranse por quintuplicado, impresas a dobre 
espazo por unha soa cara, e polo sistema de plica pechada. Establécese un único premio 
dotado con 6.000 euros e a publicación da novela na sección "Páxinas Literarias" de La Voz 
de Galicia ao longo do mes de agosto e simultaneamente na súa páxina web 
(www.lavozdegalicia.com). Ademais, levarase a cabo unha edición da obra gañadora en 
formato libro, dentro do ano, e nas condicións habituais de devengo de dereitos de autor. 
Trátase dun galardón paralelo ao de narrativa curta "Relatos de verán", que este ano cumpre 
a súa quinta edición e que comezou no ano 2000. Na primeira edición deste premio, o 
xornal convocante publicou, por fascículos e fóra de concurso, a novela O xabaril branco, 
de Tucho Calvo; a partir de entón, as obras a publicar por entregas sométense a este 
concurso. En anteriores edicións resultaron gañadores Marilar Aleixandre, Miguel Suárez 
Abel, Xosé Antonio Perozo e Ángel de la Cruz. Este último formou parte do xurado da 
presente convocatoria, xunto con Xosé Luis Vilela Conde, Ernesto Sánchez Pombo, Tucho 
Calvo Rego e Camino Noia Campos, que actuou como secretaria. Concorreron máis de 
vinte traballos, de entre os cales se decidiuse galardoar Acio sanguento, de Carlos Freire 
Cordeiro. Quedaron como finalistas Xosé Carlos Caneiro, Pablo Roibás e Santiago 
González.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Beatriz Pallas, 'A novela por entregas chega a máis público ca un libro', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 16 xullo 2005, p. 30. 
 
Entrevista a Carlos Freire Cordeiro (Moaña, 1970), gañador do quinto premio de novela por 
entregas de La Voz de Galicia con Acio sanguento. Describe a obra indicando que se 
encadra dentro do xénero policial clásico.  
 
 
XI Premio literario "Arcebispo Juan de San Clemente" 
Baixo o patrocinio de distintas entidades nas diferentes edicións, o IB Rosalía de Castro, 
creador no ano 1995 do Premio Literario "Arcebispo Juan de San Clemente", convocou de 
novo este premio a repartir en tres modalidades: lingua castelá, lingua galega e lingua 
estranxeira traducida ao castelán. O fallo deuse a coñecer no Instituto Rosalía de Castro, 
organizador do certame, e os gañadores desta edición foron Teresa Moure, coa súa novela A 



xeira das árbores; Manuel Veiga, con O exiliado e a primavera; e Xabier Álcalá, con Entre 
fronteiras. O xurado estivo formado polo alumnado dos Institutos de Secundaria Sofía 
Casanova (Ferrol), Ramón Cabanillas (Cambados) San Rosendo (Mondoñedo), 
Mataguisela (O Barco), e Rosalía de Castro (Santiago). Nesta edición tamén se entregaron 
os premios aos escritores Carlos Fuentes, Pilar Buela e Jeffrey Eugenides, gañadores da 
pasada edición.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Concha Pino, 'O Premio San Clemente xa ten finalistas para a décima primeira edición', 
La Voz de Galicia, 'Cultura', 12 abril 2005, p. 55. 
 
Infórmase sobre a selección dos finalistas para a décimo primeira edición do Premio 
"Arcebispo Juan de San Clemente". Na categoría de mellor novela en galego compiten 
Xavier Alcalá, por Entre fronteiras; Manuel Veiga, por O exiliado e a primavera, gañadora 
do "Xerais" de Novela do 2004; e Teresa Moure, por A xeira das árbores, coa que gañou o 
"Lueiro Rey". Na modalidade de novela en castelán os finalistas propostos son Luis Mateo 
Díez, con Fantasmas de invierno; Guillermo Martínez, con Los crímenes de Oxford; e 
Álvaro Pombo, por Una ventana al norte. En canto a novela estranxeira, Eric Orsenna foi 
escollido por Una dama de África; Erri de Luca, por Montedidio; e Melania G. Mazzuco, 
por Vita. Tamén se sinala que os gañadores da anterior edición, Carlos Fuentes, Pilar Buela 
e Jeffrey Eugenides, recollerán o seu premio o 24 de xuño. 
 
 
- Ana Iglesias, 'Nueve autores compiten por los Premios Juan de San Clemente', El Correo 
Gallego, 'Santiago', 12 abril 2005, p. 33. 
 
Recóllense os nomes dos nove finalistas que compiten na undécima edición do certame: 
Teresa Moure, por A xeira das árbores; Manuel Veiga, por O exiliado e a primavera; e 
Xavier Alcalá, por Entre fronteiras, que optan ao premio de mellor novela galega; Luis  
Mateo Díez, con Fantasmas de invierno; Guillermo Martínez, con Los crímenes de Oxford; 
e Álvaro Pombo, por Una ventana al norte, na categoría de novela en castelán; e no 
apartado de novela estranxeira, Eric Orsenna por Una dama de África; Erri de Luca, por 
Montedidio; e Melania G. Mazzuco, por Vita. Tamén se indica que os gañadores do ano 
anterior recollerán os seus galardóns o 24 de xuño, mes no que se coñecerá a decisión do 
xurado desta edición. 
 
 
- Jose Matamoros, 'Hacia la excelencia turística', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 12 
abril 2005, p. L15. 
 
Breve nota sobe a presentación das obras finalistas do Premio "Arcebispo Juan de San 
Clemente" polos membros do claustro do Instituto Rosalía de Castro. Este galardón ten por 
obxecto premiar ás mellores novelas publicadas no ano anterior en galego, castelán e lingua 
estranxeira. 



 
 
- MARÉ, 'A xeira de Teresa Moure', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 23 xuño 2005, p. 42. 
 
Destácase a concesión dos Premios "San Clemente" á escritora galega Teresa Moure, por A 
xeira das árbores, unha historia sobre a vida dunha nai solteira; ao autor en castelán Álvaro 
Pombo, que aborda en Una ventana al norte a Guerra Cristeira en México; e á novelista 
italiana Melania G. Mazzuco por Vita, na que reconstrúe a vida dos emigrantes italianos en 
Estados Unidos. Sublíñase tamén que neste premio son os alumnos de distintos institutos 
galegos os encargados de ler as novelas e escoller posteriormente as gañadoras. 
 
 
- Camilo Franco, 'Teresa Moure, Pombo e Melania Mazzuco gañan o San Clemente', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 23 xuño 2005, p. 44. 
 
O título desta noticia recolle o nome dos tres gañadores da undécima edición do Premio 
"Arcebispo San Clemente". Teresa Moure conseguiuno por A xeira das árbores, na 
categoría de novela en galego; Álvaro Pombo, por Una ventana al norte, mellor novela en 
castelán; e Melania Mazzuco, por Vita, no apartado de novela estranxeira. Indícase que 
cada novelista recibirá tres mil euros e que á entrega dos premios acudirán os gañadores do 
ano anterior: Pilar Buela, Carlos Fuentes e Jeffrey Eugenides. Así mesmo, dáse conta da 
presentación do ensaio de Teresa Moure, Outra lingua é posible, premio "Ramón Piñeiro" 
de ensaio. 
 
 
- Ana Iglesias, 'La decisión de los lectores', El Correo Gallego, 'Santiago', 23 xuño 2005, p. 
32. 
 
Recóllense os títulos das novelas gañadoras da XI edición do Premio "Arcebispo San 
Clemente": A xeira das árbores, de Teresa Moure; Una ventana al norte, de Álvaro 
Pombo; e Vita, de Melania G. Mazzuco. Recórdase tamén que este premio ten por 
obxectivo converter aos alumnos de Bacharelato en protagonistas, e por iso o xurado estivo 
composto por estudantes de Compostela, Ferrol, Cambados, Mondoñedo e O Barco, que 
elixiron aos gañadores de entre unha selección de novelas proposta por profesores. 
 
 
- C.F., 'Tener dos sexos no es una solución, es una posibilidad', La Voz de Galicia, 
'Cultura', 25 xuño 2005, p. 44. 
 
Conversa con Jeffrey Eugenides, un dos gañadores do Premio "San Clemente" pola novela 
Middlesex, sobre a singularidade do protagonista do seu libro, un hermafrodita; e sobre as 
posibilidades de que esta historia sexa levada ao cine, como xa ocorreu con outra das súas 
creacións, Las vírgenes suicidas. 
 
 
- Camilo Franco, 'La corrupción es el aceite que engrasa la máquina del poder', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 25 xuño 2005, p. 44. 



 
Nesta entrevista, Carlos Fuentes, gañador do Premio "San Clemente" por El sillón del 
águila, fala sobre a política e sobre a corrupción, temas presentes no seu libro. Asegura que 
unha grande parte da literatura, da clásica e da de agora, é política, e que a corrupción e 
mesmo algúns graos de crueldade que se deixan sentir en estamentos políticos ou de poder 
son inherentes á condición humana. 
 
 
- Ana Iglesias, 'La gran fiesta de la literatura', El Correo Gallego, 'Santiago', 25 xuño 2005, 
p. 32. 
 
Dáse conta da entrega dos galardóns aos gañadores da décima edición do Premio 
"Arcebispo San Clemente" a Pilar Buela, por Ácaros verdes; a Jeffrey Eugenides, por 
Middlesex; e a Carlos Fuentes, por La silla del águila. Recóllense ademais as impresións 
destes escritores, que destacaron o exercicio de liberdade, independencia e responsabilidade 
levado a cabo polos xoves lectores que conformaron o xurado, estudantes de Lalín, Burela, 
Ourense, Boiro e Santiago. 
 
 
- Carmen Villar, 'Es difícil escribir una novela que no haya sido escrita ya', Faro de Vigo, 
'Sociedad y cultura', 26 xuño 2005, p. 49. 
 
Recóllense as palabras de Jeffrey Eugenides, gañador do Premio "Arcebispo San Clemente" 
por Middlesex, que fala nesta entrevista do contido e sentido da súa novela, unha historia na 
que se explora o século XX a través da mirada dun hermafrodita. Tamén se destaca outra 
das súas obras, Las vírgenes suicidas, na que se basea o filme de Sofia Coppola do mesmo 
nome. Esta entrevista foi publicada, con lixeiras modificacións e baixo o mesmo título, o 
día 27 de xuño de 2005 no xornal La Opinión. 
 
 
- Carmen Villar, 'Es difícil escribir una novela que no haya sido escrita ya', La Opinión, 
'Entrevista', 27 xuño 2005, p. 60. 
 
Recóllense as palabras de Jeffrey Eugenides, gañador do Premio "Arcebispo San Clemente" 
por Middlesex, que fala nesta entrevista do contido e sentido da súa novela, unha historia na 
que se explora o século XX a través da mirada dun hermafrodita. Tamén se destaca outra 
das súas obras, Las vírgenes suicidas, na que se basea o filme de Sofia Coppola do mesmo 
nome. Esta entrevista foi publicada, con lixeiras modificacións e baixo o mesmo título, o 
día 26 de xuño de 2005 no xornal Faro de Vigo. 
 
 
- Carmen Villar, 'Doy gracias cuando Bush se olvida de Iberoamérica', La Opinión, 
'Entrevista', 28 xuño 2005, p. 56. 
 
Ofrécese a entrevista realizada a Carlos Fuentes, un dos máis importantes escritores 
mexicanos, co gallo da súa visita a Santiago de Compostela para recibir o Premio 
"Arcebispo San Clemente". Reflexiona principalmente sobre o papel fundamental da 



ficción para "combatir la imposición de ideologías" e profundizar na realidade e sobre o 
poder da palabra; pero tamén sobre a situación de Iberoamérica ou a globalización. 
 
 
 
XIIIº Certame literario "Manuel Lueiro Rey" de novela curta 
Convocado polo Concello do Grove, en colaboración con Sotelo Blanco Edicións, para 
honrar a figura do galeguista que lle dá nome e promocionar a literatura galega e os seus 
autores. Os traballos deben presentarse no Concello do Grove (Praza do Corgo, s/n. 36980) 
por quintuplicado e precedidos polo título e un lema. Asemade, hai que entregalos nun 
sobre pechado no que figure por fóra o título e lema e dentro conteña os datos do autor. 
Deben ser orixinais e inéditos e aterse á normativa vixente, ademais de ter unha extensión 
mínima de sesenta folios e máxima de cento vinte, que non superen os mil oitocentos 
caracteres cada un deles aproximadamente. Concédese un único premio de 3.000 euros e a 
publicación por parte de Sotelo Blanco da obra gañadora. O xurado, que se dá a coñecer 
antes da concesión do premio, está formado por cinco membros relacionados co mundo da 
literatura. Un deles é o gañador da edición anterior do premio, dous son nomeados polo 
comité organizador e outros dous son representantes de Sotelo Blanco. Nesta edición o 
xurado, formado por Xesús Alonso Montero, quen actuou como portavoz, Manuel Quintáns 
Suárez, Francisco Martínez Bouzas, Armando Requeixo e Paulino Martínez, decidíu no 
Grove o 19 de novembro conceder o premio a Manuel Riveiro Loureiro pola súa obra 
Xullo-Agosto.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- P.S., 'El Concello de O Grobe entrega el 'XII premio Manuel Lueiro Rey', Diario de 
Arousa, 'O Grove', 16 xaneiro 2005, p. 13. 
 
Dáse conta da entrega do premio de narrativa curta "Manuel Lueiro Rey" 2004 a Teresa 
Moure, por A xeira das árbores. Nesta convocatoria quedou finalista Paulino Martínez, 
cuxa obra Sinfonía cíclica foi recoñecida cunha mención especial. Saliéntanse as 
intervencións do presidente do xurado, Xesús Alonso Montero, quen destacou a especial 
dificultade nesta edición para elixir a un só gañador; e a da autora galardoada, que dixo 
recibir o premio como unha invitación a seguir escribindo. 
 
 
- P. M. , 'Los premios de novela corta 'Lueiro Rey' conocerán hoy su ganador', Diario de 
Arousa, 'O Grove local', 19 novembro 2005, p. 16. 
 
Anuncia a reunión na Casa do Concello do Grove do xurado do premio "Lueiro Rey". Di 
que nesta convocatoria son quince as obras que optan ao galardón e que a novela premiada 
será editada por Sotelo Blanco. Indica, ademais, brevemente as bases do certame. 
 
- Manuel Méndez, 'El coruñés Manoel Riveiro gana el Lueiro Rey de Novela Corta', La 
Opinión, 'Cultura', 20 novembro 2005, p. 76. 



 
Informa sobre a concesión do premio a Manuel Riveiro Loureiro pola obra Xullo-Agosto. 
Ademais, saliéntase a mención especial recibida por Xurxo Sierra Veloso, que participou 
no certame coa obra Licor de abelá con xeo, e recóllense as palabras de agradecemento do 
gañador.  
 
- P. M. , 'Manuel Riveiro gana la XIII edición del Premio 'Lueiro Rey' de O Grove', Diario 
de Arousa, 'O Grove local', 20 novembro 2005, p. 13. 
 
Informa sobre a concesión do premio "Lueiro Rey" a Manuel Riveiro Loureiro. Sinala a 
composición do xurado e as bases do galardón. 
 
- A.N.T., 'Riveiro Loureiro gaña o 'Lueiro Rei' de narración curta', A Nosa Terra, nº 1199, 
'Cultura', 24 novembro 2005, p. 28. 
 
Noticia da concesión a Riveiro Loureiro do premio "Lueiro Rey". Informa da composición 
do xurado e recolle as afirmacións de Xesús Alonso Montero, entre as que se destacan os 
valores da obra premiada. Realízase unha breve aproximación á traxectoria do autor 
premiado e, finalmente, engádese que o xurado quixo outorgarlle unha mención especial á 
obra Licor de abelá con xeo, de Xurxo Sierra, que, segundo se afirma, podería ser tamén 
publicada por Sotelo Blanco. 
 
 
XIVº Certame de Narracións Breves "Manuel Murguía" 
Convocado polo Concello de Arteixo, dende o 1991, para contribuír ao desenvolvemento 
da narrativa galega e honrar a Manuel Murguía. Poden concorrer todos os autores que o 
desexen cunha única obra de temática libre e escrita en lingua galega, cunha extensión entre 
15 e 30 folios mecanografados a duplo espazo por unha soa cara. Os traballos, orixinais e 
inéditos, deben entregarse antes de 1 de marzo, por cuadriplicado, ao Concello convocante 
(Praza do Alcalde R. Dopico, 1, 15142 Arteixo), nun sobre onde figure só o título da obra e 
un lema. Así mesmo, nun sobre pechado debe achegarse o título, lema, nome, enderezo, 
teléfono e currículo do autor. Nesta edición o premio consiste na publicación da obra 
premiada, así como 4.000 euros. O xurado estivo composto polo escritor Henrique Rabuñal, 
Emma Couceiro, Xaime Domínguez Toxo e Carme Rodríguez Ventoso e a obra gañadora 
foi a da escritora Inma López Silva, Aqueles que retratan o vento, seleccionada entre 
oitenta traballos. Tamén nesta edición  a organización fai unha homenaxe a todos aqueles 
que fixeron realidade o certame. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.R., 'Unos 80 escritores optan al premio del certamen Manuel Murguía', La Opinión, 
'Arteixo', 7 maio 2005, p. 15. 
 
Destácase a elevada participación no Premio "Manuel Murguía"de narración curta, a máis 
alta da súa historia, recollendo as palabras do coordinador do certame, Henrique Rabuñal, 



que afirma que o premio "tiene seriedad y cuenta con la edición de libros que recogen las 
obras premiadas". Así mesmo, recóllese unha breve exposición dos actos preparados pola 
organización para facer unha revisión do certame cando cumpre quince anos de vida. 
 
 
- Adriana Blanco, 'Una narración de Inma López Silva logra el Manuel Murguía de 
Arteixo', La Voz de Galicia, 'Santiago', 22 maio 2005, p. L8. 
 
Aqueles que retratan o vento foi, segundo se sinala aquí, a gañadora do décimo cuarto 
Premio "Manuel Murguía"de narración curta. A súa autora, Imna López Silva, gañadora 
dun Premio "Xerais", retrata nela a unha muller galega e todos os seus desasosegos 
amorosos, afectivos e políticos nunha historia a cabalo entre Galicia e Arxentina. Destácase 
que o premio consiste na publicación da obra e catro mil euros. 
 
 
- J.C., 'Inma López obtén o Premio Manuel Murguía 2005', La Opinión, 'Cultura', 22 maio 
2005, p. 70. 
 
Indícase que a xove escritora compostelá foi a gañadora da XIV edición deste certame con 
Aqueles que retratan o vento. Inma López, que obtivo con anterioridade premios como o 
"Rúa Nova" ou o "Xerais" de novela, presentou nesta ocasión unha obra na que narra "en 
paralelo a historia dunha muller e dun mozo en Bos Aires durante a ditadura de Videla". 
 
 
- Maré, ''Aqueles que retratan o vento'', Galicia Hoxe, 'Maré', 23 maio 2005, p. 36. 
 
O titular desta noticia reproduce o lema da obra gañadora da décimo cuarta edición do 
Premio "Manuel Murguía" de narrativa, escrita por Inma López Silva, licenciada en 
Filoloxía Galega e escritora. O xurado desta edición destacou que "está moi ben escrita" e 
que ofrece, segundo Henrique Rabuñal, o seu coordinador, unha "reflexión sobre a vida, o 
amor, a cultura e, en definitiva, os grandes temas". Recóllese tamén unha breve referencia á 
vida e obra da escritora gañadora. 
 
 
- E.P., 'Inma López, Manuel Murguía de Narrativa', El Correo Gallego, 'Hoy', 23 maio 
2005, p. 69. 
 
Breve nota sobre a concesión a Inma López Silva do Premio de Narrativa "Manuel 
Murguía", convocado polo concello de Arteixo. Destácanse algúns libros desta xove autora 
galega e recóllense os nomes dos compoñentes do xurado.  
 
 
- M.R., 'A Concellería de Cultura pecha a mostra 'Palabras no vento' o día 28 de maio', La 
Opinión, 'Arteixo', 26 maio 2005, p. 16. 
 
Infórmase sobre a mostra de fotografías, galardóns e palabras dos galardoados co Premio de 
Narrativa "Manuel Murguía", situada no centro cívico cultural de Arteixo. Faise mención 



dalgúns dos nomes máis destacados das nosas letras que participaron no concurso ou foron 
membros do xurado en diferentes convocatorias, e indícase que a gañadora da última 
edición foi Inma López Silva por Aqueles que retratan o vento. 
 
 
- M.R.G., 'A parte de nós que está na Arxentina condiciona a nosa vida', 'Arteixo', 26 xuño 
2005, p. 16. 
 
Conversa con Inma López Silva, gañadora do Premio "Manuel Murguía" coa novela 
Aqueles que retratan o vento, ambientada no Bos Aires da ditadura de Videla. Comenta a 
escritora que temas como a violencia doméstica ou a violación, abordados na súa novela, 
sempre estiveron na literatura, porque permiten reflexionar sobre o ser humano, un dos seus 
obxectivos. Por outra banda, a elección de Bos Aires como escenario responde á 
importancia que para ela ten na súa forma de entender a cultura galega, pois "hai unha parte 
de nós que está alá e que sempre estará"; e a que lle permitía reflexionar sobre unha 
ditadura que non fose a nosa. En canto ó título, a ansia de voar á que alude é a ansia de 
liberdade que todos queremos. Por último, xustifica a ruptura da orde cronolóxica na 
exposición dos feitos sinalando que o relato foi concibido así desde un principio, con dous 
momentos e dúas voces, "unha voz de muller que fala e unha voz de alguén que conta o que 
acae". 
 
 
 
XVIIº 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. Dotado dende a décimo 
cuarta convocatoria con 25.000 euros e a publicación da obra, a cantidade máis alta 
concedida nun premio galego. Os orixinais poden estar escritos en galego ou en castelán e 
deben presentarse por duplicado, numerados e en tamaño DIN A4, escritos por unha cara a 
dobre espazo e acompañados de plica, na que se fará constar o nome, apelidos e 
nacionalidade do autor. Os traballos, de tema e extensión libres, enviaranse á Deputación 
Provincial (Avda. Alférez Provisional, s/n 15006 A Coruña) antes do 1 de xullo. Nesta 
ocasión o xurado estivo presidido polo titular do órgano provincial, o Sr. Don Salvador 
Fernández Moreda, o Sr. deputado titular da Comisión de Cultura do órgano provincial, 
Celestino Poza, a coordinadora Mercedes Monmany, Luisa Castro, vencedora do ano 
pasado, Amalia Iglesias, Felix Romeo, José María Ponte Far, Ángel Basanta e José María 
Paz Gago. Tras a recepción de catrocentos sesenta e sete orixinais, trinta e catro dos cales 
eran en galego, procedentes de vinte e dous países, resultou elixida como obra gañadora 
Versiones de Teresa de Andrés Barba (Madrid, 1975).  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Albino Mallo, 'Torrente e o Quixote danse a man', El Correo Gallego, 'Hoy', 12 marzo 
2005, p. 73. 
 



Informa que o escritor madrileño Andrés Barba obtivo o premio de narrativa Torrente 
Ballester coa obra Versiones de Teresa. Recolle as palabras do portavoz do xurado, Ángel 
Basanta, que xustifica a concesión do premio a Andrés Barba pola "mestría psicolóxica no 
tratamento valente e comprometido dun tema tan delicado" como é a relación amor-culpa 
que manteñen unha adolescente discapacitada e un adulto. Tamén sinala que a escrita de 
Barba posúe un ton existencial indagador de temas como o sexo, a moral ou o complexo de 
culpa. A seguir o xornalista repasa brevemente a bibliografía do premiado. Logo destaca o 
gran número de orixinais presentados, catrocentos sesenta e sete, dos que  trinta e catro eran 
en galego; describe o premio, a composición do xurado e a procedencia dos orixinais. 
Conclúe mencionando as actividades que se realizan co gallo do premio. 
 
- E.A., 'O premio Torrente será unha festa das letras', Galicia Hoxe, 'Maré', 12 marzo 2005, 
p. 42. 
 
Destácase que o IV Centenario do Quixote, a literatura galega actual, a capacidade creadora 
de Eduardo Arroyo e a lectura estarán presentes na XVII edición do Premio de Narrativa 
"Gonzalo Torrente Ballester" a través de diversos actos que se desenvolverán na Coruña e 
en Santiago. Sinálase que Mercedes de la Torre Monmany é a nova coordinadora do 
certame, en substitución de César Antonio Molina. Tamén se indica que a gañadora da 
edición anterior, Luísa Castro, formará parte do xurado. 
 
 
- Rodríguez Maneiro, 'Los premios de la Diputación', El Ideal Gallego, 'Pluma del día', 22 
marzo 2005, p. 25. 
 
Sinala unha serie de premios convocados anualmente pola Diputación Provincial da 
Coruña, entre os que se destacan o "Torrente Ballester", o "Rafael Dieste", o "Castelao" de 
Banda deseñada e mais o "Concepción Arenal" de Investigación. 
 
- MARÉ, '467 obras optan ao Torrente Ballester', Galicia Hoxe, 'Premios', 12 novembro 
2005, p. 45. 
 
O xornalista comeza por destacar o alto número de orixinais presentados, catrocentos 
sesenta e sete, á XVII edición do premio de narrativa "Gonzalo Torrente Ballester" e 
achega algunhas pinceladas sobre o premio. Tamén dá conta das diferentes actividades que 
se van levar a cabo co gallo do ditame do premio consistentes nunha conferencia do escritor 
Alberte Manguel, "Ler para vivir", e unha mesa redonda titulada "Escribir en Galicia hoxe", 
na que participarán Alfredo Conde e Ramiro Fonte, entre outros. Conclúe anunciando que a 
Fundación do Padroado do Pedrón de Ouro acaba de convocar o Premio Modesto R. 
Figueiredo de Narracións Breves.  
 
- Albino Mallo, 'Andrés Barba: 'O Torrente é alleo aos intereses comerciais', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 15 novembro 2005, p. 67. 
 
Informa sobre a concesión do Premio "Torrente Ballester" ao madrileño Andrés Barba, 
recollendo as afirmacións do autor premiado. Ofrece datos sobre o número de orixinais 
presentados e a composición do xurado, así como sobre o programa de actividades que 



acompañan ao acto de entrega do premio. Salienta o debate que terá lugar ese día na 
Coruña, que co título "Escribir en Galicia hoxe" contará coa participación de Luísa Castro, 
Alfredo Conde, Ramiro Fonte e Luis Rei. 
 
- Ana Rodríguez, 'Andrés Barba gana el Torrente Ballester con 'Versiones de Teresa', La 
Opinión, 'Cultura', 15 novembro 2005, p. 62. 
 
Comeza cunhas palabras de Andrés Barba galardoado co XVII Premio de Narrativa 
Torrente Ballester pola súa novela Versiones de Teresa. Destaca que o xurado que tomou a 
decisión recalcou a "mestría psicolóxica" no tratamento da relación entre o amor e a culpa 
que manteñen un adulto e unha adolescente discapacitada. Recolle as impresións do 
premiado e describe brevemente a xénese da obra que, nun primeiro momento, ía ser unha 
novela de pedofilia, pero, logo, rematou sendo un traballo xenérico sobre o sentido da 
culpa, a fascinación física por unha persoa, etc. Tanto Andrés Barba como Ángel Basanta, 
presidente do xurado, destacan o ritmo da novela psicolóxica, a prosa moi elaborada e a 
"lírica exquisita" da obra. A continuación describe brevemente o premio e destaca a alta 
participación. Conclúe enunciando os eventos que terán lugar co gallo do premio, como por 
exemplo, a inauguración da exposición de Eduardo Arroyo, "Retratos Exemplares". 
 
- Dolores Vázquez, 'El madrileño Andrés Barba gana el Torrente con un 'triángulo 
amoroso', La Voz de Galicia, 'Cultura', 15 novembro 2005, p. 47. 
 
Dá conta da concesión do premio Torrente Ballester por Versiones de Teresa a Andrés 
Barba. A obra, segundo o seu propio autor, é un triángulo amoroso entre un adulto, unha 
adolescente deficiente e a súa irmá. Menciona que o xurado elixiuna pola mestría 
psicolóxica no tratamento dun tema tan delicado. Destaca o gran número de exemplares que 
se presentaron e conclúe comentando as impresións de Barba a cerca do galardón. 
 
 
XVIIº Premio de novela "Manuel García Barros (Ken Keirades)" 
Convocado dende 1989 polo Concello da Estrada, en colaboración coa Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria. A contía económica é de 9.015 euros e, dende a 
duodécima convocatoria, a obra gañadora é publicada pola Editoiral Galaxia. Os orixinais 
en galego normativo teñen que ser enviados por sextuplicado á Casa do Concello da 
Estrada (Praza da Constitución 1, 36680 A Estrada-Pontevedra), quen se reserva durante un 
ano os dereitos de publicar a obra premiada en todas as linguas do estado. O xurado estará 
composto por cinco membros escollidos entre recoñecidas figuras do mundo da cultura e 
contará con representación do Concello, da Xunta de Galicia e da editorial Galaxia. Nesta 
ocasión os encargados de escoller a obra premiada foron Xulia Marqués, Fernado Acuña, 
Camilo Franco, Carlos González de Lema e Valentín García, este último como secretario. 
O xurado ditou o seu fallo o 7 de xuño e obra gañadora  foi  Cabaret Voltaire, de Santiago 
Jaureguizar, quen recolleu o galardón o 25 de novembro no Recreo Cultural da Estrada. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Susana Mª Sánchez Arins, 'Seguindo a Norma: O 'Premio de Novela Manuel Garcia 



Barros' (Dos prémios literários no sistema cultural galego)', Agália, nº 81/82, 'Notas', 2005, 
pp. 225-244. 
 
Investiga o funcionamento dos premios literarios no sistema cultural galego co obxectivo 
de comprobar a importancia de tales certames na consolidación de autores, xéneros e obras. 
Escolle como exemplo representativo o "Premio de Novela García Barros", convocado polo 
concello da Estrada dende 1989. Chega á conclusión de que o premio actúa a modo dun 
proxecto de lexitimación galeguista e cultural baseado na defensa dunha tendencia 
ideolóxica marcada polas políticas de normalización e normativización oficiais. 
 
- M.G., 'El certamen de novela Manuel García Barros se falla en A Estrada', El Correo 
Gallego, 'En breve', 7 xuño 2005, p. 43. 
 
Breve nota sobre o fallo do Premio "Manuel García Barros", dotado con nove mil euros e a 
edición da obra por Galaxia. 
 
 
- G.B., 'Santiago Jaureguízar logra o 'García Barrros' de novela con 'Cabaret Voltaire', 
Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 8 xuño 2005, p. 84. 
 
Recóllense as impresións do xurado do Premio "García Barros", que destacou que Cabaret 
Voltaire, unha parodia das novelas de espías ambientada en Ribadeo, "conxuga, 
empregando recursos narrativos orixinais e eficaces, a linguaxe dos xéneros de intriga e 
aventuras", desde os que aborda algúns dos problemas humanos de máis actualidade. 
Aprovéitase tamén para facer un breve percorrido pola traxectoria do escritor lucense, 
desde Fridom Spik, un libro de contos, até a actualidade. 
 
 
- Mónica González, 'Jaureguizar se impone en el García Barros con la novela 'Cabaret 
Voltaire', El Correo Gallego, 'Hoy', 8 xuño 2005, p. 75. 
 
Destácase a concesión do Premio "García Barros" a Santiago Jaureguizar por Cabaret 
Voltaire, unha parodia sobre as novelas de espionaxe da que o xurado destacou a súa "áxil 
lectura" e a súa mistura da linguaxe dos xéneros de aventuras e intriga, "con recursos 
narrativos orixinais e eficaces". Faise así mesmo unha pequena achega á traxectoria deste 
autor, con especial referencia ao seu traballo no ámbito da literatura xuvenil. 
 
 
- Camilo Franco, 'Ésta é unha novela sobria', La Voz de Galicia, 'Cultura', 8 xuño 2005, p. 
56. 
 
Breve conversa con Santiago Jaureguizar sobre a súa obra Cabaret Voltaire. Preséntaa 
como unha novela sobria, máis contida e máis orientada ao narrativo que a súa peza 
anterior, Casa Skylab. 
 
 
- Rocío García, 'Santiago Jaureguizar obtén o premio García Barros cunha historia de 



espías', La Voz de Galicia, 'Cultura', 8 xuño 2005, p. 56. 
 
Indícase que Santiago Jaureguizar gañou a décimo sétima edición do "García Barros" con 
Cabaret Voltaire, unha obra que parodia o xénero da espionaxe e que foi seleccionada entre 
un total de quince orixinais. Destácase que será a quinta obra do autor en saír ao mercado. 
 
 
- MARÉ, 'Non xulgo: miro simplemente', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 8 xuño 2005, p. 43. 
 
Co gallo da concesión do Premio "García Barros" de novela a Santiago Jaureguizar por 
Cabaret Voltaire, unha visión irónica das novelas de espionaxe, recóllense aquí as 
impresións do autor, quen asegura que o seu obxectivo nesta obra foi reflexionar sobre os 
choques das identidades, "como os que agora se dan en Europa". Sinala así mesmo que non 
pretende tomar partido nesa reflexión, senón simplemente mirar e contar as cousas que ve 
no mundo. Infórmase, finalmente, sobre a presenza deste periodista na rede de internet a 
través de seu blog "Facendo amigos". 
 
 
- A.N.T., 'Jaureguizar recibe o 'García Barros' pola novela Cabaret Voltaire', A Nosa Terra, 
nº 1.179, 'Cultura', 9 xuño 2005, p. 25. 
 
Dáse conta da resolución dos premios "Terra de Melide" de narrativa e "Manuel García 
Barros" de novela. O primeiro foi obtido por Francisco A. Vidal, por Os sete pecados 
capitais, obra onde conta a vida dun narcotraficante desde sete perspectivas diferentes e da 
que o xurado destacou que o tema tratado "sexa de relevancia social". En canto ao segundo, 
correspondeu o galardón ao xornalista e escritor Santiago Jaureguizar por Cabaret 
Voltaire,, unha parodia das novelas de espionaxe que foi cualificada polo xurado de "moi 
divertida e de áxil lectura". 
 
 
- G.B., 'Interésame deformar a realidade', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 16 
xuño 2005, p. 84. 
 
Conversa con Santiago Jaureguizar con gallo da súa elección como gañador do Premio 
"García Barros". Recoñece o escritor lucense sentirse máis cómodo co xénero surrealista e 
deformante que co realismo social, e que o seu principal obxectivo é ofrecer unha lectura 
lúdica, por encima de "receitas sociais ou políticas". Analiza, así mesmo, as semellanzas e 
diferenzas entre a obra gañadora, Cabaret Voltaire e outras anteriores como Fridom Spik ou 
Casa Skylaba, gañadora do "Xerais" no ano 2003. Finalmente, ofrece unha reflexión sobre 
a saúde da literatura galega, unha literatura forte e viva, a pesar de "eivas" como a 
necesidade de saír fóra e aumentar o número de lectores e de vendas. 
 
 
- Mónica González, 'Jaureguizar está xa na dourada nómina dos 'García Barros', El Correo 
Gallego, 'Área de Compostela', 27 novembro 2005, p. 37. 
 
Refírese á historia do premio "García Barros" e dá conta do acto de entrega do galardón, 



recollendo as palabras do director da Editorial Galaxia, Víctor Freixanes, quen repasou a 
lista de premiados desde 1989. Sinálase que na entrega tamén se recoñeceu o traballo dos 
xurados e que Xosé López Vilariño e Camilo Franco recibiron un pin prateado no acto. 
 
- G. B. , 'Jaureguizar, o 'García Barros' dadá', Diario de Pontevedra, 'Cultura', 27 novembro 
2005, p. 85. 
 
Respecto da obra gañadora do premio "García Barros", Cabaret Voltaire, afírmase  que o 
seu autor aposta pola arte do nihilismo. Dáse conta do discurso que Jaureguizar preparou 
para a gala de entrega do premio, no que se aborda a relación entre o movemento Dada, o 
punk e o Cabaret. Finalmente, reprodúcense algunhas afirmacións do autor a propósito do 
argumento da novela. 
 
 
XVIº Premio literario "Camilo José Cela" de narrativa 
Convocado dende o ano 1989 polo Concello de Padrón como homenaxe perpetua á "figura 
humana e literaria do egrexio escritor". Os relatos, de tema libre, escritos en castelán ou 
galego, teñen que ter unha extensión de doce a vinte e cinco folios, mecanografados a dobre 
espazo, e deben enviarse, por quintuplicado, con lema e plica, ao Rexistro do Concello de 
Padrón. O premio está dotado con 2.000 euros, diploma acreditativo e a publicación do 
traballo nun libro conmemorativo. Nesta convocatoria, na que o prazo remata o 15 de 
setembro, os relatos deben ser entregados por quintuplicado, sen sinatura e con lema. Poden 
presentarse no rexistro da entrada do Concello de Padrón. O xurado estivo composto por 
profesores da Universidade de Santiago de Compostela como Anxo Abuín, Antonio Gil ou 
Iris Cochón. O premio foi para Juan Casas Rigalt pola obra As sombras de Perseo. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Uxía López, 'Entregados los premios Camilo José Cela y Maruxa Villanueva', La Voz de 
Galicia, 'Comarcas', 19 febreiro 2005, p. L13. 
 
Dáse conta da entrega do Premio de Narrativa "Camilo José Cela" a Enma Pedreira 
Lombardía, a primeira muller en gañar este certame, pola obra escrita en galego Silencio 
polas sereas. Indícase así mesmo que nese mesmo acto, celebrado no Concello de Padrón, 
tamén se premiou a Manuel Lourenzo Pérez, gañador do premio de interpretación teatral 
"Maruxa Villanueva". 
 
 
- C.B., 'Padrón abre el plazo para presentar las obras del premio Cela de narrativa', El 
Correo Gallego, 'Área de Compostela', 14 xullo 2005, p. 34. 
 
Recóllense as bases da décimo sexta edición do concurso de narrativa "Camilo José Cela", 
convocado polo Concello de Padrón. 
 
 



- C. G., 'Juan Casas gana con 'As sombras de Perseo' el Premio Camilo José Cela', El 
Correo Gallego, 'Área de Compostela', 14 decembro 2005, p. 36. 
 
Informa sobre a concesión do "Camilo José Cela" ao doutor Casas Rigalt, pola obra As 
sombras de Perseo. Recollendo afirmacións de Antonio Gil González, sinálase que a final 
do premio foi interesante e reñida. Ofrécense unhas breves notas sobre a traxectoria do 
profesor Casas e sobre o argumento da novela, ambientada na Compostela do século XIX e 
na que o protagonista é un profesor de Filoloxía. 
 
- C. B., 'Premio Camilo José Cela para o profesor Juan Casas', Galicia Hoxe, 'Letras', 14 
decembro 2005, p. 34. 
 
Destácase que a final do Premio Camilo José Cela foi, en palabras de Antonio Gil, profesor 
da USC, "moi interesante", xa que se produciu un grupo moi pechado de finalistas. 
Infórmase de que, finalmente, a obra premiada foi As sombras de Perseo, do doutor Casas 
Rigalt, e sinálase que a novela está ambientada na Compostela do século XIX. 
 
- U. L. , 'Un profesor de la USC gana el premio Camilo José Cela con un relato de trama 
policíaca', La Voz de Galicia, 'Comarcas', 14 decembro 2005, p. L13. 
 
Informa sobre a concesión do "Camilo José Cela" ao profesor Juna Casas Rigalt pola obra 
As sombras de Perseo. Indica que esta obra achégasa ao xénero policiaco e que conta cunha 
atmosfera histórica vinculada a Compostela. Anuncia tamén o próximo fallo do premio de 
Interpretación Teatral Maruxa Villanueva. 
 
 
XXIV Premio de novela longa "Blanco Amor" 
Por iniciativa do Concello de Redondela, creouse no ano 1981 este premio promovido e 
financiado por un consorcio de concellos que achegaban 300 euros cada un, e que cada ano 
foi sendo máis numeroso até chegar á actual contía de 12.020 euros. A organización do 
premio adxudícase por sorteo a un dos concellos do consorcio, que é o encargado de correr 
con todos os actos que leva consigo a convocatoria: entrega do premio e difusión da obra de 
Eduardo Blanco Amor. O galardón entrégase normalmente no mes de decembro e na festa 
do premio sortéase o concello encargado da seguinte edición. As obras presentadas deben 
ser inéditas e ter unha extensión mínima de cento cincuenta folios mecanografados por 
unha cara e a dobre espazo. Os interesados deben enviar cinco copias das súas obras por 
correo, sen remite e baixo lema ao concello encargado da edición. En sobre adxunto, 
pechado e baixo o mesmo lema, debe indicarse o nome e enderezo do autor. Neste ano 
2005 o concello encargado foi o concello de Neda, que estabeleceu a data límite de entrega 
o 30 de decembro. Recoñecidos escritores e críticos literarios como Vicente Araguas, 
Armado Requeixo, Ramón Nicolás, Laura Gaveiro e Medos Romero forman o xurado.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Xoán A. García López, 'XXIX Certame Blanco Amor', Diario de Ferrol, 'La ventana', 24 



novembro 2005, p. 18. 
 
Explica a historia do premio "Blanco Amor" e as bases polas que se rexe o galardón. Fai, 
tamén, unha pequena biografía de Eduardo Blanco Amor. 
 
- M. Mayoral, 'Neda, capital do premio Blanco Amor', Diario de Ferrol, 'Literatura', 26 
novembro 2005, p. 18. 
 
Informa de que esta edición do Premio "Blanco Amor" será organizada polo Concello de 
Neda. Expón a nómina da que se compón o xurado e sinala que o prazo de presentación de 
obras permanecerá aberto até o 30 de decembro e que se prevé que participen entre vinte e 
cinco e trinta autores. A seguir, ofrece unha pequena panorámica sobre a historia do 
premio. 
 
 
XXIVº Premio "Xerais" de novela 
Convocado por Edicións Xerais de Galicia dende o ano 1984. Os orixinais, por 
sextuplicado e mecanografados a dobre espazo, teñen que presentarse nos locais sociais de 
Edicións Xerais de Galicia (Dr. Marañón, 12, 36211 Vigo), baixo lema e plica. Nas 
primeiras convocatorias deste premio o xurado estaba constituído por críticos e estudosos 
da literatura en xeral, pero a partir de 1988, coa introducción do lema "A forza dos 
lectores", faise unha selección de cinco membros entre lectores en xeral, que o compoñen 
xunto a un secretario con voz e sen voto, que representa á editorial. Poden concorrer 
autores de calquera nacionalidade que presenten os 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 do Estado español, coa posibilidade de ceder tales 
dereitos a terceiros. Os cinco mil primeiros exemplares vendidos estarán libres do 
pagamento de dereitos de autor e o beneficiario do premio, que está dotado con 15.200 
euros (200 máis que na anterior edición), comprométese a renunciar expresamente a 
calquera pretensión sobre os devanditos dereitos e recibirá gratuitamente cincuenta 
exemplares da obra publicada. Nesta edición de 2005 o xurado estivo composto por Alberto 
Pampín Quián, Emma Lázare, Arximiiro Blanco, Beatríz Suárez Briones, Anair Rodríguez 
e Fran Alonso como secretario, en representación de Xerais. O fallo anunciouse o 11 de 
xuño no seo dun acto literario-musical que contou posteriormente coa celebración dunha 
romaría nas Illas de San Simón e San Antón. A novela premiada foi Herba Moura, de 
Teresa Moure, que inicialmente quedou finalista entre O club da calceta e Orza a babor. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Xosé Carlos Caneiro, 'Xerais', La Voz de Galicia, 'De sol a sol', 9 xuño 2005, p. 76. 
 
Xosé Carlos Caneiro ofrece unha breve reflexión sobre a importancia do Premio "Xerais", 
ao longo dos seus vintecinco anos de existencia,  no desenvolvemento e crecemento da 
literatura galega, vendendo libros e, sobre todo, "amándoos perdidamente". 
 
 



- Maré, 'Fonte de novos e vellos', Galicia Hoxe, 'Maré', 11 xuño 2005, p. 42. 
 
Co gallo da resolución do premios "Xerais" e "Merlín", recóllense as palabras de Manuel 
Bragado, editor de Xerais, que subliña "o feito da participación ó contar con 30 obras a 
concurso" e tamén a calidade das creacións, así como que o xurado estea  conformado por 
"lectores non profesionais" e, no caso do "Merlín", por "dous nenos menores de 16 anos". 
O editor fai tamén balance dos máis de vinte anos de premios, cos que se axudou a 
consolidar unha literatura galega que actualmente está "nunha auténtica idade de ouro". 
Recoñece, sen embargo, que hoxe en día a editorial está a sufrir unha crise de crecemento, 
cunha redución de exemplares dende os anos noventa, e que "non conseguimos ampliar a 
base lectora". 
 
 
- AD, 'Teresa Moure y Ramón Carredano, ganadores de los premios Xerais', La Región, 
'Sociedad', 12 xuño 2005, p. 77. 
 
Dáse conta da celebración do acto de entrega dos Premios Xerais, no que se destaca a 
presenza de diversos persoeiros vinculados coa cultura galega. Sinálase que das trinta e 
unha obras presentadas a elixida foi a de Teresa Moure, na que se bota unha ollada crítica 
sobre o devir das mulleres na historia nun xogo de realidade e ficción. Tamén se sinala que 
dos vinte e sete orixinais presentados ao Premio Merlín foi elixida a obra de Ramón 
Carredano, Unha branca de cobre para Martiño, unha novela histórica ambientada no 
tempo da descuberta de América. 
 
- Amaia Mauleón, 'Teresa Moure gaña o Premio Xerais de Novela cunha obra sobre 
mulleres', Faro de Vigo, 'Sociedad y cultura', 12 xuño 2005, p. 55. 
 
Infórmase dos premios literarios entregados a Teresa Moure por Herba Moura (Premio 
Xerais de novela 2005) e a Ramón Carredano por Unha branca de cobre para Martiño 
(Premio Merlín de Literatura Infantil) nunha gala enmarcada no XXV aniversario da 
creación de Editorial Xerais. Indícase que o director da edición da editorial foi o encargado 
de resumir no seu discurso o traballo da editorial ao longo destes vinte e cinco anos e 
indícase que, ademais destes dous premios, con cadansúa dotación económica, foron 
galardoados "Círculo de Lectores" e "Biblos. Clube de lectores" co Premio á Cooperación 
no Labor Editorial 2005 como recoñecemento ao seu traballo de divulgación do libro 
galego. A noticia inclúe tamén as entrevistas aos galardoados Teresa Moure e Ramón 
Carredano.  
 
- Camilo Franco, 'Dúas novelas de ambientación histórica gañan o Xerais e o Merlín', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 12 xuño 2005, p. 50. 
 
Fálase dos Premios Xerais e Merlín entregados na Illa de San Simón a Teresa Moure e a 
Ramón Carredano polas obras Herba moura e Unha branca de cobre para Martiño 
respectivamente. Faise un pequeno resumo das obras e indícanse os galardoados do Premio 
á Colaboración Editorial: Biblos e Círculo de Lectores. 
 
- Maré, 'Onde a emoción nos leve', Galicia Hoxe, 'Maré', 12 xuño 2005, p. 37. 



 
Dáse conta da entrega, na illa de San Simón, do Premio Premio Xerais de novela e do 
Premio Merlín de Literatura infantil e xuvenil. Indícase que o primeiro lle foi concedido a 
Teresa Moure pola súa obra Herba moura (2005), mentres que o segundo obtívoo Ramón 
Carredano por Unha branca de cobre para Martiño(2005). A continuación faise un repaso 
á traxectoria literaria dos dous escritores, deténdose especialmente en Teresa Moure e na 
súa obra.  
 
- Camilo Franco, 'A muller significa outra forma de entender a vida', La Voz de Galicia, 
'Cultura', 13 xuño 2005, p. 63. 
 
Recóllese unha breve conversa coa gañadora do Premio "Xerais" de novela, Teresa Moure, 
autora de Herba moura. Reivindica outra perspectiva para a lectura da historia, menos 
racional e máis sensual ou máis sensitiva. Unha historia que, con outra forma de ollar 
menos académica, explicaría mellor o papel das mulleres e a alternativa que elas significan, 
en canto ao xeito de entender a vida e relacionarse coa sociedade, pola súa educación 
diferente á dos homes.  
 
 
- César Lorenzo Gil, 'Teresa Moure gaña o 'Xerais' cunha historia íntima de Descartes', A 
Nosa Terra, nº 1.180, 'Cultura', 16 xuño 2005, p. 24. 
 
Indícase que Edicións Xerais celebrou o seu vintecinco aniversario cunha romaría literaria 
na que se entregaron o XXII Premio "Xerais" de novela, o XX Premio "Merlín" de 
literatura infantil e xuvenil e o Premio á "Cooperación no Labor Editorial 2005". Como se 
di no titular, o primeiro foi parar á lingüista monfortina Teresa Moure, quen en Herba 
moura viaxa até o século XVII para entrar na vida privada de René Descartes. Resáltase 
ademais que o xurado valorou a alta calidade das obras presentadas e recomendou a 
publicación das outras novelas finalistas. En canto ao "Merlín", este recaeu no autor noiés 
Ramón Carredano por Unha branca de cobre para Martiño, crónica das aventuras dun 
rapaz galego na nao "Santa María" durante a viaxe de Colón a América. O terceiro premio 
foi parar a "Círculo de Lectores" e "Biblos. Club de lectores", polo apoio prestado á 
difusión das obras editadas por Xerais. 
 
 
 
XXXIº Certame Nacional Galego de Narracións Breves "Premio Modesto R. 
Figueiredo" do Pedrón de Ouro  
Convocado polo Padroado e o Pedrón de Ouro, actualmente Fundación do mesmo nome, 
dende o ano 1974 e coa colaboracion do Concello de Cotobade, é o decano dos premios 
literarios galegos para promover a literatura narrativa en lingua galega e rendir homenaxe a 
Antonio Fráguas, de quen este ano se celebra o centenario do seu nacemento. Os orixinais 
deben presentarse por quintuplicado, mecanografados a dobre espazo e por unha soa cara e 
deben contar cunha extensión mínima de cinco folios e máxima de trinta. O tema é libre, 
pero tense en conta o tratamento e as técnicas narrativas empregadas, así como a pureza 
lingüística e a altura literaria. Os participantes teñen que enviar antes do 30 de novembro 
catro exemplares dos seus traballos 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). O primeiro premio e os accésits son publicados por 
Edicións do Castro. A dotación económica para o primeiro premio é de 600 euros e de 240 
para os dous accésits posíbeis. Este certame conta co apoio dun concello diferente cada ano, 
correspondéndolle nesta edición a Cotobade (Pontevedra) con motivo do centenario do 
nacemento do galeguista Antón Fraguas. O xurado estivo formado por catro especialistas 
en crítica literaria designados pola Fundación co asesoramento e colaboración da 
Asociación de Escritores e o Concello de Cotobade. O xurado decidiu o 17 de decembro, de 
entre as noventa e unha obras presentadas, outorgar o primeiro premio a Francisco Castro, 
pola obra Ningún fascista morreu inxustamente. O primeiro accésit foi para a obra Na 
Caeira, de Agustín Agra Barreiro, premiado na anterior edición, e o segundo recaeu en 
Puto móbil de Francisco López Barxas. Nesta ocasión o xurado tamén recomendou a 
publicación das obras A cova do adeus, Ser ollos, ser Lola, Os ollos da meiga e Inventario 
de nubes.O acto de entrega tivo lugar o 30 de decembro no Concello de Cotobade.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Convocado o Premio 'Modesto R. Figueiredo', Galicia Hoxe, 'Letras', 6 outubro 
2005, p. 34. 
 
Dá conta da convocatoria do XXXI certame de narracións breves Modesto R. Figueiredo 
pola Fundación do Pedrón de Ouro. Nesta edicións os organizadores queren renderlle unha 
homenaxe  Antonio Fraguas co gallo do centenario dos eu nacemento. A seguir explica as 
bases do premio. 
 
- Salvador García-Bodaño, 'Coa reforma estatutaria', El Correo Gallego, 'Opinión', 16 
outubro 2005, p. 3. 
 
No marco da reforma estatutaria, faise eco da adaptación do regulamento fundacional da 
Fundación Patronato do Pedrón de Ouro ás novas leis e aos novos tempos. Destaca entre os 
seus principais obxectivos a defensa e a promoción e promoción da cultura e a identidade 
nacional de Galicia. Entre as actividades que realiza chama á atención sobre a entrega anual 
dos premios Pedrón de outro, Pedrón de Honra e o Premio Nacional de narracións curtas 
Modesto R. Figueiredo.  
 
- Chus Gómez, 'A Fundación Pedrón de Ouro ultima o programa do 'Modesto Figueiredo', 
Diario de Pontevedra, 'Comarca', 30 outubro 2005, p. 13. 
 
Informa da xuntanza que mantiveron os trece membros da Fundación Pedrón de Ouro e a 
concelleira de Cultura de Cotobade, (concello organizador desta edición), para preparar o 
Certame Nacional Galego de Narracións Breves "Modesto Figueiredo", ao que se 
presentaron polo momento vintecinco exemplares. Sinala que o fallo do xurado se fará 
público en decembro para que coincida cos cen anos do nacemento de Fraguas. 
 
- C.G., 'Francisco Castro gaña o 'Modesto Figueiredo' cunha narración antifascista', Diario 



de Pontevedra, 'Pontevedra', 18 decembro 2005, p. 14. 
 
Comézase citando o título da obra gañadora da trixesimoterceira edición do Certame 
Nacional Galego de Narración Breve "Modesto Figueiredo" que leva por título Ningún 
fascista morreu inxustamente, do escritor Francisco Castro, nado en Vigo en 1966. Despois 
cítase algún dos libros últimos del, como Xeración perdida, do 2004 ou Un bosque cheo de 
faias, tamén do 2004. A continuación, expón os valores dos diferentes premios: o primeiro 
de 600 euros, o segundo de 240 euros, que recaeu en Agustín Agra Barreiro con Na caeira 
e o terceiro, que ten a mesma dotación económica, foi para Punto Móbil de Paco López 
Barxas. Deseguido, fálase de que o xurado manifestou a súa satisfacción polo número de 
obras presentadas ao concurso e pola súa grande calidade narrativa. Tamén di que o premio 
"Modesto Figueiredo" se celebrou este ano en Cotobade co motivo do centenario de 
Antonio Fraguas. Finalmente, comenta que ademais de elexir as obras premiadas, o xurado 
recomendou a publicación doutros traballos como A habilidade de ser espectador, 
Inventario de nubes e A coba do a, según informou a concelleira Lina Garrido.  
 
- Avelino Abuín de Tembra, 'Os 'Modesto R. Figueiredo'', Galicia Hoxe, 'Ventos Ábregos', 
26 decembro 2005, p. 5. 
 
Comeza afirmando que é o certame literario decano de Galicia e que o seu principal 
impulsor foi Modesto Rodríguez-Fernández Figueiredo, que despois daría nome aos 
premios. Repasa a continuación os nomes dos premiados e os diferentes lugares onde se 
organizou nos últimos anos. Destaca o alto número e gran calidade das obras presentadas. 
Informa a continuación do nome do galardoado, Francisco Castro, coa obra Ningún fascista 
morreu inxustamente e achega unhas notas biobibliográficas. Sinala a seguir que Agustín 
Agra Barreiro obtivo o primeiro accésit por Na Caeira e Francisco López Barxas o segundo 
por Puto móbil. Logo de describir brevemente as narracións indica que o xurado desta 
edición tamén recomendou a publicacións d'A cova do adeus, Ser ollos, ser Lola, Os ollos 
da meiga e Inventario de nubes.  
 
 
X.2. POESÍA 
 
 
Certame de Xogos Florais de Poesía "Barrio de Caranza" 
Organiza este evento a Asociación de Veciños de Caranza, que divide o certame en dúas 
categorías: infantil e adulto. Neste ano, participaron na actividade sesenta e un autores. Na 
categoría reservada aos adultos, ficaron en primeira, segunda e terceira posición, 
respectivamente, Alfonso Venancio con "Besos de papel", Rosa María Martínez con "Os 
paxaros no maxín" e Aurora Varela con "Non quero dicirche adeus". Ademais, entregouse 
un lote de libros aos centros educativos La Salle e Manuel Masdías, por seren os que 
suministraron un maior número de participantes. 
 
 
 
IIIº Premio "Duck Fin" de poesía 



Creado pola empresa Duck Fin en 2002, este certame está aberto a calquera obra poética 
que se queira presentar, con independencia da lingua ou do tema, sempre que non supere os 
cincuenta versos. O gañador recibirá unha escultura conmemorativa e 1.500 euros, 500 
euros máis do que na anterior convocatoria, á vez que ficará a formar parte do xurado da 
seguinte. Así mesmo, o traballo premiado será publicado na Revista Corporativa realizada 
por Duck Fin, de difusión nacional. Os traballos deben enviarse por duplicado e con plica 
ao apartado de correos 436 de Vigo. Nesta edición  o xurado, formado polo escritor 
Francisco Castro e a gañadora do pasado ano, Mercedes González, determinaron entregar o 
primeiro premio a Lorena Abuín pola obra As bonecas feas, seleccionada entre máis de 100 
obras presentadas. Ademais de este primeiro galardón entregáronse dous accésits ás poesías 
"Nihil" do madrileño José María de Juan e "Lusiadas" da viguesa Silvia Iglesias. A 
convocatoria do próximo ano faise pública no último trimestre do 2005. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Adriana Rodríguez, 'O II Premio de Poesía Duck Fin acada un grande éxito de 
participación e dotará con 3000 euros ó galardón', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de 
cultura', 'Colaboración', 6 marzo 2005, p. 27. 
 
Explica a orixe do premio e subliña a presentación de máis de cen composicións poéticas 
chegadas non só do territorio nacional senón tamén de países como Chile, Brasil, Italia ou 
Arxentina. Sinala que, ademais, o premio da próxima edición ascenderá a 3.000 euros. 
 
 
 
IIIº Premio de poesía "Bouza Brey" do Concello de Vilagarcía 
Certame de carácter bianual convocado polo Concello de Vilagarcía de Arousa como 
homenaxe á figura de Fermín Bouza Brey. Os traballos poéticos, inéditos e en lingua 
galega, terán unha extensión mínima de catrocentos versos. Serán enviados 
mecanografados por quintuplicado e sen remite ao Concello de Vilagarcía de Arousa. 
Deben levar un lema que figurará no exterior do sobre, dentro do que se incluirán os datos 
persoais, o enderezo e o teléfono. Hai un único premio de carácter único e indivisíbel 
dotado con 3.000 euros e a publicación da obra, e o xurado, composto por persoeiros 
destacados dentro do campo da poesía e da cultura galegas, será designado polo Concello, 
do mesmo xeito que se reserva o dereito da obra premiada. As propostas serán entregadas 
antes do 31 de marzo e o fallo do xurado será dado a coñecer o 14 de maio. Nesta edición o 
xurado estivo formado por Miguel Anxo Fernán Vello, Xosé María Álvarez Cáccamo, 
Xosé María Dobarro Paz, Fermín Bouza Álvarez e Gonzalo Bouza. Presentáronse un total 
de 52 obras, de entre as que resultou gañadora o poemario de Xerardo Quintiá Pérez Poesía 
en ruta. 
 
 
 
Referencias varias: 
 



- Adriana Rodríguez, 'O III premio de Poesía Fermín Bouza-Brey espera acadar un récord 
de participación', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 'Premios e pintura', 13 
febreiro 2005, p. 23. 
 
Explica a historia do premio e recolle a información ofrecida durante a presentación da 
convocatoria do certame de 2005. 
 
 
- Xulio Valcárcel, 'Premio Bouza Brey', El Ideal Gallego, 'Páxina literaria', 6 marzo 2005, 
p. 4. 
 
Expón as bases  da convocatoria do premio. 
 
 
- Xosé María Dobarro, 'Letras', Diario de Ferrol, 'Outravolta', 15 maio 2005, p. 27. 
 
Resalta a calidade literaria dos textos presentados no certame, suliñando o valor da obra 
gañadora, Poesía en ruta, do escritor Xerardo Quintiá. Lembra, así mesmo, a figura de 
Antonio Couceiro Freijomil, autor falecido en 1955. 
 
 
- Fernando Salgado, 'O xurado do premio Bouza Brey aposta pola poesía experimental de 
Quintiá', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 15 maio 2005, p. 84. 
 
Destaca o carácter experimental e novidoso que distingue o estilo de Poesía en ruta, 
poemario co que Xerardo Quintiá gañou o premio organizado polo Concello de Vilagarcía. 
Salienta que, posto que a vitoria no certame no supón a publicación do libro, a obra 
premiada no certame do ano anterior, Cidades na area, de Xurxo Alonso, tadou case un ano 
en aparecer no mercado editorial. 
 
 
- Fernando Salgado, 'Un recoñecemento á poesía de vangarda', Diario de Pontevedra, 
'Vivir aquí/Cultura', 18 maio 2005, p. 66. 
 
Informa sobre o acto no que se lle entregou o premio do certame a Xerardo Quintiá Paz, 
incluíndo as declaracións do gañador. Ademais, resume a historia do certame e indica os 
nomes dos premiados nas edicións anteriores. 
 
 
- Adriana Rodríguez, 'Poesías de sempre, pero contadas dun xeito diferente, otorgáronlle a 
Xerardo Quintiá o Fermín Bouza Brey', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 29 
maio 2005, p. 24. 
 
Analiza a traxectoria literaria de Xerardo Quintiá a través da exposición da súa experiencia 
como autor narrativo e da explicación das súas ideas sobre a linguaxe e a poesía. 
 
 



 
IIIº Premio 'Uxío Novoneyra' de Poesía 
Convocado bianualmente polo Concello das Pontes, está dotado con 3.000 euros máis a 
publicación da obra gañadora. As obras gañadoras en edicións anteriores osn Banzados, de 
Xosé Vázquez Pintor, e Sucede, de Daniel Salgado. Nesta ocasión, o xurado, formado por 
Xulio Valcárcel, Teresa Seara e Daniel Salgado, decidiu premiar a obra A Tarde, de Suso 
Pensado Figueiras. O acto de entrega tivo lugar o 19 de xaneiro na Casa Dopeso. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Xosé Cendán, ''Suso Pensado: 'No tocante á poesía, non se pode escoller'', Diario de 
Ferrol, 'Ferrol', 15 xaneiro 2005, p. 19. 
 
Repasa a traxectoria literaria do escritor Suso Pensado, gañador da terceira edición do 
premio co poemario A tarde. En canto ao libro, indica que o texto representa unha sucesión 
cíclica, "cun fío argumental que xoga con identificar unha tarde de verán co paso da 
estación de verán". 
 
 
 
IIº Premio de Poesía Aurelio Aguirre 
Organizado polo Concello de Santiago de Compostela para celebrar, xunto co premio "José 
Saramago" de relato curto, o 149 aniversario do Banquete de Conxo. O acto de entrega tivo 
lugar no Centro Sociocultural de Conxo o 30 de marzo de 2005 e a galardoada foi Alicia 
Fernández por Verdes imaxinados. 
 
 
Referencias varias: 
 
- A.I., 'Premios literarios en el cenro Aurelio Aguirre', El Correo Gallego, 'Santiago', 31 
marzo 2005, p. 31. 
 
Destaca que Alicia Fernández Rodríguez, autora do poemario Verdes Imaxinados, resultou 
gañadora do segundo Premio de Poesía Aurelio Aguirre, e, así mesmo, que José Manuel 
Vázquez recibiu o primeiro  premio do concurso José Saramago polo seu texto Tardes de 
amor, viño doce e galletas de coco.  
 
 
- Jose Matamoros, 'Galicia con mayúsculas', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 31 
marzo 2005, p. L15. 
 
Dá noticia do acto no que se entregaron os galardóns correspondentes ao concurso de relato 
curto José Saramago e ao segundo premio de poesía Aurelio Aguirre aos escritores Manuel 
Vázquez Lorenzo e Alicia Fernández Rodríguez, respectivamente. 
 
 



 
Iº Premio de Poesía Antón Tovar 
Creado polo Concello de Rairiz de Veiga neste ano 2005, ten a finalidade de servir de 
homenaxe ao poeta Antón Tovar, finado en xuño de 2004. Conta cunha asignación 
económica de 2.000 euros e a publicación da obra gañadora. O fallo do xurado farase 
público o 15 de xullo de 2006 e o premio entregarase en agosto do mesmo ano, na casa 
natal de Antón Tovar, en Pereira.  
 
 
Referencias varias: 
 
- R.V., 'Crean un premio co nome do poeta Antón Tovar', Galicia Hoxe, 'Maré', 3 decembro 
2005, p. 38. 
 
A noticia recolle a creación dun premio anual de poesía co nome do poeta Antón Tovar. O 
municipio de Rairiz de Veiga, lugar natal do poeta, anunciou a creación do premio que 
acadará os 2000 euros e incluirá a publicación da obra gañadora. O premio implicará a 
realización doutras actividades en memoria do poeta falecido en 2004. 
 
 
 
IV Premio de poesía "Caixanova" 2005 
Premio que, ao igual que a colección de poesía "Arte de Trobar", nacía no ano 2002 co 
obxectivo de impulsar a edición de poesía en galego, froito dun convenio entre a entidade 
bancaria Caixanova e o PEN Clube de Galicia. A el poderán concorrer todos os poetas que 
o desexen presentando unha soa obra escrita en lingua galega segundo a normativa vixente 
e non menor a 600 versos. O premio é indivisíbel e está dotado con 10.000 euros e a 
publicación da obra gañadora na mencionada colección "Arte de Trobar", coeditada por 
Caixanova e o PEN Clube de Galicia. As obras aspirantes han ser inéditas, terán unha 
extensión mínima de seiscentos versos e enviaranse por quintuplicado mecanografadas a 
dous espazos e baixo lema a CAIXANOVA, Obra Social. Avda. García Barbón 1-3, 
entrechán, 36201 Vigo. O prazo de admisión remata o 31 de outubro e o xurado 
cualificador, que estará composto por cinco persoas de recoñecido prestixio no ámbito da 
literatura galega, emitirá o seu ditame na última semana de novembro. Na edición de 2004, 
o xurado, que estivo composto por Luís González Tosar, María Camiño Noia, María do 
Cebreiro, Miguel Anxo Fernán Vello e Damián Villalaín, decidiu premiar a Román Raña 
coa obra As metamorfoses do túnel. Na edición de 2005, o premiado foi Arcadio López-
Casanova, por Herdo do canto. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Ágatha de Santos, 'O vigués Román Graña recolle o III Premio de Poesía Caixanova', 
Faro de Vigo, 'Sociedad y Cultura', 22 xuño 2005, p. 44. 
 
Dá noticia da entrega do premio ao poeta e prosista vigués Román Raña, autor de As 



metamorfoses do túnel. Ofrece información sobre a produción literaria anterior do escritor e 
sobre os títulos aparecidos na colección "Arte de trobar", dentro da cal se publicará o texto 
gañador. 
 
 
- LR, 'O Premio de Poesía Caixanova, dotado con 10.000 euros, recae na obra de Román 
Raña', La Región, 'Sociedad', 22 xuño 2005, p. 72. 
 
Anuncia que a obra As metamorfoses do túnel, de Román Raña, resultou vencedora da 
terceira edición do premio. Sinala que o certame consolidou neste ano a súa traxectoria, ata 
o punto de converterse "nun referente literario a nivel nacional" tanto pola contía do premio 
como pola calidade dos traballos presentados.   
 
 
 
- MARÉ, 'Caixanova convoca o seu premio de poesía galega', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 19 
xullo 2005, p. 43. 
 
Anúnciase a convocatoria do premio e sinálanse brevemente as bases deste, indicando que a 
decisión do xurado se fará pública na última semana de novembro. Sinala que nas 
anteriores edicións o galardón recaeu en Xavier Seoane, María do Cebreiro e Román Raña. 
 
 
- MARÉ, 'Remata o prazo para o Premio de poesía do PEN', Galicia Hoxe, 'Maré', 25 
outubro 2005, p. 42. 
 
Breve nota que anuncia o fin do prazo para a presentación de obras ao premio de Poesía do 
PEN Clube e Caixanova. Sinálanse sucintamente as bases do galardón. 
 
- Adriana Rodríguez, 'O IV Premio de Poesía Caixanova pechará a recollida de obras este 
luns', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 30 outubro 2005, p. 23. 
 
Anuncia o fin do prazo para a presentación de obras ao premio Caixanova e recolle as bases 
deste. Ademais, refírese brevemente á historia da sección galega do PEN Club. 
 
 
- Ágatha de Santos, 'El lucense Arcadio López-Casanova gana el IV Premio de Poesía 
Caixanova', Faro de Vigo, 'Sociedad y cultura', 13 decembro 2005, p. 42. 
 
Dise que IV Premio de Poesía Caixanova foi para o escritor lucense Arcadio López-
Casanova pola obra Herdo do canto. Respecto dela, o propio galardoado explica que se 
trata dun poemario "coral e polifónico", escrito ao longo dos últimos dez anos. 
 
 
- B.R.S., 'Arcadio López Casanova gaña o cuarto Premio de Poesía Caixanova', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 13 decembro 2005, p. 2. 
 



Comeza indicando que o Premio de Poesía Caixanova foi na súa cuarta edición para o 
escritor lucense Arcadio López Casanova. Sinala que a obra galardoada, Herdo do canto 
será publicada na colección "Arte de Trobar" e o seu autor recibirá 10.000 euros de premio. 
Remata lembrando que Caixanova presenta a recuperación da obra completa de Antón 
Tovar. 
 
 
- MARÉ, 'O Casanova máis polifónico', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 13 decembro 2005, p. 43. 
 
O titular subliña que o escritor Arcadio López-Casanova gaña o IV Premio Caixanova pola 
obra Herdo do canto. Segundo o autor, a obra "é unha síntese das miñas liñas poéticas, a 
mítica, a historia persoal e a simbólica". Pola súa parte, o xurado destacou a súa "magnífica 
estrutura" e "calidade" no manexo do idioma. Antes de finais de ano editaranse 2.500 
examplares da obra que se incluirá na colección xenérica de poesía Arte de Trobar. 
 
 
- M. Oliva, 'El IV Premio de Poesía Caixanova recae en Arcadio López-Casanova', 
Atlántico Diario, 'Vigo', 13 decembro 2005, p. 19. 
 
A noticia recolle que o escritor Arcadio López-Casanova gaña o IV Premio de Poesía 
Caixanova pola súa obra Herdo do campo. No texto ademais das referencias ao galardoado, 
explícase que é un dos certames relevantes en Galicia ao que se presentaron 62 obras. 
Ademais relátase como no acto de presentación do fallo do xurado tamén se anunciou a 
publicación de dous volumes  nos que se recolle a obra do poeta ourensá Antón Tobar. 
 
 
 
IXº Premio de poesía "Avelina Valladares" 
Convócao o Concello da Estrada xunto coa Asociación de Amas de Casa e Consumidores 
co desexo de contribuír á difusión da lírica galega, valorar o traballo do poeta, descubrir 
novos valores, perseverar no cultivo da lingua galega como sinal de identificación e 
diferenciación de Galicia e colaborar coa divulgación da obra da poetisa estradense Avelina 
Valladares, precursora xunto ao seu irmán Marcial Valladares do cultivo literario do noso 
idioma no século XIX. Os textos, en galego e inéditos, serán presentados baixo lema por 
cuadriplicado, con liberdade de tema e forma, contando cun mínimo de cento cincuenta 
versos e un máximo de catrocentos. Deben remitirse antes do 21 de marzo ao seguinte 
enderezo: Excmo. Concello da Estrada, Praza da Constitución s/n, 36680 A Estrada 
(Pontevedra). Con cada orixinal entregarase, en sobre pechado, o nome completo, enderezo 
e teléfono do autor. O premio, cunha dotación de 1.503 euros, será indivisíbel e poderá ser 
declarado deserto. Nesta edición o xurado, integrado por Dolores Araújo, Antía Otero, 
Marga Romero e Enma Couceiro, decidiu deixar deserto o premio ante a mala calidade dos 
traballos presentados. 
 
 
 
Referencias varias: 
 



- Armando Requeixo, 'A ondada cantábrica', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Poesía', 22 
maio 2005, p. 23. 
 
Comenta as características principais do poemario As cervicais da memoria, de Olalla 
Cociña Lozano, texto gañador do sétima edición do premio. Así pois, destaca que nos 
versos da poeta hai "un amor melancólico, que nunca abaixa ao carnal transgresor como é 
adoito nas súas compañeiras xeracionais".  
 
 
 
Premio Nacional de Poesía 2005 
Convocado polo Ministerio de Cultura e Ciencia, recoñece o libro de poemas mellor 
editado en 2004. O xurado está composto por membros do Ministerio e nesta edición 
formaron parte del, ademais, os galegos Basilio Losada, en representación da Real 
Academia Galega, e Luciano Rodríguez. O gañador desta edición foi o catalán José 
Corredor-Matheos, pola obra El don de la ignorancia, que acadou seis votos contra os 
cinco recibidos polo poeta galego Miguel Anxo Fernán Vello, co poemario Territorio da 
desaparición. 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Discípulo de Juan Ramón nu', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 5 outubro 2005, p. 34. 
 
Faise eco da concesión do premio a José Corredor-Matheos, de quen se achega información 
relativa á súa traxectoria. Sinala que a obra Territorio da desaparición de Miguel Anxo 
Fernán Vello foi finalista e subliña que este último foi merecedor de numerosos galardóns 
ao longo deste ano, coma o concedido pola Asociación de Escritores en Lingua Galega. 
 
 
- A.N.T., 'Fernán Vello, finalista do Premio Nacional de Poesía', A Nosa Terra, nº 1.192, 
'Cultura', 6 outubro 2005, p. 25. 
 
Sinala que o gañador nesta edición do Premio Nacional de Poesía foi o catalán José 
Corredor-Matheos, que acadou seis votos contra os cinco obtidos por Territorio da 
desaparición, de Miguel Anxo Fernán ello. Salienta que, malia formar parte do xurado os 
galegos Basilio Losada e Luciano Rodríguez, na súa maioría estivo composto por 
representantes do Ministerio de Cultura. Engade que foron corenta as obras presentadas e 
que até a antepenúltima votación figuraba tamén como finalista o vasco Felipe Juaristi. 
 
 
- MARÉ, 'Basilio Losada pide cambios no xurado dos Nacionais', Galicia Hoxe, 'Maré', 7 
outubro 2005, p. 36. 
 
Fálase de como Basilio Losada manifestou a súa disconformidade cos xurados dos premios 
nacionais de literatura, xa que o poemario de Miguel Anxo Fernán- Vello perdeu, por só un 
voto, despois de varios escrutinios. Critica, ademais, que o xurado estea formado por catro 



funcionarios do Ministerio, porque isto pode crear sospeitas, ao mesmo tempo que loa a 
calidade das obras literarias do poeta galego. 
 
 
VIIIº 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. Estabelécense catro 
categorías: A) para nenos de seis a dez anos cun premio dun vale  de 90,15 euros en libros e 
publicación da obra, B) para os de dez a catorce anos cun premio dun vale de 120 euros en 
libros e publicación do poema e un accésit para a publicación da obra, C) para os mozos de 
quince a dezasete anos cun premio dun vale de 150,25 euros en libros e publicación do 
poemario e un accésit para a publicación da obra seleccionada e D) para os maiores de 
dezaoito anos cun cheque de 901,52 euros e publicación da obra, un accésit para a 
publicación da obra seleccionada. Os orixinais deberán presentarse en sobre pechado no 
que conste o título da obra, a categoría e o lema ou pseudónimo do autor e, dentro, outro 
sobre, que conteña os datos persoais e fotocopia do DNI ou CIF. Os traballos entregaranse 
na Oficina de Información Xuvenil (Avda. de San Campio, s/n. 15230 Outes) antes do catro 
de abril. Nesta novena edición, o xurado outorgou o primeiro premio a Rosa Enríquez na 
categoría D) coa obra Nas aforas.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Adriana Rodríguez, 'A ousadía e o atrevemento dos versos de Rosa Enríquez concédenlle 
o premio Francisco Añón', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 29 maio 2005, p. 
24. 
 
Expón as características fundamentais do libro gañador do certame, Nas aforas, da escritora 
boirense Rosa Enríquez. Sinala que o texto se compón de 666 versos divididos en catro 
seccións, "A deshabitada", "A que desaprende", "A que deslee", e "A desposuída", cada 
unha das cales trata un problema social vinculado á muller dende unha perspectiva crítica. 
 
 
 
VIIIº Concurso de Poesía "Concello de Carral" 
Concurso de poesía organizado polo Concello de Carral. Nesta edición o gañador foi Xurxo 
Alonso coa obra Breviario de Aldemunde.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Clara Valencia, 'As palabras en sístole e diástole', Diario de Arousa, 30 novembro 2005, 
p. 64. 
 
A entrega do premio do VII Concurso de Poesía "Concello de Carral" a Xurxo Alonso polo 



seu poemario Breviario de Aldemunde protagoniza a noticia. Sinala unha breve biografía do 
autor destacando que se trata dunha "voz poética asentada e consolidada no panorama 
literario galego, afastando da endogamia reinante en certos círculos artísticos". Sobre a súa 
obra sinala que nelas o autor "dota as palabras de movemento, de sístole e diástole, 
convertendo cada sílaba nun pequeno corazón que bombea sentimentos e imaxes, que 
mantén viva a lapa dunha literatura desprovisto de complexos, autónoma e sempre 
clarificadora". 
 
 
 
VIIIº Premio de poesía "Faustino Rey Romero" 
Convocado polo Centro Cultural Faustino Rey Romero de Rianxo para estimular a creación 
literaria en galego e promocionar a figura e obra do insigne poeta isornés. Premiaranse 
poemas ou conxuntos de poemas escritos en galego, de temática libre e cunha extensión de 
entre cincuenta e cento cincuenta versos. Deben enviarse por triplicado á Casa da Cultura 
do Concello de Rianxo, nun sobre pechado sen remite, que conteña á súa vez outro no seu 
interior cos datos do autor. O premio, único e indivisíbel, é de 600 euros e o gañador debe 
asistir á entrega e recitar a súa obra neste acto. A entidade convocante resérvase o dereito 
de editar a obra, tamén o gañador pode publicala facendo constar a calidade de gañadora 
deste certame. O xurado está formado por personalidades relevantes no ámbito da creación 
e a crítica literaria. Nesta convocatoria o prazo de entrega dos traballos rematou o 30 de 
novembro.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- S.S., 'Convocan en Rianxo el premio lírico Rey Romero', El Correo Gallego, 'Área de 
Compostela', 1 novembro 2005, p. 38. 
 
Breve noticia da convocatoria do premio. Sinala que está dotado con 600 euros e que o 
prazo de presentación remata o día 30 de novembro. 
 
 
 
VIº Premio de poesía "Fiz Vergara Vilariño" 
A Agrupación cultural Ergueitos e o Concello de Sarria convocaron este premio co 
obxectivo de que figure entre os primeiros de Galicia dedicados á poesía e de honrar, 
ademais, ao poeta de Lóuzara que lle dá nome. Os traballos escribíronse en galego e tiveron 
unha extensión mínima de catrocentos versos. Presentáronse por quintuplicado, 
mecanografados a dous espazos e baixo plica, en sobre pechado cun pseudónimo, no 
seguinte enderezo: IVº Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño, Concello de Sarria, R/ 
Maior, 14, 27600 Sarria. O premio consta dunha dotación económica de 3.000 euros e a 
publicación da obra na editorial Espiral Maior. O xurado estaba integrado por Yolanda 
Castaño, Estevo Creus, Miguel Anxo Fernán Vello e María Casar, que actuou como 
secretaria. O dictame do xurado, publicado en febreiro, sinalou como gañadora á poeta 
Enma Pedreira polo poemario Casa de Orfas. Este mesmo ano veu de ser publicado, cuxa 



obra contén este Informe no apartado de Poesía. 
 
 
Referencias varias: 
 
- V.L.V., 'La coruñesa Emma Pedreira gana el certamen poético 'Fiz Vergara', El Progreso, 
'Sarria', 13 marzo 2005, p. 15. 
 
Informa da concesión do premio ao poemario Casa de orfas, de Emma Pedreira, unha 
composición moi eloxiada polo xurado na que se describe o paso da infancia á puberdade.   
 
 
 
XIIIº Certame de Poesía "Concello de Marín" 
Este premio, convocado pola Concellería de Cultura de Marín, está dotado con 1.000 euros 
que se entregarán durante os actos que se celebren co gallo da celebración do Día das 
Letras Galegas, coincidindo coa entrega do premio de poesía para escolares que leva o 
mesmo nome. Poden concorrer autores de ámbito nacional, sempre que sexa con traballos 
inéditos escritos en lingua galega, cun mínimo de cen versos, e o fagan antes do 22 de abril 
de 2005. Os orixinais presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Marín, en catro 
exemplares mecanografados (tamaño Din A-4) escritos por unha soa cara. Terán que 
remitirse sen nome do autor, acompañados dunha plica, na que se indique na súa parte 
exterior un lema: que figurará tamén na primeira folla. No interior da plica, consignarase o 
nome do autor, o seu enderezo postal e o teléfono. O Concello de Marín resérvase a 
publicación total ou parcial dos traballos premiados, sen que iso supoña a perda dos 
dereitos de autor. O xurado, presidido polo alcalde Antonio Santiago e a concelleira de 
cultura Isabel Martínez Epifanio decidíu conceder o premio a Ledicia Costas Álvarez polo 
traballo presentado baixo o lema "Argos" de entre 23 traballos.  
 
 
 
 
XIIIº Premio de Poesía "Espiral Maior" 
A editorial Espiral Maior e o club poético do mesmo nome convocaron por vez primeira no 
1992 o premio poético Espiral Maior, coa intención de abrir canles de publicación para as 
novas xeracións (menores de trinta e cinco anos) que non tivesen ningún libro editado. 
Dende a novena edición, o premio abriuse tamén a poetas de calquera idade e con obra 
publicada. Este premio non ten dotación económica e consiste na publicación da obra 
gañadora na colección "Espiral Maior Poesía". Os traballos presentados (por triplicado, 
mecanografados a dobre espacio e baixo plica) teñen que ter un mínimo de catrocentos 
versos e ser remitidos a Espiral Maior (Apartado de Correos 192, 15080 A Coruña). Nesta 
edición o xurado, formado polos poetas Xosé María Álvarez Cáccamo, Xavier Rodríguez 
Baixeras e Miguel Anxo Fernán Vello, outorgou o premio entre un total de 43 presentadas, 
a Manuel Darriba pola obra Vostede non sabe con quen está a falar. 
 
 
 



Referencias varias: 
 
- Maré, 'Manuel Darriba gaña o Premio Espiral Maior', Galicia Hoxe, 'Maré', 2 maio 2005, 
p. 37. 
 
Anuncia a obtención do premio por parte do xornalista e escritor Manuel Darriba, autor do 
poemario Vostede non sabe con que está a falar. 
 
 
- A.N.T., 'Manuel Darriba. 'Escribir poesía é falar cun mesmo', A Nosa Terra, nº 1.174, 'Fin 
de semana', 5 maio 2005, p. 33. 
 
Entrevista a Manuel Arriba, gañador do premio, quen sinala que os elementos principais do 
seu estilo poético son o antirretoricismo e unha capacidade para a captación dos instantes 
cunha percepción fotográfica. 
 
 
 
 
XIº Premio de poesía "Suso Vaamonde" 
Coa finalidade de fomentar o uso do galego entre as novas xeracións e axudar a potenciar 
os poetas novos, A Fundación "O Grelo" Amigos de Galicia convoca este certame, que está 
patrocinado pola Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria e da Dirección Xeral de Política Lingüística, e o Concello de Baños de 
Molgas (Ourense). A el poden concorrer poetas ou escritores de calquera nacionalidade a 
condición de que non teñan publicado ningún libro de poesía e presenten os seus traballos 
en galego, de tema libre e cunha extensión mínima de catrocentos versos. Os orixinais 
presentaranse por quintuplicado, mecanografados a dous espazos e enviaranse, baixo plica, 
á sede compostelá da Fundación convocatoria (Rúa de Betanzos, nº 18, 1º D, Santiago). 
Establécese un único premio de 1.000 euros maila publicación da obra gañadora. O prazo 
de entrega das obras cerrouse o 7maio . O xurado estivo formado por Luís González Tosar, 
Antón Grande, Xosé Alonso e Xavier Rodríguez Barrios. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- María Roca, 'El Concello y 'O Grelo' convocan dos concursos por el Día das Letras', El 
Progreso, 'Comarca de Lugo', 28 abril 2005, p. 13. 
 
Dá a coñecer as condicións das convocatorias do premio de relatos curtos e contos "Daniel 
Hortas" e do premio de poesía "Suso Vaamonde". 
 
 
 
XIXº Certame nacional de poesía en lingua galega "Rosalía de Castro" 



Organizado, dende o 1987, pola Asociación Cultural Rosalía de Castro da localidade 
catalana de Cornellá para premiar un poema ou un poemario de tema libre. Establécense 
tres categorías: un primeiro premio dotado con 1.000 euros, un segundo de 400 euros e un 
terceiro de 300 euros. Contémplase tamén a publicación das obras premiadas nun volume 
colectivo. O poema ou conxunto de poemas con temática común estará escrito en lingua 
galega e terá un máximo de cen versos e un mínimo de trinta. O traballo concursante 
enviarase antes de finalizar o mes de outubro e en sobre sen remitente ao enderezo da 
Asociación: Rúa Frederic Soler, nº 71, Cornellà (Barcelona). Noutro sobre pechado figurará 
exteriormente o primeiro verso do poema e no interior do mesmo sobre constará o nome e 
enderezo do autor, número de DNI, correo electrónico e teléfono.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Miguel Anxo Fernán Vello, 'Rosalía de Castro en Cornellá', Galicia Hoxe, 'Caderno 
aberto', 29 novembro 2005, p. 3. 
 
No artigo de opinión fai referencia á XIX edición do Premio de Poesía Rosalía de Castro 
patrocinado pola Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornellá de Llobregat. 
Despois dunha introdución ao contexto urbano da cidade, sinala que é un dos galardóns 
máis importantes dos que se conceden actualmente na emigración galega. Finalmente fai 
referencia a outras actividades celebradas pola asociación, como a Festa galega, que xunta 
nun parque da cidade a máis de 50 mil galegos. 
 
 
 
XIXº Premio de Poesía "Feliciano Rolán" 
Concurso convocado pola Agrupación Cultural Guardesa ao que poden presentarse poetas 
de calquera nacionalidade, con escritos en galego e castelán, orixinais e inéditos con 
poemas non premiados noutros concursos. O tema, ao igual cá forma, serán libres. Cada 
concursante enviará un máximo de dous poemas ao Apartado de Correos 69 (36780) da 
Guarda. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Ricardo R. Vicente, 'Convocan el premio de poesía 'Feliciano Rolán', Faro de Vigo, 
'Baixo Miño/Área Metropolitana', 8 xullo 2005, p. 12. 
 
Faise eco da convocatoria do premio organizado pola Agrupación Cultural Guardesa, ao cal 
poden presentarse poetas de calquera nacionalidade, con escritos en galego ou castelán. 
 
 
 
Xº Premio de poesía "Johán Carballeira" 
O Concello de Bueu organiza este certame dende 1996 para recuperar do esquecemento a 



figura do político e escritor local Johán Carballeira, e dende a convocatoria anterior, 
simultanéase este premio co homónimo de xornalismo. Poderán concorrer todos os autores 
que presenten textos inéditos, escritos en lingua galega e cunha extensión superior aos 
catrocentos versos. O premio terá unha dotación única de 1.500 euros. Remitiranse cinco 
copias en tamaño folio, mecanografadas a dobre espacio e asinadas con pseudónimo ou 
lema, xunto a un sobre pechado cos datos persoais do participante, á Casa da Cultura 
(Ramal dos Galos, s/n, 36930 Bueu-Pontevedra) coa indicación "10º Premio de Poesía 
Johán Carballeira". O xurado darase a coñecer no día, lugar e hora que se comunicarán 
oportunamente e estará composto por cinco membros relacionados co mundo da cultura e 
mais un secretario, con voz e sen voto, en representación da Corporación. O Concello de 
Bueu resérvase durante un ano os dereitos de publicación da obra premiada, en todas as 
linguas do Estado. Nesta ocasión os integrantes do xurado foron Estevo Creus, Estíbaliz 
Espinosa, María Lado, Celso Fernández Sanmartín, e Lupe Gómez e decidiron outorgar o 
galardón a Diego Cousillas pola obra Faltas de ortografía. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Diego Cousillas gaña o Xohan Carballeira', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 10 abril 
2005, p. 30. 
 
Revela que o premio foi concedido ao escritor Diego Cousillas pola obra Faltas de 
ortografía, texto que, na opinión de Lupe Gómez, gañadora do certame de 2004, "rompe 
cos esquemas poéticos". 
 
 
- David García, 'O xurado que me premiou non ten nin idea de literatura', La Opinión, 
'Costa da Morte/Carballo', 20 abril 2005, p. 34. 
 
Entrevista a Diego Cousillas, autor do poemario que resultou gañador do premio convocado 
polo Concello de Bueu, quen considera que a súa obra "non reúne unhas características 
literarias moi boas". 
 
 
 
XVIIIº Certame nacional de poesía "O poeta azul de ferrol, Xosé María Pérez 
Parallé" 
Convocado polo Círculo Mercantil e Industrial Unidad, de Fene, para homenaxear a figura 
do poeta ferrolán Xosé María Pérez Parallé, prémianse neste concurso poemas (catro como 
máximo) escritos en galego ou castelán. Os orixinais teñen que enviarse á sede do Círculo 
(San Paio, 21, Fene) antes do 30 de setembro, e deben entregarse mecanografados por unha 
soa cara e baixo o sistema de plica. O galardón consiste na publicación da obra pola 
editorial Espiral Maior. Nesta edición, o xurado estivo composto por Rosa Méndez Fonte, 
Miro Villar e Carlos Negro. Deron a coñecer o 26 de novembro a decisión de premiar a 
obra Tanxerina, de Mario Regueira, que foi a escollida entre sesenta poemarios. O acto de 
entrega do galardón tivo lugar o 26 de novembro no Casino de Fene. 



 
 
 
Referencias varias: 
 
- Carlos Barcón, 'El Toxos, a Canarias', Diario de Ferrol, 'Entre nosoutros', 25 maio 2005, 
p. 20. 
 
Resume as actividades levadas a cabo en Ferrol con motivo da celebración do Día das 
Letras Galegas, destacando o acto de entrega do galardón correspondentes ao certame de 
2005. 
 
- MARÉ, 'O Premio Pérez Parallé promove a poética galega', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 3 
agosto 2005, p. 44. 
 
Indica brevemente que por primeira vez colaborará co premio o Consello de Xuventude da 
Xunta de Galicia, ademais de achegar novidades desta edición, como a publicación da obra 
gañadora pola editorial Espiral Maior. 
 
 
- MARÉ, 'Mario Regueira faise co premio de poesía Pérez Parallé', Galicia Hoxe, 'Letras', 
20 novembro 2005, p. 34. 
 
O escritor ferrolán Mario Regueira gaña o XVIII Premio Nacional de Poesía Xosemaría 
Pérez Parallé pola súa obra Tanxerina. O xurado valorou no libro do gañador a capacidade 
para introducir un imaxinario poscolonial na poesía galega. Tamén sinalou a coherencia 
estrutural e temática do libro e a capacidade para construír imaxes simbólicas. En palabras 
do autor Tanxerina fai "referencias á cultura de convivencia, dende o imaxinario da cultura 
romana á influencia do Islam, e como desembocou todo". 
 
 
 
XVIº Premio de poesía "Eusebio Lorenzo Baleirón" 
O Concello de Dodro decide convocar con carácter anual este premio 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. A el poden concorrer todos os poetas que o 
desexen, sempre que as obras coas que participen estean escritas en lingua galega, sexan 
orixinais e de temática libre e teñan un mínimo de catrocentos versos. Enviaranse catro 
exemplares escritos a máquina, sen remite identificador, ao seguinte enderezo: Concello de 
Dodro-A Coruña, XVIº Premio de Poesía "Eusebio Lorenzo Baleirón". Así mesmo, as 
obras terán un lema, que figurará no exterior da plica, onde se incluirán os datos persoais do 
autor. Establécese un único e indivisíbel premio de 2.300 euros e a publicación da obra 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, deberá facer constar a condición de 
ser premiada con este galardón. O xurado será designado polo Concello de Dodro, entre 
personalidades de Galicia vinculadas á poesía e á crítica literaria, facéndose pública a súa 



composición antes de concluír o mes de novembro. Nesta edición presentáronse un total de 
trinta e dúas obras. O xurado estivo formado por Anxo Tarrío Varela, catedrático da USC e 
crítico literario, a poeta María Lado, Baldo Ramos, poeta e artista plástico, Lupe Gómez, 
gañadora da pasada edición, o rexedor dodrense Fernando Vila Brión, o edil de Cultura, e 
Xosé Manuel Fabeiro, que actuou como secretario. O fallo deuse a coñecer o 10 de 
decembro de 2005 e a obra que resultou gañadora foi Fanerógama de Mariña Pérez Rey. 
 
 
 
 
XXIIº Premio de Poesía "Cidade de Ourense" 
Premio convocado pola Concellería de Cultura do Concello de Ourense no que poden 
participar persoas de calquera nacionalidade sempre que os traballos se presenten en galego 
ou portugués debendo ser orixinais ou inéditos, cun mínimo de 600 versos mecanografiados 
a dobre espazo por unha soa cara en exemplar sextuplicado, grapados, cosidos ou 
encadernados. O sobre debe ir pechado, lacrado e incluír o nome, apelidos, número de DNI 
e dirección do autor e será entregado no Rexistro do Cencello de Ourense directamente ou 
por correo certificado, facendo constar no sobre que se trata dunha obra dirixida ao 
certame. O prazo remata o 29 de decembro. Os concursantes de orixe portuguesa poderán 
entregar as súas obras na Cámara Municipal de Vila Real dentro dos mesmos prazos. O 
concurso está dotado cun único premio de 6.000 euros, unha placa de plata e a publicación 
da obra. O xurado está integrado por personalidades das letras galegas e portuguesas e un 
representante da Corporación Municipal. Nesta edición, o galardón foille concedido a 
Serafín Marqués Gil pola obra Ribeiras do Miño. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- R.V., 'O Coengo de Ourense recibe o Premio de poesía da cidade', Galicia Hoxe, 'Maré', 
30 decembro 2005, p. 37. 
 
Relata a entrega do premio de poesía Cidade de Ourense ao cóengo da catedral desta 
cidade, Serafín Marqués Gil. O galardón foi concedido pola obra Ribeiras do Miño 
integrado por sonetos dedicados ao río. No acto de entrega fixo referencia á importancia do 
río dentro da cidade "a arteria do corpo da terra nai ourensá e a súa auga é o sangue que lle 
dá vida ou o espello no que a cidade admira a súa fermosura". 
 
 
 
XXVº Premio "Esquío" de Poesía 
Convocado pola Fundación Caixa Galicia e a Sociedade Cultural Valle-Inclán de Ferrol, 
dende o 1980. Establécense dous premios indivisíbeis de 9.000 euros con cadanseu accésit 
de 1.500 euros para traballos presentados en lingua galega e castelá, respectivamente. 
Poderán concorrer poetas nacionais e estranxeiros, sempre e cando os orixinais estean 
escritos en calquera dos idiomas citados. Cada premio ou accésit adxudicarase a un libro de 
poemas con tema libre e extensión mínima de cincocentos versos. Os orixinais terán que ser 



inéditos e non premiados noutro certame. Enviaranse antes do 31 de xullo por 
cuadruplicado, mecanografados a dous espacios e baixo plica, á Fundación Caixa Galicia 
(Unidade Departamental de Bolsas e Premios, R/ Montero Ríos, 7, 15706 Santiago de 
Compostela) ou entregaranse en man en calquera oficina da Caixa Galicia. Os traballos 
premiados serán propiedade dos respectivos autores, a excepción da primeira edición, que 
será publicada pola Fundación Caixa Galicia na colección "Esquío de Poesía". O xurado 
estará composto por persoas de recoñecida solvencia nos eidos da crítica literaria ou da 
creación poética. Respecto da edición do 2005, o xurado galego estivo formado por Xulio 
López Valcárcel, Vicente Araguas, Teresa Seara, Cesáreo Sánchez Iglesias e Fernando 
Bores como secretario. O acto de entrega tivo lugar o 6 de outubro na Aula de Cultura de 
Caixa Galicia e nel premiouse a Martín Veiga con 'Os anos'.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Xulio Valcárcel, 'Libros de Esquío 2004', El Ideal Gallego, 'Páxina Literaria', 2 xaneiro 
2005, p. 4. 
 
Dá conta da presentación dos libros en galego gañadores da edición de 2004 do premio: 
Días do imperio, de Daniel Salgado, e O que ardeu nos espellos, de Carlos Penela.  
 
 
- Xulio Valcárcel, 'XXV Edición de premio Esquío', El Ideal Gallego, 'La Galería', 'Páxina 
literaria', 5 xuño 2005, p. 4. 
 
Presenta a información correspondente á convocatoria da edición de 2005 do premio. 
 
 
- Ramón Loureiro, 'El Esquío reúne en Ferrol 144 poemarios inéditos llegados de Europa y 
América', La Voz de Galicia, 'Cultura', 4 outubro 2005, p. 47. 
 
Anuncia que para o próximo xoves se dará a coñecer o resultado do premio Esquío. Sinala 
que nesta edición son cento corenta e catro os poemarios inéditos presentados, corenta e 
dous en galego. Ademais, indica a composición dos xurados para ambas as dúas linguas e 
refírese á "Semana Literaria" coa que se acompaña o premio. 
 
 
- Ramón Loureiro, 'Martín Veiga gana el Esquío en gallego, y Ángel Curiel, en castellano', 
La Voz de Galicia, 'Cultura', 7 outubro 2005, p. 52. 
 
Dá conta amplamente do acto de entrega do Premio Esquío, recollendo as palabras de 
agradecemento dos gañadores, Martín Veiga, en galego e Ángel Curiel, en castelán. 
Sinálase que o primeiro fixo referencia a Álvaro Cunqueiro e Antón Avilés de Taramancos, 
ademais de falar da súa estancia en Irlanda. Faise eco, ademais, do discurso do concelleiro 
de Cultura, quen se referiu a Torrente Ballester a Carlos Casares. 
 



 
- María Jesús Rico, 'Miguel Ángel Curiel y Martín Veiga ganan la XXV edición del premio 
Esquío de poesía', Diario de Ferrol, 'Cultura/Gente/Servicios', 7 outubro 2005, p. 14. 
 
Faise eco do acto de entrega do premio e sinala que foron corenta e dúas as obras 
presentadas en lingua galega e cento dúas en castelán. Recolle as palabras de 
agradecemento de Martín Veiga e sinala que Vicente Araguas, en representación do xurado 
en galego, leu algúns textos dos premiados. 
 
 
- MARÉ, 'Versos da desfeita amorosa', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 7 outubro 2005, p. 37. 
 
A propósito do premio Esquío, realiza unha aproximación á traxectoria do gañador en 
lingua galega, Martín Veiga. Sinala que este traduciu ao galego poemas de autores como 
W. B. Yeats, John Millington Synge, Thomas Ernest Hulme, Ezra Pound ou Geoffrey Hill e 
que participou en numerosos recitais, ademais de publicar as obras Tempo van de porcelana 
(1990) e As últimas ruínas (1994). Refírese tamén aos premios literarios que recibiu e ás 
antoloxías nas que a súa obra figura. Subliña, para rematar, o multiculturalismo desta 
edición do certame e, nun recadro, sinala que o finalista deste ano foi o poeta Rafael Lema. 
 
 
- Xesús Fraga, 'A través dos ollos dun poeta o mundo vólvese máis humano', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 8 outubro 2005, p. 49. 
 
Entrevista a Martín Veiga a propósito da concesión do premio Esquío. Entre outras 
cuestións, refírese á amizade do autor con Antón Avilés de Taramancos ou a visión da 
literatura galega en Irlanda, o seu lugar de residencia; o poeta afirma que alí van chegando 
traducións feitas en Inglaterra de Castelao ou Manuel Rivas. O autor afirma, ademais, que 
no libro gañador realiza unha análise do que nos rodea a través da percepción e que o lema 
'Os anos', co que enviou a obra ao premio, está relacionado coa importancia da memoria. 
 
 
- M.J. Rico, 'O Esquío en lingua galega lanza a carreira literaria de Martín Veiga', Diario de 
Ferrol, 8 outubro 2005, p. 17. 
 
Sinala que Martín Veiga foi o gañador do Esquío na categoría de lingua galega e refírese á 
traxecoria do poeta, enumerando os premios recibidos e obras publicadas. Refírese á 
amizade de Veiga con Avilés de Taramancos, así como ao novo proxecto no que está a 
traballar o autor galardoado. Engádese en columna á parte que Rafael Lema obtivoo accesit 
por segunda vez con 'Sete vagas'. 
 
 
- Eva Veiga, 'A poesía é necesaria', Diario de Ferrol, 'Nordesía', nº 345, 'Enfiando', 9 
outubro 2005, p. 23. 
 
Respecto do vinte e cinco aniversario do premio Esquío, reflexiona sobre o valor metafísico 
e social da poesía. Refírese ao ciclo de conferencias que precedeu ao acto de entrega do 



galardón e á historia do premio. Remata felicitando aos galardoados e aos alma mater do 
Esquío: Julia Uceda e Fernando Bores.   
 
 
 
X.3. TEATRO 
 
 
Concurso de Teatro Afeccionado "Na Vangarda" 
Concurso organizado pola Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade que repartirá 
nesta edición 10.500 euros entre os gañadores. O xurado está formado por programadores, 
críticos e actores como Cándido Pazó e Manuel Manquiña. Entre os espectáculos que se 
ofreceron foron Ó outro lado do valado (versión de Lisístrata) interpretada polo grupo de 
teatro do Instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela e Frankestein, da Aula de 
Teatro Universitario de Ourense Maricastaña; Teatro do Aramio con O asasino sorrinte; e 
In Bocca al Lupo con Paxariños preñados. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.C.S., 'Carballo acoge la fase final del concurso de teatro Na Vangarda', La Opinión, 
'Carballo/Costa da Morte', 29 novembro 2005, p. 21. 
 
Anúnciase que o concurso de teatro Na Vangarda entra na súa última fase, polo que 
proximamente será seleccionada a obra gañadora. Apúntanse as datas das representacións e 
o lugar onde estas terán lugar: o Pazo da Cultura . Inclúese tamén o programa de 
representacións previstas para esa tarde. 
 
 
- M.C.S., 'El concurso de teatro aficionado celebra hoy su última sesión', La Opinión, 
'Carballo/Costa da Morte', 1 decembro 2005, p. 18. 
 
Infórmase de que o concurso de teatro Na Vangarda remata esa tarde e ofrécese o programa 
e horarios das últimas representacións. Refírese o nome da entidade convocante e de algúns 
dos integrantes do xurado. 
 
 
 
IIIº Premio Internacional de Teatro para Títeres "Barriga Verde" 
Convocado polo IGAEM (Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais), coa 
colaboración do festival Galicreques, este certame preséntase como o primeiro en España 
creado especificamente para textos destinados a obras representadas con monicreques. 
Posúe un carácter internacional, podendo presentarse autores de calquera nacionalidade 
sempre e cando presenten o traballo traducido ao galego. Divídese en dous apartados, 
dotados con 3.000 euros cada un: textos dirixidos ao público infantil, por unha banda; e 



textos escritos para o público adulto, pola outra. Nesta edición o xurado, composto por 
Paula Carballeira, Anisia Miranda, Euloxio Ruibal, Xosé Cermeño e Jorge Rey, concedeu o 
premio na modalidade de adultos a Xosé Manuel Fernández Castro coa obra Misterio en 
Gernica e deixou deserta a modalidade de obras para nenos. 
 
 
 
 
IIº Concurso Nacional de Teatro Joven "Premio Candilejas" 
Premio organizado polo Ministerio de Cultura que nesta edición designou como gañadores 
provinciais ao grupo dramático Liceo da Paz, dirixido por Dolores Fernández, coa obra Un 
marido de ida e volta logo de competir con grupos de Lugo, Ourense e Pontevedra. 
 
 
 
Recensións: 
 
- Abel Peña, 'Lo de ellos sí que es puro teatro', El Ideal Gallego, 14 marzo 2005, p. 64. 
 
Infórmase de que o grupo de teatro do liceo La Paz da Coruña foi escollido como 
representante provincial do II Concurso Nacional de Teatro Joven "Premio Candilejas". 
Eles terán  que competir cos seleccionados de Pontevedra, Ourense e Lugo para ser 
escollidos como representantes autonómicos do concurso para chegar  
 
 
 
IVª Edición de monólogos "Saraiba do mar" 
Organizado pola asociación xuvenil Saraiba do mar para fomentar a creatividade dos 
rapaces no aspecto interpretativo, esta cuarta edición do certame inclúe premios en metálico 
cunha dotación de 120 euros a posta en escena máis aplaudida e 60 euros para a segunda 
mellor considerada. O prazo de presentación conclúe o 4 de xaneiro 2006. Os guións que se 
presenten deben ser inéditos, orixinais e entre 500 e 700 palabras. Os interesados deberán 
enviar por e-mail os texos á dirección saraibadomar@terra.es 
<mailto:saraibadomar@terra.es> ou contactar a través do número 649680166. 
 
 
 
 
IXº  Premios "María Casares" 
Creados en 1997 e organizados pola Asociación de Actores, Directores e Técnicos de 
Escena de Galicia como recoñecemento ao labor desenvolvido pola profesión teatral 
galega. Esta novena edición contou cun total de 39 candidaturas distribuidas en 13 
categorías. O fallo dos premios coñeceuse o 27 de marzo nunha gala celebrada no teatro 
Rosalía da Coruña. Os grandes galardóns recaeron na comedia Fobias, da compañía 
Lagarta, Lagarta, cos premios de mellor espectáculo, mellor actriz principal e mellor texto 
orixinal, O ano do Cometa, do CDG, con seis premios principalmente nos apartados 
técnicos. Ademais das mencionadas destacaron as obras premiadas O encoro (Teatro do 



Atlántico), Indignos e As laranxas máis laranxas de todas as laranxas (CDG). O premio de 
honra Marisa Soto foi para o xornalista Luís Álvarez Pousa.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- J.M.R., 'Artur Trillo y Toño Casais, nominados al María Casares', El Correo Gallego, 
'Área de Compostela', 17 febreiro 2005, p. 42. 
 
Anúncianse os candidatos a mellor actor protagonista e secundario nos Premios María 
Casares. Na primeira categoría, Artur Trillo coa obra O Encoro, de Teatro do Atlántico, 
compite co seu compañeiro de reparto Gonzalo M. Uriarte, e con Roberto Leal con 
Indignos, da compañía María a Parva; na segunda categoría, Toño Casais, tamén pola súa 
actuación na obra O encoro, compite con Marcos Orsi pola súa actuación en O ano do 
cometa, do Centro Dramático Galego e con Xosé Porto, de Sarabela Teatro, por Rolda de 
caricias. 
 
 
 
- MARÉ, 'Con todas as papeletas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 18 febreiro 2005, p. 42. 
 
Destácase o elevado número de candidaturas ás que opta o Centro Dramático Galego nos 
Premios de Teatro María Casares. O CDG está proposta en dez de trece categorías coas 
montaxes de O ano do Cometa, dirixida por Quico Cadaval a partir do texto de Álvaro 
Cunqueiro e con As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, dirixida por Xosé Caldas 
e baseada nun texto de Carlos Casares.  
 
 
- L.F., 'El CDG optará al María Casares en diez categorías', El Correo Gallego, 'Hoy', 18 
febreiro 2005, p. 68. 
 
Con motivo da entrega dos Premios de Teatro María Casares no Día mundial do Teatro (27 
de Marzo), anúncianse as compañías con posibilidades de obter máis candidaturas. Así, o 
Centro Dramático Galego é posíbel gañador de dez premios con dúas montaxes: O Ano do 
cometa e As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Apenas son dúas as categorías 
nas que non ten opcións esta compañía: mellor texto orixinal e actor e actriz protagonista. 
 
 
- L. Fuentes, 'El CDG consigue diez nominaciones para los premios María Casares', Diario 
de Pontevedra, 'Vivir aquí', 18 febreiro 2005, p. 78. 
 
Ponse de manifesto o elevado número de categorías nas que o Centro Dramático Galego é 
posíbel candidata nos Premios María Casares de teatro organizados pola Asociación de 
Actores, Directores e Técnicos de Galicia, nos que a compañía publica galega pode chegar 
a conseguir dez premios: mellor maquillaxe, vestiario, iluminación, música orixinal, 
escenografía, adaptación/traducción, actor e actriz secundario/as, dirección e espectáculo. 



 
 
- J.A. Martínez-Sevilla, 'Premios María Casares', El Ideal Gallego, 'La columna', 23 
febreiro 2005, p. 28. 
 
Detállanse os/as candidatos/as finalistas para os Premios María Casares de Teatro do 2005 
que se repartirán entre as categorías de maquillaxe, vestiario, iluminación, música orixinal, 
adaptación, traducción, texto orixinal, escenografía, actor e actriz protagonista e 
secundario/a, dirección e espectáculo. Tamén se sinala que de todas as compañías de teatro 
galegas, apenas nove, se disputan os premios, o que, en opinión do columnista deixa ver 
como inflúe o diñeiro e os medios materiais para acadar o éxito. 
 
 
- X. Sanmartín, 'Me inspiré en la banda sonora de 'Amelie' para hacer este papel', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 24 febreiro 2005, p. 77. 
 
Faise un pequeno resumo da traxectoria artística de Iolanda Muíños, unha das tres actrices 
da obra Fobias que están seleccionadas para optar ao premio de mellor actriz protagonista 
polo seu papel nesta obra. 
 
 
- Maré, 'Álvarez Pousa, premio de honra dos Casares', Galicia Hoxe, 'Maré', 25 febreiro 
2005, p. 43. 
 
Infórmase da concesión do Premio de Honra Marisa Soto a Luís Álvarez Pousa por parte da 
Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Galicia organizadora dos premios de 
Teatro María Casares. 
 
 
- M. Pardo, 'A gala dos María Casares xirará arredor da 'mentira do teatro', La Opinión, 
'Cultura', 22 marzo 2005, p. 46. 
 
Anúnciase a celebración da IX Edición dos Premios de Teatro María Casares que como 
cada ano coincide co Día Mundial do teatro Detállanse algúns dos pormenores da gala 
presentada pola actriz Mabel Rivera e amenizada por actuacións musicais e teatrais.  
 
 
- M.P., 'Mabel Rivera: 'Houbo certo interese en darlle moita importancia ao Goya', La 
Opinión, 'Cultura', 22 marzo 2005, p. 46. 
 
Con motivo da calebración da novena gala dos Premios de Teatro María Casares, a actriz 
Mabel Rivera, que presentou o acto, tivo unhas palabras para agradecer as mostras de apoio 
recibidas tras obter o Goya aínda que tamén considerou que non era lóxico que as 
institucións galegas se gabasen dun premio obtido por unha actriz galega cando en Galicia 
"aínda non existe unha escola de arte dramática de nivel superior", co que "o premio non é 
consecuencia das políticas levadas a cabo" 
 



 
- E.P., 'Mabel Rivera pide a las instituciones que se impliquen con el teatro gallego', El 
Correo Gallego, 'Hoy', 22 marzo 2005, p. 66. 
 
Aprovéitase a celebración da gala dos Premios de Teatro María Casares para recoller asa 
reivindicacións feitas pola presentadora do evento, quen destacou a necesidade de que as 
institucións respalden o teatro que precisa estructuras "firmes e sólidas". Nesta edición 
haberá un total de trinta e nove candidaturas en trece categorías e entre as compañías que 
optan a máis premios están o Centro Dramático Galego c'O ano do Cometa, Teatro do 
Atlántico c'O Encoro e Lagarta Lagarta con Fobias. 
 
 
- Albino Mallo, 'A festa da dramaturxia', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 22 marzo 2005, p. 43. 
 
Transmítese a postura que Mabel Rivera mantivo na presentación na Coruña da novena 
edición dos Premios María Casares de teatro, onde reivindicou a necesidade de implicación 
e compromiso das institucións co teatro galego. Anúnciase que a gala terá lugar o Día 
Mundial do Teatro. 
 
 
- Rubén Ventura, 'El teatro gallego denuncia la falta de una programación estable', La Voz 
de Galicia, 'Espectáculos', 22 marzo 2005, p. 45. 
 
Anúnciase a próxima celebración da entrega dos Premios de Teatro María Casares. 
Cándido Pazó, presidente da Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena e 
Mabel Rivera, actriz gañadora dun Goya polo seu papel en Mar Adentro e presentadora do 
acto, reclamaron a necesidade de "unha política de público e de espazos que están 
infrautilizados". As trinta e nove candidaturas están repartidas en trece categorías, e as  
entre as cales están as obras do Centro Dramático Galego con once nominacións, as de 
Lagarta Lagarta con nove e as do Teatro do Atlántico con oito. 
 
 
- Sonia Torre, 'Ernesto Chao: 'Calquer premio nos faría ilusión', La Región, 'Teatro', 25 
marzo 2005, p. 57. 
 
Co motivo da entrega dos Premios María Casares de Teatro, entrevístase a Ernesto Chao, 
un dos fundadores da compañía Lagarta Lagarta cuxo espectáculo 'Fobias' é un dos 
favoritos . O ribadaviense afirma que calquera premio obtido lles faría ilusión, considera 
que todos os espectáculos que compiten son bos e destaca as poucas axudas que recibe a 
súa compañía, creada hai tres anos. 
 
 
- Maré, 'As mil funcións da escena', Galicia Hoxe, 'Maré', 27 marzo 2005, p. 31. 
 
Anúnciase a IX Edición dos Premios de Teatro María Casares, gala na que se distribuirán 
trinta e nove candidaturas repartidas en trece categorías, entre as que destacan as compañías 
Centro Dramático Galego, Lagarta Lagarta e o Teatro do Atlántico, coas montaxes O ano 



do Cometa, Fobias e O Encoro, respectivamente. Aprovéitase para recoller as palabras de 
Mabel Rivera, presentadora da gala, que reclamou ás institucións que apoien o teatro 
galego porque precisa de estruturas "firmes e sólidas". 
 
 
- Isabel Mariño, 'Fobias', de Lagarta Lagarta, gaña o María Casares ó mellor espectáculo', 
Faro de Vigo, 'Sociedad y cultura', 28 marzo 2005, p. 20. 
 
Danse a coñecer os/as premiados/as na última Edición da gala dos premios María Casares 
desenvolvida no Teatro Rosalía da Coruña. Entre as obras máis galardoadas estaban Fobias 
con tres recoñecementos e O ano do Cometa que obtivo seis dos dez aos que optaba. Outros 
premios foron o de maquillaxe para As laranxas máis laranxas de todas as laranxas; o de 
actor e actriz secundarios recaeron en Toño Casais polo papel realizado en O Encoro e 
Susana Dans por O ano do cometa; Roberto Leal foi considerado o mellor actor principal 
polo traballo realizado en Indignos. 
 
 
- Camilo Franco, 'O Centro Dramático acada sete premios na noite do teatro galego', La Voz 
de Galicia, 'Espectáculos', 28 marzo 2005, p. 51. 
 
Resúmense os galardóns que na IX Edición dos Premios María Casares foron entregados a 
diferentes compañías, actores e técnicos teatrais. Así, as obras do Centro Dramático Galego 
obtiveron varios galardóns nas categorías de escenografía e iluminación, música, vestiario, 
adaptación e actriz secundaria; a obra Fobias de Lagarta Lagarta conseguiu tres xerras por 
texto orixinal, actriz protagonista e montaxe; O Encoro de Teatro do Atlántico foi 
recoñecida con dous premios, actor secundario e director; o premio de honra foi para Luís 
Álvarez Pousa. Tamén se aproveitou o acto para reivindicar a profesión e oficios teatrais e 
para lembrar a María Casares, actriz galega falecida hai dez anos. 
 
 
- Maré, 'Recoñecemento oficial', Galicia Hoxe, 'Maré', 29 marzo 2005, p. 43. 
 
Detállanse os/as premiados/as na gala deste ano nos Premios María Casares de Teatro. Así, 
'O ano do cometa', adaptación dun texto de Álvaro Cunqueiro, foi a que obtivo maior 
número de estatuíñas (trece xerras en liza) aínda que o Centro Dramático Galego, compañía 
pública dirixida por Manuel Guede, estaba nomeada con dúas montaxes. Entre os 
premiados/as estaban Xulio Lago por mellor dirección, Toño Casais como mellor actor 
secundario, Roberto Leal como mellor actor protagonista, a obra 'Fobias' da compañía 
Lagarta Lagarta foi premiada como mellor espectáculo, Rosa Álvarez foi elixida como 
mellor actriz protagonista e o mellor texto foi para Xosé Luís Prieto. 
 
 
- J.A. Martínez Sevilla, 'La fuerza del teatro', El Ideal Gallego, 'La Columna', 30 marzo 
2005, p. 28. 
 
Resúmese o decorrer e a impresión causada pola gala de entrega dos Premios de Teatro 
María Casares na Coruña; cualificada como "gala simpática, humorística e explosiva", dise 



que estivo organizada na súa novena edición pola Asociación de Actores, Directores e 
Técnicos de Galicia.     
 
 
- María Álvares, 'Fobias e O ano do Cometa repártense os principais galardóns dos María 
Casares de Teatro', A Nosa Terra, nº 1.169, 'Cultura', 31 marzo 2005, p. 25. 
 
Detállanse os galardóns da novena edición da gala dos premios María Casares 2005, 
celebrada no Teatro Rosalía de Castro da Coruña para conmemorar o Día Mundial do 
Teatro, así como algúns pormenores do acto e das obras gañadoras. A organización dos 
premios, que corre a cargo da Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena de 
Galicia, repartiu os galardóns equilibradamente entre as obras que aspiraban a un maior 
número de candidaturas. Entre os premiados encontrábase a compañía Lagarta Lagarta, que 
conseguiu o galardón ao mellor espectáculo, ao mellor texto orixinal (de Xosé Luís Prieto) 
e á mellor actriz (Rosa álvarez). O ano do Cometa, do Centro Dramático Galego, dirixida 
por Quico Cadaval, conseguiu seis xerriñas nos apartados técnicos e á mellor actriz 
secundaria (Susana Dans). O premio ao mellor actor principal foi para Roberto Leal, que 
protagonizou Indignos; o de mellor dirección recibiuno Xulio Lago e o de actor secundario 
para Toño Casais pola obra O Encoro. Engádese que o premio de honra Marisa Soto foi 
para o xornalista Luís Álvarez Pousa. 
 
 
- Inma López Silva, 'Premios María Casares '05. Entre a festa e a sorpresa', Tempos Novos, 
nº 95, 'Cataventos', abril 2005, p. 13. 
 
################ 
 
- Yolanda Castaño, 'Teatro da vida', Galicia Hoxe, 'Días (des)contados', 3 abril 2005, p. 40. 
 
Relata as impresións que lle causou a gala dos premios María Casares celebrada no Teatro 
Rosalía de Castro na Coruña, definíndoa como velada áxil, sinxela e necesariamente 
reivindicativa", cualificándoa como "posta en escea espida con respecto a todo o que non 
fose palabra ou interpretación". 
 
 
- Mar Barros, 'Rosa Álvarez: 'En Galiza coñecémonos tanto que non nos valoramos', A 
Nosa Terra, nº 1.170, 7 abril 2005, p. 40. 
 
Entrevístase a Rosa Álvarez, actriz galardoada co premio de teatro María Casares á mellor 
actriz principal polo seu papel en Fobias. A actriz galega recoñece que non esperaba o 
premio, ao que estaban nominadas as tres actrices que compartían escena na mesma obra, o 
que, en opinión da gañadora, é un premio a todo o espectáculo. 
 
 
 
Premio "María Teresa León" para autoras dramáticas 2005 
Convocado polo Instituto da Muller do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais e a 



Asociación de Directores de Escena de España (ADE), coa colaboración da Fundación 
Autor da SGAE, este premio ten como finalidade propiciar e favorecer a escrita de obras 
literario-dramáticas por parte de mulleres. A el poden concorrer escritos en castelán, 
catalán, galego ou éuskaro, de autoría feminina, cunha extensión equivalente á duración 
dunha función "normal" dun espectáculo, segundo as bases. Deben ser orixinais e inéditos, 
incluíndo o feito de non se teren estreado con anterioridade, e irán acompañados de lema e 
sobre pechado cos datos da autora. Entregaranse por triplicado e antes do 15 de setembro á 
Asociación de Directores de Escena de España, Costanilla de los Ángeles, 13, baixo 
esquerda, 28013, Madrid. O xurado estará conformado por personalidades destacadas do 
mundo teatral. O galardón consiste 8.500 euros (ou 4.200, para o accésit), certificado 
acreditativo, unha figura de José Hernández e a publicación do texto vencedor e o 
merecerdor do accésit nun volume da colección "Literatura Dramática Iberoamericana" que 
publica a ADE. Durante dous anos, as autoras cederán a exclusiva dos dereitos de 
representación da obra gañadora á ADE. Tamén se pode conceder unha mención especial, 
que non ten dotación económica, e que será recomendada para a súa publicación xunto das 
obras gañadoras. Neste ano, non resultou premiada ningunha obra en galego. 
 
 
 
Premio de Teatro Romaría Vikinga 
Organizado polo Concello de Catoira e a Universidade de Santiago de Compostela dende o 
seu programa de sensibilización das culturas vikinga e galega e ao mesmo tempo co desexo 
de contribuír á creación teatral. As obras que se desexen presentar deben ser inéditas, 
escritas en galego e nas que o tema garde relación con calquera dos aspectos das incursións 
vikingas e defensas das mesmas, lendas, costumes, personaxes e símbolos, valores e 
sensibilidades propios do tema en Galicia. O autor debe ter en conta que se trata dunha 
representación popular na que participarán actores e actrices afeccionados en gran número, 
nacidos ou residentes en Catoira. A dirección da obra corre a cargo do mesmo. A 
presentación ao concurso esixe a presentación de dous sobres (A e B) adxuntos e pechados 
que conteñan: o sobre A orixinais, mecanografiados e por quintuplicado sen asinar, co 
título da obra e o pseudónimo do/a autor/a que permita a súa posterior identificación, así 
como un precaderno de dirección no que se describa a posta en escena do espectáculo.O 
sobre B debe incluír o nome, teléfono, enderezo do/a autor/a, xunto coa fotocopia do DNI, 
indicando por fora o título da obra e o pseudónimo do/a autor/a. Os residentes do concello 
escribirán "Catoira" no exterior do mesmo. Os dous sobres deben ir pechados para enviar 
ao enderezo Concello de Catoira , Rúa do Concello, 6, Catoira Pontevedra antes do 31 de 
xañeiro do 2006. Establécese un único premio de 4.808 euros que conleva a obriga de 
dirixir ensaios, ambientación, escenografía, atrezo e os seis días de escenificación nas 
Torres de Oeste. Se o autor/ a propón a outra persoa para a dirección será baixo a súa 
responsabilidade artística e económica. Ademais da  calidade das obras valorarase a 
visibilidade da súa posta en escena así como a innovación no libreto e que os autores non 
representaran as obras en anos anteriores. A organización e composición do xurado 
corresponde á USC e ao Concello de Catoira e formarán parte do mesmo a Concellería de 
Cultura do Concello de Catoira, tres persoeiros do mundo do teatro e un representante da 
USC. A resolución farase pública no mes de febreiro 2006 e será comunicada a través dos 
medios de comunicación. O xurado pode declarar deserto o premio se non reúne as 
condicións artísticas e de calidade. O autor da obra premiada cede en exclusiva ao Concello 



os dereitos de reproducción, distribución, comunicación pública e transformación da obra, 
en todo o territorio da Unión Europea, para a súa explotación e execución teatral, edición e 
producción. Dado que a convocatoria e bianual, unha das obras será elexida para 
representación do ano seguinte ao da convocatoria tendo en conta que o/a autor/a non 
representara en anos anteriores. Neste caso terán preferencia os residentes en Catoira para 
darlle así oportunidade ás persoas de Catoira. Na presente convocatoria o galardoado foi o 
catoirense Ismael Sobrino coa obra Os dez normandos, estreada o 1 de agosto e 
representada todos os días da Semana Vikinga a partir das dez e media da noite.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.Angueira, 'Sobrino gana el Premio de teatro vikingo con 'Os dez normandos'', Diario 
de Arousa, 'Ulla/Umia', 15 xullo 2005, p. 31. 
 
Dáse conta da concesión do Premio de Teatro Romería Vikinga a Ismael Sobrino polo texto 
Os dez normandos. Resúmese o argumento da obra e anúnciase a súa representación 
durante toda a semana previa aos festexos. Neste sentido, infórmase do inicio dos ensaios e 
do grupo de persoas implicadas na posta en escena da peza. 
 
 
 
Premio teatral "Mácara" 
Galardón que entrega o grupo Metátese Teatro e a Orde de Donas e Cabaleiros do Priorato 
de Vilar de Donas Os Lobos. a entrega do premio realízase no marco da VI Mostra de 
Teatro Amador de Palas de Rei e nesta edición foi para Cándido Pazó. 
 
 
 
 
VIIIº Premios "MAX" de teatro 
En 1998 naceron os premios Max das Artes Escénicas co propósito de estimular e premiar 
o talento dos artistas e profesionais das artes escénicas. A este premio concorren todos os 
espectáculos estreados ou en xira na temporada anterior. Os premios concédense en 
distintos apartados como autores, traductores, adaptadores, compositores, escenografía, 
iluminación, etc., que son elixidos mediante os votos dos seus compañeiros. Dentro do 
apartado do premio ao mellor autor teatral nas primeiras convocatorias só se contemplaba a 
escritura en castelán, pero máis tarde tívose tamén en conta as outras linguas do estado. 
Deste xeito, nesta sexta edición, o premiado na categoría de mellor autor teatral en galego 
foi José Luis Prieto Roca pola obra Fobias. Na anterior edición este premio recaera en 
Cándido Pazó. 
 
 
 
Referencias varias: 
 



- Juan Vicente Múñoz, 'Yo, Claudio' y 'Doña Rosita la Soltera', favoritas a los premios 
Max', La Voz de Galicia, 'Espectáculos', 20 xaneiro 2005, p. 48. 
 
Anúncianse algúns dos competidores galegos que optan ao 'Premio Max de Teatro'. Na 
categoría estabelecida para os autores en cada unha das linguas do estado, están, no 
apartado de lingua galega: Eduardo Alonso, Vicente Montoto e Xosé Luís Prieto Roca. A 
compañía galega Nova Galega de Danza opta co espectáculo Alento, producido por 
Nordesía, ao premio de mellor espectáculo revelación. 
 
 
- MARÉ, 'Fobias, Pallasos ou Ensaio', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 20 xaneiro 2005, p. 43. 
 
Anúncianse os tres candidatos galegos que optan ao premio Max na categoría de mellor 
autor teatral en galego na súa oitava edición. Os tres posibles gañadores son Eduardo 
Alonso, por Ensaio, Vicente Montoto por Pallasos e José Luís Prieto por Fobias. 
Aprovéitase para achegarse á traxectoria profesional de cada un. 
 
 
- M.J. Rico, 'O que intento é poñer un trociño do mundo á vista dos demais', Diario de 
Ferrol, 'Ferrol', 23 xaneiro 2005, p. 11. 
 
Entrevístase a José Luís Prieto, dramaturgo nominado por segundo ano aos premios Max, 
neste caso polo guión de Fobias. O autor reflexiona sobre o teatro en xeral e o da súa 
comarca, Narón, en particular; considera que a demanda teatral alí é superior á instalación 
que hai, aínda que tamén recoñece que a situación do teatro en Galicia é  difícil pois hai 
moitas compañías e produccións pero é difícil vivir diso. Algunhas das obras do autor foron 
representadas por outras compañías do estado español e el atópase traballando coa 
compañía Bucanero na obra Por un millón de dólares. 
 
 
- R.M., 'Alento', de Nova Galega de Danza, opta ós premios Max', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 
10 febreiro 2005, p. 45. 
 
Infórmase de que a montaxe Alento, da Nova Galega de Danza, foi seleccionada na 
categoría de Espectáculo Revelación na VIII edición dos premios Max. A montaxe procura 
unha nova estética para a música e a danza feitas en Galiza. Esta categoría tenta recoñecer e 
reivindicar aquelas montaxes escénicas menos comerciais. A Sociedade Xeral de Autores e 
Editores, organizadora do evento, escolle en cada unha das comunidades autónomas (agás 
Cantabria) as dezaseis obras candidatas. 
 
 
- Maré, 'Catro galegos compiten nos 'Max', que se resolve hoxe', Galicia Hoxe, 'Maré', 12 
marzo 2005, p. 41. 
 
Anúnciase a celebración dos 'Premios Max das Artes Escénicas' que anualmente outorga a 
Sociedade Xeral de Autores e Editores (SXAE). Nela, tres dramaturgos dispútanse a 
candidatura a mellor autor teatral en galego: Eduardo Alonso (Ensaio), Vicente Montoto 



(Pallasos) e José Luís Prieto (Fobias),  a compañía Nova Galega de Danza tamén podería 
ser elixida como Espectáculo Revelación coa súa montaxe Alento. 
 
 
- Camilo Franco, 'Yo, claudio' parte como favorita a los premios Max de teatro', La Voz de 
Galicia, 'Espectaculos', 14 marzo 2005, p. 64. 
 
Anúncianse algúns dos candidatos á VIII edición dos 'Premios Max das Artes Escénicas' 
que serán elixidos por medio de catorce mil persoas con dereito a voto e supoñen un 
recoñecemento para os profesionais do teatro e da danza do estado. Destácase o elevado 
número de categorías ás que opta a obra Yo, Claudio  (seis) e Doña Rosita la soltera 
(cinco). Tres autores galegos: Eduardo Alonso, José Luís Prieto e Vicente Montoto, 
dispútanse o galardón a mellor autor teatral en galego. 
 
 
 
- Maré, 'A escena galega desde fóra', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 marzo 2005, p. 36. 
 
Anúncianse algúns dos candidatos aos 'Premios Max' convocados pola Sociedad Xeral de 
Autores e Editores (SXAE) que cumplen a súa VIII edición. Entre eles, algúns galegos 
optan tamén ao premio, como Xosé Luís Prieto, que coa obra Fobias, compite con Eduardo 
Alonso seleccionado por Ensaio e con Vicente Montoto por Pallasos na categoría de autor 
teatral en galego. Estes premios recollen os considerados mellores espectáculos estreados 
entre o 1 de outubro de 2003 e o 30 de setembro de 2004. Tamén a compañía Nova Galega 
de Danza opta ao recoñecemento de mellor espectáculo revelación.  
 
 
- Camilo Franco, 'Xosé Luís Prieto gana por segunda vez el Max al mejor autor gallego', La 
Voz de Galicia, 'Espectáculos', 15 marzo 2005, p. 53. 
 
Anúncianse algúns dos nomes dos gañadores na última edición dos 'Premios Max'. Así, o 
galego Xosé Luís Prieto conseguiu por segunda vez o premio por mellor texto en galego 
coa obra Fobias, representada pola compañía Lagarta Lagarta. Considérase que os premios 
estiveron máis repartidos do que as nominacións facían pensar. Outros premiados foron 
Alonso de Santos por mellor adaptación e Héctor Alterio por mellor interpretación; como 
mellor obra escolleuse a Sobre horacios y curiacios de Teatro de la Abadía. No terreo da 
danza, a escena galega ficou sen ver premiado o primeiro espectáculo de Nova Galega de 
Danza. 
  
 
 
- Rosana Torres/Vicenta Cobo, 'El compositor y director Carles Santos logra tres premios 
Max por su última ópera', El País, 'Espectáculos', 16 marzo 2005, p. 46. 
 
Detállanse os galardoados nos VIII Premios Max das Artes Escénicas onde os propios 
profesionais do teatro e danza, La Sociedad General de Actores y Editores (SGAE),  
entregan vintesete premios a seus compañeiros de profesión. Nesta edición, Carles Santos, 



foi o máis premiado, conseguindo tres estatuíñas: composición, dirección e mellor 
espectáculo de teatro musical pola ópera El compositor, la cantante, el cocinero y la 
pecadora. Outros premiados foron Fernando Fernán Gómez, escollido por terceiro ano 
como mellor autor teatral, neste caso por Morir cuerdo y vivir loco e Rosa María Sarda 
polo se u traballo en Wit e Héctor Alterio por Yo, Claudio, como mellor actriz e actor 
principais. O premio de honra foi para José María Rodríguez Méndez. 
 
 
- Quico Alsedo, 'Carles Santos, La Abadía y La Yerbabuena triunfan en unos Premios Max 
repartidos', El Mundo, 'Cultura', 16 marzo 2005, p. 54. 
 
Resúmese o transcurso da VIII edición dos 'Premios Max'de teatro e danza, celebrados no 
Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara. En opinión do xornalista, os premios estiveron 
"moi repartidos". Destácase o triunfo de Carles Santos, que obtivo os premios a mellor 
composición e dirección musical por El compositor, la cantat, el cuiner i la pecadora; 
tamén Rosa María Sarda, como mellor actriz, e Sol Picó por mellor coreografía, Cesc 
Gelabert e Eva La Yerbabuena como mellores intérpretes por 8421 e A cal y canto. Sinálase 
tamén que o premio de honra foi para José María Rodríguez Méndez. 
 
 
- Belén Monge, 'Os MAX das sorpresas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 16 marzo 2005, p. 45. 
 
Detállanse as persoas galardoadas na gala da VIII edición dos Premios Max das artes 
escénicas. Un deles foi para José Luís Prieto Roca, autor galego recoñecido por segunda 
vez neste certame como mellor autor teatral en galego pola súa obra Fobias. Outros galegos 
candidatos eran Mabel Rivera e Celso Bugallo na modalidade de mellor actriz e actor 
secundarios. 
 
 
- P. Hermida, 'Xosé Luís prieto, premio Max, bate récords a base de ironía', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 18 marzo 2005, p. 73. 
 
Destácanse os éxitos acadados polo autor teatral Xosé Luís Prieto, quen vén de recibir o 
'Premio Max' ao mellor autor teatral en galego, premio que xa recibira nunha ocasión. A 
súa obra Fobias opta a sete candidaturas nos premios de teatro María Casares. Sublíñanse a 
ironía e a realidade como receita do seu éxito. 
 
 
 
Vº Premio de interpretación teatral "Maruxa Villanueva" 
O Concello de Padrón convoca 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. A el 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 cun premio de 1.202 euros, diploma acreditativo e estatuíña 
de bronce que representa o busto de Maruxa Villanueva. O xurado estivo composto nesta 
ocasión polo alcalde Jesús Villamor Calvo (presidente), o edil de Cultura Manuel Baltar, o 



edil independente Luis de Dios, e os críticos teatrais: Euloxio Rodríguez Ruibal, Rubén 
García, Camilo Franco, Yolanda Ogando, Inma López, Francisco Pillado, Manuel Vieites e 
Miguel Gómez Segade. Este xurado decidiu premiar nesta terceira edición a Rosa Álvarez 
Cabo pola súa traxectoria teatral. Os gañadores das anteriores edicións foran Roberto Vidal 
Bolaño e Susana Dans. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Uxía López, 'Entregados los premios Camilo José Cela y Maruxa Villanueva', La Voz de 
Galicia, 'Comarcas', 19 febreiro 2005, p. L13. 
 
Anúnciase a entrega dos premios "Camilo José Cela 2004" de narrativa outorgado a Enma 
Pedreira, primeira muller que o obtén, pola obra Silencio polas sereas e o "Maruxa 
Villanueva 2004" de interpretación teatral, concedido a Manuel Lourenzo Pérez. No 
certame, que se celebrou no Concello de Padrón, estiveron presentes membros do goberno 
local.       
 
 
 
XIIº Premio de Teatro "Rafael Dieste" 
Este premio, que non se convocara dende o ano 2001, creouse coa intención de 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. A Deputación Provincial da 
Coruña, entidade convocante, estabeleceu que ao XIº Premio de Teatro "Rafael Dieste" 
poderán 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 con 6050 euros. A Deputación publicará a obra premiada, reservándose 
durante un prazo de dezaoito meses os dereitos de editala e de representala, e entregará ao 
gañador trinta exemplares, do mesmo xeito que poderá contratar unha compañía teatral 
galega para realizar a montaxe e representación da obra premiada, sen que isto supoña unha 
compensación complementaria para o autor. As obras serán de tema e extensión libres, e 
presentaranse por quintuplicado, en exemplares separados, mecanografados a dobre 
espacio, en tamaño DIN A4, por unha soa cara, numerados, grampados ou encadernados. 
Os orixinais presentaranse baixo un título e un lema, na plica constará o título e o lema no 
seu exterior e no interior o nome e apelidos do autor, o seu enderezo, nacionalidade e 
número de teléfono. Os participantes terán 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 dará lugar á súa exclusión do concurso. O xurado actuará en pleno, en 
sesión a ser posíbel única, sendo necesaria a asistencia dos dous tercios dos seus membros. 
As deliberacións serán secretas e delas redactarase a acta correspondente. Sendo un dos 
obxectivos deste concurso a posta en escena da obra premiada, estimaranse positivamente 
os factores que incidan na súa viabilidade escénica: número de personaxes, condicións 
técnicas, etc. O xurado non poderá declarar deserto o premio e a súa proposta será obxecto 
de resolución da Presidencia desta Deputación, que é o órgano competente para resolver o 
premio. Nesta convocatoria o prazo de admisión de orixinais rematou o día 20 de abril e os 



textos tiveron que enviarse á Deputación da Coruña, Avda. Alférez Provisional, s/n, 15006, 
A Coruña, indicando no sobre "XIIº Premio de Teatro Rafael Dieste". O xurado estivo 
presidido polo titular do organismo provincial, Salvador Fernández Moreda, e integrado 
polo responsábel da área de Cultura, Celestino Poza, Inma López, Raúl Dans, Manuel 
Vieites, Xosé Manuel Rabón e Luma Gómez, con Damián Vilalaín como coordinador. O 
gañador desta edición foi o dramaturgo Gustavo Pernas, coa obra  Final de película, de 
entre un total de 26 orixinais.A obra finalista foi Alén das brumas, de Teresa González e 
tamén se presentou o libro A ciencia dos anxos, de Inma Antonio, obra gañadora da edición 
pasada.. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Inmaculada López Silva, 'Entrevista a: Gustavo Pernas', Revista Galega de Teatro, nº 44, 
2005. 
 
Por mor de lle ser outorgado a Gustavo Pernas Cora o premio Rafael Dieste de Teatro pola 
súa última obra dramática, Final de película, e despois de facer unha pequena reseña 
biográfica e operística del, amósasenos unha enquisa onde se fala do premio Rafael Dieste 
de Teatro, a importancia que este premio lle concede ao percurso profesional e a 
determinación que os premios causar na vida laboral dun director de escena ou dun actor, 
para rematar falando sobre a obra premiada, e do futuro do teatro despois do cambio 
político no ano 2005. 
 
 
- A. Mallo, 'Nos pasos de Andrés Gaos, Rafael Dieste e Díaz Pardo', Galicia Hoxe, 
'MARÉ', 3 marzo 2005, p. 38. 
 
Preséntanse  as particularidades que se introducen na organización dos premios bienais para 
partituras musicais Andrés Gaos, nos Rafael Dieste de teatro e os Isaac Díaz Pardo das artes 
plásticas. Os premios contarán con coordinadores para tentar promocionar máis e mellor o 
premio.  
 
 
- Rodríguez Maneiro, 'Los premios de la Diputación', El Ideal Gallego, 'Pluma del día', 22 
marzo 2005, p. 25. 
 
Anúncianse diferentes premios que a Deputación Provincial da Coruña convoca 
anualmente: o premio de artes plásticas, o de narrativa, o de banda deseñada, e o de teatro 
Rafael Dieste, que premia con seis mil cincuenta euros obras inéditas que son publicadas e 
ás que se subvenciona a montaxe e a representación. 
 
 
- MARÉ, '26 obras no premio dramático da Deputación', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 27 maio 
2005, p. 41. 
 



Anunciase a XII edición deste premio de teatro ao que se presentan vinteseis orixinais e 
que, convocada pola Deputación da Coruña, concede como premio seis mil cincuenta 
euros, a publicación e a representación da obra por distintos concellos da provincia. O 
xurado está composto por persoeiros do mundo da cultura e presidido por Salvador 
Fernández Moreda. 
 
 
- Ana Rodríguez, 'Gustavo Pernas gaña o Rafael Dieste con 'Final de película', La Opinión, 
'Cultura', 28 maio 2005, p. 54. 
 
Preséntase a Gustavo Pernas como gañador, por segunda vez, deste premio, na súa décimo 
segunda  edición. Nesta ocasión foi Final de película a obra que o fixo merecedor do 
galardón. A voceira do xurado, Luma Gómez, destacou a obra premiada pola súa 
complexidade formal, pola interrelación entre os personaxes e pola importante actualidade 
temática; nela, seis personaxes nunha sala de cine, cuxa proxección vese interrompida, 
presentan o seu propio final para a película. 
 
 
- A.R., 'Estamos nun tempo no que os textos de teatro non se valoran o suficiente', La 
Opinión, 'Cultura', 28 maio 2005, p. 54. 
 
Recóllense as impresións de Gustavo Pernas sobre o teatro galego e sobre a súa producción 
teatral. Para el, o teatro galego é un "traballo de resistencia" debido a súa falta de apoios e 
infraestruturas. O texto co que gañou por segunda vez o premio, Final de película, resulta 
de unir as súas dúas paixóns: teatro e cine, e considera que, excepto pola constante de 
presentar as personaxes en lugares pechados, é diferente formal e dramaticamente a obras 
anteriores como Footing ou Paso de cebra. 
 
 
- V.O., 'Gustavo Pernas Cora gana por segunda vez el duocécimo premio de teatro Rafael 
Dieste', La Voz de Galicia, 'Cultura', 28 maio 2005, p. 56. 
 
Anúnciase a persoa gañadora na décimo segunda edición destes premios. Neste caso, foi 
Gustavo pernas Cora con Final de película a escollida entre vinteseis orixinais presentados, 
entre os que se encontraba Alén das brumas de Teresa González Costa, obra que quedou 
finalista. A obra premiada, do profesor de guión, teatro e linguaxes audiovisuais da Escola 
de Imaxe e Son da Coruña, será publicada e levada a diferentes escenarios da provincia, 
ademais de conseguir os seis mil cincuenta euros cos que está dotado o galardón. 
 
 
- Albino Mallo, 'Gustavo Pernas gaña o premio Rafael Dieste por segunda vez', El Correo 
Gallego, 'hoy', 28 maio 2005, p. 76. 
 
Achéganos ao argumento da obra Final de película e as decisións que levaron ao xurado a 
conceder por unanimidade ao autor desta obra, este premio de teatro na súa XII 
convocatoria. O premio foi concedido pola Deputación da Coruña ao escritor, director e 
actor, quen recoñeceu que lle gustaría que fose a compañía na que traballa, Áncora 



Produccións, a que a representase. 
 
 
 
- Eduardo Álvarez, 'Por un final de película', Galicia en el mundo, 'MARÉ', 28 maio 2005, 
p. 42. 
 
Preséntase a Final de película como texto gañador do premio Rafael Dieste, o que supón a 
posibilidade de publicar a obra e levala á escena. Considérase ao autor, Gustavo Pernas, 
unha figura salientábel da escena galega; e sinálase que o dramaturgo, que xa ten recibido 
outros galardóns do teatro galego, fundou con Ánxela Abalo en 1989 a compañía Áncora 
Produccións, na que dirixe e interpreta os seus propios textos. 
 
 
- Patricia Pérez, 'Para superar a realidade é necesaria a ficción', El Ideal Gallego, 'La 
Galería', 5 xuño 2005, p. 9. 
 
Entrevístase a Gustavo Pernas, quen recibiu por segunda vez este premio. Tras unha 
pequena presentación da súa formación e percurso profesional como director e actor de 
teatro, pregúntaselle pola recepción do premio, polo seu traballo e pola súa concepción 
teatral. Así, el considera o premio un estímulo para continuar escribindo, denuncia a falta 
de dotacións económicas que fan difícil construír montaxes e analiza a súa producción 
como guiada pola constante da mestura das partes dramáticas coas expresións cómicas. 
Recoñece que na súa traxectoria profesional guíase pola procura de explicación da 
realidade e da vida e pola paixón. 
 
 
- Adriana Rodríguez, 'Gustavo Pernas recibe o Rafael Dieste da man do presidente da 
Deputación de A Coruña', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 5 xuño 2005, p. 
29. 
 
Infórmase da concesión a Gustavo Pernas do primeiro premio Rafael Dieste de teatro, 
dotado con seis mil euros. Sinálase que o dramaturgo xa conseguira este premio nunha 
convocatoria anterior, e que neste caso a obra coa que o acadou foi Final de película. 
 
 
- MARÉ, 'A produción teatral de Dieste, a análise na Coruña', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 4 
xullo 2005, p. 31. 
 
Anúnciase o ciclo de conferencias 'Arredor de Dieste' que a deputación da Coruña organiza 
con motivo da XII edición do Premio Rafael Dieste. 
 
 
- Marta G.M., 'El premio 'Rafael Dieste' está ya en manos de Gustavo Pernas', El Ideal 
Gallego, 'A Coruña', 9 xullo 2005, p. 16. 
 
Anúnciase a Gustavo Pernas como gañador do XII 'Premio de Teatro Rafael Dieste'. Tamén 



se presenta a edición impresa da obra A ciencia dos anxos, gañadora da edición anterior. O 
presidente da Deputación da Coruña considera que este galardón, é o máis importante dos 
convocados na Galiza e supón un compromiso da institución coa literatura e co teatro. 
 
 
 
- D.V., 'La Diputación coruñesa edita 'A ciencia dos anxos' y publicará una obra sobre 
Dieste', La Voz de Galicia, 'Cultura', 9 xullo 2005, p. 51. 
 
Infórmase da publicación da obra teatral A ciencia dos anxos da gañadora do Premio de 
teatro Rafael Dieste 2003, Inma Antonio, actriz, escritora e deseñadora, quen considera que 
o papel do teatro é promover a reflexión. 
 
 
 
 
XIVº Premio "Álvaro Cunqueiro" para textos teatrais 
Premio instituído polo Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM) para 
promover o ámbito da literatura teatral galega contemporánea e incentivar a creatividade na 
dramaturxia. Os interesados deben remitir ou entregar nas oficinas do IGAEM os seus 
textos inéditos, escritos en galego normativo, non representados nin premiados noutros 
concursos, de temática libre e sen límite de extensión, a excepción das pezas de teatro 
breve. O premio está dotado de 6.025 euros e a obra premiada é publicada na colección "Os 
libros do Centro Dramático Galego", coeditada con Edicións Xerais. Nesta edición o 
xurado, formado por Laura Tato, Pillado Maior, Camilo Franco e Antón Lopo (gañador da 
edición anterior), escolleu a obra de Rubén Ruibal Limpeza de Sangue entre un total de 
quince orixinais.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Sobe o pano dos premios', Galicia en el mundo, 'MARÉ', 1 xuño 2005, p. 44. 
 
Anúnciase a apertura do prazo para presentarse á XIV edición dos 'Premios Álvaro 
Cunqueiro' de textos teatrais e á III do Premio Internacional de 'Barriga verde' de teatro 
para títeres, os dous convocados polo Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais 
(IGAEM). As obras gañadoras publicaranse na colección 'Os libros do Centro Dramático 
Galego' que coedita Xerais e que promove  a posta en escena, difundindo o teatro en 
galego. Os textos deben ser inéditos e escritos en galego normativizado. 
 
 
 
- M.A., 'Un Cunqueiro para o teatro', Galicia Hoxe, 'Maré', 6 agosto 2005, p. 48. 
 
Anúnciase a convocatoria do Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais, outorgado polo 
IGAEM, concretando o prazo de admisión de orixinais. Brevemente repásase a historia do 



Premio no relativo á data de institución e afáns que o moven. Por último, achéganse as 
esixencias ás que se han de adaptar os textos que concorran ao galardón, e explicítase a súa 
dotación económica. 
 
 
- E.P., 'Hoxe decídese o Álvaro Cunqueiro de teatro', El Correo Gallego, 'Hoy', 27 outubro 
2005, p. 74. 
 
Infórmase de que nese día o xurado do XIV Premio Álvaro Cunqueiro de teatro escollerá 
ao merecedor do galardón entre os quince textos presentados. Achéganse sucintamente 
algúns datos sobre o Premio: lonxevidade, anteriores galardoados, dotación económica, etc. 
 
 
- E.P., 'Rubén Ruibal, premio Cunqueiro de teatro', El Correo Gallego, 'Hoy', 28 outubro 
2005, p. 75. 
 
Infórmase da concesión do Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais 2005 a Rubén 
Ruibal Armesto pola obra Limpeza de sangue. Lémbrase a dotación económica que leva 
aparellada o Premio, ao tempo que se remarca que a obra gañadora será publicada polo 
IGAEM e Edicións Xerais. 
 
 
- MARÉ, 'En memoria de Vidal Bolaño', Galicia Hoxe, 'Maré', 28 outubro 2005, p. 37. 
 
Achéganse os comentarios de Rubén Ruibal, o recente gañador do premio de teatro Álvaro 
Cunqueiro, que obtivo o galardón coa obra Limpeza de sangue, dedicada a Roberto Vidal 
Bolaño e, concretamente, á súa obra Doentes. Ruibal explica que el non levará a obra 
gañadora á escena porque xa viviu a experiencia de ser empresario e non lle gustou. 
Finalmente, fai unha defensa da compañía á que pertence, (e tamén á que pertenceu 
Bolaño), Teatro do Aquí, debido ás reducidas subvencións que esta recibiu por parte do 
IGAEM. 
 
- Camilo Franco, ''Pénsanse que os lumpen dan medo, pero son xente tenra'', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 1 novembro 2005, p. 40. 
 
Entrevista a Rubén Ruibal a propósito do galardón "Álvaro Cunqueiro", recibido pola obra 
Limpeza de sangue. Entre outras cousas, o autor entrevistado afirma que con esta obra 
quixo realizar unha homenaxe a Vidal Bolaño. Ademais, responde a preguntas sobre a 
vinculación entre os dramaturgos e a actividade teatral, ou as posibilidades que estes teñen 
de ver as súas obras representadas en  Galicia. Ruibal afirma que, á marxe de traballar para 
unha compañía, poucos dramaturgos poden ver a súa escrita en escena. 
 
- R.V.A., 'Rubén Ruibal gaña o Álvaro Cunqueiro de Teatro', A Nosa Terra, nº 1.196, 
'Cultura', 3 novembro 2005, p. 25. 
 
Infórmase da concesión do Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais 2005 a Rubén 
Ruibal Armesto pola obra Limpeza de sangue. Explicítanse os galardóns que leva asociados 



o premio (dotación económica e publicación do texto), que resulta ser o máis lonxevo no 
eido da dramaturxia galega. Resúmense os traballos de Armesto no campo do teatro, 
intercalando as súas palabras a respecto desa mesma traxectoria e de como valora a súa 
faceta de dramaturgo. Remátase incluíndo a nómina de premiados nas edicións anteriores.  
 
 
 
X.4. INVESTIGACIÓN 
 
 
IIIº Premio "Centro Ramón Piñeiro" de Ensaio breve 
O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades convoca por primeira vez 
este premio no seu décimo aniversario para homenaxear a figura do ilustre galeguista 
Ramón Piñeiro López e, ao mesmo tempo, contribuír á difusión do ensaio breve en lingua 
galega, xénero que Ramón Piñeiro cultivou con asiduidade e ao que fixo importantes 
contribucións. Nel 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). Os traballos, que deberán 
estar asinados cun lema ou pseudónimo, deberán ter unha extensión máxima de sesenta 
páxinas e mínima de corenta que conteñan de trinta a trinta e dúas liñas por páxina. O autor 
do ensaio premiado recibirá 3.000 euros e este será publicado na colección "Cadernos 
Ramón Piñeiro" polo Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Este 
galardón será único e indivisíbel e o xurado, formado por personalidades de relevo da vida 
cultural galega, poderá recomendar a publicación de traballos de interese que presentaron 
pero que non recibiran o premio e así mesmo poderá declaralo deserto. O prazo de 
presentación de orixinais remata o 28 de outubro. A resolución do xurado, presidido por 
Anxo González Fernández, e formado por Andrés Torres Queiruga, Xosé Manuel García 
Iglesias, Anxo Tarrío Varela e Luís Alonso Girgado, deuse a coñecer o 28 de novembro 
nun acto de homenaxe a Ramón Piñeiro e Constantino García. O gañador desta primeira 
edición foi o investigador ferrolán José Ángel García López polo traballo titulado Ideas 
sobre a lingua galega de Manuel Murguía. 
 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Xulio Valcárcel, 'III Premio de Ensaio Centro Ramón Piñeiro', El Ideal Gallego, 'Páxina 
Literaria', 1 maio 2005, p. 4. 
 
Recolle os datos da convocatoria do premio. 
 
 
- MARÉ, 'A voz do home bifronte', Galicia Hoxe, 'Maré', 1 decembro 2005, p. 35. 
 



Recolle as palabras de Manuel Forcadela, gañador do Premio Ramón Piñeiro de Ensaio co 
traballo Diálogos na néboa: Álvaro Cunqueiro e Ramón Piñeiro, xénese da Literatura de 
postguerra, nas que afirma que a obra é unha parte dun longo ensaios obre Cunqueiro que 
ten inédito. O anaco presentado céntrase nas relacións literarias entre Piñeiro e Cunqueiro 
comezando polo artigo publicado nos Cadernos de Grial en 1952. A seguir analiza o 
contido e repasa brevemente a traxectoria do premiado. 
 
 
IVº Premio "Manuel Murguía" de Ensaio 
Dotado cun premio de 6.050 euros e a publicación da obra gañadora, convócao a 
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". Pode concorrer 
todo tipo de ensaios de carácter histórico referidos á provincia coruñesa. A extensión dos 
textos será libre e enviaranse por quintuplicado, en exemplares separados, mecanografados 
a dobre espacio, por unha soa cara, en tamaño DIN A4, numerados, grampados ou 
encadernados. Os orixinais presentaranse baixo un título e un lema no seu exterior e 
contendo no interior o nome e apelidos do autor, o seu enderezo, nacionalidade e número 
de teléfono. Deberán enviarse á sede da Deputación da Coruña (Avda. Alférez Provisional 
s/n., 15006 A Coruña). O xurado desta edición premiou a obra A Raíña Lupa. As orixes 
pagás de Santiago, de Antonio Balboa Salgado. 
 
 
Referencias varias: 
 
- C.P., ''Lupa, polo feito de ser muller e pagá, é o reverso do Apóstolo'', La Voz de Galicia, 
'Santiago', 15 setembro 2005, p. 2. 
 
Entrevista a Antonio Balboa Salgado, autor da obra A raíña Lupa. As orixes pagás de 
Santiago, Premio de Ensaio Manuel Murguía. O autor analiza como a Igrexa empregou 
tradicións locais precristiáns, como a da raíña Lupa, para dar lexitimidade a presenza dos 
restos do apóstolo en Santiago. 
 
 
Premio "Ramón Piñeiro" de Ensaio 
A Editorial Galaxia convocou por primeira vez este premio no ano 2001 con motivo do seu 
cincuentenario e co propósito de estimular a reflexión dende Galicia. Na cuarta edición 
sumaríaselle na convocatoria a empresa eléctrica Unión Fenosa. Nel poden participar todas 
aquelas persoas que presenten escritos orixinais e inéditos en lingua galega, segundo a 
normativa vixente. A extensión dos traballos abranguerá entre douscentos mil e trescentos 
mil caracteres, incluídos espazos. Deberán ser presentados por quintuplicado, en formato 
DIN A4, mecanografados a dobre espazo e por unha soa cara. O tema dos ensaios será libre 
e os traballos deberán evitar o enfoque de investigación especializada ou de carácter 
estrictamente académico. Os orixinais enviaranse por correo certificado, baixo plica, á 
Editorial Galaxia (R/ Reconquista, 1, 36201 Vigo), indicando no sobre "IV Premio "Ramón 
Piñeiro" de Ensaio". Estabelécese un único premio, consistente en 3.005 euros e unha 
escultura conmemorativa, que será outorgado ao ensaio que posúa maior fondura e 
orixinalidade e reúna suficientes méritos estilísticos e literarios. 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". O xurado desta edición, composto por Xan 
Bouzada, Víctor F. Freixanes, Susana Reboreda, Dolores Vilavedra, Xosé López e Carlos 
Lema como secretario, elixiu como ensaio gañador o titulado O suxeito posmoderno, entre 
a estética e o consumo, de Rebeca Baceiredo. Ademais, deuse a coñecer a obra gañadora da 
edición anterior, titulada Outro idioma é posible, da autoría de Teresa Moure. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Xosé López, 'Rebeca Baceiredo, premio Ramón Piñeiro de Ensaio', Grial, nº 168, 'O rego 
da cultura', 2005, p. 9. 
 
O autor refírese á concesión do Premio Ramón Piñeiro de Ensaio a Rebeca Baceiredo pola 
obra O suxeito posmoderno, na que o xurado destacaría, entre outros aspectos, a súa 
ambición totalizadora, o talante filosófico e o coidado no estilo. Apúntase algún dato sobre 
a traxectoria académica da autora, licenciada en Ciencias da Comunicación e actualmente 
doutoranda en filosofía. Con respecto ao traballo premiado, descríbese coma un discurso 
artellado desde unha óptica multidisciplinar, en que se reflexiona sobre os efectos dos 
procesos de comunicación conexionados coa cultura contemporánea, calibrados ou medidos 
en relación ao individuo do século XXI. 
 
 
- MARÉ, 'Mañá decídese o Premio Ramón Piñeiro de Ensaio', Galicia Hoxe, 'Maré', 19 
xaneiro 2005, p. 45. 
 
Anuncia a celebración do acto no que se fará público o nome do gañador do premio. 
 
 
- José Matamoros, 'Premio de ensayo', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 21 xaneiro 
2005, p. L15. 
 
Dá conta da concesión do premio na edición anterior á escritora Teresa Moure polo libro 
Outro idioma é posible, no que se defende a elaboración dunha lingua artificial de uso 
práctico e instrumental que salvagarde as propias de cada pobo e, ao mesmo tempo, sexa de 
dominio común. Indica, ademais, que a obra Cultura popular e imaxinario social resultou 
finalista no certame. 
 
 
- LIF, 'O 'Ramón Piñeiro' premia un libro sobre a necesidade da diversidade lingüística', El 
Progreso, 'Cultura', 21 xaneiro 2005, p. 83. 
 
Informa da obtención do premio por parte de Teresa Moure e resalta que o texto gañador 
foi definido polo xurado como "un alegato suxerente que presenta un problema actual". 
 
 
- V. Oliveira, 'A esperanza do esperanto', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 21 xaneiro 2005, p. 42. 



 
Comenta os contidos do libro de Teresa Moure, un texto que, segundo as declaracións da 
autora, xurdiu da reflexión sobre a falta de consenso á hora de decidir qué lingua se debe 
empregar nos intercambios das relacións internacionais. 
 
 
- Concha Pino, 'Temos dereito á forma de estar no mundo que nos dá a lingua', La Voz de 
Galicia, 'En dos minutos', 26 xaneiro 2005, p. L2. 
 
Entrevista a Teresa Moure, gañadora da anterior edición do certame, na que a lingüista e 
profesora expresa as súas opinións sobre o funcionamento das linguas no contexto da 
globalización e o compromiso político dos investigadores. 
 
 
- A.N.T., 'Teresa Moure reivindica as linguas artificiais', A Nosa Terra, nº 1.161, 'Cultura', 
27 xaneiro 2005, p. 24. 
 
Explica as ideas fundamentais da obra gañadora da edición anterior do certame, Outro 
idioma é posible, da lingüista e profesora Teresa Moure. Salienta que a autora analiza a 
historia das linguas artificiais, a súa viabilidade técnica e a súa posíbel utilización como 
idioma alternativo que ao tempo respecte a pluralidade lingüística, presentando, así, a 
recuperación do esperanto como un proxecto utópico capaz de neutralizar o entronizamento 
do inglés como lingua internacional. 
 
 
- Maré, 'Vento en popa a toda vela', Galicia Hoxe, 'Maré', 24 xuño 2005, p. 42. 
 
Destaca o éxito obtido por Teresa Moure trala obtención de catro premios nun breve 
período de tempo. En canto a Outro idioma é posible, subliña que a autora propón un 
"ecomultilingüismo radical" que pretende integrar a ecoloxía como diversidade e "o 
multilingüismo como a posibilidade de falar varias linguas con facilidade".  
 
 
- Jaureguizar, 'Unha reflexión sobre a persoa como espectadora gaña o 'Ramón Piñeiro'', El 
Progreso, 'Cultura y Comunicación', 15 decembro 2005, p. 88. 
 
Anuncia que Rebeca Baceiredo foi galardoada co Premio de Ensaio Ramón Piñeiro co 
estudo O suxeito posmoderno, onde se analiza o individuo como espectador posmoderno 
partindo da neuroloxía. Tamén examina á "sociedade occidental como sociedade 
posmoderna". Afirma que a nosa cultura está dominada polo mercado. E sinala que o punto 
básico é a educación. Conclúe falando dos membros do xurado. 
 
- Concha Pino, 'Unha autora novel, Rebeca Baceiredo, gaña o Ramón Piñeiro de Ensaio', 
La Voz de Galicia, 'Cultura', 15 decembro 2005, p. 47. 
 
Comeza salientando as virtudes do traballo gañador do Premio de Ensaio Ramón Piñeiro, O 
suxeito postmoderno, entre a estética e o consumo, de Rebeca Baceiredo. Continua 



indicando que a xénese do estudo é un traballo de investigación realizado para os cursos de 
Terceiro Ciclo de Filosofía que realizou na Universidade de Santiago de Compostela. 
Recolle as palabras de membros do xurado, que salientaron a orixinalidade, o 
extraordinario nivel do traballo e o estilo da escrita.  
 
- MARÉ, 'Cara á atrofia do individuo', Galicia Hoxe, 'Maré', 15 decembro 2005, p. 37. 
 
Coméntase a concesión do IV Premio de Ensaio Ramón Piñeiro pola obra O suxeito 
posmoderno a Rebeca Baceiredo. Sinálase que o xurado valorou a orixinalidade do tema e 
o enfoque, xa que analiza o papel o individuo na sociedade actual mesturando con mestría a 
neurobioloxía coa análise dos medios de comunicación e sinalando como todo iso inflúe na 
percepción que ten o individuo do mundo. Analiza a obra e recolle as palabras da autora, 
nas que afirma que o individuo actual "se está atrofiando".   
 
 
Premio Valle-Inclán  
O premio está organizado pola Deputación Provincial del Pontevedra e conta cunha 
dotación de 16.000 euros. Na presente edición o xurado estivo formado polo presidente da 
Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, Alfonso Zulueta de Haz, presidente do Consello 
da Cultura Galega, Xoán Guitián, membro do Padroado Fundación Valle-Inclán, Carlos 
Arias, representante da Consellería de Cultura; Carlos Valle, director do Museo de 
Pontevedra, Ramón Torrado, profesor de Comunicación, Damián Villalaín, director da 
Fundación Carlos Casares, Xerardo Fernández, o presidente da Fundación Valle-Inclán, 
representantes de Caixanova, e o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Juan José 
Durán Hermida. Nesta ocasión o nome do premiado deuse a coñecer coincidindo co 139 
aniversario do nacemento do escritor e co centenario da publicación de Sonata de invierno. 
O gañador foi Euloxio Ruibal co estudo Valle-Inclán e o teatro galego. Por primeira vez, 
nesta edición outorgouse un accésit, dotado con 8.000 euros, a Jesús Rubio Jiménez por 
Valle-Inclán, caricaturista moderno. Nueva lectura de Luces de Bohemia. 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Recoñecemento ó esforzo continuo', Galicia Hoxe, 'Maré', 29 outubro 2005, p. 
31. 
 
Informa do ditame do xurado de outorgarlle o premio Valle-Inclán a Euloxio Ruibal por 
Valle-Inclán e o teatro galego, unha investigación sobre "o diálogo entre o teatro de Valle-
Inclán e a escena galega". Sinala que o segundo premio foi para o profesor Jesús Rubio 
Jiménez polo estudo Valle-Inclán, caricaturista moderno. Nova lectura de Luces de 
Bohemia. Achega información sobre o premio e comenta o estudo gañador. Logo enumera 
aos compoñentes do xurado e menciona a obra gañadora na edición pasada. 
 
- A.B., 'El dramaturgo Euloxio Rodríguez se hace con el Premio Valle-Inclán', Diario de 
Arousa, 'O Salnés', 29 outubro 2005, p. 16. 
 
Dá conta da entrega do Premio Valle-Inclán a Euloxio Rodríguez polo traballo Valle-Inclán 



e o teatro galego e dun accésit ao profesor Jesús Rubio Jiménez por Valle-Inclán, 
caricaturista moderno. Nueva lectura de Luces de Bohemia. Describe o acto de entrega no 
que participou case a totalidade do xurado e recolle as diversas opinións. 
 
 
VIIº Premio "Dámaso Alonso" de investigación filolóxica 
A Universidade de Santiago de Compostela, o Concello de Ribadeo e o Grupo Voz, editor 
do xornal La Voz de Galicia, co gallo do centenario do nacemento de Dámaso Alonso 
Fernández de las Redondas, que estivo afectiva e intelectualmente moi vinculado a Galicia, 
acordaron o 10 de xullo de 1998 convocar anualmente, baixo o nome de tan egrexio poeta, 
profesor e académico, un premio para dar a coñecer a mellor das obras de filoloxía 
realizadas por investigadores novos sobre os eidos que cultivou Dámaso Alonso. O premio 
estará dotado coa suma de 6.000 euros que o autor da obra galardoada recibirá do Concello 
de Ribadeo á conta dos dereitos de edición da obra por parte do Servizo de Publicacións e 
Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela. Poderán concorrer 
orixinais inéditos de extensión comprendida entre cento cincuenta e douscentos cincuenta 
follas tamaño DIN-A-4, escritas mecanicamente a dobre espacio e por unha soa cara, en 
letra de paso non compensado, que deberán ser enviados por sextuplicado ao Rexistro Xeral 
da USC (Rectorado-Colexio San Xerome, Praza do Obradoiro, s/n, 15705 Santiago) antes 
do 30 de abril de 2005. Os exemplares irán acompañados de todos os datos persoais do 
autor, que non debe ter aínda os trinta anos de idade. A lingua das obras de investigación 
filolóxica poderá ser o galego ou o castelán e o tema corresponderase cos eidos cultivados 
por Dámaso Alonso: estudios lingüísticos peninsulares, estudios e ensaios histórico-críticos 
sobre as literaturas románicas peninsulares de todas as épocas, edicións e comentarios de 
textos literarios hispánicos, estilística e teoría da literatura, historia da crítica literaria. O 
xurado estivo composto por Darío Villanueva, Guillermo Rojo, Antón Santamarina, 
Dolores Troncoso, J. Manuel González Herrán e Mª Luz Álvarez. A súa decisión deuse a 
coñecer en xuño de 2005. A obra gañadora foi El estilo de Berceo y sus fuentes latinas: La 
vida de Santo Domingo de Silos, Los Milagros de Nuestra Señora y Los Himnos. Análisis 
comparativo, de Juan Carlos Fernández Pérez.  
 
 
Recensións: 
 
- MARÉ, 'Un estudo sobre Berceo acadou onte o Dámaso Alonso', Galicia Hoxe, 'Maré', 27 
xullo 2005, p. 44. 
 
Informa da concesión do Premio Dámaso Alonso de Investigación Filolóxica a J. C. 
Fernández Pérez polo estudo  El estilo de Berceo y sus fuentes latinas: La vida de Santo 
Domingo de Silos, Los milagros de Nuestra Señora y los Himnos. Análisis comparativos. O 
xurado valorou, ademais de acreditar o coñecemento da retórica no autor, a rigorosidade do 
traballo de investigación que amosou Fernández Pérez. Conclúe describindo o premio e os 
membros do xurado. 
 
 
XIVº Premio de investigación "Xohana Torres" 
A Concellaría da Muller do Concello de Santiago de Compostela convoca dende 1993 este 



premio ao que poden concorrer mulleres, de xeito individual ou colectivo, que presenten un 
traballo inédito de investigación. Os traballos presentados referiranse a calquera aspecto da 
muller dentro da nosa comunidade: sociolóxico, humano, histórico, etc. Estarán escritos en 
lingua galega e mecanografados a dobre espacio e presentaranse no Rexistro Xeral do 
Concello identificados cun lema e acompañados cun sobre pechado co mesmo lema no que 
se inclúan os datos das participantes. A partir do ano 2001 a contía do premio pasou das 
1.800 euros iniciais a 3.000 euros para o único traballo premiado. A concesión do premio 
implicará a cesión en exclusiva ao Concello dos dereitos de propiedade intelectual e de 
explotación do traballo premiado por parte da gañadora nos termos da lexislación vixente 
(RDL 1/1996, do 12 de abril). Neste ano 2005 o xurado declarou deserto o premio. 
 
 
 
Xº Premio "Vicente Risco" de antropoloxía e ciencias sociais 
Convocado dende 1994 polo Concello de Castro Caldelas e Allariz en colaboración coas 
Fundacións Vicente Risco e Sotelo Blanco. Está dotado con 6.000 euros e a publicación da 
obra pola Editorial Sotelo Blanco. Poden concorrer a el os que presenten obras 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 ou máxima de trescentos folios a dobre espacio, teñen que ser presentados, por 
quintuplicado, na Fundación Sotelo Blanco (Apartado de Correos 2096, 15780 Santiago) 
baixo lema ou título e acompañados dun sobre pechado no que consten os datos persoais e 
enderezo do autor. Nesta edición, o xurado estivo composto por Fernando Acuña 
Castroviejo, Pilar Gallego Cid, Xosé María Eguileta Franco e Francisco Fernández Rei. A 
obra gañadora foi Na memoria do pobo, oficios, contos e cantigas, de Monserrat Varela 
Vázquez. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- A.N.T., 'O X Premio Vicente Risco recae nunha obra de Mª Monsterrat Varela sobre a 
vida tradicional galega', A Nosa Terra, nº 1.161, 'Cultura', 27 xaneiro 2005, p. 24. 
 
Revela que Mª Monsterrat Varela Vázquez foi a gañadora  da décima edición do premio co 
traballo presentado baixo o lema "Trazos da escolma da cultura do pobo galego". Sinala 
que na obra premiada a investigadora explica, a través dos testemuños dos protagonistas, os 
diversos oficios tradicionais, así como as súas verbas gremiais, contos, refráns, adiviñas ou 
rezos, ofrecendo, ademais, un apartado adicado a festividades destacadas como o Nadal ou 
o Entroido. 
 
 
- J.M.G., 'Unha compostelá recibiu o premio Risco de Ciencia Social', La Voz de Galicia, 
'Santiago', 16 outubro 2005, p. 8. 
 
Informa da concesión do Premio Risco de Ciencias Sociais a Montserrat Varela Vázquez 
polo libro Na memoria do pobo, oficios, contos e cantigas. A seguir realiza unha descrición 



da obra indicando que se divide en cinco partes nas que se tratan os oficios e procesos 
artesanais, as festas, as romarías, actos sociais e festas de familia e o nacemento de coros e 
grupos de música tradicional. 
 
- Jesús Manuel García, ''A tradición oral é parte importante da nosa cultura'', La Voz de 
Galicia, 'Santiago', 16 outubro 2005, p. 8. 
 
Conversa con Montserrat Varela Vazquez, gañadora do Premio Risco por A memoria do 
pobo, oficios, contos e cantigas. Sinala que o gusto pola investigación na cultura popular lle 
vén de familia e que na actualidade esta a realizar unha investigación sobre as supersticións 
en Galicia.  
 
- N.R.N., 'Homenaje a la vecina que ganó el premio Vicente Risco de literatura', La Voz de 
Galicia, 'Comarcas', 26 outubro 2005, p. 11. 
 
Dá conta da presentación da obra gañadora da última edición do premio, Na memoria do 
pobo, oficios, contos e cantigas. Realiza unha breve descrición desta  e a seguir menciona 
diversas actividades enmarcadas no programa de Nadal do Concello de Arzúa. 
 
 
 
XXº Premio literario "Ánxel Fole" 
Premio convocado pola Fundación Caixa Galicia e o xornal El Progreso dende 1987 para 
premiar orixinais escritos en galego ou castelán sobre a vida e a obra dunha personalidade 
da cultura galega; nesta edición, Manuel María. Poden optar a el todas as persoas que o 
desexen, con traballos en galego ou en castelán, inéditos, cunha extensión mínima de cen 
folios e máxima de douscentos, mecanografados a dobre espazo, referidos a calquera 
aspecto da vida ou da obra de Manuel María.Os orixinais teñen que enviarse, por 
cuadruplicado e baixo plica, ao Departamento de Obras Sociais da Caixa Galicia (de 
calquera das súas delegacións) ou ao xornal El Progreso. O premio está dotado cun único 
premio indivisíbel de 9.000 euros, amais da publicación da obra, e o ditame do xurado, 
constituído por personalidades designadas polas entidades convocantes, realízase na 
primeira quincena de maio de 2005 coincidindo co cabodano do falecemento de Ánxel 
Fole. Os orixinais non premiados non lles serán devoltos aos seus autores e as entidades 
convocatorias non manterán correspondencia sobre estes. Da edición do 2005 aínda non se 
coñece o gañador. Na anterior edición a obra gañadora foi Nicomedes Pastor Díaz. Unha 
existencia exemplar, da autoría de Pilar García Negro, Goretti Sanmartín, Silva Castro, 
Jesús Blanco e Amelia Sánchez Pérez. 
 
 
 
X.5. EDICIÓNS 
 
 
I Premio da Asociación Galega de Editores 
 



 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'A noite do libro en galego', Galicia Hoxe, 'Maré', 12 decembro 2005, p. 31. 
 
Infórmase sobre a celebración da primeira edición dos Premios da Edición 2005, 
organizados pola Asociación Galega de Editores, quen concedeu os galardóns de honra a 
Edicións Xerais e mais a Edicións Sotelo Blanco. Dáse conta dos cinco apartados cos que 
conta o premio e saliéntase que estes carecen de dotación económica. De seguido, 
anúnciase que o acto de entrega irá precedido dunha conferencia de Anxo Tarrío titulada 
"Alicerces históricos da edición en Galicia" e dun concerto do Grupo Instrumentalk Siglo 
XX. Finalmente, recóllense as palabras do presidente da AGE, Fernán-Vello, quen destaca 
que co premio pretenden relanzar a edición do libro galego e que os premios nacen no ano 
centenario de Ánxel Casal, impulsor da editorial Nós. 
 
 
- MARÉ, 'Cinco galardóns para a noite da edición galega', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 
decembro 2005, p. 37. 
 
Dáse conta da celebración da primeira edición dos Premios da Edición 2005 concedidos 
pola Asociación de Editores Galegos. Recóllense cáles son os tres finalistas das cinco 
categorías das que se compón o premio e finalmente, indícase que os galardóns de honra 
serán entregados a Xerais e Sotelo Blanco polos seus vintecinco anos de traballo editorial. 
 
 
- S.J., 'Antón Costa e Teresa Moure, na final do premio dos editores', El Progreso, 'Cultura 
y Comunicación', 14 decembro 2005, p. 73. 
 
Saliéntase a presenza de varios escritores como finalistas dos Premios da Edición 2005. No 
apartado ao melor libro Ánxel Casal, atópanse Antón Costa Rico con Historia da 
educación e da cultura en Galicia, Teresa Moure con Herba moura e Rei Ballesteros con 
Non sei cando nos veremos. De seguido cítanse os autores que optan ao premio Lois Tobío 
ao mellor libro traducido e os finalistas do premio Isaac Díaz Pardo ao mellor libro 
ilustrado. 
 
 
- MARÉ, 'Heroes da cultura impresa', Galicia Hoxe, 'Maré', 19 decembro 2005, p. 37. 
 
Dáse conta da celebración da gala na que se outorgaron os Premios da Edición 2005 
organizados pola Asociación de Editores Galegos. Apúntase que o premio Ánxel Casal ao 
mellor libro do 2005 foi para a obra de Antón Costa Rico, Historia da Educación e da 
cultura en Galicia. O premio do mellor libro traducido ao galego recibiuno Mercedes 
Pacheco pola versión que realizou da obra de John dos Passos, Manhattan Transfer. No 
apartado de mellor libro ilustrado a gañadora foi a obra Catro poemas galegos de Lorenzo 
Varela e ilustrada por Luís Seoane. Así mesmo, indícase que Méndez Ferrín foi nomeado 
como o mellor autor do ano e a Xavier Senín reconocéuselle a súa cooperación no labor 



editorial. Por último, os galardóns de honra foron para as editorias Xerais e Sotelo Blanco 
co gallo do seu vintecinco aniversario. 
 
 
 
Premio á Cooperación  no Labor Editorial 2005 
Con este premio sen dotación económica, a editorial Xerais recoñece publicamente a axuda 
que, dende distintos ámbitos da edición e da promoción, se presta para a mellor difusión da 
cultura do noso país. Estes premios entréganse nun acto que cada ano se celebra nun lugar 
distinto de Galicia e no que tamén se entregan os premios "Xerais" de novela e o "Merlín" 
de literatura infantil e xuvenil. Este ano  distinguiuse ás empresas Círculo de Lectores 
(Bertelsman Group) e Biblos Club de Lectores, en recoñecemento do seu traballo 
continuado, xeneroso, arriscado e creativo a prol da normalización e a comercialización do 
libro galego. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Amaia Mauleón, 'Teresa Moure gaña o Premio Xerais de Novela cunha obra sobre 
mulleres', Faro de Vigo, 'Sociedad y cultura', 12 xuño 2005, p. 55. 
 
Infórmase dos premios literarios entregados a Teresa Moure por Herba Moura (Premio 
Xerais de novela 2005) e a Ramón Carredano por Unha branca de cobre para Martiño 
(Premio Merlín de Literatura Infantil) nunha gala enmarcada no XXV aniversario da 
creación de Editorial Xerais. Indícase que o director da edición da editorial foi o encargado 
de resumir no seu discurso o traballo da editorial ao longo destes vinte e cinco anos e 
indícase que, ademais destes dous premios, con cadansúa dotación económica, foron 
galardoados "Círculo de Lectores" e "Biblos. Clube de lectores" co Premio á Cooperación 
no Labor Editorial 2005 como recoñecemento ao seu traballo de divulgación do libro 
galego. A noticia inclúe tamén as entrevistas aos galardoados Teresa Moure e Ramón 
Carredano.  
 
 
- Camilo Franco, 'Dúas novelas de ambientación histórica gañan o Xerais e o Merlín', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 12 xuño 2005, p. 50. 
 
Fálase dos Premios Xerais e Merlín entregados na Illa de San Simón a Teresa Moure e a 
Ramón Carredano polas obras Herba moura e Unha branca de cobre para Martiño 
respectivamente. Faise un pequeno resumo das obras e indícanse os galardoados do Premio 
á Colaboración Editorial: Biblos e Círculo de Lectores. 
 
 
- Maré, 'Onde a emoción nos leve', Galicia Hoxe, 'Maré', 12 xuño 2005, p. 37. 
 
Dáse conta da entrega, na illa de San Simón, do Premio Premio Xerais de novela e do 
Premio Merlín de Literatura infantil e xuvenil. Indícase que o primeiro lle foi concedido a 
Teresa Moure pola súa obra Herba moura (2005), mentres que o segundo obtívoo Ramón 



Carredano por Unha branca de cobre para Martiño(2005). A continuación faise un repaso 
á traxectoria literaria dos dous escritores, deténdose especialmente en Teresa Moure e na 
súa obra.  
 
 
 
XIVº Premios "Irmandade do Libro" 
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; nesta edición 
engadiuse un premio para o mellor libro en galego. As propostas de participación poderán 
ser presentadas na Federación de Libreiros de Galicia (Rúa República del Salvador, 28 
entrechán B. 15701 Santiago de Compostela). O galardón, para cada unha das seis 
modalidades, consiste nunha figura de bronce deseñada por Ismael López Fernández e unha 
dotación económica de 1.500 euros só na modalidade destinada á promoción da lectura e, 
en libros para a biblioteca, no apartado de centros educativos. As editoriais Galaxia, Xerais, 
Sotelo Blanco e Edicións Laiovento e os escritores Isaac Díaz Pardo, Francisco Fernández 
del Riego, Bernardino Graña, Xesús Alonso Montero, Xosé Neira Vilas e Xosé Luís 
Méndez Ferrín obtiveron este galardón en edicións anteriores. No ano 2005  resultou 
gañador Miguel Anxo Fernán-Vello na modalidade de autor,  o IGAEM impúxose no 
apartado de institucións, mentres que o mellor libro foi Historia da Educación e da Cultura 
en Galicia, de Antón Costa e Librouro, institución dirixida por Antón Patiño, acadou o 
triunfo no apartado de mellor librería. O Colexio Sánchez Cantón de Pontevedra impúxose 
no apartado de centros.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'No círculo da creación', Galicia en el mundo, 'MARÉ', 24 marzo 2005, p. 41. 
 
Repásase a traxectoria dos últimos anos de Miguel Anxo Fernán-Vello, que vén de gañar o 
premio Irmandade do Libro ao mellor autor en galego que concede a Federación de 
Libreiros de Galicia. Infórmase que a institución decidiu premiar a este escritor pola súa 
prolixa produción, na que se valora o poemario Territorio da desaparición, co que rompeu 
o silencio despois de oito anos dende As certezas do clima. Faise referencia a que na 
actualidade prepara a tradución ao italiano dunha antoloxía da súa poética, que compaxina 
cunha posíbel volta ao texto dramático. 
 
 
 
- Sonia Torre, 'Hermanados por los libros', La Región, 'Cultura', 1 abril 2005, p. 67. 
 
Anúnciase a celebración da XIV edición dos premios Irmandade do Libro, que non teñen 
ningunha dotación económica, a excepción da categoría destinada aos centros de ensino. 
Aínda non se coñecen os galardoados, a excepción do mellor autor, que irá parar ás mans 
de Miguel Anxo Fernán-Vello. Destácase que antes se premiaba a un editor, pero este ano 



decidiuse que fora un libro, co que en boa parte se segue a loar o traballo do editor.  
 
 
- MARÉ, 'Os libreiros, co Igaem', Galicia Hoxe, 'Maré Hoxe', 3 abril 2005, p. 29. 
 
Informa de que se concederon onte os premios Irmandade do Libro a persoas e institucións 
que durante o ano contribuíron dalgunha maneira á promoción do libro. Sinala que o mellor 
autor recaeu en Miguel Anxo Fernán-Vello e a mellor obra no ensaio de Antón Costa 
Historia da educación e da cultura en Galicia. Engádese que o IGAEM se impuxo no 
apartado de institucións pola contribución ao teatro galego; en medios de comunicación, o 
espazo de libros que pecha o telexornal; e que Librouro levou o premio á mellor librería e o 
IES Sánchez Cantón ao mellor centro de ensino. 
 
 
- Marcos Valcárcel, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 3 abril 2005, p. 83. 
 
Felicítanse aos galardoados pola Federación de Libreiros cos premios Irmandade, en 
especial a Miguel Anxo Fernán-Vello por ser un bo amigo e un bo poeta. Lémbrase tamén a 
figura de Xulio F. Ogando Vázquez, que faleceu aos noventa e dous anos e foi unha gran 
figura do mundo do libro en Galicia. 
 
 
- Belén López, 'O instituto pontevedrés Sánchez Cantón, premio Irmandande do Libro', 
Diario de Pontevedra, 'Cultura', 4 abril 2005, p. 69. 
 
Infórmase da entrega dos premios Irmandade do Libro, concedidos dende o ano 1991 pola 
Federación de Libreiros de Galicia. Dise que nesta ocasión Miguel Anxo Fernán-Vello se 
fixo co galardón ao mellor autor e Antón Costa Rico recibiu esta distinción polo ensaio 
Historia da educación e da Cultura en Galicia. Sinálase que no resto das categorías 
recibiron o premio o IGAEM na modalidade de institución, o programa Palabra de Autor, 
Palabra de Autora da Televisión de Galicia na categoría de medios de comunicación, o 
Instituto Sánchez Cantón de Pontevedra como centro de ensinanza, e na modalidade de 
libreiro, a librería Librouro de Vigo. 
 
 
 
- A.N.T., 'Antón Costa, Fernán Vello e Librouro entre os premios Irmandade do Libro', A 
Nosa Terra, nº 1.170, 'Cultura', 7 abril 2005, p. 24. 
 
Infórmase da celebración do acto de entrega dos premios Irmandade do Libro que concede 
a Federación de Libreiros de Galicia. Dise que esta ocasión o galardón ao mellor libro 
recaeu no ensaio Historia da educación e da cultura en Galicia, un ensaio de Antón Costas 
e que o mellor escritor foi Miguel Anxo Fernán-Vello. Engádese que tamén recibiron 
recoñecemento o Instituto Sánchez Cantón, o IGAEM e o espazo do Telexornal da TVG 
onde se informa sobre as novidades editoriais. 
 
 



 
 
X.6. MIXTOS 
 
 
"Premios del tren" 
Convocados pola Fundación de Ferrocarriles Españoles, en colaboración coa Fundación 
Camilo José Cela, teñen o obxectivo declarado de manter viva a creación literaria sobre o 
ferrocarril. Está dirixido a todas as persoas que, para a realización das súas obras, se refiran 
ao ferrocarril en calquera das linguas oficiais do Estado. A convocatoria  contén dúas 
modalidades: poesía e contos, que se denominan respectivamente, "Antonio Machado" e 
"Camilo José Cela". Ambas as categorías se rexen polas mesmas bases. Os premios 
estipulados foron un primeiro de 15.000 euros, un segundo de 5.000 euros e catro terceiros 
de 500 euros para cada un. O prazo de admisión de orixinais remata o 17 de xuño de 2005 e 
o fallo emitiuse en outubro do mesmo ano. 
 
 
 
 
Concursos Culturais para a Galicia Exterior 
Organizada pola Xunta de Galicia, a través da Consellería da Emigración, está dirixida a 
todos os galegos ou descendentes de galegos residentes no exterior co obxectivo de 
construír un espazo de creación artística e cultural para a diáspora galega. A convocatoria 
atópase dividida en varios premios individuais para distintas categorías. Para narrativa 
breve convócase o premio "Bolboreta". A el poderá concorrer calquera persoa que non teña 
gañado, nos últimos catro anos, algún primeiro premio ou dous ou máis premios distintos 
do primeiro nesta mesma categoría. As narracións orixinais e inéditas poden redactarse en 
lingua castelá e galega cunha extensión máxima de 15 folios a dobre espazo e por unha soa 
cara. Os premios consisten en contías en metálico de 1.200, 600 e 300, euros 
respectivamente.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Leo Vallés, 'Entrega de premios en Buenos Aires a los ganadores de los Concursos 
Culturales para la Galicia Exterior', España Exterior, 'Emigración', 1 marzo 2005, p. 8. 
 
Danse a coñecer os premiados das dez modalidades dos Concursos Culturais para a Galicia 
exterior do ano 2004. Os participantes puideron participar nestas categorías: artigos 
xornalísticos (Premio Andoriña), narración breve (Bolvoreta), vídeo (Xanela), pintura 
(Camelia), debuxo (Mimosa), fotografía (Manuel Ferrol), creación e interpretación musical 
para gaiteiros solistas (Gaiteiro de Soutelo), redacción e contos (Pomba), reportaxe 
fotográfica (Vagalume) e ensaio e traballos de investigación (Galeguidade). Resáltase a alta 
participación entre a galeguidade que reside fóra de Galicia, xa que moitos dos gañadores 
naceron fóra e a vinculación que teñen coa terra é a dos seus antepasados. 



 
 
 
 
II Certame de Creación Literaria de Carnota 
Organizado polo concello de Carnota con motivo da festividade das Letras Galegas. O 
gañandor será obsequiado con lotes de libros e regalos para os demais participantes. A 
entrega de premios ten lugar o día 28 no salón de actos da casa consistorial.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- J.M.R., 'Carnota entrega el sábado los premios del II Certamen de Creación Literaria', El 
Correo Gallego, 'En breve', 25 maio 2005, p. 42. 
 
Breve nota sobre a entrega destes premios, organizados polo Concello de Carnota co gallo 
do Día das Letras Galegas.  
 
 
 
IIº Certame Literario San Isidro (Rois) 
Certame convocado polo Concello de Rois con motivo da Festividade de San Isidro aberto 
a todos os vecinos de Rois. Estabelécense nove categorías. Os traballos deben presentarse 
en galego e cada un dos participantes só pode presentar unha única obra. No que respecta 
aos alumnos de Infantil e Primeiro Ciclo de Primaria, poderán sustituír a narración con 
debuxos e o colectivo de discapacitados poderá presentar ben un texto ou ben unha pintura. 
O plazo de presentación remata o 28 de abril. Os traballos presentaranse na biblioteca 
municipal en sobre lacrado e acompañado de plica. O Concello resérvase os dereitos de 
publicar os traballos gañadores. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- C.B., 'Hacen públicas las bases del certamen literario de San Isidro', El Correo Gallego, 
'Área de Compostela', 3 marzo 2005, p. 41. 
 
Coméntase brevemente que o Concello de Rois convoca un certame literario que distingue 
nove categorías con motivo da festividade de San Isidro. Dise que os traballos só poderán 
estar escritos en galego e dirixiranse á entidade local; para os interesados, facilítase o 
número de teléfono no que informarse sobre os pormenores. 
 
 
 
Iº Premio Cartafol 
Convocado polo portal de internet Vieiros, recoñece o mellor libro galego publicado no ano 



anterior, nas modalidades de narrativa e poesía. O xurado está composto polos 
colaboradores do "Cartafol de Libros". Cada membro proporá inicialmente tres obras de 
narrativa e tres de poesía. Os tres títulos máis votados de entre este total serán finalistas de 
cada modalidade. Ábrese entón un periodo dun mes, ao longo do cal os membros deben ler 
os seis libros. Non hai acto de entrega nin comunicación oficial cos gañadores. O xurado 
desta primeira edición estivo composto por Moisés Barcia, Carlos Freire, X.M.G. Trigo, 
Helena González, Isaac Lourido, Héitor Mera, Penélope Pedreira, Manuel Rodríguez e 
Xandra Santos. Os libros premiados foron Xeración perdida, de Francisco Castro, en 
narrativa e A cousa vermella, de Olga Novo, en poesía.  
 
 
Referencias varias: 
 
- Maré, 'Os mellores das letras', Galicia Hoxe, 'Maré', 26 abril 2005, p. 48. 
 
Danse a coñecer as obras que se sitúan entre as mellores posicionadas para obter o Premio 
Cartafol, co que se pretende galardoar o mellor libro galego publicado nas modalidades de 
poesía e narrativa. O fallo sairá o dezasete de maio e entre as obras máis votadas por 
lectores, autores e editores están no eido da narrativa: Ser ou non de Xurxo Borrazás, Baixo 
mínimos de Diego Ameixeiras e Xeración perdida de Francisco Castro. Entre os poemarios 
máis votados encontramos: A cousa vermella de Olga Novo, Sen sombra e sen amor de 
Bernardino Graña e Charetón de Chus Pato. Coméntase que o premio non ten dotación 
económica e está pensado para que os lectores expresen a súa opinión, aínda que o xurado 
ten a última palabra ao elixir unha das obras máis votadas para cada apartado. 
 
 
 
- MARÉ, 'Olga Novo e Francisco Castro gañan o Cartafol ós mellores libros editados', 
Galicia Hoxe, 'MARÉ', 18 maio 2005, p. 45. 
 
Informa brevemente das dúas obras distinguidas co Premio Cartafol que pretende impulsar 
a lectura das obras seleccionadas e galardoar ao mellor libro de narrativa e poesía editado 
en Galicia. Sinálase que en narrativa, Xeración perdida, de Francisco Castro e en poesía, A 
cousa vermella, de Olga Novo, foron os textos premiados. 
 
 
 
IVº Premio de tradución "Plácido Castro" 
Convocado pola Fundación Plácido Castro para a promoción da obra dos traductores 
galegos. A el poden concorrer todos aqueles que teñan publicado na biblioteca virtual 
www.bivir.com algunha obra da literatura universal en galego así como as obras finalistas 
da anterior edición. O primeiro premio está dotado con 3.000 euros e e será entregado o 28 
de xaneiro en Vilagarcía de Arousa. O xurado nesta edición estivo composto por Antón 
Palacio, da Asociación de Tradutores Galegos, Xulián Maure, da Fundación Plácido Castro, 
Rosario Ál varez, da Real Academia Galega, Susana Cruces, da Universidade de Vigo e 
Xavier Senín, pola Xunta de Galicia. Como secretario actuou Alberto A. Lugrís. A finada 
Xela Arias coa obra O spleen de París (Charles Baudelaire) e Moisés Rodríguez  con O 



asasinato considerado como unha das belas artes (Thomas de Quincey) comparten premio. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- A.N.T., 'Xela Arias e Moisés Rodríguez Barcia, premios 'Plácido Castro' de tradución', A 
Nosa Terra, nº 1.160, 'Cultura', 20 xaneiro 2005, p. 24. 
 
Brevemente infórmase dos Premios Plácido Castro de tradución que este ano compartiron 
Xela Arias e Moisés Rodríguez Barcia. O xurado presidido pola académica da lingua 
Rosario Álvarez estimou que a tradución O Spleen de París de Charles Baudelaire (Xela 
Arias) e de Do asasinato considerado como unha das belas artes de Thomas Quincey 
(Moisés R. Barcia) eran merecentes deste galardón. Recoñécese o labor dos dous tradutores 
galegos que con anterioridade verteron ao galego obras de James Joyce ou Tolkien. 
 
 
 
- Maré, 'Porque quedas en nós', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 28 xaneiro 2005, p. 41. 
 
Infórmase da entrega do premio "Plácido Castro de Tradución" que o xurado outorgou a 
Xela Arias pola tradución da obra de Baudelaire, O Spleen de París, e a Rodríguez Barcia 
pola tradución da obra de Thomas de Quincey, Do asasinato considerado como unha das 
belas artes. A propósito da nova, tamén se salienta a recente publicación do libro en 
homenaxe a Xela Arias e titulado Xela Arias, quedas en nós (2004). Dise que o volume, 
publicado por Xerais, a Asociación de Escritores en Lingua Galega e mais a súa familia, 
recompila as colaboracións de máis de cincuenta persoas así como fotografías e 
ilustracións.  
 
 
IVº Premio literario "Benito Soto" 
Homenaxeando ao popular pirata Benito Soto, figura altamente representativa da cidade de 
Pontevedra, a Asociación de Librarías de Pontevedra convocou este premio en 2002 por 
vez primeira coa finalidade de potenciar tanto a lingua galega coma os seus escritores. O 
galardón, que non ten dotación económica, consiste en que o autor premiado poida exhibir 
o seu libro en todos os escaparates das librarías de Pontevedra durante un ano. Neste 
premio participan as obras escritas en galego que foran publicadas o ano anterior á data 
deste premio, e que entre as súas características estean as de ser un libro de espallamento, 
que comente novas vivencias, que sexa entretido e que divulgue valores novos. Así mesmo, 
sen descoidar a calidade literaria e os valores das obras, búscase premiar aqueles traballos 
que satisfagan mellor o gusto dunha maioría posíbel de lectores. Nesta edición premiouse a  
Adolfo Caamaño por Soberano. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Luciana Ayub, 'Lectura multilingüe do Quixote, na Feira do Libro', Diario de Pontevedra, 



'Vivir verán', 13 xullo 2005, p. 59. 
 
Informa dos diferentes actos que se levarán durante a celebración da Feira do Libro de 
Pontevedra. Destácase o pregón que lerá o escritor Antonio Reigosa e as diferentes 
sinaturas de libros que correrán a cargo de Ramona Maneiro ou Luísa Castro, entre outros. 
Tamén se cita unha lectura multilingüe do Quixote, a presentación do libro A verdadeira 
historia de Carapuchiña Vermella ou a entrega do cuarto premio Benito Soto da 
Agrupación de Libreiros de Pontevedra.   
 
 
- Belén López, 'Antonio Reigosa abre a Feira do Libro reivindicando o poder das palabras', 
Diario de Pontevedra, 'Vivir verán', 14 xullo 2005, p. 75. 
 
Destácanse as palabras do escritor mindoniense Antonio Reigosa na inauguración da Feira 
do Libro de Pontevedra onde defendeu o poder das palabras, da lectura e da imaxinación. 
Dise que o pregón se centrou na exaltación dos libros que son "alimento da fantasía" e 
rematou lendo o conto "Celebración de la fantasía" de Eduardo Galeano, que se pode atopar 
na obra El libro de los abrazos. Finalmente, apúntase que no mesmo acto se fixo entrega do 
premio Benito Soto da Agrupación de Libreiros de Pontevedra a Adolfo Caamaño por 
Soberano.  
 
 
 
 
IX Concurso de cartas e poemas de Vilagarcía 
Organizado polo Concello de Vilagarcía e celebrado durante San Valentín. Os galardoados 
foron: co primeiro premio na categoría de poemas, Luís Fernández, de Lugo; e Ánxela 
Folgueira, da Coruña, co segundo nesta modalidade.  O segundo premio á mellor carta foi 
para Jonathan Martínez, de Vizcaia. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Adriana Rodríguez, 'San Valentín descobre ós talentos que se inspiran co sentimento do 
amor', Diario de Arousa, 'Premios', 20 febreiro 2005, p. 23. 
 
Inclúense os poemas e a misiva que resultaron merecentes do premio que concedeu o 
Concello de Vilagarcía na IX edición do concurso de cartas e poemas. Os galardoados 
foron Jonathan Martínez de Vizcaia co segundo premio á mellor carta e Luís Fernández de 
Lugo e Ánxela Folgueira da Coruña como primeiro e segundo premio respectivamente na 
categoría de poema. Indícase que o primeiro premio á mellor carta quedou deserto ao 
renunciar Xavier Vázquez por unha sospeita de plaxio. 
 
 
 
Premio da Asociación de Escritores en Lingua Galega 



Organizado pola Asociación de Escritores en Lingua Galega. O premio non ten dotación 
económica e entrégase un galardón simbólico consistente nunha pluma estilográfica. Os 
escritores socios son os que deben elixir a mellor obra literaria do ano pasado. Algúns 
autores distinguidos con este premio foron Manuel Rivas ou Xosé Luís Méndez Ferrín. No 
2005 concedéuselle este galardón a Miguel Anxo Fernán Vello por Territorio da 
desaparición. 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Entre uns 260 colegas', Galicia Hoxe, 'Maré', 6 setembro 2005, p. 37. 
 
Coméntase que son sete as obras que optan ao premio que outorga a Asociación de 
Escritores en Lingua Galega para o autor do mellor libro publicado no ano anterior. Entre 
os seleccionados nomeánse a Fernán-Vello con Territorio da desaparición, Bernardino 
Graña con Sen sombra e sen amor, Bieito Iglesias con Amor e música lixeira, Olga Novo 
con A cousa vermella, Román Raña con As metamorfoses do túnel, Manuel Veiga con O 
exiliado e a primavera e Luísa Villalta con En concreto. Así mesmo, indícase que o fallo se 
dará a coñecer publicamente na "Cea das Letras". 
 
 
- N.M./AGN, 'Tres autores lucenses aspiran ao premio da Asociación de Escritores', El 
Progreso, 'Cultura', 9 setembro 2005, p. 81. 
 
Anúnciase o nome dos tres autores lucenses que aspiran ao premio da Asociación de 
Escritores de Lingua Galega. Miguel Anxo Fernán-Vello, Olga Novo e Manuel Veiga son 
tres dos sete finalistas. Explícase que serán os mesmos socios da AELG os que decidirán 
quen é o gañador do premio, cunha segunda quenda de votacións que remata o vindeiro 
xoves. O premio consiste na entrega dunha pluma estilográfica gravada para a ocasión. 
 
 
- MARÉ, 'Premio a unha poesía pública', Galicia Hoxe, 'Maré', 20 setembro 2005, p. 37. 
 
Dáse conta do resultado das votacións do premio que concede a Asociación de Escritores 
en Lingua Galega á mellor obra publicada no 2004 e que recaeu na obra Territorio da 
desaparición de Fernán Vello. Coméntase que este é xa o terceiro galardón que recibe a 
obra e recóllense as palabras do autor sobre o que este galardón significa. Finalmente, 
coméntase que se fará entrega a Fernán-Vello dunha pluma estilográfica na "Cea das 
Letras". 
 
 
- M.B., 'Miguel A. Fernán-Vello gaña o premio AELG con 'Territorio da desaparición', A 
Nosa Terra, nº 1190, 'Cultura', 22 setembro 2005, p. 25. 
 
O artigo sinala que o poemario de Miguel A. Fernán-Vello Territorio da desaparición foi 
elixido pola Asociación de Escritores da Lingua Galega (AELG) como mellor libro 
publicado o ano pasado. A obra do escritor lucense xa fora galardoada anteriormente co 



premio da Crítica Española 2004 na modalidade de poesía en galego e tamén o galardón 
concedido polos libreiros, o da Irmandade do Libro. No artigo sinálase que no libro "o 
poeta fai unha chamada a prol da esperanza nun tempo de desacougo ao que a poesía non 
debe permanecer indiferente". 
 
 
 
Premio das Letras e das Artes de Galicia 
Para recoñecer o labor das persoas que traballan no campo das letras, das artes escénicas e 
musicais, das artes plásticas, das artes da imaxe e na difusión e promoción cultural, a Xunta 
de Galicia instituíu en 1994 o Premio das Letras e das Artes de Galicia. Cunha dotación 
inicial de cinco millóns de pesetas, dende o ano 2002 increméntase a trinta e seis mil euros. 
O premio é outorgado por un xurado, presidido polo conselleiro de Cultura, Comunicación 
Social e Turismo ou persoa en quen delegue, do que forman parte representantes da Real 
Academia Galega, da Real Academia Galega de Belas Artes, do Consello da Cultura 
Galega, das tres universidades e dúas personalidades do mundo da cultura. O Premio 
entrégase cada ano nun acto institucional que se celebra o 17 de maio, Día das Letras 
Galegas. (Vid. apartado X.7. do Informe). 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- J.R.S., '36.000 euros para o premio das Letras e das Artes', Galicia Hoxe, 'Maré', 28 
febreiro 2005, p. 36. 
 
Breve nota na que se informa da convocatoria do Premio das Letras e das Artes,  que 
recoñece toda unha traxectoria á conservación e universalización da cultura galega. 
Anúnciase que o premiado recibirá a cantidade de trinta e seis mil euros. 
 
 
 
Premio de Relato Curto, Poesía e Tradución da Universidade de Vigo 
Premio convocado pola Universidade de Vigo a través da Área de Normalización 
Lingüística  e co patrocinio da Dirección Xeral de Política Lingüística da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. Son tres as modalidades que se 
establecen: poesía, relato curto e tradución literaria. Poderán participar  todos os membros 
da Universidade de Vigo, agás para a modalidade de tradución literaria e tradución 
científico-técnica, o profesorado que imparta docencia da titulación de Tradución e 
Interprestación. Os orixinais deben estar escritos en lingua galega e axustarsr á normativa 
que recolle os cambios aprobados pola Real Academia Galega en xullo 2003. Estabelécese 
un premio de 700 euros e dous accésits de 300 euros para cada unha das modalidades. 
Todos eles poden ser declarados desertos a xuízo do xurado. Os orixinais deben ser inéditos 
e non premiados noutro certame. Na modalidade de poesía o tema é libre, cun mínimo de 
100 versos e máximo de 150. Na modalidade de relato curto o mínimo é de 8 folios e o 
máximo de 12 folios. Na modalidade de tradución literaria, o texto fonte debe ser un texto 



literario en calquera idioma, cun mínimo de 8 páxinas e un máximo de 20, e é necesaria a 
entrega dunha copia do texto fonte e que se indique claramente o autor do título do texto 
fonte, a lingua de publicación e editorial. Os traballos deben presentarse por quintuplicado 
e mecanografiados a dobre espazo, presentando tamén o lema elixido polo autor e os seus 
datos persoais. A entrega dos traballos debe facerse á Área de Normalización Lingüística  
en calquera dos rexistros da Universidade de Vigo. O prazo de admisión pecha o 18 de abril 
de 2005. 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 presente edición, o gañador na modalidade de poesía foi 
Silvia Penas con Neste bosque e na modalidade de narrativa, Alberto Rodríguez coa obra 
Os reinos da conciencia. A gañadora do premio de tradución foi María Isabel Arjones pola 
súa versión de Meles vulgaris de Patrick Boyle. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- I.M., 'Nin falar de musas', Atlántico Diario, 'Vigo', 16 maio 2005, p. 13. 
 
Informa dos premios literarios da Universidade de Vigo aos mellores traballos no eido da 
narrativa, da poesía e da tradución. Dise que Alberto Rodríguez foi o gañador na categoría 
de relato con Os reinos da conciencia, onde todos os personaxes teñen débedas pendentes 
coa memoria. Sinálase que a gañadora no apartado de poesía foi Silvia Penas con Neste 
bosque e María Isabel Arjones resultou premiada coa tradución Meles vulgaris de Patrick 
Boyle. Finalmente, infórmase de que os textos premiados serán editados por Xerais, o que 
forma parte do premio, xunto coa correspondente contía económica. 
 
 
- Luz Ocampo, 'Unha lingua sen literatura non é lingua', La Región, 'Ourense', 18 maio 
2005, p. 9. 
 
Entrevista realizada ao gañador do premio de relato curto da Universidade Sur con Os 
reinos da conciencia, baseado en boa medida na nena de "Botas de elástico" un dos relatos 
do libro de Méndez Ferrín Arraionos. Este estudante de dereito considérase debedor de 
William Faulkner e dos autores da nova narrativa galega como Camilo Gonsar, Carlos 
Casares e o propio Ferrín. Observa a situación do galego con certo pesimismo e coa súa 
escrita entende que pode axudar á normalización da lingua, pois entende que unha lingua 
non é tal se non conta cunha literatura. 
 
 
 
Premios "Grugalma" de artigos e poesía 
O Grupo Cultural "Galicia en Madrid" convoca, na súa décimo quinta edición, os seus 
premios de artigos e poesía: Premio de artigos "Profesor José Fernando Filgueira 
Valverde", Premio de artigos "Xeneral-Descubridor Francisco Antonio Mourelle de la Rúa" 
e o Premio de creación poética "Nelson Zúmel"; a este último poden presentarse poemas de 
entre cincuenta e cincuenta e seis versos, preferibelmente nun dos xéneros da métrica 



clásica española, escritos en lingua galega ou castelá. A contía do premio é de cento vinte 
euros e realízase a publicación na revista; así mesmo, poderase conceder un accésit, 
consistente en diploma e a súa publicación. 
 
 
 
Premios "Nacionales de Literatura" 2005 
Creados en 1984 polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para premiar as mellores 
obras publicadas nos diferentes xéneros  no ano anterior, en calquera das linguas do Estado. 
Están dotados con 30.050,60 euros. En 2005 realizouse a entrega de galardóns dos premios 
Nacionais de Literatura 2004, que van dende o Premio Nacional das Letras Españolas até o 
Premio Nacional ao Mellor Labor Editorial. O primeiro recaeu no poeta e crítico literario 
Féliz Grande Lara e o segundo na sociedade Hiperión Ediciones. Pola súa parte, Chantal 
Maillar recibiu o Premio Nacional de Poesía pola obra Matar a Platón. O galardón 
Nacional de Ensaio foi entregado a Xavier Goma Lanzón pola obra Imitación y 
experiencia. O premio de Literatura Dramática recolleuno Xosé Sanchís Sinisterra pola 
publicación Terror y miseria nen el primer franquismo. Completan o plantel de gañadores 
Gustavo Martín Gazo, premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil pola obra Tres 
Cuentos de hadas; Julio Valdeón, premio Nacional de Historia de España por Alfonso X: la 
forja de la España moderna, Mario Merlino, premio Nacional á Mellor Tradución pola 
tradución da obra Auto de condenados de Antonio Lobo Antunes; e Juan José do Solar, 
premio Nacional á Obra dun Tradutor. O Nacional ao  Fomento da Lectura inclúe un 
primeiro premio para o suplemento Filandón do suplemento cultural do Diario de León e 
un segundo para a Asociación Vallecas todo cultura polo seu programa Vallecas, Calle del 
Libro. Nesta edición, xa que logo, non se premiou ningunha obra galega. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- E.P., 'Rendidos ós autores', Galicia Hoxe, 'Maré', 5 abril 2005, p. 49. 
 
Danse a coñecer os Premios Nacionais de Literatura 2004 que se entregan na cidade de 
Lugo, en total son doce os galardoados en moi deferentes apartados. O Premio Nacional das 
Letras Españolas foi para o poeta e crítico literario Félix Grande Lara, o Nacional de 
Literatura para Juan Manuel de Prada por La vida invisible e o Nacional de poesía para 
Chantal Maillar pola obra Matar a Platón. O galardón Nacional de Ensaio recollerao Javier 
Goma Lanzón por Imitación y experiencia, o Premio de Literatura Dramática seralle 
entregado a José Sanchís Sinisterra por Terror y miseria en el primer franquismo. Tamén 
resultaron premiados Gustavo Martín Garzo, Premio Nacional de Literatura Infantil e 
Xuvenil por Tres cuentos de hadas; Julio Valdeón, Premio Nacional de Historia pola obra 
Alfonso X: la forja de la España moderna; Mario Merlino, Premio Nacional á Mellor 
Tradución da obra Auto de condenados de Antonio Lobo Antunes; Juan José del Solar 
Premio Nacional á Obra dun Tradutor. Finalmente, sinala que se concederon o Premio 
Nacional ao Mellor Labor editorial e ao Fomento da Lectura, que recaeron en Hiperión 
Ediciones e no suplemento cultural do Diario de León, respectivamente.   



 
 
 
Premios de la Crítica Española 2005 
Creado no ano 1956, concédese aos mellores libros de narrativa e poesía publicados en 
España ao longo do ano anterior, en calquera das catro linguas do Estado. O xurado está 
formado normalmente por vinte e dous membros da Asociación Española de Críticos 
Literarios. É un galardón sin dotación económica. En galego, os gañadores foron Miguel 
Anxo Fernán Vello por Territorio da desaparición, en poesía, e Xesús Constela por As 
humanas proporcións, en narrativa. O xurado galego estivo composto por Armando 
Requeixo, Ángel Basanta, Vicente Araguas, José Antonio Ponte Far, Xosé María Dobarro 
Paz, Olivia Rodríguez, Teresa Seara e Xulio López Valcárcel. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- G.A., 'Bolaño e Trapiello, preto dos premios da Crítica', Galicia Hoxe, 'Maré', 9 abril 
2005, p. 43. 
 
Especúlanse os posíbeis gañadores dos Premios da Crítica que se resolven en Sevilla ese 
mesmo día e que premian á mellor obra narrativa e poética editada en cada unha das catro 
linguas do Estado no ano 2004. Infórmase de que o galardón non conta con dotación 
económica e que se concede dende o ano 1956. 
 
 
- Eva Diez Pérez, 'El Premio de la Crítica recae por primera vez en una obra póstuma, 'Los 
girasoles ciegos', El Mundo, 'Cultura', 10 abril 2005, p. 66. 
 
Dáse conta dos gañadores dos Premios da Crítica Española fallados en Sevilla e que 
premiaron por primeira vez unha obra póstuma. En castelán fíxose co galardón Alberto 
Méndez  polo seu libro de relatos Los girasoles ciegos, onde se atopan catro crónicas da 
Guerra Civil. Nesa mesma lingua e no apartado de poesía o premio recae en Jacobo 
Cortines por Consolaciones, nesta mesma categoría en galego o premiado foi Miguel Anxo 
Fernán-Vello por Territorio da desaparición, en catalán Jordi Prèmies por Terra cansada e 
en éuscaro Felipe Juaristi por Begi-Ikarak (O tremor dos ollos). Finalmente, sinálase que na 
categoría de narrativa en galego o galardoado foi Xesús Constela con As humanas 
proporcións, en lingua catalá Jaume Cabré con Les veus del Pamano e en éuscara Juanjo 
Olasagarre con Ezinezko Maletak (As maletas imposíbeis). 
 
 
- MARÉ, 'As palabras do palpitar', Galicia Hoxe, 'Maré', 10 abril 2005, p. 31. 
 
Recóllese o fallo do xurado dos Premios da Crítica Española nas catro linguas do Estado ao 
mellor libro editado durante ese ano, facendo especial fincapé nos galardoados en galego. 
No apartado de poesía Miguel Anxo Fernán-Vello con Territorio da desaparición foi o 



merecente deste galardón que xa recae nas súas mans por segunda vez e despois de vinte 
anos. Dise que a categoría de narrativa, o premio foi a parar en Xesús Constela polo seu 
libro de relatos As humanas proporcións. Finalmente, achéganse os datos dos gañadores en 
castelán, en catalán e en éuscaro. 
 
 
- A.N.T., 'Constela e Fernán Vello, premios da Crítica Española', A Nosa Terra, nº 1.171, 
'Cultura', 14 abril 2005, p. 24. 
 
Dá conta dos Premios da Crítica Española, tanto na modalidade da literatura galega, como 
das outras tres linguas do Estado. Nesta edición o ferrolán Xesús Constela foi o merecente 
do galardón na categoría de narrativa coa obra de relatos As humanas proporcións. Na 
modalidade de poesía o premio recaeu en Miguel Anxo Fernán Vello polo poemario 
Territorio da desaparición, onde evoca o baleiro que se estende no mundo. Finalmente 
menciónanse tamén aos gañadores dos mesmos premios en castelán, catalán e éuscaro. 
 
 
- Jaureguizar, 'Los Premios de la Crítica Española se fallarán en Lugo el próximo año', El 
Progreso, 'Cultura', 21 xuño 2005, p. 73. 
 
Informa do proceso que se segue antes de fallar os Premios da Crítica Española, que na 
edición do 2006 serán entregado sen Lugo. Lémbrase que os galardóns comezaron a 
outorgarse no ano 1956, aínda que só para obras en español, e xa partir dos anos setenta se 
conceden tamén a aquelas escritas nas outras tres linguas do estado. Infórmase que a 
decisión das obras premiada sen galego corre a  cargo do catedrático da Universidade da 
Coruña Luciano Rodríguez, Armando Requeixo, Ángel Basanta, Vicente Araguas, José 
Antonio Ponte Far, Xosé María Dobarro Paz, Olivia Rodríguez, Teresa Seara e Xulio 
López Valcárcel. Recórdase que os gañadores do ano pasado en galego foron o poeta 
Miguel Anxo Fernán Vello por Territorio da desaparición (Galaxia) e o narrador Xesús 
Constela por As humanas proporcións (Galaxia). 
 
 
 
 
VIIIº Concurso Literario da Sociedade de Sada 
Concurso organizado pola Sociedade de Sada  con motivo das Letras Galegas. Segundo o 
fallo do xurado os galardoados, divididos en seis apartados, foron Lidia Masyebra e Nuria 
Vázquez como gañadoras do primeiro e segundo premio categoría B. Tamén obtiveron o 
seu galardón Irene Álvarez, Camino Lamas, Paula Ramos, Alba Ramos, Francisco Dorado 
e Xosé Manuel Fraga. 
 
 
 
 
Vº Certame de investigación e creación literaria "Terra de Melide" 
Convocado por primeira vez no ano 2001, leva a denominación que os membros do Grupo 
Nós lle deron ao traballo de investigación que publicaron en 1933 e que abranguía os máis 



diversos aspectos desta comarca, dende a arqueoloxía, pasando pola xeografía ou os 
estudos históricos. Está organizado pola comisión de estudos e publicacións do Padroado 
de Cultura e Deportes de Melide e naceu coa intención de premiar os traballos de poesía, 
relatos curtos, novelas e traballos de investigación dos veciños melidenses. Non obstante, 
na segunda edición as seis modalidades da anterior reducíronse a dúas, e pola contra, a 
dotación total do premio, que pasou na terceira edición a 6.000 euros, 3.000 para cada unha 
das modalidades. Ao apartado de narrativa poden concorrer traballos orixinais de temática 
libre, en lingua galega e con liberdade de normativa, cunha extensión mínima de setenta 
páxinas DIN A4. Presentaranse por quintuplicado e mecanografados a dobre espazo por 
unha soa cara e deben ser enviados antes do 15 de marzo debidamente encadernados dentro 
dun sobre sen remite, co título, lema e datos do autor á Secretaría Xeral do Concello de 
Melide. Nesta edición, foi premiado Francisco A. Vidal por Os pecados capitais. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Francisco A. Vidal gaña o Premio Terra de Melide', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 7 
xuño 2005, p. 43. 
 
Dáse conta brevemente da entrega do V Premio "Terra de Melide" a Francisco A. Vidal por 
Os pecados capitais, onde presenta a vida dun narcotraficante galego desde sete 
perspectivas diferentes.  
 
 
- RS, 'Francisco Vidal gaña o 'Terra de Melide' con sete visións dun narco', El Progreso, 
'Cultura y comunicación', 7 xuño 2005, p. 73. 
 
Breve nota sobre a concesión do Premio "Terra de Melide" a Francisco Vidal por Os 
pecados capitais, da que o xurado valorou a relevancia social do tema nun ámbito ligado 
aos tópicos.  
 
 
- MARÉ, 'Sete retratos dun narco, por Francisco A. Vidal', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 8 xuño 
2005, p. 43. 
 
Dáse noticia de que Francisco A. Vidal gañou o "Terra de Melide" con Os pecados 
capitais, unha novela con forma de libro de relatos na que sete personaxes debuxan o 
retrato dun narco galego. Dise que con esta estrutura pretende o autor que sexa "o propio 
lector quen xulgue o protagonista e o seu entorno". Sinálase finalmente que a novela será 
publicada por Francka Editora. 
 
 
 
XIIº Premio de Creación Literaria e Ensaio da Universidade da Coruña 
Convocado pola Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña dirixido a estudantes 
desta entidade académica, con independencia da súa titulación. A convocatoria estabelece 



seis modalidades: poesía, narrativa e ensaio en lingua galega e castelán. No primeiro caso 
premiarase un poema ou un breve grupo deles cunha unidade temática; nos outros dous 
distinguirase un traballo dun máximo de quince folios a dobre espazo. Os textos 
entregaranse baixo plica na secretaría do Decanato da Facultade de Filoloxía ou por correo. 
Os premios consistirán na publicación dun libro conxunto dos traballos gañadores e dos 
accésits concedidos en cada modalidade. Os primeiros postos recibirán ademais un vale 
para canxear por libros. O resultado deuse a coñecer na segunda quincena de maio.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- L.R., 'Universitarios y escritores', La Opinión, 'A Coruña', 28 marzo 2005, p. 4. 
 
Anúnciase a próxima edición dos Premios de Creación Literaria e Ensaio que consisten nun 
vale para trocar por libros e a publicación dun volume no que se incluirán conxuntamente 
todos os traballos premiados. Sinálase que os autores poderán escribir en galego e en 
castelán, pero teñen unha serie de normas que se especifican no artigo. 
 
 
 
 
XIº Certame literario "Manuel Orestes Rodríguez López" 
Convocado polo Concello de Paradela para honrar a figura de Manuel Orestes Rodríguez 
López, poden presentarse ao certame obras en galego ou en castelán. Está organizado nas 
modalidades de narrativa e poesía e consta de 600 euros para cada unha. Para obter máis 
información arredor das bases deste premio, cómpre dirixirse ao Concello convocante. 
Nesta edición o xurado estivo formado polo alcalde de Paradela, José Manuel Mato Díaz, 
Antonio Calvo Varela, delegado de Cultura en Lugo, Santiago Rodríguez López, fillo 
predilecto de Paradela, o sacerdote Xesús Mato Mato, Julio Giz, funcionario de Cultura e o 
escritor Xavier Rodríguez Barrio. De entre os 45 traballos presentados en narrativa resultou 
gañador Francisco Piñeiro González coa obra Tempos de Morno Asurio. Na categoría de 
poesía, a madrileña María Teresa Núñez otivo o premio co traballo Sonetos de Soledad, 
elixido de entre 66 obras presentadas.  
 
 
 
Recensións: 
 
- V.L.V., 'Francisco Piñeiro obtiene el 'Manuel Orestes' e narrativa', El Progreso, 'Sarria', 
19 marzo 2005, p. 17. 
 
Infórmase do fallo do certame literario Manuel Orestes que se celebra en Paradela. Dise 
que no apartado de narrativa o premiado foi Francisco Piñeiro González, residente na 
localidade luguesa de Cervo, coa obra Tempos de Morno Asurio, mentres que na categoría 
de poesía o galardón recaeu nas mans da madrileña María Teresa Núñez co poemario 
Sonetos de Soledad. Infórmase ademais dos diferentes accésits que se concederon en ambos 



os apartados entre a totalidade dos traballos presentados. 
 
 
Referencias varias: 
 
- V.L.V., 'El Ayuntamiento convoca el XI Certamen Literario Manuel Orestes García', El 
Progreso, 'Sarria', 15 outubro 2005, p. 22. 
 
Comézase anunciando a convocatoria do XI Certame Literario Manuel Orestes, do 
Concello de Paradela, na modalidade de narrativa e poesía. Comenta as bases de concurso, 
a extensión máxima, que será de vinte follas ou cen versos  orixinais en galego ou castelán. 
Para rematar, indícase que este concurso se fai na memoria de Manuel Orestes. 
 
- Víctor L. Villarabid, 'Unas 150 obras concurren al premio literario de Paradela', El 
Progreso, 'Sarria', 6 decembro 2005, p. 18. 
 
Coméntase que o Concello de Paradela foi o escenario de entrega dos premios do X 
Certame Literario Manuel Orestes Rodríguez. Sinálase que os galardoados foron Mª Teresa 
Núñez González na modalidade de poesía e Francisco Piñeiro González na de narrativa. 
Tamén se dá conta do lugar da entrega, de que ao certame se presentaron sesenta e seis 
traballos de poesía e corenta e cinco de narrativa e que o agasallo aos premiados foi un 
diploma e un premio en metálico de seiscentos euros. Finalmente, refírese ás autoridades 
presentes no acto, que estivo presidido polo delegado provincial de Cultura e Deporte e o 
alcalde do concello, así como familiares de Manuel Orestes. 
 
- V.L.V., 'El centro cultural acogerá mañana la entrega del 'Manuel Orestes'', El Progreso, 
'Sarria', 16 decembro 2005, p. 15. 
 
Dáse conta do acto de entrega dos premios do X Certame Literario Manuel Orestes 
Rodríguez López que organiza o Concello de Paradela. Indícase que a gañadora da 
modalidade de poesía foi María Teresa Núñez González e na sección de narrativa o premio 
recaeu en Francisco Piñeiro González. Así mesmo, dáse conta dos accésit que se 
concederon. 
 
 
- Víctor L. Villarabid, 'Certamen afianzado', El Progreso, 'Sarria', 19 decembro 2005, p. 16. 
 
Achégase un resumo do acontecido no acto de entrega dos premios do X Certame Literario 
Manuel Orestes Rodríguez López que organiza o Concello de Paradela. Indícase cales 
foron os gañadores e quen levou os accésit concedidos. Dise que na modalidade de poesía a 
gañadora foi María Teresa Núñez González e na modalidade de narrativa o gañador foi 
Francisco Piñeiro González. Coméntase que cada un levou seiscentos euros. 
 
 
 
XIVº Certame Carvalho Calero 
Premio organizado polo concello de Ferrol en memoria deste profesor licenciado en Dereito 



e Filosofía e Letras pola Universidade de Santiago que conta coas modalidades de 
investigación lingüística e creación literaria. Na presente edición os galardoados foron 
Miguel Louzao Ocampo por Poesía galega última  no apartado de investigación lingüística 
e Carlos Quiroga en creación literaria-narración curta coa obra Inxalá. No acto de anuncio 
do fallo a organización do certame presentou as obras dos gañadores da anterior edición. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Maré, 'Carlos Quiroga gaña o 'Carvalho Calero', Galicia Hoxe, 'Maré', 25 outubro 2005, p. 
44. 
 
Dá conta do acto que tivo lugar no día anterior, no que se deron a coñecer os galardoados 
da XIV edición do Premio Carvalho Calero e no que se presentaron as obras dos gañadores 
da edición anterior. No apartado de investigación lingüística o galardón recaeu en Miguel 
Louzao Ocampo, por Poesía galega última, mentres que o de creación literaria foi para 
Carlos Quiroga, por Inxala; sinala, ademais, que o certame é convocado polo Concello 
ferrolán en memoria do profesor que lle dá nome e que Quiroga é a segunda vez que o 
gaña. 
 
 
- R. Loureiro, 'Miguel Louzao Ocampo e Carlos Quiroga gañan os Premios Carballo 
Calero', La Voz de Galicia, 'Cultura', 25 outubro 2005, p. 54. 
 
Dá conta do acto de entrega do Certame Carvalho Calero, convocado polo Concello de 
Ferrol e mais a Sociedade Cultural Medulio, para "manter viva a memoria dunha das 
grandes figuras da cultura galega do século pasado". Sinala que os gañadores foron Miguel 
Louzao e Carlos Quiroga e, ademais de achegarse ao contido de cada unha das obras, 
recolle as declaracións destes. Por último, indica que o editor Francisco Pillado asistiu ao 
acto, onde "defendeu a necesidade de dar a coñecer a obra de todos os grandes creadores 
galegos" e onde se presentaron os volumes vencedores da pasada edición. 
 
 
- M.J.R., 'O escritor Carlos Quiroga e o investigador Miguel Louzao gañan o Carvalho 
Calero', Diario de Ferrol, 'CGS', 25 outubro 2005, p. 18. 
 
Tras sinalar que o acto de entrega dos galardóns do XIV certame Carvalho Calero non se 
puido celebrar no salón de plenos do Concello ferrolán, entidade que o convoca, por mor 
dunha sesión plenaria extraordinaria; destaca a consolidación deste premio, no que hai 
liberdade para escoller calquera das normativas da lingua galega, e indica que os 
vencedores desta edición foron Carlos Quiroga, con Inxala, e Miguel Louzao, con Poesía 
galega última. Explica, ademais, que a primeira é unha "historia de amor, morte e 
desesperacións" e que é a primeira parte dunha triloxía na que, en palabras do seu autor, 
terá cabida a concesión deste galardón; mentres que a segunda é unha análise da lírica 
galega durante os anos vinte, con especial atención ao labor da editorial Letras de Cal. 
Apunta, finalmente, que no acto se presentaron as obras gañadoras na pasada edición e que 



no vindeiro ano se concederán dous accésits en cada unha das modalidades. 
 
 
- MARÉ, 'Carlos Quiroga: 'Será a posteridade a que nos xulgue'', Galicia en el mundo, 
'Maré', 26 outubro 2005, p. 37. 
 
Informa da concesión do Premio Carvalho Calero a Carlos Quiroga (Escairón, 1962), que 
xa obtivera o mesmo galardón con Periferis. Dise que esta ocasión a novela gañadora foi 
Inxalá. Destaca que o escritor só se presenta a este galardón porque é o único que recolle 
expresamente a "liberdade de normativas".  
 
 
XIVº Certame Literario da asociación cultural "A Pipa" de Becerreá 
Convocado pola asociación cultural "A Pipa" de Becerreá, conta coas modalidades de 
poesía e narración, cun máximo de cincuenta versos na primeira e cinco folios na segunda, 
conforme estabelecen as bases. Cada participante poderá presentar un ou máis traballos 
escritos en lingua galega, que deben ser enviados antes do 24 de decembro á sede da 
entidade organizadora, na Rúa Ancares, número 57, 27640, Becerreá (Lugo). O certame 
estabelece tres categorías en función da idade: infantil, dos oito aos catorce anos; xuvenil, 
de catorce a dezaoito; e de adultos, a partir dos dezaoito anos. Para cada categoría 
estabelécense dous premios e os accésits que o xurado considere oportunos. O xurado 
estará composto pola xunta directiva da asociación convocante e o fallo terá lugar o 28 de 
decembro, durante unha cerimonia enmarcada na XIII Noite Poética, que nesta edición 
contará co escritor Darío Xohán Cabana. 
 
 
 
 
XXº Premio "Antón Losada Diéguez" 
Organizado polos Concellos do Carballiñó e Borborás, coa colaboración da Deputación 
Provincial de Ourense, ten como obxectivo premiar as dúas mellores obras publicadas en 
galego, nos campos da investigación e da creación literaria. Os gañadores desta edición 
foron Antón Costa coa obra Historia da educación e da cultura en Galicia no apartado de 
investigación e Rosa Aneiros con Veu visitarme o mar no de novela.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- X.A. Reboiro, 'O 'Losada Diéguez' premia unha historia da educación e unha novela encol 
do mar', La Región, 'Carballiño', 1 maio 2005, p. 19. 
 
Recóllese a resolución dada polo xurado do Premio Antón  Losada Diéguez, no que se 
declararon gañadores Antón Costa no apartado de investigación e Rosa Aneiros no de 
novela. Dise que no eido da investigación concorreron quince traballos, de entre os que se 
alzou finalmente co galardón Antón Costa coa súa obra Historia da educación e da cultura 
en Galicia; dela destácase a rigorosidade e profundidade coa que trata a educación en 



Galicia ao longo dos últimos dezasete séculos. Apúntase, ademais, que na modalidade de 
creación literaria o premio foi parar ás mans de Rosa Aneiros pola súa novela Veu visitarme 
o mar na que trata a problemática da mocidade actual que procura un lugar no mundo. 
 
 
 
XXVIIº Premios da "Crítica de Galicia" 
Estes premios están convocados polo Círculo Ourensán Vigués dende 1978 e polo 
Padroado da Fundación Premios da Crítica dende 1992. Institúense co fin de facer público 
o recoñecemento que, dentro do marco xeral da cultura galega, merezan os labores 
individuais ou colectivos que cristalicen en achegas relevantes para o desenvolvemento do 
eido particular no que xurdan. Os criterios que se utilizarán (como calidade, incidencia 
social, oportunidade ou outros) para a avaliación dos traballos concorrentes en cada 
modalidade son da competencia exclusiva de cada xurado. Ben entendido que, en calquera 
caso, o interese concreto que para a cultura galega ofrezan as achegas que se consideren, 
haberá de ser a guía fundamental do proceso de avaliación. A periodicidade dos premios é 
anual. As decisións, que se darán a coñecer no decurso dun acto público que se celebrará o 
sábado anterior ao Día das Letras Galegas, atinxirán á produción xurdida entre o 1 de 
xaneiro e o 31 de decembro do ano anterior. En cada modalidade o premio será un e 
indivisíbel e poderá quedar deserto. Todas as producións que se consideren merecedoras de 
premio terán que ser presentadas á Fundación dos Premios da Crítica Galicia, antes do 1 de 
marzo, inmediatamente precedente á data da decisión do xurado. Este, aténdose así mesmo 
aos períodos fixados, poderá incluír traballos non presentados polos seus autores, por 
terceiras persoas ou por entidades. O xurado de cada modalidade compoñerase de sete 
membros, un deles o gañador da edición anterior. A Fundación designará un presidente 
entre eles que terá a misión de dirixir os debates e resolver, co seu voto de calidade, en caso 
de empate. O secretario auxiliará ao presidente e demais membros do xurado, redactará e 
lerá a acta no acto de entrega dos premios. Os membros de cada xurado terán que ser 
persoas de recoñecida competencia, polo menos nun sector da modalidade do premio, e non 
deberán ter relacións de autoría ou dirección dos traballos concorrentes, e ademais aceptar 
estas bases. Todos os xurados quedarán nomeados cun mínimo de dous meses de antelación 
respecto da data da decisión. Os seus membros terán que ter coñecemento ao seu tempo de 
todas e cada unha das achegas que se vaian cualificar, e corresponderlles aos secretarios o 
labor de faceren circular entre aqueles toda a información pertinente que se fose 
producindo. As decisións finais, que serán inapelábeis, tomaranse nunha sesión de traballo 
que se celebrará o mesmo día da entrega do premio e permanecerán secretas mentres os 
secretarios non dean lectura pública ás correspondentes actas. Os Premios da "Crítica 
Galicia" abranguen as modalidades seguintes: I) Creación literaria. Considéranse 
premiábeis nesta modalidade todas aquelas obras de poesía ou narrativa, incluído o teatro, 
editadas no prazo sinalado de cada convocatoria; II) Ensaio e pensamento. Atinxe esta 
modalidade todos os traballos breves, didácticos e interpretativos nos que o autor aborde 
dende un punto de vista persoal e subxectivo, con flexibilidade de métodos e clara vontade 
de estilo, temas -preferente, pero non exclusivamente- da realidade de Galicia; III) 
Investigación. Considéranse premiábeis nesta modalidade todos aqueles traballos que, 
desenvolvidos tanto no eido da humanística coma no da investigación positiva e empírica, 
fagan uso do método científico; IV) Música; V) Ciencias e artes da representación. Téntase 
nesta modalidade dar acollida ás manifestacións encadrábeis no amplo abano da cultura 



audiovisual. Abrangue, polo tanto, todas aquelas producións de transmisión, comunicación 
ou expresión que se articulan a partir de códigos verbo-icónicos (pintura, fotografía, 
deseño, cine, cómic e outros análogos) verbo-corporais (danza, mimo, teatro e similares) ou 
calquera outros que conforman o ámbito xenérico da representación. O xurado terá que 
poñer especial tino en evitar calquera tipo de competencia entre as distintas formas 
converxentes na modalidade, premiando en cada edición o feito de maior transcendencia na 
cultura audiovisual galega; VI) Iniciativas culturais. Nesta modalidade enxergaranse todos 
aqueles feitos ou labores que, levados a cabo por persoas ou institucións, destaquen na 
orixinalidade e eficacia en defensa, pulo ou espallamento da cultura galega e que, podendo 
ser consecuencia dunha traxectoria principiada fóra do período definido nesta convocatoria, 
permanezan vixentes no devandito período. A Fundación dos Premios da Crítica de Galicia 
poderá nomear "Galego Egrexio" a aquela personalidade que pola súa traxectoria de 
entrega a Galicia se considere merecente dela. Neste ano 2005 os premios nas diferentes 
modalidades foron os seguintes: 
 
• "Investigación": Antón Costa Rico por Historia da Educación e da Cultura en Galicia 

(séculos IV-XX). 
• "Ensaio e Pensamento": Xosé Chao Rego por O demo meridiano.  
• "Creación Literaria": Luisa Villalta pola súa obra En concreto.   
• "Iniciativas Culturais": Museo de Limia popularización e promoción da cultura galega e 

o espallamento da literatura galega entre o gran público.  
· · "Ciencias e Artes da Representación": Alejandro Amenábar pola súa película Mar 

Adentro.  
· "Música": 2004, ano da música en Pontevedra por ser o conxunto de actividades e 

programacións "máis importantes" no mundo da música en Galicia o ano pasado. 
· "Galego egrexio": Xesús Alonso Montero, catedrático emérito da USC. 
 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Jorge Lamas, 'Premios da Crítica recoñece aos galegos que traballaron en 'Mar adentro', 
La Voz de Galicia, 'Cultura', 29 maio 2005, p. 58. 
 
Recóllese a resolución dada polo xurado dos Premios da Crítica de Galicia, que recoñece os 
traballos máis destacados en seis categorías da vida sociocultural galega. Sinálase que un 
dos galardóns recaeu na película Mar adentro pola proxección exterior que nela se fai de 
Galicia. Finalmente, lémbrase que estes premios non teñen dotación económica. 
 
 
 
- MARÉ, 'Co peso da palabra', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 29 maio 2005, p. 31. 
 
Ofrécense os nomes dos galardoados cos Premios da Crítica de Galicia que se entregaron 



no Centro Cultural Caixanova de Vigo. Dise que o xurado decidiu que o premio das letras 
recaese postumamente en Luísa Villalta pola súa obra En concreto, na que conviven 
tradición e modernidade de maneira equilibrada. Apúntase que o premio de investigación 
foi parar ás mans de Antón Costa Rico polo seu profundo estudo Historia da educación e 
da cultura en Galicia (séculos IV-XX); e que no eido do ensaio o premiado foi Xosé Chao 
Rego polo seu libro O demo meridiano. Dáse conta, ademais, de que na categoría de 
iniciativas culturais se premiou o Museo da Limia e na modalidade musical concedeuse o 
premio ao Concello de Pontevedra por recuperar a gravación do primeiro disco galego; e de 
que o premio de ciencias e artes da representación outorgóuselle ao filme Mar adentro de 
Alejandro Amenábar pola visión digna que ofrece de Galicia. Finalmente, lémbrase que o 
Padroado da Fundación dos Premios da Crítica de Galicia nomeou a Xesús Alonso Montero 
"galego egrexio 2005" polo seu compromiso coa lingua e a cultura galega, destacando o seu 
labor docente, académico e investigador.  
 
 
- César Lorenzo Gil, 'Os Premios da Crítica recoñecen os traballos que 'dignifican a Galiza', 
A Nosa Terra, nº 1.178, 'Cultura', 2 xuño 2005, p. 24. 
 
Recóllense os nomes dos galardoados cos Premios da Crítica nos diferentes apartados e 
infórmase de que a Fundación nomeou a Xesús Alonso Montero "Galego egrexio" polo seu 
amplo currículo a favor da lingua e da cultura galega. O premio das letras recaeu a título 
póstumo en Luísa Villalta polo seu poemario En concreto. O galardón de ensaio parou nas 
mans de Xosé Chao Rego coa súa obra O demo meridiano, na que se recollen as memorias 
e o ideario do autor. O premio de investigación gañouno Antón Costa polo seu traballo 
Historia da educación e da cultura en Galicia (séculos IV-XX) (Xerais) no que se sentan as 
bases das orixes e evolucións do sistema educativo en Galicia. O galardón de ciencias e 
artes foi parar no filme Mar adentro dirixido por Alejandro Amenábar, ao se considerar que 
achega unha visión de Galicia moderna e aberta. O premio de música recaeu no Concello 
de Pontevedra por ser quen de recuperar a primeira gravación feita en Galicia que se 
realizou na cidade do Lérez e que reunía composicións do grupo Aires da Terra liderado 
polo gaiteiro Perfecto Feixóo. Finalmente, dise que o premio de iniciativas culturais 
recibiuno o Museo Etnográfico da Limia, situado en Vilar de Santos.    
 
 
 
XXXIº Certame literario do "Concello de Vilalba" 
Convocado polo Concello de Vilalba dende 1984 para premiar os mellores traballos 
inéditos en lingua galega. Estabelece dous premios, un primeiro premio dotado con 3.000 
euros, flor natural e diploma, e un segundo premio de 1000 euros, flor natural e diploma. 
Os orixinais, mecanografados a dobre espazo, por quintuplicado, acompañados dun sobre 
pechado onde consten os datos persoais do autor e baixo plica, teñen que enviarse ao 
Concello de Vilalba. O xurado estará composto por persoas de recoñecida competencia nas 
materias dos premios. A súa composición non se coñece ata o momento do resultado. Nesta 
edición a entrega de distincións foi o 30 de agosto. O xurado, composto polo catedrático de 
Literatura Darío Villanueva, Fidel Fernán Vello, Xulio Xiz Ramil, María del Mar Ramil e 
Xosé María García Leira Boado, outorgou o primeiro premio a Martiño Maseda Lozano 
polo seu poemario Diario dun ser perdido. O segundo premio recaeu en Xavier Lama 



López pola súa obra O soñador de todos. 
 
 
 
 
X.7. PREMIOS A UNHA VIDA 
 
 
"Galego Egrexio" da Fundación dos Premios da Crítica de Galicia 
Fundación dos Premios da Crítica de Galicia, nomeou nesta edición "galego egrexio" ao 
catedrático de literatura galega Xesús Alonso Montero. (Vid. apartado X.6. do Informe). 
 
 
Referencias varias: 
 
- Maré, 'O mestre comunista', Galicia Hoxe, 'Maré', 26 febreiro 2005, p. 42. 
 
Coméntase que Xesús Alonso Montero recibe o galardón de Galego Egrexio que concede a 
Fundación de Premios da Crítica de Galicia. Outorgouselle o Premio  polo seu labor de 
docente, investigador e polo seu compromiso político. Tamén se menciona que está 
traballando en dous proxectos: un sobre Lorenzo Varela e outro sobre Castelao. 
 
 
 
Homenaxe "Letra E. Escritor na súa terra" 
Creado en 1995 pola Asociación de 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. 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 asociación convocante fanse as xestións institucionais 
oportunas para que se lle dedique unha rúa ao galardoado. Ao mesmo tempo, entrégaselle 
unha escultura feita en madeira por Manuel Coia coa letra 'E', de escritor. É o primeiro 
premio que os escritores galegos conceden a outro escritor. No 2004 concedéuselle este 
galardón a Salvador García Bodaño, quen o recolleu o 17 de xullo na súa vila natal, no 
barrio vigués de Teis.  Este ano, nun acto na vila de Ourense o 25 de xuño, o tributo dos 
membros da AELG recaeu nas irmás Dora e Pura Vázquez (Ourense, 1913 e 1918, 
respectivamente). 
 
 
Referencias varias: 
 
- Maré, 'Co 'E' de escritoras', Galicia Hoxe, 'Maré', 19 marzo 2005, p. 41. 
 
Anúnciase a homenaxe O escritor na súa terra que a Asociación de escritores en Lingua 
Galega lles fai a Pura e Dora Vázquez. Logo coméntase a súa traxectoria literaria. 
 



 
- Marcos Valcárcel, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 23 marzo 2005, p. 67. 
 
Menciónase que a Asociación de Escritores en Lingua Galega homenaxeou a  Pura e Dora 
Vázquez co premio 'O escritor na súa terra'. 
 
 
- Sonia Torre, 'Pura y Dora Vázquez se escriben con 'E', La Región, 'Literatura', 24 marzo 
2005, p. 59. 
 
Coméntase que a Asociación de Escritores en Lingua Galega decidiu homenaxear co 
premio 'O escritor na súa terra' a Pura e Dora Vázquez. Logo lémbrase a súa actividade 
literaria, sinalando que nun principio comezaron escribindo para un público infantil e 
despois adulto. Tamén se menciona que non van publicar mais obra debido á colaboración 
na prensa e á idade. 
 
 
- Dora e Pura Vázquez, 'Sobre unha homenaxe para xuño', La Región, 'Opinión', 30 marzo 
2005, p. 22. 
 
Pura e Dora Vázquez contan a emoción que senten cada vez que falan delas, ou da súa 
actividade literaria, nos xornais, sobre todo cando se comentou que eran elas as 
homenaxeadas co premio 'O escritor na súa terra' pola Asociación de Escritores en Lingua 
Galega. 
 
 
- MARÉ, 'O fogar da alma galega', Galicia Hoxe, 'Maré', 29 abril 2005, p. 50. 
 
Menciónase a homenaxe 'O escritor na súa terra' que a Asociación de Escritores en Lingua 
Galega lle fixo a Pura e Dora Vázquez. 
 
 
- Marcos Valcárcel, 'Puzzle de madeira para Pura e Dora', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 28 
maio 2005, p. 56. 
 
Infórmase da homenaxe a Pura e Dora Vázquez,  primeiro tivo lugar no parque do Barbaña 
e logo no salón de plenos do concello, onde se lle entregou ás homenaxeadas cadanseu 'E' 
da man do escultor Iñaqui Basallo. 
 
 
- Maré, 'Homenaxe a Pura e Dora Vázquez en Ourense', Galicia Hoxe, 'Maré', 24 xuño 
2005, p. 41. 
 
Anúnciase a homenaxe a Pura e Dora Vázquez que terá lugar en Ourense co motivo do 
galardón 'O escritor na súa terra', organizado pola Asociación de Escritores en Lingua 
Galega. 
 



 
- Marcos Valcárcel, 'Camelios para Pura e Dora Vázquez', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 25 
xuño 2005, p. 56. 
 
Coméntase a homenaxe 'O escritor na súa terra' que a Asociación de Escritores en Lingua 
Galega vén facendo dende 1995. Sinala que este ano se lles dedica a Pura e Dora Vázquez. 
Anúnciase que o acto terá lugar no parque Barbaña coa plantación de dous camelios e a 
inauguración dunha pedra escultórica. 
 
 
- Maré, 'Matriarcas do galego', Galicia Hoxe, 'Maré', 25 xuño 2005, p. 41. 
 
Lémbrase a actividade literaria de Pura e Dora Vázquez co motivo da homenaxe 'O escritor 
na súa terra'. Destácase tamén que foron das primeiras en escribir en galego. 
 
 
 
- Marcos Valcárcel, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 25 xuño 2005, p. 75. 
 
Comenta as homenaxes que a Asociación de Escritores en Lingua Galega vén celebrando 
desde 1995 baixo a cabeceira 'O escritor na súa terra'. Sinala que este ano as homenaxeadas 
son Pura e Dora Vázquez. 
 
 
- C. Domínguez, 'Homenaxe da AELG en Auria ás poetas Pura e Dora Vázquez', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 25 xuño 2005, p. 74. 
 
Anúnciase a celebración da XI edición de 'O escritor na súa terra', que realiza a Asociación 
de Escritores en Lingua Galega. Dise que este ano as homenaxeadas son Pura e Dora 
Vázquez. Logo coméntase en que vai consistir esa homenaxe, primeiro coa plantación de 
dous camelios e a inauguración dunha pedra, e despois na entrega da letra 'E'. Finalmente, 
faise un repaso da actividade literaria das irmás. 
 
 
- Cándida Andaluz, 'Pura y Dora Vázquez recibieron un homenaje en su tierra natal', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 26 xuño 2005, p. 52. 
 
Primeiro cítanse frases escritas por Pura e Dora Vázquez, as cales foron gravadas nunha 
pedra, co motivo da homenaxe 'O escritor na súa terra' que a Asociación de Escritores en 
Lingua Galega lles realizou a estas escritoras. Tamén se menciona que Dora Vázquez non 
puido asistir ao acto por problemas de saúde. Ademais, sinálase que o acto incluíu a 
plantación de dous camelios. Por outra parte, María Xosé Queizán destacou o traballo das 
irmás na literatura da posguerra. Finalmente, dise que a homenaxe terminou no salón de 
plenos do concello de Ourense, onde Marcos Valcárcel  realizou a 'laudatio' das escritoras, 
e fíxoselle entrega  a Pura da letra 'E'. 
 
 



- Rosa Veiga, 'Fillas galegas de Safo', Galicia Hoxe, 'Maré', 26 xuño 2005, p. 31. 
 
Coméntase a entrega da letra 'E' a Pura e Dora Vázquez co motivo da homenaxe que lles 
fixo a Asociación de Escritores en Lingua Galega. Ademais, sinálase que o acto incluíu a 
plantación de dúas camelias e a inauguración dunha pedra con texto das autoras. Tamén se 
menciona a intervención da escritora María Xosé Queizán, que lembrou que as irmás foron 
"poetas da Xeración do 36 e pioneiras no cultivo da literatura galega na posguerra". 
 
 
- L.R., 'La poesía florece en el Barbaña', La Región, 'Ourense', 26 xuño 2005, p. 8. 
 
Fálase da homenaxe que a Asociación de Escritores en Lingua Galega lles fixo a Pura e 
Dora Vázquez. Dise que primeiro tivo lugar no parque do Barbaña, coa plantación de dous 
camelios e a inauguración dunha pedra, na que se gravaron poemas das irmás. Sinálase que 
despois, no salón de plenos, Marcos Valcárcel realizou unha semblanza das irmás; e 
Cesáreo Sánchez entregoulle a Pura a letra 'E' de escritores, obra de Ignacio Basallo. 
 
 
- Marcos Valcárcel, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 26 xuño 2005, p. 67. 
 
Comenta a presenza das escritoras que acompañaron a Pura Vázquez no parque do 
Barbaña, así como a escasa representación institucional. 
 
 
- Marcos Valcárcel, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 28 xuño 2005, p. 59. 
 
Menciónase a homenaxe 'O escritor na súa terra' que a Asociación de Escritores en Lingua 
Galega lles fixo a Pura e Dora Vázquez. 
 
 
 
- Miguel Anxo Fernán-Vello, 'Escritoras na súa terra', Galicia Hoxe, 'Caderno aberto', 29 
xuño 2005, p. 3. 
 
O autor refírese á entrega da "Letra E", máximo recoñecemento dos outorgados pola 
Asociación de Escritores en Lingua Galega, ás irmás Pura e Dora Vázquez. Lémbrase que 
esta homenaxe inclúe a inauguración dunha Pedra do Escritor ou Escritora e a plantación 
dunha Árbore. Incorpórase tamén a nómina de premiados nas once convocatorias 
anteriores, ao tempo que se reproducen unhas palabras de Marcos Valcárcel en referencia 
ás premiadas. 
 
 
 
I Premio Xoán Manuel Pintos 
Convocado polo Concello de Pontevedra, conta coas categorías local e autonómica. O 
xurado estivo composto, entre outros, por Conchi Cochón e Rubén Aramburu. A súa 
decisión deuse a coñecer o 22 de decembro e a cerimonia de entrega terá lugar o 27 de 



xaneiro de 2006. Os galardoados foron o grupo de contacontos Pavís Pavós, na primeira 
categoría, e, na segunda, o portal Vieiros de internet. O xurado, ademais, decidiu 
concederlle unha mención de honra a María Victoria Moreno. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Belén López, ''Pintos' para Pavís Pavós e Vieiros', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
aquí/Cultura', 22 decembro 2005, p. 84. 
 
Cobertura da concesión do premio Pintos na que se recolle a concesión na categoría de 
local do precio ao grupo de contacontos Pavís Pavós, na categoría autonómica ao portal 
Vieiros, e a mención  de honra para María Victoria Moreno, da cal se destaca, en palabras 
do xurado que "non dubidou en facer da lingua galega un escuda". 
 
 
 
Iª Medalla de Ouro da Fundación Camilo José Cela  
Creada pola Fundación Camilo José Cela coa finalidade de recoñecer os méritos especiais 
das persoas galardoadas. O Patronato da Fundación, integrado por cinco membros, deu a 
coñecer o 16 de xuño de 2005 a decisión de entregar a medalla a Agustín Sixto Seco, a 
título póstumo. 
 
 
Referencias varias: 
 
- M. Gimeno, 'Primera medalla de oro de la Fundación Cela para Sixto Seco', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 17 xuño 2005, p. 74. 
 
Anúnciase que a primeira medalla de Ouro da Fundación Camilo José Cela concederáselle 
ao doutor Agustín Sixto Seco, a título póstumo. O acto de entrega da medalla terá lugar en 
setembro. 
 
 
- M.G., 'Sixto Seco estrea as medallas da Fundación Cela', Galicia Hoxe, 'Maré', 17 xuño 
2005, p. 41. 
 
Anúnciase que a primeira medalla de Ouro da Fundación Camilo José Cela concederáselle 
ao doutor Agustín Sixto Seco, a título póstumo. Sinálase que acto de entrega da medalla 
terá lugar en setembro. 
 
 
 
IIº Premio "Roberto Vidal Bolaño" das Redes Escarlatas 
Creado polo colectivo Redes Escarlata en 2004, este premio está destinado ao 
recoñecemento público daquelas persoas ou entidades comprometidas coa lingua e cultura 



galega e coa emancipación de Galicia. O premio, que non ten dotación económica, consiste 
nunha escultura de Gonzalo Araúxo. Nesta segunda edición integraron o xurado o premiado 
en 2004 Guillerme Rei, a filóloga e tradutora Enma Lázare, o escritor e xornalista Camilo 
Franco, a actriz Mónica Caamaño e o escritor e representante das Redes Escarlata Xosé 
Antón L. Dobao. Decidiron por unanimidade concederlle o galardón á Asociación pola 
Defensa da Ría (APDR). 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Belén López, 'A APDR recibe o Premio Roberto Vidal Bolaño das Redes Escarlatas', 
Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí Sociedad', 29 maio 2005, p. 82. 
 
Primeiro menciónase que valor ten o premio Roberto Vidal Bolaño e logo coméntase o acto 
de entrega. Este ano o galardoado é a APDR (Asociación pola Defensa da Ría). Finalmente, 
exponse quen formaba o xurado e cales eran as outras candidaturas que o optaban ao 
premio. 
 
 
 
IVº Premio "Ramón Piñeiro. Facer País" 
Premio convocado pola Asociación Cultural Val de Láncara, co que se pretende enxalzar a 
vida e obra de persoa e institucións que no día a día loitan por facer país. O primeiro 
persoeiro que recibiu este premio foi o empresario e artista Isaac Díaz Pardo. Nesta edición 
o galardón, consistente nunha escultura de Primitivo Larou, concedéuselle a Manuel Beiras 
Torrado. O acto de entrega tivo lugar o 22 de outubro en Láncara. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Vázquez Rivas, 'Beiras recollerá en Láncara o premio 'Ramón Piñeiro' o 22', El Progreso, 
'Comarcas', 15 outubro 2005, p. 31. 
 
Recóllese a presentación do IV premio Ramón Piñeiro Facer País organizado pola 
asociación Val de Láncara que foi concedido a Xosé Manuel Beiras polo seu compromiso 
tanto profesional como persoal con Galicia. Anúnciase que na entrega do premio asistirán 
diversas personalidades, entre elas o decano do Colexio de Xornalistas, Xosé María Vega, 
Xosé Luis Barreiro Rivas, o poeta Xosé María Álvarez Cáccamo e membros do grupo 
Milladoiro, que recibiron o galardón na anterior edición. 
 
 
- Maré, 'Xosé Manuel Beiras recibirá o día 22 o Premio 'Facer País', Galicia Hoxe, 'Maré', 
17 outubro 2005, p. 37. 
 
Anúnciase a próxima entrega do Premio Ramón Piñeiro Facer País, convocado pola 
Asociación Cultural Val de Láncara, a Xosé Manuel Beiras. Apúntanse algúns dos motivos 



que levaron á escolla do galardoado e anticípase o programa de actos previstos para o 
evento da entrega, incorporando tamén o nome dalgúns dos persoeiros que asistirán. 
 
 
- Valentín Arias, 'Chámase Beiras', El Progreso, 'Opinión', 22 outubro 2005, p. 33. 
 
Nestas liñas o autor dedica o seu discurso a gabar a Xosé Manuel Beiras e a valorar moi 
positivamente a decisión de distinguilo co Premio Ramón Piñeiro Facer País, entregado en 
Láncara. 
 
 
- Maré, 'O racionalista soñador', Galicia Hoxe, 'Maré', 23 outubro 2005, p. 31. 
 
Infórmase da concesión do Premio Ramón Piñeiro de Facer País a Xosé Manuel Beiras. 
Achéganse datos sobre o cerimonial da entrega, que tivo lugar na vila natal do lendario 
galeguista Ramón Piñeiro, aludindo aos compañeiros, amigos e familiares do homenaxeado 
que asistiron para acompañalo en tal ocasión. Saliéntanse algunhas palabras dos discursos 
pronunciados por Xosé Luís Barreiro Rivas e polo poeta Xosé María Álvarez Cáccamo, que 
estiveron orientadas a enxalzar nas súas diversas facetas a persoa do premiado. Tamén se 
recollen algúns parágrafos do discurso de Beiras. Resúmense igualmente outras actividades 
que adubiaron a xornada, como a actuación de grupos de baile e gaitas ou o xantar posterior 
á entrega do premio.  
 
 
- Paula Vilariño, 'Beiras defende a autodeterminación de Galicia nun acto celebrado en 
Láncara', El Progreso, 'Sarria', 23 outubro 2005, p. 22. 
 
Infórmase da concesión do Premio Ramón Piñeiro Facer País a Xosé Manuel Beiras, polo 
seu compromiso persoal e profesional con Galicia, que o levou a unha activa participación 
nos movementos sociais e políticos galegos na segunda metade do século XX. Destácanse 
algúns puntos do seu discurso ao recibir o galardón, ao tempo que se inclúe un programa 
dos actos que acompañaron a entrega do mesmo. Tamén se incorpora unha listaxe de 
asistentes ao evento. 
 
 
- Conchi Bilbao, 'Beiras recibe en Láncara a agarimosa homenaxe de compañeiros e 
amigos', El Correo Gallego, 'Hoy', 23 outubro 2005, p. 75. 
 
Comentario que se abre coas palabras de Xosé Manuel Beiras, nas que recoñece que máis 
que un político foi "un intelectual que non se fortou de combater en política". Neste 
sentido, recolle diversas declaracións do galardoado nas que mantén que pertence á 
tradición e á cultura política do nacionalismo galego e que mesmo se recoñece nos 
devanceiros do nacionalismo, rematando cunha análise da actualidade. Remata a crónica 
coa nómina dos asistentes ao acto e declaracións do poeta Xosé María Álvarez Cáccamo. 
 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Facer país, elaborar a historia (I)', Galicia Hoxe, 'Fai fume', 26 



outubro 2005, p. 4. 
 
Aproximación intimista á historia do galeguismo durante a última parte do século XX 
aproveitando a concesión do Premio Ramón Piñeiro  Facer País a Xosé Manuel Beiras. 
Dividido en dúas partes, esta primeira iníciase cunha felicitación ao ganador do Premio 
lembrando o título do seu discurso, "Nulla estetica sine etica". O autor, que recoñece que se 
atopa moi lonxe das posicións intelectuais de Ramón Piñeiro, entra nunha descrición 
costumista do outono que progresivamente deriva en evocacións familiares e lecturas 
literarias coas que describe o paso dos últimos anos e a súa sensibilidade literaria e 
ideolóxica. 
 
 
- A.N.T., 'Beiras recibe en Láncara o IV premio Ramón Piñeiro Facer País', A Nosa Terra, 
nº 1195, 'Cultura', 27 outubro 2005, p. 25. 
 
Infórmase da entrega do Premio Ramón Piñeiro Facer País a Xosé Manuel Beiras. 
Reprodúcense algúns parágrafos do seu discurso ao recibir o galardón, ao tempo que se 
ofrece a nómina de asistentes ao evento, xunto coas palabras dalgúns deles sobre a figura 
do premiado. 
 
 
- Manuel Vidal Villaverde, 'Facer país, elaborar historia (II)', Galicia Hoxe, 'Fai fume', 2 
novembro 2005, p. 4. 
 
A segunda parte deste artigo recupera a figura de Ramón Piñeiro para contrapoñela á de 
Xosé Manuel Beiras. Cualifica o premiado de gran figura da intelectualidade e mesmo da 
cultura galega. Remata o artigo cunha digresión a propósito da categoría de poeta de 
Castelao. 
 
 
 
Letras de Bretaña 2005 
Convocado polo Real Coro "Toxos e Froles", no marco da irmandade entre os concellos de 
Mondoñedo e Ferrol. Ten carácter honorífico e carece de dotación económica. Cada ano 
galardoará o traballo dun escritor ou escritora da Galicia do Norte. En 2004 concedeuse o 
premio a Darío Xohán Cabana. Nesta edición, o xurado, composto polo alcalde 
mindoniense Luís Rego, José Manuel Couce Fraguela, Félix Villares, Pedro Sanz e Elia 
Rico, decidiu homenaxear, nun acto celebrado o 23 de decembro de 2005, a Ramón 
Loureiro. 
 
 
Referencias varias: 
 
- R. L., 'Darío Xohán Cabana recibirá o primeiro Premio Letras de Bretaña', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 4 outubro 2005, p. 47. 
 
Sinala que o premio Letras de Bretaña será entregado a Darío Xohán Cabana a mediados do 



mes de outubro de 2005 en Mondoñedo. Dise que o galardón se constitúe como "un premio 
carácter honorífico e sen dotación económica que cada ano galardonará o traballo dun 
escritor da Galicia do Norte". Ademais, recoñecerase o traballo dunha ducia de 
personalidades da cultura galega polo seu labor na recuperación da memoria de Cunqueiro. 
 
 
- M. J. Rico, 'As relacións reais entre os pobos fanas os contactos dos traballadores', Diario 
de Ferrol, 'Literatura', 16 outubro 2005, p. 13. 
 
Informa de que o Real Coro Toxos e Froles outorgoulle a concesión do Premio "Letras de 
Bretaña" a Darío Xohán Cabana debido a que é un dos escritores galegos que máis tempo 
lle dedicou ao mito artúrico, traducindo do italiano, por exemplo, unha Antoloxía do Dolce 
Estilo Novo. Dise que para Cabana a mitoloxía artúrica é moi importante para a cultura 
europea. O xornalista finaliza mencionando diferentes actividades nas que participa o 
premiado. 
 
- M.J. Rico, 'Ferrol únese á terra de Cunqueiro', Diario de Ferrol, 'CGS', 19 outubro 2005, 
p. 16. 
 
 Entre outras cousas, infórmase da entrega, por parte do Real Coro Toxos e Froles, do 
premio "Letras de Bretaña" ao escritor Darío Xohán Cabana, por tender pontes coa súa obra 
a outras culturas. Alúdese tamén a algúns puntos do discurso do galardoado, como aqueles 
en que recoñece a súa débeda con Cunqueiro e coa mitoloxía artúrica, ou o espazo que 
dedica a enxalzar á propia entidade que lle outorga o recoñecemento. Finalmente, 
apúntanse tamén os nomes doutros premiados aos que se distinguiu polo seu labor na 
difusión da obra de Cunqueiro. 
 
 
 
Medallas de Ouro de Galicia e Medallas Castelao 
Para homenaxear a personalidades e institucións que se distinguiron polo seu mérito ao 
servizo da comunidade en calquera aspecto social, cultural e económico, a Xunta de Galicia 
concede as Medallas de Galicia, que consisten nunha medalla de ouro, quince de prata e 
trece de bronce. 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, doutrinal ou de calquera faceta de actividade 
humana. No ano 2005 podemos destacar, pola súa vinculación coa literatura galega, a 
concesión dunha Medalla Castelao ao poeta Luís González Tosar. Ademais, o catedrático 
de Teoría da Literatura da Universidade de Santiago Darío Villanueva, foi obsequiado con 
outra das Medallas Castelao. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- M. Mayoral, 'El Toxos y los fallecidos en Navantia, candidatos a las Medallas de Galicia', 



Diario de Ferrol, 'Ferrol', 25 maio 2005, p. 17. 
 
Coméntase cales serán os posíbeis candidatos que recibirán as medallas de Galicia, cuxo 
acto de entrega terá lugar o 25 de xullo. 
 
 
- Paula Pérez, 'La Xunta concede la Medalla de Oro a título póstumo a Sixto Seco', Faro de 
Vigo, 'Galicia', 3 xuño 2005, p. 37. 
 
Menciónase quen serán os galardoados coas medallas de Ouro de Galicia, tamén nas 
categorías de bronce e prata, e coas medallas Castelao. 
 
 
- R.F., 'Sixto Seco e 'Toxos e Froles', entre as Medallas de Ouro de Galicia 2005', El 
Progreso, 'Galicia', 3 xuño 2005, p. 35. 
 
Cítanse os galardoados pola medalla de Ouro de Galicia 2005, as medallas Castelao e as  
medallas de Galicia, tanto en bronce como en prata. 
 
 
- LR, 'Las medallas de Galicia y Castelao reconocen el servicio al país de 45 personas y 
entidades', La Región, 'Galicia', 3 xuño 2005, p. 33. 
 
Primeiro coméntase que o Consello da Xunta deu a conocer as persoas e institucións que 
recibirán as medallas de Galicia e as medallas Castelao o 25 de xullo. Logo menciónase 
quen son os galardoados. 
 
 
- M.J.Rico, 'A Xunta concede a Medalla de Ouro de Galicia ós Toxos no seu aniversario', 
Diario de Ferrol, 'Ferrol', 3 xuño 2005, p. 25. 
 
Cóntase que o Real Coro Toxos e Froles celebrou o seu 91 aniversario, ademais de entregar 
as súas condecoracións. Tamén se comenta que recibiu a medalla de Ouro de Galicia. 
 
 
- E.P., 'Entréganse hoxe as Medallas Castelao', Galicia Hoxe, 'Maré', 28 xuño 2005, p. 43. 
 
Anúnciase o acto de entrega das medallas Castelao 2005. Logo menciónase quen son os 
galardoados. 
 
 
- M.S., 'Fraga insta a interpretar a Castelao con ánimo constructivo', Diario de 
Pontevedra/El Progreso, 'Galicia', 29 xuño 2005, p. 33. 
 
Primeiro coméntase que na entrega das medallas Castelao, Fraga mandou interpretar "todo 
o ideario estético, ético e político de Castelao", e que as medallas conmemoran o traslado 
dos restos do escritor a Galiza. Logo menciónanse os galardoados. 



 
 
- L.R., 'Outeiriño afirma la fidelidad de 'La Región Internacional' con la emigración 
gallega', La Región, 'Galicia', 29 xuño 2005, p. 29. 
 
Apúntase que o editor de La Región Internacional, José Luís Outeiriño, foi o portavoz dos 
galardoados coas medallas Castelao e que no seu discurso mencionou nomes como Fraga 
ou María José Cimadevila. Finalmente, dánsenos unhas pinceladas da obra dos 
galardoados.  
 
 
- LR., 'Fraga aboga por la interpretación del ideario de Castelao "sin tomar su nombre en 
vano"', La Región, 'Galicia', 29 xuño 2005, p. 28. 
 
Primeiro menciónase os galardoados coas medallas Castelao. Logo dise que o discurso de 
Fraga versou sobre a vida e obra de Castelao. 
 
 
- Alfredo Conde, 'Os tarxetonciños de Sixto Seco', El Correo Gallego, 'Os outros días', 30 
xuño 2005, p. 30. 
 
Respecto dos galardóns recibidos, flexiona sobre o que pensaría Sixto Seco ao saber que foi 
galardoado, a título póstumo, coa medalla Castelao, xa que este premio non o aceptou en 
vida. 
 
 
- Andrea Valeiras, 'Medallas de Galicia', Atlántico Diario, 'Día de Galicia', 25 xullo 2005, 
p. 34. 
 
A noticia, similar á publicada o mesmo día en La Región recolle os nomes dos galardoados 
coas Medallas Galicia na súa edición de 2005: as de ouro, prata, bronce e os premios a 
título póstumo. 
 
 
- Andrea valeiras, 'Medallas Galicia 2005', La Región, 'Especial 25 de xullo', 25 xullo 2005, 
p. 10. 
 
A noticia recolle a entrega das Medallas Galicia 2005. Destaca as medallas de ouro, de 
prata e de bronce. Ademais, sinala nunha columna a concesión dunha medalla de ouro ao 
colectivo Real Coro "Toxos e Froles", que leva noventa anos recorrendo o mundo 
mostrando o folklore e as tradicións de Galicia. 
 
 
- Carmela López, 'El real Coro Toxos e Froles recibió la Medalla de Ouro en su 91 
aniversario ', Diario de Ferrol, 'Ferrol', 26 xullo 2005, p. 3. 
 
Noticia adicada á información sobre a entrega das Medallas Galicia nesta ocasión centrada 



na concesión dunha de Ouro a Real Coro Toxos e Froles no seu 91 aniversario. Ademais 
dun balance e breve percorrido pola traxectoria vital deste colectivo, a noticia destaca nun 
despece outra das medallas de ouro a título póstumo: a concedida ao médico mugardés 
Agustín Sixto Seco. 
 
 
 
Pedrón de Ouro e Pedrón de Honra 
Certame que convoca anualmente a Fundación do Padroado Pedrón de Ouro na Casa 
Museo de Rosalía Castro. Concédense dous premios: o "Pedrón de Ouro", a unha 
personalidade ou entidade galega que destaca en calquera dos aspectos culturais de Galicia, 
e o "Pedrón de Honra", a aquelas persoas ou entidades, galegas ou non galegas, que dende 
fóra divulgan e defenden a cultura galega. O premio consiste nunha medalla e nun 
pergameo. No ano 2005 o "Pedrón de Ouro" recaeu en Xosé Manuel Beiras Torrado, 
mentres que o "Pedrón de Honra" foi concedido ao tradutor e fundador do Grupo de 
Traballo Galego en Londres, Fernando Pérez-Barreiro (Ferrol, 1931). Os galardóns foron 
entregados o 18 de maio nun acto celebrado na Casa-Museo de Rosalía de Castro, na vila 
coruñesa de Padrón. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Avelino Abuín de Tembra, 'Os Pedróns 2005 (I)', Galicia Hoxe, 'Ventos ábregos', 24 abril 
2005, p. 5. 
 
Primeiro reflexiónase sobre o Pedrón de Ouro. Logo expóñense os criterios polo que Xosé 
Manuel Beiras recibirá o Pedrón de Ouro 2005. 
 
 
- Avelino Abuín de Tembra, 'Os Pedróns 2005 (e II)', Galicia Hoxe, 'Ventos ábregos', 25 
abril 2005, p. 5. 
 
Primeiro coméntase a historia do Pedrón de Honra e logo expóñense os motivos polos que 
Pérez Barreiro recibirá o Pedrón de Honra. Finalmente, menciónse onde terá lugar o acto de 
entrega do Pedrón de Ouro e do Pedrón de Honra. 
 
 
- MARÉ, 'Beiras recibe mañá o seu Pedrón de Ouro', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 21 maio 2005, 
p. 42. 
 
Anúnciase que Xosé Manuel Beiras recibirá o Pedrón de Ouro e Pérez Barreiro o Pedrón de 
Honra. Tamén se nos informa onde terá lugar o acto. 
 
 
- Avelino Abuín de Tembra, 'A festa dos Pedróns 2005', Galicia Hoxe, 'Ventos ábregos', 22 
maio 2005, p. 5. 



 
Primeiro faise un repaso da existencia da Fundación do Pedrón de Ouro, desde o seu 
comezo até hoxe. Desde 1964 mantivéronse os grandes principios do Pedrón: a fidelidade e 
lealdade con Galicia. Logo menciona os galardoados do 2005, Manuel Beiras co Pedrón de 
Okuro e Fernando Pérez Barreiro co Pedrón de Honra. 
 
 
- M.S., 'Quintana desprecia la propuesta de Fraga sobre la reforma del Estatuto', Diario de 
Pontevedra, 'Galicia', 23 maio 2005, p. 17. 
 
Coméntase a crítica que Quintana lle fixo a Fraga tras este rechazar todas as propostas 
nacionalistas sobre a reforma do Estatuto. 
 
 
- E.P./P.A.M., 'Hai que romper romper', Galicia Hoxe, 'Maré', 23 maio 2005, p. 37. 
 
Primeiro coméntase que o Pedrón de Ouro se lle concedeu a Manuel Beiras. Logo, 
coméntase o seu discurso e onde tivo lugar o acto de entrega do Pedrón. Finalmente, 
menciónase que Fernando Pérez Barreiro recibiu o Pedrón de Honra. 
 
 
- F. Franjo, 'Beiras, Pedrón de Ouro por su fidelidad en defensa de Galicia', El Correo 
Gallego, 'Área de Compostela', 23 maio 2005, p. 24. 
 
Menciónase que Xosé Manuel Beiras recibiu o Pedrón de Ouro e Pérez Barreiro o Pedrón 
de Honra. Tamén se comentan os puntos máis destacábeis do discurso dos galardoados, así 
como os asistentes ao acto. 
 
 
- C.P., 'Pérez-Barreiro reivindica á diáspora galega ao recibir o Pedrón de Honra', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 23 maio 2005, p. 65. 
 
Fálase da entrega do Pedrón de Ouro a Xosé Manuel Beiras, e o Pedrón De Honra a 
Fernando Pérez Barreiro. Logo coméntanse os motivos da concesión do Pedrón de Honra a 
Pérez Barreiro e o máis destacábel do seu discurso. 
 
 
- Miguel Anxo Fernán Vello, 'Pedrón de Ouro: poética da irmandade', Galicia Hoxe, 
'Caderno aberto', 24 maio 2005, p. 3. 
 
Primeiro fala da entrega dos pedróns de Ouro e Honra a Xosé Manuel Beiras e Fernando 
Pérez Barreiro. Logo comenta o discurso de Beiras e Pérez Barreiro. 
 
 
- Perfecto Conde, 'Fermín Bouza e Carvalho Calero seguen a ser aínda memoria confinada', 
di Beiras', A Nosa Terra, nº 1.177, 'Cultura', 26 maio 2005, p. 24. 
 



Primeiro coméntanse as coincidencias entre Beiras e Pérez Barreiro. Logo saliéntanse os 
momentos máis emotivos do discurso de Beiras. 
 
 
- X. Amancio Liñares Giraut, 'Pedróns', La Voz de Galicia, 'O fiadeiro', 12 xuño 2005, p. 
L11. 
 
Primeiro cítanse os galardoados co Pedrón de Ouro. Logo coméntase brevemente o acto, 
que tivo lugar na Horta da Paz. 
 
 
 
Premio  "Manuel María" á dignidade nacional 
Creado en 2005 pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega, a Mesa pola Normalización 
Lingüística e a CIG-Ensino, coa finalidade de recoñecer publicamente a contribución de 
persoas ou institucións públicas e privadas que durante o ano promovesen iniciativas que 
teñan consecuencias destacadas na mellora da dignidade nacional. O fallo darase a coñecer 
en Vigo en marzo de 2006 e o galardón consiste nunha peza única de cerámica elaborada 
por Pérez Porto. O prazo de presentación das candidaturas iníciase o 1 de decembro e 
finaliza o 10 de febreiro de 2006. 
 
 
Referencias varias: 
 
- E.P., 'Queda convocado o premio Manuel María á dignidade nacional', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 20 decembro 2005, p. 66. 
 
Coméntase a convocatoria do premio e a presentación na Galeria Sargadelos así como as 
entidades que o convocan e os  obxectivos do premio que pretende destacar a aquela persoa 
ou entidade que durante o ano 2005 promovera actuacións para "a mellora da identidade 
nacional". Engádese que o premio se enmarca dentro das actividades de homenaxe ao poeta 
lucense Manuel María. 
 
 
- MARÉ, ''Manuel María', nome da 'Dignidade Nacional'', Galicia Hoxe, 'Maré', 20 
decembro 2005, p. 42. 
 
A noticia faise eco da presentación do premio Manuel Maria á Dignidade Nacional a cargo 
do representante da Asociación Socio-Pedagóxica Galega, Xoán Costa, que resalta a achega 
de Manuel María na procura dun tecido asociativo e empresarial en Galicia. Recolle os 
obxectivos do convocatoria e as entidades convocantes e presta atención ao premio, unha 
peza de cerámica elaborada por Francisco Xosé Pérez Porto que simboliza un carballo 
 
 
 
Premio "Bos e Xenerosos" 
Creado en 2004 pola Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG), quere 



homenaxear a persoas ou institucións que traballasen a prol da lingua, literatura ou cultura 
galega. Na segunda edición, homenaxeouse ao Museo do Pobo Galego e á iniciativa "Ponte 
nas ondas". 
 
 
Referencias varias: 
 
- Maré, 'Para superar aquel filtro de Madrid', Galicia Hoxe, 'Maré', 18 outubro 2005, p. 43. 
 
Entre outras cousas, destácase a concesión do premio "Bos e xenerosos", na súa terceira 
edición, ao colectivo Ponte nas ondas, promotor da iniciativa de apoio á candidatura do 
Patrimonio Inmaterial Galego Portugués para ser recoñecido pola Unesco como Obra 
Mestra da Humanidade. 
 
 
 
Premio "Poeta Manuel María" da Cultura 
Convocado polo Concello de Foz  e destinado a persoas ou colectivos pertencentes a este 
municipio polo seu labor cultural. Conta cun xurado popular formado por representantes 
das asociacións culturais do municipio, directores de centros de ensino e persoas vinculadas 
ao mundo da cultura. Neste ano 2005 realizouse a entrega dos galardóns correspondentes ao 
certame 2004. As persoas premiadas recibiron unha reprodución en miniatura da Casa da 
Cultura de Foz, nun acto que tivo lugar o 28 de xuño de 2005. Os homenaxeados foron: 
Arcadio Mon, Vicente Sempere, a asociación cultural "Pomba do Arco", Antón Niñe, Jesús 
Fernández e José Alonso. 
 
 
Referencias varias: 
 
- José Alonso, 'Premios 'Poeta Manuel María da Cultura', en Foz', El Progreso, 'Al paso', 7 
febreiro 2005, p. 80. 
 
Anúnciase a institución con carácter anual dos Premios Poeta Manuel María da Cultura. 
Ademais, indícase que os candidatos deben pertencer ao municipio focense. 
 
 
- S.D.P., 'Foz premiou co 'Manuel María' a cinco profesionais e un colectivo', El Progreso, 
'Terra chá', 19 xuño 2005, p. 14. 
 
Coméntase a gala dos premios Manuel María  2004 na súa primeira edición, quen foron os 
galardoados, onde tiveron lugar e quen foi o xurado. 
 
 
 
Premio da Agrupación de Libreiros de Pontevedra 
Homenaxe da Agrupación de Libreiros de Pontevedra que tivo lugar na clausura da Feira 
do Libro da dita cidade. Foi entregado a Fina Casalderrey. 



 
 
Referencias varias: 
 
- Belén López, 'A Agrupación de Libreiros de Pontevedra premia a Fina Casalderrey', 
Diario de Pontevedra, 'Cultura', 22 xullo 2005, p. 75. 
 
Dise que a escritora Fina Casalderrey recibiu o premio da Agrupación de Libreiros de 
Pontevedra nun acto previo á clausura da Feira do Libro que se celebrou nesta cidade. 
Tamén se sinala  que o escritor Luis Rey entregou o galardón e salientou a "aposta moral"  
que supón cada un dos  seus libros  á vez que lle agradeceu a súa honestidade como 
escritora. Dise, así mesmo, que a escritora tivo palabras de agarimo e agradecemento para 
todos os galardoados que a precederon e reivindicou a importancia da figura do libreiro. A 
seguir  coméntase que,  tras a entrega do premio, se celebrou o acto de clausura da Feira, 
que correu a cargo de Víctor Freixanes e Sabino Torres,  protagonistas ambos do I Encontro 
Pontevedra Literaria. Remátase dando conta de que o Concelleiro de Cultura, Luis Bará, 
presentou o acto e aproveitou para dar a coñecer un proxecto de investigación coordinado 
por Ana Acuña que estudará a relación de Pontevedra coa literatura ao longo da historia 
con especial atención ao momento actual. 
 
- Violeta Costa, 'Fina Casalderrey, nuevo galardón', Diario de Pontevedra, 'Festas da 
peregrina', 13 agosto 2005, p. 92. 
 
Infórmase da concesión do premio a Fina Casalderrey no marco da clausura da Feira do 
libro de Pontevedra. Entre os motivos que explicaron a escolla da premiada estivo, como se 
indica, a "aposta moral" que fai en cada un dos seus libros. A continuación repásase a 
traxectoria literaria de Casalderrey, enumerando as súas obras publicadas e os galardóns 
conqueridos ao longo da súa andadura. 
 
 
 
Premio Pen Clube 2005 
Premio convocado polo PEN Club de Galicia e patrocinado pola Dirección Xeral de 
Política Lingüística co que se pretende recoñecer e salientar a traxectoria literaria dos 
membros do club. Nesta edición acordouse concerderlle o premio a Úrsula Heinze; o 
galardón, que foi entregado no transcurso dun xantar de homenaxe que se celebrou o 23 de 
decembro, consiste nunha peza orixinal e exclusiva do escultor Francisco Pazos. 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Muller de mulleres', Galicia Hoxe, 'Maré', 20 decembro 2005, p. 24. 
 
A noticia, como indica o seu subtitular, sinala que o segundo premio PEN Clube de Galicia 
recaeu na escritora Úrsula Heinze polo traballo a favor da paz e os dereitos lingüísticos e 
pola difusión da literatura galega nas súas traducións. Recolle as declaracións de Helena 
Villar, secretaria do PEN Clube, sobre as razóns que levaron o xurado a concederlle o 



premio. Explica, acto seguido, as características do premio, os obxectivos do galardón e 
engade unha biografía da gañadora, nada en Colonia no 1941. Nun despece, lembra a 
concesión do premio a Bernardino Graña na convocatoria anterior. 
 
 
- Ángela Pereira, 'O PEN Clube premia a Heinze', Diario de Pontevedra, 'Vivir 
aquí/Cultura', 24 decembro 2005, p. 66. 
 
A noticia destaca en primeiro lugar as declaración do presidente da Xunta, Emilio Pérez 
Touriño apoiando a candidatura de Xosé Luís Méndez Ferrín ao Premio Nobel de 
Literatura 2006 durante a presentación dos premios do PEN Clube. Recolle diversas 
declaracións sobre o labor de divulgación do idioma galego máis alá das fronteiras da 
comunidade autónoma que realizou  Úrsula Heinze (aspecto que subliñan tanto Pérez 
Touriño como Méndez Ferrín). Remata a noticia engadindo as palabras que Luis González 
Tosar, presidente do PEN Clube, dedica á galardoada, nas que  recorda a defensa de 
escritores encarcerados o represaliados en distintas partes do mundo. 
 
 
- A.P., 'A Xunta dará o seu apoio á candidatura de Ferrín ao Nobel', Eco, 'Hoy', 24 
decembro 2005, p. 73. 
 
A noticia sinala na entradiña e nos tres primeiros parágrafos o apoio do presidente da 
Xunta, Emilio Pérez Touriño á candidatura do escritor Xosé Luís  Méndez Ferrín ao Premio 
Nobel de Literatura  presentada polo PEN Clube,  destacando que o escritor vigués e mais a 
gañadora do premio representan "a mellor mostra da existencia e da andadura histórica" do 
pobo galego. Engade diversas declaracións sobre o labor de divulgación do idioma galego 
máis alá das fronteiras da comunidade autónoma que realizou  Úrsula Heinze (aspecto que 
subliñan tanto Pérez Touriño como Méndez Ferrín) e lembrando a actividade da escritora e 
tradutora na defensa de escritores encarcerados o represaliados en distintas partes do 
mundo. Nun despece titulado "As claves", volve destacar declaracións políticas do 
presidente da Xunta sobre a igualdade de homes e mulleres no desenvolvemento social e 
cultural da comunidade e a importancia da cultura e a lingua para a identidade da 
comunidade. 
 
 
- C.P., 'Pérez Touriño anuncia o apoio da Xunta á candidatura de Méndez Ferrín ao Nobel 
de Literatura', La Voz de Galicia, 'Cultura', 24 decembro 2005, p. 56. 
 
No comezo da noticia recóllese o apoio do presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño a 
candidatura ao Premio Nobel de Xosé Luís Méndez Ferrín e a expresión dedicada a 
galardoada, Úrsula Heinze, como "galega de nación". Remata o texto lembrando a 
concesión do primeiro premio do PEN Clube a Bernardino Graña e mais a traxectoria de 
compromiso e solidaridade da autora e tradutora alemá. 
 
 
- MARÉ, 'Galegos de nación', Galicia Hoxe, 'Maré', 24 decembro 2005, p. 31. 
 



Iníciase a noticia explicando que o titular "galegos de nación" se deriva do inicio do 
discurso do presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, dedicado á galardoada polo premio 
do PEN Clube, Úrsula Heinze. Ademais das declaracións do presidente, nas que mantén o 
papel esencial dos escritores na sociedade, a lembranza das palabras dos "nosos grandes 
poetas e narradores" e a importancia da cultura para a identidade da comunidade, recóllense 
palabras do discurso da autora e tradutora galega, nas que insistiu nas necesidades 
económicas do PEN Clube. Remata a noticia sinalando que o acto de entrega serviu tamén 
de ingreso no clube de dez novos membros. Nun despece, sinala o protagonismo de Xosé 
Luís Méndez Ferrín na xornada, tanto pola súa candidatura ao Premio Nobel como polas 
palabras dedicadas a Heinze. 
 
 
 
Premios "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". Poderán 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 do candidato 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, 
documentos e antecedentes, que se consideren de interese para o coñecemento da 
dimensión literaria ou científica da persoa que se propoña. Entregaranse cinco exemplares, 
mecanografados a dobre espazo, do traballo co que se optase 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 rexan e 
unha relación de tarefas levadas a cabo en relación co obxecto do premio. Está dotado con 
30.050 euros e o xurado estará constituído polos presidentes da Xunta de Galicia e das catro 
Deputacións Provinciais e polos representantes da Universidade Sur, da Coruña e de 
Santiago de Compostela xunto con algún membro da Real Academia Galega e do Instituto 
Padre Sarmiento de Estudios Galegos. Nesta edición o premio recaeu no Centro Galego de 
Montevideo polo intenso labor social que realizan este tipo de institucións e polas axudas 
médicas que proporcionan aos emigrantes ou aos fillos e netos de descendentes de galegos. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Abelardo Buján, 'Premio 'Otero Pedrayo', El Progreso, 'Cartas', 22 marzo 2005, p. 26. 
 
Primeiro menciónase a polémica entre o PSOE, que presentou a candidatura de Xosé  Neira 
Vilas ao premio Otero Pedrayo, e o PP, que propuxo a Francisco Xavier Pio Barja. Logo o 
autor mostra o seu apoio pola candidatura de Pio Barja, e critica ao concello de Lugo por 
non apoiar aos de Lugo.  
 



 
 
Premios do Grupo Correo Gallego: "Galego do ano", "Galegos do mes" 
Estes premios foron creados no ano 1990 polo Grupo Correo Gallego (responsábel dos 
xornais El Correo Gallego e O Correo Galego, que a mediados deste ano mudou o nome 
polo de Galicia Hoxe) a iniciativa do seu editor, Feliciano Barrera, co obxectivo de premiar 
a aquelas persoas e institucións que máis destacan na promoción de Galicia e son exemplo, 
dende a súa actividade profesional e social, dos máis nobres valores que definen esta terra e 
as súas xentes. Os galardóns consisten en 6.000 euros e unha medalla de ouro para o 
"Galego do Ano", que escolle un xurado nomeado polo xornal, e unha figura de Sargadelos 
para cada un dos premiados co "Galego do Mes", que escolle a mesa de redacción. O 
galardón "Galego do Ano" foi recibido en anteriores ocasións por Camilo José Cela, Isaac 
Díaz Pardo, Gonzalo Torrente Ballester, Antón Fraguas Fraguas ou Francisco Fernández 
del Riego. No ano 2005 resultaron "Galegos do mes de xuño" os escritores Miguel Anxo 
Fernán Vello e Francisco Pillado Mayor. O galardón "Galego do Ano" foi para Manuel 
Jove. 
 
 
Referencias varias: 
 
- C. Escrigas, 'Animo a los jóvenes a que pierdan ese miedo a hacerse empresarios', El 
Correo Gallego, 'Hoy', 6 xuño 2005, p. 65. 
 
Entrevista a Manuel José Capellán, presidente de Fadesa. Pregúntaselle polo éxito da súa 
empresa e como conseguiu chegar tan alto. Tamén se menciona que recibiu o premio MDI, 
que outorga a Universidade Politécnica de Madrid, e unha das Medallas Castelao. 
 
 
- C.D., 'Fernán-Vello e Pillado, Galegos do Mes do Grupo Correo Gallego', El Correo 
Gallego, 10 xullo 2005, p. 18. 
 
Dise que o Grupo Correo Gallego, Galicia Hoxe e Radio Obradoiro elixiron a Fernán-Vello  
e Pillado como galegos do mes de Xuño, pola súa contribución á literatura galega na poesía 
e no teatro. Coméntase a amizade dos dous escritores e faise un repaso da súa obra literaria. 
 
 
 
 
 
VIIº Premio Libreiro Cultural da Confederación Española de Gremios e Asociacións 
de Libreiros (CEGAL) 
Convocado pola Confederación Española de Gremios e Asociación de Libreiros, ten o 
obxectivo de recoñecer publicamente as librarías que no 2005 se caracterizasen por realizar 
unha tarefa continua de dinamización cultural e difusión do libro. Entre as que resultaron 
finalistas, atopouse a libraría galega "Pedreira". 
 
 



Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Pedreira aspira ao premio Libreiro Cultural', Galicia Hoxe, 'Maré', 17 novembro 
2005, p. 32. 
 
Noticia sobre a posibilidade de que a librería de Santiago de Compostela Pedreira gañara o 
premio da Confederación Española de Gremios e Asociacións de Libreiros (CEGAL). 
Repásanse os finalistas e subliñáse os obxectivos do premio. 
 
 
 
Vº Premios Diario de Ferrol 
Organizados polo xornal Diario de Ferrol, coa función de homenaxear a persoas, 
asociacións, empresas ou entidades da comarca de Ferrolterra que destacaran polo seu labor 
nas áreas de Empresa, Cultura, Sociedade, Deportes ou Educación, todas elas 
correspondentes ás cinco categorías estabelecidas polos Premios. Cada un dos xurados está 
coordinado por un xornalista deste medio de comunicación e integrado por cinco persoas, 
unha delas premiada na pasada edición ou representante da entidade distinguida nela. 
Reúnense o 12 de maio, coincidindo coa data de aniversario do xornal e os galardóns son 
entregados nunha gala que nesta ocasión tivo lugar o 22 de xuño de 2005. Na categoría de 
cultura, o xurado desta edición estivo presidido por Julio Pérez López de Gamarra, José 
Antonio Ponte Far, Araceli Mira e Luciano Fernández. Decidiron recoñecer o labor do 
profesor, crítico literario e secretario do Centro "Ramón Piñeiro" para a Investigación en 
Humanidades Luís Alonso Girgado.  
 
 
 
 
XIIIº Premios "San Martiño" de Normalización Lingüística da Estrada 
Premios que concede anualmente a Fundación San Martiño a distintas persoas e entidades 
que co seu labor contribúen á normalización e promoción do galego. O galardón consiste 
nunha estatuíña realizada polo escultor estradense Manuel Villaverde. Nesta edición do 
2005, foron premiados a libraría Couceiro, a Galería Sargadelos da Estrada e, na categoría 
'Toda unha vida', os escritores Manuel María e Bernardino Graña. 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Investimentos continuístas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 8 novembro 2005, p. 42. 
 
Entre outras cousas, menciónase a algúns dos persoeiros, institucións e entidades premiados 
nas diferentes categorías da XV edicidión destes premios, que pretenden recoñecer o 
traballo a prol da lingua galega. 
 
 
 
XXIIIº 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. O galardón consiste nun diploma, un agasallo (xeralmente un exemplar 
dunha obra de Otero Pedrayo) e unha xerra de Sargadelos que todos os anos realiza Isaac 
Díaz Pardo para o premiado. Na edición de 2005 o galardoado, a título póstumo, foi o 
médico Agustín Sixto Seco. O premio foi entregado o 29 de xuño na festa literaria que tivo 
lugar en Trasalba no Pazo-Museo de Otero Pedrayo. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Maré, 'Vinte e cinco anos de entrega', Galicia Hoxe, 'Maré', 16 febreiro 2005, p. 43. 
 
Coméntase a decisión do Consello da Fundación Otero Pedrayo de entregar o Premio 
Trasalba a Sixto Seco. 
 
 
- Marcos Valcárcel, 'Trasalba en premios', Galicia Hoxe, 'Lecer', 'As uvas na solaina', 26 
xuño 2005, p. 8. 
 
Comeza lembrando o primeiro premio Trasalba, no que o galardoado foi Xaquín Lorenzo, 
para logo mencionar o galardoado do 2005, Sixto Seco. Logo explica o que significa o 
Premio Trasalba e que xeracións optan ao dito premio. A continuación fai un repaso polos 
galardoados con este premio, dende 1983 até 2005. 
 
 
- Alfredo Conde, 'Os tarxetonciños de Sixto Seco', El Correo Gallego, 'Os outros días', 30 
xuño 2005, p. 4. 
 
Respecto dos galardóns recibidos, flexiona sobre o que pensaría Sixto Seco ao saber que foi 
galardoado, a título póstumo, coa medalla Castelao, xa que este premio non o aceptou en 
vida. 
 
 
- Cristina Amenedo, 'Agustín en Trasalba', El Correo Gallego, 'Lorelei', 22 xullo 2005, p. 
4. 
 
Breve artigo de opinión no que Cristina Amenedo felicita a Agustín Sixto Seco polo 
Premio Trasalba, aos seus familiares e amigos. Remata cun poema dedicado ao galardoado. 
 
 
 
XXIº Premio "Celanova. Casa dos Poetas" 
Creouse en 1985 por parte do Padroado Curros Enríquez e patrocínao o Concello de 
Celanova. O premio tenta recoñecer cada ano a 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 ningunha 



dotación económica e consiste nunha medalla de prata, obra do escultor Acisclo Manzano, 
que reproduce por unha face 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 firmará no libro de honra do premio. A concesión farase pública o 7 de marzo, 
coincidindo co cabodano de Manuel Curros Enríquez e entregarase nun acto que ten lugar 
en Celanova o 31 de agosto, coincidindo neste caso, coa data do falecemento de Celso 
Emilio Ferreiro. Tentando unir, así, as datas finais de dúas das figuras máis salientábeis das 
letras de Celanova. O xurado estará composto exclusivamente pola Xunta directiva do 
Padroado Curros Enríquez, que preside o alcalde, en calidade de presidente de feito do 
Padroado e da que forman parte xentes de diversos ámbitos culturais de Celanova, tendo 
como figura máis salientábel no seu seo a do escritor orixinario de Vilanova dos Infantes, 
Xosé Luís Méndez Ferrín. No ano 2005 este galardón recaeu en Amancio Prada. 
 
 
Referencias varias: 
 
- R.M., 'Un poeta embaixador', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 5 2005. 
 
Dáse conta da concesión do premio a Amancio Prada polo seu labor como "embaixador" da 
lírica galega no mundo. Lémbrase que o cantor musicou a algúns dos grandes poetas 
galegos, como Rosalía, Curros ou Celso Emilio. Destácanse algunhas palabras coas que 
Alonso Montero enxalzou ao premiado. 
 
 
- J.L, 'Prada, poeta en Celanova', Galicia Hoxe, 'MARÉ ', 20 xullo 2005, p. 20. 
 
A noticia iníciase lembrando que Amancio Prada recollerá o Premio Celanova, Casa dos 
Poetas outorgado polo xurado por unanimidade na súa XXI edición. Recolle os obxectivos 
do premio e as explicacións dos organizadores no comunicado que xustifica a elección: 
"Natural da Galicia sentimental, Amancio Prada é o mellor embaixador da nosa lírica no 
mundo" ou "os amores que sente Amancio Prada polos poetas galegos son unha constante é 
longo dos anos, con achegas periódicas de Rosalía de Castro, Curros Enríquez e Celso 
Emilio Ferreiro". Remata a noticia sinalando os patróns da Fundación e cun breve 
comentario da obra do cantautor. 

 
 
- Almudena González, 'Amancio Prada recibirá o Premio Celanova por cantar e divulgar a 
poesía galega', El Progreso, 'Verano', 31 agosto 2005, p. 56. 
 
A noticia faise eco da recepción do Premio Celanova, Casa dos Poetas polo cantautor 
Amancio Prada. Rexistra o programa do acto e os galardoados noutras ocasións. Remata 
presentando os obxectivos do premio segundo os organizadores, xa que o galardón está 



dedicado a unha persoa ou entidade que destacara ao longo da súa vida por un labor en prol 
da cultura galega. 

 
 
- MARÉ, 'Amancio Prada, entre os poetas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 31 agosto 2005, p. 36. 
 
A noticia iníciase co feito que Amancio Prada recollerá en Celanova o premio da 
Fundación Curros, Casa dos Poetas, recompensando o seu labor de defensa da cultura 
galega. Lembra que a concesión foi acordada unanimemente valorando a traxectoria 
biográfica dos diversos candidatos na defensa e promoción da cultura galega e a do 
cantautor do Bierzo. Indica a data de entrega do premio e como ademais se celebrará unha 
ofrenda floral ante o monumento dedicado a Celso Emilio Ferreiro. Remata cos detalles do 
acto e a descrición da medalla de prata que fai de galardón. 

 
 
- Isabel Mariño, 'Los idiomas viven y florecen al margen de los gobiernos', La Opinión, 
'Entrevista', 2 setembro 2005, p. 72. 
 
A entrevista ao cantautor iníciase lembrando que leva xa trinta anos como cantante e é nese 
contexto no que lle conceden  o premio Celanova Casa dos Poetas polo seu labor de 
divulgación e interpretación da poesía galega. A resposta a primeira pregunta é unha 
afirmación do poder da poesía . Despois pasa a sinalar que a Galicia se lle pode cantar tanto 
en galego como en castelán. Insiste en que na arte o tempo non é lineal e que pode ser tan 
vixente e emotiva unha cantiga do século XXI coma un soneto do XX. Afirma a súa 
vontade de ser fiel ao seu estilo e remata a entrevista falando (metaforicamente) das 
características de Rosalía de Castro e a súa universalidade. 

 
 
- Marcos Valcárcel, 'En Celanova con Amancio Prada ', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 3 
setembro 2005, p. 48. 
 
A columna destaca a concesión do Premio Casa dos Poetas a Amancio Prada pola 
interpretación de autores galegos como Rosalía de Castro ou Álvaro Cunqueiro. A segunda 
parte da columna glosa os obxectivos do galardón, que non só é entregado a escritores, 
senón tamén a aquela persoa que dende calquera manifestación artística recolle o espírito 
de Celso Emilio Ferreiro. 

 
 
- Sonia Torre, 'OT sólo sirve para hacer negocio', La Región, 'Ourense', 3 setembro 2005, p. 
9. 
 
A entrevista enmárcase na concesión a Amancio Prada do Premio Celanova, Casa dos 
Poetas e lembra que o xurado decidiu premialo pola súa achega á cultura galega e a súa 
promoción. O cantautor lembra que visitara Celanova por primeira vez á idade de 12 anos 
formando parte do coro dos Salesianos de Allariz. Entre as respostas destaca a súa sorpresa 



e asemade a súa alegría polo premio; os seus vínculos coa poesía de Rosalía de Castro e o 
feito de que foi un dos seus poemas o que lle permitiu gañar un festival en Palencia que 
inaugurou a súa carreira profesional; a súa crítica ao panorama musical actual afirmando 
que fenómenos como OT só serven para facer negocio; a súa visión da canción irmandada 
coa poesía; e en último lugar realiza un repaso aos seus proxectos de futuro. 

 
 
- Amaia Mauleón, 'Me trato con poetas tan buenos, que me intimidan', Faro de Vigo, 
'Sábado', 3 setembro 2005, p. 68. 
 
No contexto da entrega do premio Casa dos Poetas a entrevista comeza preguntando ao 
cantautor os seus trinta e cinco anos dando voz a poetas galegos e en especial a Rosalía de 
Castro. Lembra o episodio no que grazas a dar voz ás composicións da poeta de Padrón 
gañou un festival de Palencia que lle abriu as portas do mundo da canción. Sinala o 
maxisterio de todos os poetas que cantou, dende os clásicos como San Juan de la Cruz até 
contemporáneos como Manuel Vicent. Reivindica o contido das letras nas cancións e 
critica a invasión do inglés. Remata entrevista describindo a súa xornada de traballo 

 
 
- S. Formoso, 'El compositor Amancio Prada recibe hoy el premio Celanova, Casa dos 
poetas', El Correo Gallego, 'Santiago', 3 setembro 2005, p. 31. 
 
A noticia recolle diversas declaracións do cantautor Amancio Prada en Santiago de 
Compostela camiño de recoller o Premio Celanova, Casa dos Poetas que recibe polo seu 
intenso labor de promoción da cultura galega alén das fronteiras da comunidade. O cantante 
lembra o seu descubrimento na adolescencia da poesía de Rosalía de Castro e o pracer de 
cantar fronte a públicos distintos e comprobar unha emoción común diante da poesía. 
Remata a noticia recollendo a súa opinión sobre o seu último disco. 

 
 
- Verónica Núñez/AGN, 'Amancio Prada, premiado en Celanova', Diario de Pontevedra, 
'Vivir aquí', 4 setembro 2005, p. 85. 
 
Con motivo da chegada de Amancio Prada a Ourense para recoller a medalla de prata do 
Premio Celanova Casa dos Poetas preséntase unha entrevista co cantautor. Nela lembra que 
el comezou a cantar en galego antes que falar en castelán na súa aldea do Bierzo. Sinala que 
os seus inicios os debe a Rosalía de Castro e como cantando os seus versos puido obter o 
seu primeiro premio e mercar a súa primeira guitarra que lle abriu as portas de París. Neste 
sentido, subliña a débeda que ten coa poeta de Padrón e a súa importancia tanto para el 
como para Galicia. Recorda os seus inicios en París nos anos 70, e como na súa visión da 
canción non lle interesa a data de composición dun poema determinado, senón a súa forza. 
Remata a entrevista sinalando os proxectos de futuro do artista. 

 
 
- Evaristo Amado, 'Vaya a donde vaya, siempre llevo conmigo a Rosalía y Cunqueiro', 



ABC, 'Galicia', 4 setembro 2005, p. 34. 
 
A entrevista iníciase coa pregunta polo significado do premio para o cantautor do Bierzo 
que manifesta a volta ás orixes que implica gañar o Premio Celanova, Casa dos Poetas. 
Lembra que el comezara xa dende neno a cantar e como foi Paco Ibáñez un dos seus 
referentes fundamentais para orientar a súa futura proxección musical. Afirma que hoxe en 
día é no flamenco onde se pode atopar unha maior creatividade. A propósito da pregunta 
polo seu disco, responde que aínda que está formado por temas propios, síntese máis 
cómodo coa creación melódica que coa poética. As últimas respostas están dedicadas a 
aspectos das súas viaxes e da cita próxima co público xaponés. 

 
 
- Verónica Núñez, 'En mi aldea se aprendía antes a cantar en gallego que a hablar en 
castellano', El Progreso, 'Cultura y comunicación', 5 setembro 2005, p. 65. 
 
 
 
- P.M.R./AGN, 'Un homenaje a Amancio Prada', Diario de Pontevedra, 'Vivir Aquí', 5 
setembro 2005, p. 67. 
 
A noticia céntrase no acto do Premio Casa dos Poetas e a recollida polo galardoado, 
Amancio Prada e a súa emoción. Cítanse as diferentes persoas que asistiron e as 
declaracións do catedrático emérito Xesús Alonso Montero, que afirma que Amancio Prada 
en Galicia "é o noso embaixador da causa da poesía en todo o mundo". Remata cun breve 
repaso á obra do cantautor do Bierzo, especialmente a súa dedicación á lírica 
galaicoportuguesa e a poetas como Rosalía de Castro, Celso Emilio Ferreiro e Álvaro 
Cunqueiro. 

 
 
- LR, 'El verso gallego con acento berciano', La Región, 'Ourense', 5 setembro 2005, p. 7. 
 
A noticia recolle a celebración do acto de entrega do premio Celanova, Casa dos Poetas ao 
cantautor Amancio Prada. Faise eco da declaración de Xesús Alonso Montero cualificando 
ao cantante do Bierzo como "embaixador que creceu na Galicia sentimental da comarca 
leonesa do Bierzo". Sinala como o galardoado agradeceu o premio e as súas palabras nas 
que recoñece que Galicia é un acento que sempre foi con el xa que antes de saber escribir o 
seu nome xa coñecía as cancións en galego que se cantaban na súa terra. 

 
 
- M.V., 'Celanova rindió un homenaje a la obra musical de Amancio Prada', La Voz de 
Galicia, 'Espectáculos', 5 setembro 2005, p. 66. 
 
A noticia abre ca entrega do premio na casa natal de Curros Enríquez en Celanova ao 
cantautor do Bierzo, Amancio Prada que é cualificado de "embaixador de Galicia no 
mundo". Recóllese o sentido da laudatio que ao cantante dedicou Xesús Alonso Montero e 



a resposta emocionada deste, subliñando como toda a súa vida estivera marcada pola 
relación con Galicia e a súa poesía. Remata a noticia co desenvolvemento do acto e a 
comida literaria que tivo lugar logo da entrega do premio. 

 
 
- Marcos Valcárcel, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 6 setembro 2005, p. 59. 
 
Breve noticia na que se recollen momentos emocionantes na entrega do Premio Casa dos 
Poetas en Celanova, a lembranza de Carmen Martín Gaite ou a interpretación de María do 
Ceo da "Cantiga" de Curros Enríquez. 

 
 
- Marcos Valcárcel, 'Celso Emilio, versos ben vivos', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 6 setembro 
2005, p. 48. 
 
Recolle os momentos que considera máis emotivos vividos o domingo en Celanova na 
entrega do Premio "Casa dos poetas": a lembranza que fixo Amancio Prada de Carmen 
Martín Gaite ou a interpretación que María do Ceo fixo da "Cantiga" de Curros; tamén 
lamenta que algunhas autoridades se sentisen molestas pola citación que el fixo duns versos 
duros de Celso Emilio sobre Celanova. 
 
 
- Gemma Malvido Otero, 'Amancio Prada 'Vivo á marxe da publicidade', A Nosa Terra, nº 
1188, 'Cultura', 8 setembro 2005, p. 28. 
 
Longa entrevista ao cantautor do Bierzo co gallo da entrega do XXI Premio Celanova Casa 
dos Poetas como recoñecemento ao seu labor de promoción da cultura galega. o Cantante 
manifesta a súa alegría co galardón, asume a súa condición minoritaria e recoñece que fai 
discos para o seu propio pracer. Define a súa música como "elástica e cambiante" e ao seu 
público como intelixente e con capacidade para decidir. Fala do seu último disco, Hasta 
otro día, dedicado ao falecido Chicho Sánchez Ferlosio, amigo do cantante e do que fala 
con agarimo. Conta unha anécdota relacionada cunha monxa salesiana do Brasil que tiña un 
nome moi semellante ao seu, Amancia Prado, coa que mantivo unha boa amizade. Afirma 
manterse afastado da industria discográfica e sentir a mesma ilusión que cando comezara. 
Remata a entrevista cunha serie de preguntas de aspecto político. 
 
 
 
X.8. LITERATURA INFANTIL E XUVENIL 
 
 
IIIº Premio "Pura e Dora Vázquez" de literatura infantil e xuvenil 
Convocado pola Deputación de Ourense, está dotado con 3.000 euros, ao que se suma a 
publicación do traballo gañador. O xurado desta edición decidiu premiar o libro Por que 
Baldomero Quintáns, de Raquel Laso Lorenzo. Ademais, entregouse o galardón 



correspondente ao ano 2004, que recaeu postumamente en Jesús Cabaleiro Pita por Alende. 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.A., 'O 'Pura e Dora Vázquez' ao legado de Cabaleiro', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 20 maio 
2005, p. 47. 
 
Saliéntase a emotividade que se viviu na entrega do galardón, na que foi a viúva do autor 
premiado a encargada de recoller o premio. Sinálase que o texto premiado é Alende, de 
Xesús Cabaleiro Pita, e que conta coas ilustracións de Jacobo Muñiz. Recóllense as 
palabras da viúva, quen destaca o cariño que sentía seu home pola infancia e a abondosa 
obra infantil que deixou escrita. Ademais da contía do premio, sinálase que o xurado 
valorou no texto características como a axilidade, do dinamismo e a creación de mundos 
imaxinarios, entre outras. 
 
- José Paz Rodríguez, 'Escrever para jovens', La Región, 'Ciudad', 28 novembro 2005, p. 8. 
 
En calidade de membro do xurado do galardón de literatura infantil e xuvenil "Pura e Dora 
Vázquez", Xosé Paz destaca a elevada calidade de máis da metade das obras presentadas ao 
certame e a defensa dos valores éticos por elas proclamadas, o que fixo o fallo do xurado 
ben complicado. Ademáis de gabar os logros do relato gañador, Paz comenta os acertos 
doutros títulos que quedaron sen galardón, pero que son dignos dunha mención especial e 
mesmo de seren editados. 
 
 
IIIº Premio Internacional de Teatro para Títeres "Barriga Verde" 
Convocado polo IGAEM (Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais), coa 
colaboración do festival Galicreques, este certame preséntase como o primeiro en España 
creado especificamente para textos destinados a obras representadas con monicreques. 
Posúe un carácter internacional, podendo presentarse autores de calquera nacionalidade 
sempre e cando presenten o traballo traducido ao galego. Divídese en dous apartados, 
dotados con 3.000 euros cada un: textos dirixidos ao público infantil, por unha banda; e 
textos escritos para o público adulto, pola outra. Nesta edición o xurado, composto por 
Paula Carballeira, Anisia Miranda, Euloxio Ruibal, Xosé Cermeño e Jorge Rey, concedeu o 
premio na modalidade de adultos a Xosé Manuel Fernández Castro coa obra Misterio en 
Gernica e deixou deserta a modalidade de obras para nenos. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Sobe o pano dos premios', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 1 xuño 2005, p. 44. 
 
Anúnciase a convocatoria dunha nova edición do Premio Álvaro Cunqueiro de Textos 
Teatrais e do Premio Internacional Barriga Verde de Teatro para Títeres, convocados polo 
Instituto de Artes Escénicas e Musicais. Ademais de lembrar a traxectoria de cada un dos 



premios e a contía, tamén se especifican algunhas das bases que os rexen. 
 
- Maré, 'Fernández Castro faise co 'Barriga Verde', Galicia Hoxe, 'Maré', 19 outubro 2005, 
p. 34. 
 
Infórmase da concesión do premio de textos de teatro para títeres "Barriga Verde", na súa 
categoría de adultos, a Xosé Manuel Fernández Castro pola obra Misterio en Guernica. 
Destácanse as calidades positivas que o xurado apreciou na peza e incídese en que o autor a 
considera froito do traballo de aula cos seus alumnos de primaria. Tamén se resume parte 
do contido da obra. 
 
 
 
IIº Premio "Na Vangarda 2005" de Banda Deseñada 
Certame convocado pola Dirección Xeral de Xuventude coa colaboración das direccións 
Xerais de Comercio e Consumo e de Promoción Cultural. Celébrase en Ourense como 
recoñecemento á longa tradición que nesta terra existe por fomentar esta modalidade 
artística. Establécense tres premios de 6.000, 3.000 e 1.500 euros respectivamente. O 
xurado, presidido polo director xeral de Xuventude e Solidariedade da Xunta, Rubén Cela, 
estivo composto por Agustín Fernández Paz, Xaquín Marín, Carlos Portela, Kiko da Silva e 
Henrique Torreiro. O primeiro premio foi para David Rubín Miguélez coa obra Patacas, o 
segundo para Alberto Vázquez Rico polo traballo titulado A transformación de Dink e o 
terceiro para Marcos González Álvarez, coa obra Pistas. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Marcos Valcárcel, 'Pan por pan', La Región, 7 setembro 2005, p. 75. 
 
Felicítase ao fotógrafo José Paz e a David Rubín Miguélez, gañador do certame de Banda 
Deseñada Na vangarda 2005 coa obra Patacas. Tamén se lembra que este mesmo autor 
gañou recentemente o Premio Castelao de BD da Deputación da Coruña. 
 
- LVG, 'Entrega en Ourense de los galardones Na Vangarda', La Voz de Galicia, 'Cultura', 
15 outubro 2005, p. 48. 
 
Infórmase da celebración da entrega dos premios Na Vangarda 2005 na modalidade de 
banda deseñada, e do Premio Ourense de Banda Deseñada. Os primeiros outorgáronselles a 
David Rubín por Patacas, a Alberto Vázquez por A transformación de Dinki e a Marcos 
González por Pistas, sendo primeiro, segundo e terceiro premio, respectivamente. A 
segunda convocatoria, a do Premio Ourense de Banda Deseñada foi para o ilustrador Kiko 
da Silva como coordinador da revista "BD Banda". 
 
- Marcos Valcárcel, 'Ourense se coloca 'Na Vangarda', La Región, 'Cultura', 6 novembro 
2005, p. 59. 
 



Anúnciase a concesión do primeiro premio do certame Na Vangarda na modalidade de 
banda deseñada a David Rubín Míguelez pola obra Patacas, mentres que o segundo foi 
para Alberto Vázquez Rico e o terceiro para Marcos González Álvarez. Ademais de 
lembrar a contía de cada un dos premios e as diferentes modalidades do concurso, sinálase 
que nesta edición o xurado estivo formado por Rubén Cela, Agustín Fernández Paz, Xaquín 
Marín, Carlos Portela, Kiko da Silva e Henrique Torreiro. Adiántase que os galardóns serán 
entregados nas Xornadas de Banda Deseñada de Ourense, onde estarán expostos os 
traballos, e sinálase que a esta convocatoria se presentaron vinte e cinco traballos, que tiñan 
que contar cun mínimo de catorce páxinas. Remátase coas palabras de Benito Losada, 
director da Casa da Xuventude, que destaca a dotación do premio e o incentivo que supón 
para as novas promesas. 
 
 
IIº Premio de poesía infantil "Arume" 
Convocado por vez primeira en 2001 pola Fundación Xosé Neira Vilas, é o único premio 
específico de poesía para nenos e con el téntase fomentar a lectura deste xénero entre os 
máis pequenos. Compleméntase co premio "Estornela de Teatro", que foi convocado por 
vez primeira no ano 2002, alternándose ambas modalidades en anos sucesivos. A el poden 
concorrer persoas de calquera nacionalidade con textos escritos en galego que deberán 
enviar, xunto con tres copias, á Fundación Xosé Neira Vilas, Gres, Vila de Cruces, 36587, 
Pontevedra. As obras levarán un título que tamén debe constar nun sobre pechado e 
separado onde figuren os datos do autor. O prazo de admisión de orixinais remata o 30 de 
setembro e ten unha dotación de 1.500 euros que serán outorgados a un poemario inédito 
cun mínimo de trescentos cincuenta versos, ademais da publicación da obra en Ediciós do 
Castro. Nesta edición, o xurado decidiu premiar o poemario de Marica Campo 
Abracadabras. 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Marica Campo gaña o Premio Arume de poesía para nenos', Galicia Hoxe, 
'Maré', 24 decembro 2005, p. 30. 
 
Faise eco da distinción de Abracadabras, poemario de Marica Campo, co Premio Arume de 
poesía para nenos que convoca a Fundación Neira Vilas. Sinálase o protagonismo de 
obxetos cotiáns e animais nel, ao tempo que se recollen as verbas da autora acerca da 
presenza dos soños e a necesidade dun ritmo axeitado para os lectores infantís. Por último, 
Marica Campo confesa o seu gusto polo verso libre malia, recoñecer a eficacia dos metros 
clásicos. 
 
 
Iº Premio "María José Jove" de teatro infantil 
Premio convocado pola Fundación María José Jove co fin de promover a creación dunha 
literatura infantil a través de textos dramáticos pensados para a súa posta en escena; 
estabelécese un único premio, indivisíbel, de 30.000 euros e, ademais, a obra premiada 
representarase, sempre que sexa posíbel, no Iª Encontro de Cine e Teatrro Infantil Maria 
José Jove. Poderán obter ao premio todos os escritores que o desexen, sempre que as obras 



que presenten se axusten ao concepto comunmente aceptado de obra teatral, tanto para 
actores coma para títeres, escritas en galego ou castelán, sexan orixinais, inéditas e non 
premiadas anteriormente. A duración das obras na súa posta en escena non poderá exceder 
de unha hora e o número de personaxes non será maior de dez. Os textos remitiranse por 
triplicado e baixo seudónimo en folios DIN A4, mecanografados a dobre espazo e 
encadernados ou cosidos e en disquete á Fundación María José Jove; o prazo de admisión 
de orixinais rematou o 30 de outubro de 2005. O xurado, composto por escritores, 
especialistas en literatura, teatro, pedagoxía e educación, decidiu premiar a obra Viva el 
teatro de José Luis Alonso de Santos. Entre as finalistas galegas, atopáronse as obras: Viaxe 
ó país dos nenos (A Coruña); Os reloxos que non podían contar o tempo (Santiago de 
Compostela); Parece un cañón, pero non (A Pobra do Caramiñal); e O anel de Tebras 
(Vigo). 
 
 
Referencias varias: 
 
- S.P., 'Lección de teatro', Galicia Hoxe, 'Maré', 24 setembro 2005, p. 34. 
 
Faise eco da concesión do II Premio Nacional María José Jove de Escritura Teatral Infantil 
a Viva el teatro, de José Luis Alonso de Santos. Infórmase de que a súa dotación será de 
trinta mil euros e que o premiado verá a súa obra representada no marco do III Encontro de 
Cine e Teatro Infantil. Coméntase, asemade, o argumento da obra premiada, que presenta a 
un grupo de rapaces representando unha escena; ademais, destácase o feito de que o xurado 
valorase a dimensión lúdica e pedagóxica da peza, que transmite valores como o da 
amizade e a solidariedade. 
 
- Iria T. Ramos, ''El género atraviesa un momento de enorme dificultad'', La Voz de Galicia, 
'Cultura', 24 setembro 2005, p. 56. 
 
Entrevístase a Alonso de Santos, quen vén de recoller o galardón de teatro infantil da 
Fundación María José Jove. O dramaturgo explica a súa ledicia por acadar un premio tan 
especial e amosa a súa preocupación pola crise do xénero, que se enfronta á competencia 
despiadada da televisión e a informática. Debido a iso, explica a necesidade acuciante de 
protexelo con medios como o premio recibido. 
 
- Almudena González, 'Alonso de Santos obtiene el Premio Jove de escena infantil con 
'Viva el teatro'', El Progreso, 'Cultura', 24 setembro 2005, p. 90. 
 
Comunícase a distinción da obra do escritor valisoletano co Premio Jove e alúdense ás 
principais características do galardón. Da obra, explícase que amosa a un grupo de nenos 
que levan á escena unha representación como se dun xogo se tratara e destácase a 
complexidade da intriga, que contrasta coa simplicidade de moitas obras infantís. 
 
- Ana Parra, 'Alonso de Santos, premio de la Fundación Jove por 'Viva el teatro'', La 
Opinión, 'Cultura', 24 setembro 2005, p. 71. 
 
Dáse noticia da decisión do xurado da Fundación María José Jove de premiar Viva el 



teatro, de Alonso de Santos, coa segunda edicion do seu galardón de teatro infantil. 
Recóllense algunhas declaracións do autor sobre a obra gañadora, a que cualifica como 
metateatral, e sobre o fébel estado de saúde deste xénero, especialmente na súa modalidade 
infantil, pñolo que resalta a necesidade de promocionalo desde diversos ámbitos. 
 
 
Iº Premio de Banda Deseñada "Castelao" 
Certame organizado pola Deputación da Coruña co obxectivo de incentivar a lingua galega 
que ven a completar a serie de premios tanto literarios como artísticos que xa convoca a 
mesma Deputación. O premio está vencellado ao certame do cómic que se celebra todos os 
veráns e no que se da a coñecer o dictame do xurado. A dotación é de 6.050 euros ademais 
da publicación do libro que terá que ser con textos en galego. As bases do concurso 
publicáronse no Bolletín Oficial da Provincia (www.dicoruna.es/bop 
<http://www.dicoruna.es/bop>). Nesta primeira edición David Rubín foi o elexido como 
gañador coa obra Onde ninguén pode chegar. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Jorge Carregal, 'Nace o Premio Castelao para fomentar o cómic galego', La Opinión, 
'Cultura', 9 marzo 2005, p. 55. 
 
Anúnciase o nacemento do Premio Castelao co afán de fomentar o cómic e reivindicar a 
moitos autores que levan anos traballando, pero non tiveron a oportunidade de ver 
publicadas as súas obras cano menos non en lingua galega. Explícase que en Galicia o 
cómic goza de boa saúde pola calidade dos autores, pero faltan os medios e iso é o que se 
pretende paliar. Miguelanxo Prado será o coordinador deste premio convocado pola 
Deputación da Coruña e conta cunha dotación económica de seis mil cincuenta euros. 
 
 
- A.M., 'Nace o premio 'Castelao' de banda deseñada', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 10 marzo 
2005, p. 47. 
 
Breve noticia na que se anuncia a creación do Premio Castelao por parte da Deputación da 
Coruña. A coordinación deste certame correrá a cargo do debuxante e director do salón do 
cómic Viñetas desde o Atlántico Miguelanxo Prado. 
 
 
 
- Albino Mallo, 'A Deputación crea o Premio Castelao de Banda Deseñada', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 10 marzo 2005, p. 66. 
 
Infórmase da creación do novo Premio Castelao que nace coa función de galardoar a un 
autor de banda deseñada. Recoñécese que Galicia conta con excelentes creadores, non 
obstante non hai medios suficientes para a publicación das súas obras. O premio está 
coordinado por Miguelanxo Prado, debuxante e director do salón do Cómic Viñetas desde o 



Atlántico, e convócao a Deputación da Coruña. 
 
 
- José Matamoros, 'Vacaciones pasadas por agua', La Voz de Galicia, 'Santiago', 30 xullo 
2005, p. 11. 
 
Entre outros aspectos non relacionados coa literatura, infórmase de que o mozo ourensán 
David Rubín foi galardoado co primeiro Premio de Banda Deseñada Castelao, convocado 
pola Deputación da Coruña. Dáse noticia tamén de que a obra será publicada e exposta no 
Salón Viñetas da Coruña.  
 
 
- A.R., 'David Rubín gana el I Premio Castelao de cómic', La Opinión, 'Cultura', 30 xullo 
2005, p. 53. 
 
Infórmase da decisión do xurado do Premio Castelao de cómic de facer merecedores do 
galardón a David Rubín e a Antonio Seijas Cruz, como primeiro premiado e finalista, 
respectivamente. Da obra de David Rubín, Onde ninguén pode chegar, o xurado destaca o 
"gran equilibrio entre la historia, guión y resolución visual".  Ofrécense algúns datos sobre 
a traxectoria do premiado, ao tempo que se facilitan os nomes dos integrantes do xurado. 
Así mesmo, inclúese unha breve consideración do premiado respecto do galardón, na que 
expresa positivamente a súa visión deste como medio de dar a coñecer aos creadores noveis 
nun sector difícil pola carencia dunha industria que o ampare. 
 
 
- Manuel Chacón, 'David Rubín es el primer ganador del premio 'Castelao' de comics', El 
Ideal Gallego, 'A Coruña', 30 xullo 2005, p. 16. 
 
Dáse noticia da concesión do Premio de Banda Deseñada Castelao, convocado pola 
Deputación da Coruña, a David Rubín Miguélez. Celestino Poza, membro do xurado, loa o 
certame, destacando a oportunidade que representa para os novos talentos gráficos. 
Enuméranse os aspectos que o galardón implica: concesión ao premiado de 6000 euros, 
publicación da obra a cargo da Deputación e recomendación de exposición da obra de 
Rubín na mostra 'Viñetas desde el Atlántico'. Infórmase de que o coordinador do premio, 
Miguel Anxo Prado, eloxiou a obra premiada, da que se dan algúns detalles do argumento. 
O texto cérrase mentando a satisfacción do galardoado.  
 
- Albino Mallo, 'David Rubín, Castelao da banda deseñada', Galicia Hoxe, 'Maré', 30 xullo 
2005, p. 43. 
 
Infórmase da concesión do Premio de Banda Deseñada Castelao a David Rubín por Onde 
ninguén pode chegar, unha historia en 52 páxinas de viñetas. Enuméranse os membros do 
xurado e os beneficios económicos e doutra índole que a concesión do galardón leva 
aparellados. Cítanse despois unhas palabras de Rubín nas que amosa a súa satisfacción cun 
premio que supón un aliciente, na súa opinión, para os novos creadores gráficos, que non 
contan cunha industria que os edite. O premiado expresa tamén a súa queixa ante o pouco 
tempo transcorrido entre a publicación das bases do concurso e as datas de entrega, 



causante da présa coa que tivo que afrontar o labor creador. Neste sentido, o artista declara 
a súa intención de volver sobre a obra antes de dala ao prelo. Péchase o texto co anuncio da 
continuidade do Premio por parte do xurado, que recomenda aos futuros interesados ir 
iniciando o traballo. 
 
- Moncho Veloso, 'Outorgado onte o premio de banda deseñada 'Castelao', Diario de 
Ferrol, 'Diario de verán', 30 xullo 2005, p. 18. 
 
Refírese á obra Onde ningúen pode chegar, do ourensán David Rubín Miguélez, gañadora 
da primeira edición do certame de banda deseñada "Castelao" da Deputación da Coruña. 
Aclárase que o obxectivo deste certame anual, dotado con 6.050 euros, é potenciar a 
creación de banda deseñada en Galicia. A seguir coméntase que Miguelanxo Prado, 
coordenador do concurso e membro do xurado, destacou "o gran equilibrio entre historia, 
guión e resolución visual " da creación de Rubín e recomendou tamén a publicación da 
outra obra finalista O que deixa un home morto, de Antonio Seijas Cruz, "unha historia de 
gran interese e forza". Así mesmo, sinálase que o galardoado comezou a súa andaina como 
animador traballando para Limaía Produccións e que continúa arestora no campo da 
animación en Dygra. Dise que realizou tamén curtametraxes e que actualmente é 
colaborador na publicación Huevo ademáis de contar con series propias nas revistas BD 
Banda e Barsowia. Conclúese recordando que en 2004 recibiu o primeiro premio do IX 
Certame de Cómic do Concello de Arteixo. 
 
- Albino Mallo, 'David Rubín, gañador do I Concurso Castelao', El Correo Gallego, 'Hoy', 
30 xullo 2005, p. 75. 
 
Indícase que o gañador da primeira edición do concurso de Banda Deseñada Castelao, 
convocado pola Deputación da Coruña, foi David Rubín Miguélez coa obra Onde ninguén 
pode chegar. Así mesmo, coméntase que o premio consiste nunha dotación económica de 
seis mil cincuenta euros, a publicación da obra e a súa exposición no Salón do Cómic da 
Coruña. 
 
 
- V.Oliveira, 'Un soñador melancólico', Galicia Hoxe, 'Maré', 2 agosto 2005, p. 42. 
 
Fálasenos sobre a traxectoria profesional de David Rubín e o premio que lle concederon 
recentemente. Dise que este debuxante se dedica á banda deseñada, así como tamén á 
animación. Alúdese ao premio que recibiu, "Banda Deseñada Castelao", polo seu álbum 
Onde ninguén pode chegar, onde se narra unha historia de amor contada en dous tempos, o 
do pasado e o do presente dunha parella dende que se coñecen até que chega o seu declive. 
Dísenos tamén que anteriormente xa recibiu outros premios como o das Xornadas de Banda 
Deseñada en Ourense e no IX Certame de Cómic de Arteixo. Actualmente, prepara un 
álbum co subdirector de Viñetas desde o Atlántico, e ilustrador Carlos Portela, ademais de 
traballar como animador de debuxos animados en Dygra. Rubín afirma que a banda 
deseñada é a súa vocación, e os tempos que normalmente se reflicten nas súas obras son a 
tristura, a soedade ou a dor; ademais, fala da esperanza que ten en que a animación e a 
banda deseñada se tomen en serio nun próximo futuro. 
 



- Mar Barros, 'Chega o Capitán Trueno', A Nosa Terra, nº 1.187, 'Fin de semana', 4 agosto 
2005, p. 31. 
 
Infórmase da celebración na cidade da Coruña do VIII Salón do Cómic "Viñetas desde o 
Atlántico". Indícase que o personaxe conmemorado este ano é o Capitán Trueno e a 
continuación infórmase polo miúdo do contido das mostras que se poden observar e dos 
diferentes lugares nos que se levarán a cabo estas exposicións dos traballos de diversos 
autores, tanto masculinos coma femininos, pertencentes ao cómic. En recadro á parte 
titulado "Premio a David Rubín" infórmase de que o ourensán David Rubín foi o gañador 
do primeiro Premio Castelao de Banda Deseñada, creado pola Deputación da Coruña co 
obxectivo de incentivar a creación en lingua galega, coa súa obra Onde ninguén pode 
chegar, banda deseñada que será publicada e exposta, xunto coa obra gañadora do premio 
Banda deseñada versus violencia de xénero na Casa da Cultura Salvador de Madariaga. 
 
- Noela Solla, 'Soy un contador de historias', La Opinión, 'A Coruña', 6 setembro 2005, p. 
14. 
 
Cóntase que David Rubín, gañador do premio de banda deseñada "Castelao", se define 
como un "contador de historias" que busca sorprenderse a sí mesmo e aos lectores. Tamén 
se subliña que o debuxante afirma que aprendeu a ler cos cómics e que aos 15 anos 
descubriu que lle divertía máis inventar cómics que lelos. Coméntase a seguir que no seu 
traballo como debuxante profesional combina animación e cómic porque "se 
retroalimentan" e que para Rubín o máis importante é ser sincero co que se fai. Tamén se 
sinala que o galardoado pensa que Galicia vive o seu mellor momento en canto a número e 
calidade de autores e que celebra que se deixe de asociar o concepto de cómic soamente cos 
nenos. Resáltase así mesmo que,  tras seis anos de dedicación activa, o debuxante comeza a 
abrirse un camiño, a "ser recoñecido e respetado", e que esta é a súa máxima aspiración. 
Remátase dando conta de que, para o gañador, este premio foi unha alegría moi grande, un 
pulo para seguir dedicándose a este oficio e que agora está a preparar tres álbums e a 
publicación da obra premiada. 
 
- Sonia Torre, 'Ourense se coloca 'Na Vangarda'', La Región, 'Cultura', 6 setembro 2005, p. 
59. 
 
Dáse conta dos gañadores da modalidade de cómic dentro dos premios Na Vangarda 2005. 
Coméntase que o primeiro premio foi para David Rubín coa obra Patatas, o segundo 
concedéronllo a Alberto Vázquez por A tranformación de Dinki e, o terceiro recaeu en 
Marcos González por Pistas, tamén se indica que os gañadores recibirán seis mil, tres mil  e 
mil cincocentos euros respectivamente. Ademais indícase cales eran os compoñentes do 
xurado e coméntase que a entrega dos premios se fará no transcurso das XVII Xornadas de 
Banda Deseñada de Ourense. 
 
 
- Marcos Valcárcel, 'Un premio de banda deseñada', Galicia Hoxe, 'Andoliña', 7 setembro 
2005, p. 48. 
 
Válcarcel fai un repaso pola historia da banda deseñada en Galicia, desde os seus inicios 



con Reimundo Patiño ou Xaquín Marín ata a actualidade na que salienta ao último gañador 
do certame de Banda Deseñada Na Vangarda 2005, que foi David Rubín coa obra Patacas. 
Así mesmo, indica que Rubín tamén gañou este ano o Premio Castelao BD da Deputación 
da Coruña. 
 
 
- Jesús Manuel García, 'Ourense brinda en sus jornadas lo último en banda diseñada 
peninsular', La Voz de Galicia, 'Cultura', 29 setembro 2005, p. 48. 
 
O texto informa da celebración da 17 edición das Xornadas de Banda Deseñada, que terán 
lugar en Ourense. Comeza apuntando a participación nas devanditas xornadas de catro dos 
máis importantes autores de cómic no ámbito autonómico e nacional. Estes autores son 
Sonia Pulido e Lorenzo Gómez, ambos os dous galardoados con diferentes premios; Javier 
Olivares e o ourensán David Rubín. Con respecto deste último, amplíase a información 
relativa á súa obra, afirmando que pode ser considerado como o protagonista das Xornadas 
ao vir de recibir o Premio de Banda Deseñada Castelao, así como o Premio Na Vangarda 
2005. Dáse conta, así mesmo, do resto de exposicións que poderán verse, como a de 
Galegos en Míster K , a da revista BD Banda, que estará presente cunha mostra de 
bosquexos e planchas. A estas únense tamén a exposición das obras premiada e finalista do 
Castelao de Banda Deseñada, e a mostra Na Vangarda 2005, cos traballos dos galardoados. 
Por último, infórmase dunha actividade que se levará a cabo tamén no marco das Xornadas 
e que consistirá na realización de cómics de 24 páxinas en 24 horas, sen un guión previo, a 
partir dunhas palabras propostas. O cine, os encontros con autores e a presentación de 
revistas son outras das actividades previstas, segundo se apunta no texto.  
 
 
IV Premio de Teatro para Nenos "Estornela" 
Coa finalidade de estimular a creación teatral e de proporcionarlles a nenas e nenos obras 
que poidan representar, a Fundación Xosé Neira Vilas convoca este premio que alterna 
anualmente co premio de poesía infantil "Arume". Poden concorrer a el todas as persoas 
que o desexen, de calquera nacionalidade, con textos inéditos escritos en lingua galega. 
Cada orixinal pode conter unha ou varias pezas teatrais. Os traballos enviaranse, un orixinal 
e tres copias, á sede da Fundación Xosé Neira Vilas (36587) Gres, Vila de Cruces 
(Pontevedra). A Fundación convocatoria escolle un xurado de recoñecido prestixio e o 
premio, que ten unha dotación económica de 1.500 € e a publicación do traballo premiado 
en Ediciós do Castro. Na anterior  edición, recibíronse dezasete textos, dos que o xurado 
escolleu tres para ser representados en colexios, asociacións de veciños ou centros culturais. 
Este ano tivo lugar a cerimonia de entrega dos premios correspondentes á edición de 2004, 
o 9 de xaneiro na sede de Gres, e estivo presidida por Xosé Neira Vilas e Anisia  Miranda, 
xunto co secretario Luís Reimóndez. Fíxose entrega dos galardóns 2004 a Xosé Agrelo 
Hermo por O ensaio; a Ana María Galego Gen por Porco; e a Francisco Peleteiro Román 
por Xoguetes. 
 
 
 
Referencias varias: 
 



- MARÉ, 'Entrega do premio 'Estornela' de teatro', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 9 xaneiro 2005, 
p. 33. 
 
Anúnciase a entrega dos premios Estornela de Teatro para Nenos, que nesta edición foron 
gañados por Xosé Agrelo, Ana María Galego e Francisco Peleteiro Román.  
 
- MARÉ, 'Neira Vilas entrega os tres 'Estornela', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 10 xaneiro 2005, 
p. 32. 
 
Dáse conta do acto de entrega do Premio Estornela de Teatro para Nenos na súa terceira 
entrega, á que concorreran dezasete orixinais. Sinálase que nunha cerimonia presidida por 
Xosé Neira Vilas e a súa dona Anisia Miranda recolleron os premios Xosé Agrelo, Ana 
María Galego e Francisco Peleteiro Román. Finalmente, ofrécense algunhas das 
características deste premio, como o seu carácter bianual ou a peculiaridade de ser único en 
Galicia. Tamén se lembran os gañadores de edicións anteriores como Manuel Lourenzo con 
A música da noite (2002) ou Heidi Kühn-Bode con Os mundiños (2003).  
 
 
IXº Premios "María Casares" 
Vid. no apartado X.3. do Informe. 
 
 
 
Premio "Raíña Lupa" de Literatura Infantil e Xuvenil 
Convocado dende 1998 pola Deputación da Coruña, ten unha dotación de 6.050 €, ademais 
da edición da obra gañadora a través do Servizo Provincial de Publicacións ou doutra 
editorial. Segundo as bases, ao premio poderán presentarse autores de calquera 
nacionalidade con obras en galego, con estrutura literaria de conto ou narración breve, 
orientadas ao mundo infantil, inéditos e non premiados con anterioridade. A extensión será 
libre e poderanse incluír ilustracións que fagan alusión ao argumento. Os orixinais deberán 
presentarse por duplicado, en tamaño DIN-A-4, por unha soa cara, numerados e grampados 
ou encadernados. Presentaranse baixo título e un lema, achegados de plica na que se fará 
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 Coruñesa (Avenida Alférez Provisional, 
s/n. A Coruña), indicando no sobre 'Premio de Literatura infantil Raíña Lupa'. En xaneiro 
de 2005 fíxose entrega do premio correspondente á edición de 2004, que recaeu en Tonecho 
de Rebordechao, de Breogán Riveiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 



- Cristina Michelena, 'Breogán Riveiro gana el 'Raíña Lupa'  infantil', Diario de 
Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 4 xaneiro 2005, p. 59. 
 
Comunícase a concesión, por parte de Deputación de A Coruña, do Premio "Raíña Lupa" 
de Literatura Infantil e Xuvenil, que este ano acada a súa quinta edición, á obra Tonecho de 
Rebordechao, de Breogán Riveiro. Os responsábeis da súa presentación, entre os que se 
atopaba o escritor Neira Cruz, resaltaron o carácter ameno, os matices satíricos e mais o 
compoñente onírico do volume. 
 
 
Premio de Literatura Infantil e Xuvenil 'Lazarillo 2005' 
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 xuventude a través da produción de bos libros infantís e xuvenís. Desde 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. Na 
convocatoria de creación literaria, dende 1997, contémplanse dúas categorías que van 
alternando cada ano, unha infantil (obras destinadas a un lectorado menor de 12 anos) e 
outra xuvenil (obras destinadas a un lectorado maior de 12 anos). Na actualidade, a 
dotación ascende a 7.600 euros para a obra gañadora e 2.000 para aquela merecedora dun 
accésit. Os textos que opten ao premio (que poden comprender unha ou varias obras) terán 
un mínimo de oitenta e un máximo de cento vinte e cinco páxinas (de dous mil cen 
caracteres cada unha), no caso de narrativa e teatro, e un máximo de douscentos cincuenta 
versos para obras de poesía. Unha mesma obra poderá optar ao Premio Lazarillo de 
creación Literaria e ao de ilustración. O xurado estará presidido pola Presidenta da 
Organización Española para o Libro Infantil e Xuvenil; serán vocais un representante de 
cada unha das seccións da OEPLI e un representante do Ministerio de Cultura; e actuará 
como secretaria, con voz e sen voto, a secretaria da OEPLI. As personas que concursen 
remitirán á Secretaría da OEPLI (Santiago Rusiñol, 8, 28040 Madrid) tres exemplares de 
cada unha das obras coas que desexen concorrer. Os orixinais deberán presentarse baixo 
lema, xunto cun sobre pechado co lema identificador e o título. O fallo do xurado farase 
público durante a celebración da Semana do Libro Infantil e Juvenil. Nesta edición, o 
xurado, presidido por Itziar Zubizarreta, estivo composto por Beatriu Cajal, Isabel Mociño, 
Miguel Anjel Asian e Emilio Ubieto. Decidiron premiar a obra A ollada de Elsa, de An 
Alfaya. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Alberto Quián, ''Non deixa de ser sorprendente que se premie un texto en galego'', Faro de 
Vigo, 'Sociedad y Cultura', 6 decembro 2005, p. 36. 
 
Tras recibir o Premio Lazarillo 2005 na categoría de Creación Literaria pola obra titulada A 



sombra descalza, a autora mostra a súa ledicia pola obtención dun premio de índole estatal 
cun volume escrito en galego. Comenta tamén que a súa novela se dirixe a un público 
adolescente e que indaga na guerra civil a través da visión distanciada dunha rapaza dos 
oitenta. Por último, lamenta a subordinación da literatura infantil galega ao ensino e a 
ausencia de cambios no labor do novo goberno. 
 
- MARÉ, 'A viguesa An alfaya leva o Lazarillo por 'A ollada de Elsa'', Galicia Hoxe, 
'Maré', 6 decembro 2005, p. 45. 
 
Dáse noticia da obtención de An Alfaya, escritora viguesa, do Premio Lazarillo 2005 na 
categoría de mellor Creación Literaria. Infórmase de que tal certame é convocado 
anualmente pola Organización Española para o Libro Infantil e Xuvenil que, co patrocinio 
do Ministerio de Cultura, tenta impulsar a lectura na xente nova. 
 
 
Premio Fundación Caixa Galicia de Literarura Xuvenil  
Convócano Edicións Xerais de Galicia e a Fundación Caixa Galicia, e está dotado con 
7.500 euros. Fallarase no transcurso da Cea Xerais, o 10 de xuño, xunto cos premios Merlín 
e Xerais de Novela (vid. apartados X.8. e X.1. do Informe, respectivamente). Os orixinais 
deben estar escritos en lingua galega. Edicións Xerais resérvase os dereitos de edición da 
obra gañadora. O prazo de recepción de obras permanecerá aberto até o 7 de abril de 2006. 
A ocmposición dos xurados darase a coñecer en maio do mesmo ano.Convócano Edicións 
Xerais de Galicia e a Fundación Caixa Galicia, e está dotado con 7.500 euros. Fallarase no 
transcurso da Cea Xerais, o 10 de xuño, xunto cos premios Merlín e Xerais de Novela (vid. 
apartados X.8. e X.1. do Informe, respectivamente). Os orixinais deben estar escritos en 
lingua galega. Edicións Xerais resérvase os dereitos de edición da obra gañadora. O prazo 
de recepción de obras permanecerá aberto até o 7 de abril de 2006. A ocmposición dos 
xurados darase a coñecer en maio do mesmo ano.. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Jaureguizar, 'Xerais dota con 7.500 euros un novo premio de narrativa para rapaces', El 
Progreso, 'Cultura', 7 decembro 2005, p. 67. 
 
Infórmase da decisión de Xerais de colaborar coa Fundación Caixa Galicia no seu labor de 
promoción da literatura infantil. Con esa intención, dáse noticia de que a editorial achegará 
7.500 euros para a celebración do Premio Fundación Caixa Galicia de Literatura Xuvenil. 
Coméntase que tal cesión permitirá á institución dedicar o Premio Merlín a literatura 
infantil exclusivamente. 
 
- Luis Pérez, 'Galicia, Blair y los niños de San Ildefonso', El Correo Gallego, 'Galicia', 26 
decembro 2005, p. 16. 
 
Entre outras cousas, recíbese con satisfacción a noticia da colaboración entre a Fundación 
Caixa Galicia e Xerais, empresa que achegará máis de 7.000 euros para a creación dun 



premio de literatura xuvenil. Destácase a iniciativa de Bragado, director da editorial, á hora 
de promocionar a lectura dentro dun sector poboacional de difícil penetración. 
 
 
Premio Nacional de Literatura Infantil 
 
Ver Premios "Nacionales de Literatura" no apartado X. 5. Mixtos (Varias modalidades) 
deste Informe. 
 
 
 
 
VIº Premio de Literatura Infantil e Xuvenil "Lecturas" 
GÁLIX (Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil) convoca este premio co propósito 
de estimular a lectura e a imaxinación entre a infancia e a adolescencia e apoiar as 
actividades de animación á lectura que se realizan nas bibliotecas galegas. As bibliotecas, 
por medio dos seus mozos lectores e lectoras, deberán seleccionar entre a produción do ano 
anterior dez volumes pertencentes a calquera destes xéneros: narrativa, poesía, teatro e 
cómic. Con respecto á primeira edición introducíronse dous cambios importantes: a 
primeira é que nos dez volumes escollidos deberán contemplarse catro grupos de idade (até 
sete anos, de oito a dez anos, de once a catorce e a partir dos catorce anos) e non tres, de 
xeito que haxa polo menos dous títulos para cada tramo, e a segunda é a creación dun 
premio para a ilustración. Os bibliotecarios darán a cada grupo de lectores a produción do 
ano 2004 para que elixa dez títulos e os lectores daranlle a cada libro unha puntuación entre 
cero e dez puntos. A biblioteca enviaralle a GÁLIX a listaxe de libros elixidos coa súa 
puntuación. Os títulos que acaden máis puntuación en cada grupo de idade serán os 
gañadores. O ditame do premio darase a coñecer nun acto público que se celebrará no mes 
de maio no marco da Feira do Libro de Santiago. Os gañadores recibirán como distinción 
unha placa conmemorativa e, entre as bibliotecas e os lectores que formen parte dos 
xurados, sortearanse lotes de libros cedidos por editoriais galegas. Nesta edición o gañador 
na modalidade de até os sete anos foi Xoán R. Cuba por O caracol remoldiño; na 
modalidade de oito a once anos, Ánxela Loureiro por Ota quere voar; na modalidade de 
once a trece anos, Agustín Fernández Paz por O meu nome é Skywalker; na moalidade de 
máis de catorce anos, Suso de Toro por Morgún    (lobo máxico). Na modalidade de mellor 
libro ilustrado resultou gañador Suso Cubeiro por O bigote de Mimí. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Jose Matamoros, 'El esfuerzo recompensado', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 1 
maio 2005, p. L15. 
 
Entre outros actos celebrados en Compostela dáse conta da entrega do Premio Lecturas na 
sede da Fundación Caixa Galicia. Dáse conta da presenza dos representantes das 
institucións convocantes (Gálix e a propia Fundación), así como os nomes dos galardoados, 
que nesta edición foron Agustín Fernández Paz, Suso de Toro, Ánxela Loureiro, Xoán 
Ramiro Cuba e Suso Cubeiro. Tamén se sinala que o fin deste premio é estimular a lectura 



e a imaxinación da infancia, así como apoiar actividades de animación á lectura das 
bibliotecas. Do mesmo xeito, faise eco do remate da campaña de animación á lectura 
organizada polo Concello compostelán, que se pechou cunha sesión de contacontos e na 
que tiveron lugar actividades como unha exposición sobre Hans Christian Andersen. 
 
- M. Mayoral, 'Ánxela Loureiro recibe o aplauso dos lectores de 'Ora quere voar', Diario de 
Ferrol, 'Ferrol', 3 maio 2005, p. 11. 
 
Dáse conta de que a obra de Ánxela Loureiro, Ota quere voar (2003), foi escollida polo 
lectorado de oito a dez anos como a mellor editada do ano. Reprodúcense as palabras da 
autora, nas que salienta a importancia de que sexan os propios lectores os que escollan as 
obras e lembra brevemente o argumento deste relato. Tamén se dá conta dos outros 
galardoados nesta edición, que foron Agustín Fernández Paz, Suso de Toro, Xoán Ramiro 
Cuba e Suso Cubeiro. 
 
 
X Semana de Banda Deseñada de Arteixo 
Convocada polo Concello de Arteixo entre o 8 e o 14 de abril na Semana da Banda 
Deseñada. Establécese unha  contía que ascende a 3.000 euros que se reparte entre as 
diferentes categorías. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Mar Barros, 'Dez anos de cómic en Arteixo', A Nosa Terra, nº 1.169, 'Fin de semana', 31 
marzo 2005, p. 34. 
 
Dáse conta das actividades que se levarán a cabo na Semana da Banda Deseñada que ten 
lugar en Arteixo dende hai dez anos. Infórmase que se proxectarán algunhas películas de 
debuxos galegos, pero a relevancia da animación tamén estará nas curtametraxes que 
presentarán diferentes directores. Achegaranse ao público os traballos que se levan a cabo 
neste eido lonxe das nosas fronteiras na exposición O Mundo do Cómic. Infórmase que as 
persoas que o desexen poderán presentar os seus traballos aos premios que están dotados 
con tres mil euros entre as diferentes categorías. Finalmente, indícase que o programa se 
completa con diversos seminarios nos que diferentes produtoras achegarán ao público o 
proceso creador e os proxectos que proximamente levarán a cabo. 
 
 
 
XIº Premio "EDEBÉ" de literatura infantil e xuvenil 
Foi creado pola editorial Edebé no 1992 para premiar obras narrativas en castelán ou en 
calquera das linguas do Estado. Son dúas as modalidades convocadas: a infantil, para obras 
narrativas dirixidas ao lectorado de entre sete e doce anos, dotada con 25.000 euros, e a 
xuvenil, para obras dirixidas ao lectorado de máis de 12 anos, dotado con 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. Teñen que presentarse 



mecanografados a dobre espacio e enviarse por triplicado, baixo plica, antes do quince de 
setembro á Editorial EDEBÉ (Paseo San Juan Bosco, 62, 08017 Barcelona), con 
especificación clara da modalidade á que se opta. O xurado estará formado por especialistas 
en literatura e educación e a súa composición darase a coñecer no momento da realización 
do ditame do premio, fixado para finais de xaneiro. A obra premiada publícase primeiro na 
lingua orixinal e logo tradúcese ás outras linguas do estado. Nesta edición á que se 
presentaron cento vintecinco obras en castelán, trinta e sete en catalán, doce en galego e 
catro en éuscaro, non se premiou ningunha obra en galego. Os gañadores das dúas 
modalidades son cataláns: Care Santos con Lalluna.com na modalidade de literatura 
xuvenil e Andreu Sotorra con Kor de llamps na de literatura infantil. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Os premios Edebé galegos presentaranse en Compostela', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 
7 maio 2005, p. 41. 
 
Faise eco da presentación o 12 de maio dos libros gañadores dos premios Edebé A escola 
dos piratas, de Agustín Fernández Paz e Os donos do paraíso, de Andreu Martín. 
Deseguido, nomea os persoeiros que acudir´na ao acto, entre eles, os gañadores de 
anteriores edicións. Remata referíndose á temática do libro de Fernández Paz. 
 
- MARÉ, 'Cumio de escritores de literatura xuvenil', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 11 maio 2005, 
p. 44. 
 
Refírese á presentación ao público dos libros gañadores dos premios Edebé, que terá lugar 
o día 12 de maio en Compostela, na sede da Fundación Caixa Galicia. Menciona finalmente 
que asistirán ao acto Gloria Sánchez e Fina Casalderrey, vencedoras das edicións 1995 e 
1996. 
 
 
- MARÉ, 'Das escolas de piratas e donos dos paraísos', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 13 maio 
2005, p. 46. 
 
Dá conta do acto de presentación da obra de Agustín Fernández Paz A escola dos piratas, 
premiada na última edición do premio Edebé. Fai tamén referencia á obra Os donos do 
paraíso, do catalán Andreu Martín, galardoado con este premio. Manifesta que ambas as 
dúas serán editadas nos catro idiomas e en braille. Remata cunhas verbas do autor galego 
no tocante ao poder da imaxinación. 
 
 
 
XV Premio "Ourense" de Banda Deseñada 
Convócao a Casa da Xuventude de Ourense xunto coa Concellaría de Cultura do Concello 
de Ourense. Presenta dous apartados distintos: un dedicado ás mellores iniciativas na Banda 
Deseñada Galega, que pode recaer tanto en persoeiros coma en institucións, e outro 



dedicado ao mellor autor novel. O certame ten lugar dentro da celebración das Xornadas de 
Banda Deseñada convocadas por esta institución, que van pola décimo quinta edición. O 
premio do primeiro dos apartados decídese segundo as propostas que os afeccionados de 
toda Galicia poden enviar á Casa da Xuventude (Rúa Celso Emilio Ferreiro, 27, 32004 
Ourense).  
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Os debuxos das novas xeracións', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 14 xullo 2005, p. 44. 
 
Dáse conta das distintas actividades que se están a levar a cabo dentro do mundo da banda 
deseñada en Galicia. Infórmase do comezo do IX Salón do Cómic de Cangas que nesta 
edición contará coa presenza de Marcos Calo, Fran Bueno, o arxentino Horacio Altuna e o 
canario Javier Pulido. Dise que os asistentes poderán participar en obradoiros de cómics e 
caricaturas, proxección de filmes ou charlas dos autores. Finalmente, anúnciase a 
convocatoria do XV Premios de Banda Deseñada de Ourense, que recoñecen neste xénero a 
promoción do galego. 
 
 
 
XVIIIº Premio "Merlín" de literatura infantil 
Foi creado no ano 1986 por Edicións Xerais para premiar orixinais inéditos en lingua 
galega. Está dotado con 7.500 euros e poden participar todos aqueles autores de calquera 
nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega, conforme á normativa 
vixente. De cada orixinal presentaranse seis copias en papel tamaño folio ou holandesa, 
mecanografados a dobre espacio, nos locais da editora (Dr. Marañón 12, 36211 Vigo). Co 
orixinal, que deberá ser presentado baixo lema, acompañarase, baixo plica, o nome 
completo, enderezo e teléfono do autor, así como o título do libro, indicando no sobre para 
o Premio "Merlín". O xurado estaba integrado nos primeiros anos por escritores e 
especialistas na materia pero, dende 1988, está 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, poderá publicar esta sen limitación do 
número de exemplares nin de edicións. Os cinco mil primeiros exemplares vendidos estarán 
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, recibirá 
gratuitamente cincuenta exemplares da obra publicada. Así mesmo, Edicións Xerais de 
Galicia resérvase durante o prazo de seis meses, a contar dende o día do outorgamento do 
premio, a opción de publicar calquera das obras presentadas ao mesmo, subscribindo a tal 
efecto, cos autores, os correspondentes contratos de edición. Na convocatoria deste ano, o 
xurado estivo composto por Ana Campos Araujo (estudante de 4º de ESO), Gabriela 
Martínez Pérez (estudante de 4º de ESO), Víctor Míguez Rego (2º de ESO), Fino Lorenzo 
(ilustrador), Miguel Vázquez Freire (director da colección "Merlín" de Edicións Xerais de 
Galicia) e Helena Pérez Fernández (representante da editorial Xerais, con voz e sen voto). 
De entre vinte e sete obras presentadas, decidiron premiar Unha branca de cobre para 



Martiño, de Ramón Carredano. 
 
 
Referencias varias: 
 
- AD, 'Teresa Moure y Ramón Carredano, ganadores de los premios Xerais', La Región, 
'Sociedad', 12 xuño 2005, p. 77. 
 
Dáse conta da celebración do acto de entrega dos Premios Xerais, no que se destaca a 
presenza de diversos persoeiros vinculados coa cultura galega. Sinálase que das trinta e 
unha obras presentadas a elixida foi a de Teresa Moure, na que se bota unha ollada crítica 
sobre o devir das mulleres na historia nun xogo de realidade e ficción. Tamén se sinala que 
dos vinte e sete orixinais presentados ao Premio Merlín foi elixida a obra de Ramón 
Carredano, Unha branca de cobre para Martiño, unha novela histórica ambientada no 
tempo da descuberta de América. 
 
- Amaia Mauleón, 'Teresa Moure gaña o Premio Xerais de Novela cunha obra sobre 
mulleres', Faro de Vigo, 'Sociedad y cultura', 12 xuño 2005, p. 55. 
 
Infórmase dos premios literarios entregados a Teresa Moure por (Premio Xerais de novela 
2005) e a Ramón Carredano por Unha branca de cobre para Martiño (Premio Merlín de 
Literatura Infantil) nunha gala enmarcada no XXV aniversario da creación de Editorial 
Xerais. Indícase que o director de edición da editorial foi o encargado de resumir no seu 
discurso o traballo da editorial ao longo destes vinte e cinco anos e indícase que, ademais 
destes dous premios, con cadansúa dotación económica, foron galardoados "Círculo de 
Lectores" e "Biblos. Clube de lectores" co Premio á Cooperación no Labor Editorial 2005 
como recoñecemento ao seu traballo de divulgación do libro galego. A noticia inclúe tamén 
as entrevistas aos galardoados Teresa Moure e Ramón Carredano. 
 
- Camilo Franco, 'Dúas novelas de ambientación histórica gañan o Xerais e o Merlín', La 
Voz de Galicia, 'Cultura', 12 xuño 2005, p. 50. 
 
Fálase dos Premios Xerais e Merlín entregados na Illa de San Simón a Teresa Moure e a 
Ramón Carredano polas obras Herba moura e Unha branca de cobre para Martiño 
respectivamente. Faise un pequeno resumo das obras e indícanse os galardoados do Premio 
á Colaboración Editorial: Biblos e Círculo de Lectores. 
 
- Maré, 'Onde a emoción nos leve', Galicia Hoxe, 'Maré', 12 xuño 2005, p. 37. 
 
Dáse conta da entrega, na illa de San Simón, do Premio Premio Xerais de novela e do 
Premio Merlín de Literatura infantil e xuvenil. Indícase que o primeiro lle foi concedido a 
Teresa Moure pola súa obra Herba moura, mentres que o segundo o obtivo Ramón 
Carredano por Unha branca de cobre para Martiño. A continuación faise un repaso á 
traxectoria literaria dos dous escritores, deténdose especialmente en Teresa Moure e na súa 
obra.  
 
- C.F., 'Un relato histórico 'fillo das lecturas xuvenís' para o premio Merlín', La Voz de 



Galicia, 'Cultura', 13 xuño 2005, p. 63. 
 
Sinálase que os nomes dos protagonistas da novela de Ramón Carredano, Unha branca de 
cobre para Martiño, son os dos seus sobriños e que con ela gañou o Premio Merlín. 
Lémbrase que o autor dixo no acto de entrega que esta obra de carácter histórico é froito 
das súas lecturas xuvenís e que nela se liga o pasado e o presente cunha boa dose de 
fantasía. Finalmente, alúdese á actividade teatral que desenvolveu este traballador da banca 
ligado ao grupo de teatro Candea e actualmente ao Liceo de Noia.  
 
 
XXIº Concurso do libro infantil "O Barco de Vapor" 
Convocado pola Fundación Santa María dende 1984 para "promove-la creación dunha 
literatura infantil para nenos que fomente o gusto pola lectura nesa idade e transmita, con 
calidade literaria auténtica, uns valores humanos, sociais, culturais ou relixiosos que axuden 
a construír un mundo digno". As obras presentadas en lingua galega terán unha extensión 
mínima de cincuenta folios, mecanografados a dobre espacio, e enviaranse, por triplicado, á 
Fundación Santa María (Rúa da Paz 8, 36202 Vigo), acompañadas dun sobre pechado no 
que conste por fóra un pseudónimo e dentro o enderezo do autor. O xurado será nomeado 
pola Fundación Santa María e estará constituído por especialistas en literatura, pedagoxía e 
educación e un representante da entidade patrocinadora. Conta cunha dotación económica 
de 6.000 euros mais a publicación da obra. Nesta edición, quedou deserto por segundo ano 
consecutivo. 
 
 
Referencias varias: 
 
- E.P., 'El Premio O Barco de Vapor de literatura infantil en gallego vuelve a quedar 
desierto', El Correo Gallego, 'En breve', 12 xullo 2005, p. 67. 
 
Nota na que, ademais de lembrar o obxectivo co que xorde este premio, se dá conta de que 
por segundo ano consecutivo a súa modalidade en lingua galega quedou deserta. 
 
 
X.9. PREMIOS ESCOLARES E XUVENÍS 
 
 
Certame "Día das Letras Galegas" ANPA IES Sar 
Organizado pola Asociación de Nais e Pais (ANPA) do Instituto de Ensino Secundario 
"Sar" de Santiago de Compostela, con motivo do Día das Letras Galegas. Está dotado con 
600 euros, 100 euros para cada un dos traballos premiados e recoñece as categorías: poesía 
e narración curta. O acto de entrega tivo lugar o 22 de xuño de 2005 no IES Sar. En poesía, 
as gañadoras foron: Alba Garabal Miramontes, por "O vagabundo" e Ana Salvado Caneda, 
por "A lúa". Na categoría de narrativa, foron galardoadas as alumnas Elba Baldomir 
Turnes, por "Unha etapa difícil"; Sol Álvarez, por "A derradeira cea"; e María Fernández, 
por "Que é o mar". Ademais, o centro entregou un premio especial de lectura a Laura 
Méndez, Elba Baldomir e Alejandro Corgal. 



 
 
Referencias varias: 
 
- R.M., 'No fortalecemento das letras galegas', Galicia en el mundo, 'MARÉ', 6 maio 2005, 
p. 42. 
 
Anuncia a convocatoria do premio literario, indicando que está dotado con 600 e 100 euros 
para cada traballo premiado e que ten as modalidades de poesía e narración curta. Anuncia, 
ademais, un recital poético de Inés Cuadrado. 
 
 
Certame de Xogos Florais de Poesía "Barrio de Caranza" 
Organiza este evento a Asociación de Veciños de Caranza, que divide o certame en dúas 
categorías: infantil e adulto. Neste ano, participaron na actividade sesenta e un autores. 
Resultaron premiados, na categoría infantil, Raquel Ferrández Formoso con "Palabras 
caladas" (primeira posición), Silvia Neira Ces con "Aquel día" (segunda posición) e Adrián 
Ramos Golpe con "A lúa e as estrelas" (terceira posición). Ademais, entregouse un lote de 
libros aos centros educativos La Salle e Manuel Masdías, por seren os que subministraron 
un maior número de participantes. (Vid. o apartado X.2 do Informe). 
 
 
 
Concurso de Relatos Curtos Trapsa-Concello de Santiago 
Convócao o concello de Santiago de Compostela coa colaboración de Trapsa.  
A entrega de premios, na que estiveron presentes, ademais do concelleiro de transportes 
Xaquín Leiceaga, dous membros do xurado, os profesores Bieito Iglesias e Dolores 
Vilavedra,  celebrouse no Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela.  
Os gañadores deste ano foron Adrián González Sieiro por "Crónica duna infancia 
esquecida", Sabela Aldrey  Dono por "Un micromundo" e  Francisco Javier Rego 
Mosquera con "Apocalipse". Foron galardoados cun computador persoal, unha cámara de 
fotos dixital e un bono trimestral para o transporte urbano respectivamente.  Ademais destes 
premios os relatos publicáronse o 17 de maio con motivo do Día das Letras Galegas.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Jose Matamoros, 'Promesas del relato en gallego', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 
12 maio 2005, p. L15. 
 
Alude á entrega dos premios do Primeiro Concurso de relatos curtos organizado polo 
Concello de Santiago e a empresa concesionaria do transporte urbano desa cidade. Sinala 
que os galardoados foron Adrián González Sieira, Sabela Adrey Dono e Francisco Javier 
Rego Mosquera, co primeiro, segundo e terceiro premio, respectivamente. Tamén achega o 
título dos seus relatos e fai referencia á contía dos premios, que tamén recollen a 
elaboración dun pequeno volume cos textos premiados, que se repartirá nos autobuses o 



Día das Letras Galegas. Por outra parte, anuncia a presenza na galería Sargadelos da 
exposición "As tres mortes de Lorenzo Varela". 
 
 
 
- E.P., 'Adrián González gaña o concurso de relatos de Compostela', Galicia Hoxe, '17 de  
maio', 12 maio 2005, p. 42. 
 
Informa de que o mozo Adrián González foi o gañador do primeiro premio do Concurso de 
relatos organizado polo Concello de Compostela e a empresa de transportes Trapsa. Sinala 
que o relato premiado tiña por título "Crónica dunha infancia esquecida" e que tamén foron 
premiados cun segundo premio o relato "Un micromundo", de Sabela Aldrey Dono e cun 
terceiro, "Apocalipse", de Javier Rego. Por último, comenta que se presentaron uns sesenta 
traballos, todos eles escritos por rapaces de entre doce e dezaseis anos, aos que se lles 
requiría que os escritos foran en galego. 
 
 
 
Concurso literario de "Achegamento ao teatro" 
A Biblioteca Pública Municipal "Don Francisco Mayán" e a Delegación de Educación e 
Cultura do Concello de Cee convocan este concurso coa finalidade de animar aos escolares 
a que experimenten na creación dun texto teatral. Poden participar todos os alumnos de 
calquera dos centros educativos da bisbarra e o tema da obra será libre. Os traballos, que 
deben estar en galego, serán orixinais, inéditos e de extensión libre. Entregaranse sen asinar 
cos datos do autor nun sobre á parte, no que conste no seu exterior a idade do autor, na 
Biblioteca Pública Municipal. O premio consiste en vales para material didáctico e libros e 
o xurado poderá outorgar os accésits que considere oportuno. O Concello de Cee resérvase 
a posibilidade da posta en escena da peza premiada polo grupo de actores da Escola 
Municipal de Teatro de Cee. Nesta edición os traballos deberán presentarse antes do día 26 
de abril no centro de lectura de Cee. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- J.M.R, 'La biblioteca de Cee  convocó tres concursos literarios de ámbito comarcal', El 
Correo Gallego, 'Área de Compostela', 9 febreiro 2005, p. 33. 
 
Dá conta da convocatoria do concurso literario de "Achegamento ao libro", da sexta edición 
do certame de "Achegamento ao teatro" e da segunda de "En busca da portada do noso 
libro". Indícase quen pode participar e as datas límite de entrega de traballos. 
 
 
 
I Premio Literario Frei Martín Sarmiento 
Convocado pola Federacón Española de Relixiosos de Ensinanza-Centros Católicos en 
Galicia (FERE-CECA Galicia) recoñece as mellores obras da literatura infantil e xuvenil 



publicadas en galego durante o ano 2003. Estabelece tres categorías: de 8 a 10 anos, de 11 a 
13 anos e a partir de 14 anos. Nesta primeira edición o xurado estivo formado por cento 
vinte alumnos (cada un dos cales leu e puntuou tres obras de narrativa galega da súa franxa 
de idade). As obras premiadas foron: na categoría de 8 a 10 anos, Ota quere voar, de 
Ánxela Loureiro; na de 11 a 13 anos, Contos de parvos e pillos, de Xosé Miranda e 
Antonio Reigosa; e, na terceira categoría, Irmán Lorenzo, de Manuel Lourenzo  
 
 
 
 
 
II Certame "Cómo te imaxinas na USC" 
Certame creado pola Universidade de Santiago en 2004, co que os nenos reflicten a través 
dun relato, dun cómic ou dun sitio web cómo imaxinan a súa vida na universidade e que 
lles gustaría facer ao rematar os seus estudos. Estabelécense tres modalidades: relato, cómic 
e web; os requisitos para as modalidades de relato e cómic son as seguintes: ser estudante 
de 4º da ESO, ciclo formativos ou bacharelato; a dimensión máxima dos traballos será de 
tres folios; e cada estudante só poderá concursar por unha modalidade. Os traballos, que 
deben presentarse antes do 29 de abril, debendo inscribirse na modalidade web antes do 7 
de marzo a través do mail aponte@usc.es <mailto:aponte@usc.es.Os traballos de relato e 
cómic presentaranse no propio instituto e, unha vez seleccionados enviaranse a ese mesmo 
correo electrónico ou ao enderezo: Programa 'A ponte', Pavillón estudantil. Campus Sur. 
15782. Santiago de Compostela. Concederase un primeiro premio, dotado cun ordenador 
persoal portátil, e unha mención, dotada cunha axenda electrónica, se procede, en cada 
unha das modalidades. Os premios foron entregados en distintos actos solemnes que a USC 
organizou nas súas facultades, colexios maiores e residencias. Nesta segunda edición na 
modalidade de relato curto o primeiro premio foi para David Núñez Díaz co relato "Unha 
ponte para Adrián" e o accésit para Alicia Fernández Rodríguez con "Imaxinarei".  Na 
modalidade de cómic o primeiro premio foi para David Antúnez González con "O desastre 
de Xan" e o accésit para Tara Rego Niño con "Pólos opostos". Na modalidade de páxina 
web os gañadores foron Laura Acevedo Pereira, Román Castro Coedo e Iván Lomba 
Rodríguez con "Camiñando cara á universidade: medos, metas e ilusións" e os accésits 
corresponderon a Pablo Blanco Rodríguez, Vanesa Iglesias Fernández e Damián Iglesias 
Fernández con "A universidade mañá". 
 
 
Referencias varias: 
 
- C.U., 'Convocan o concurso de relatos 'Cómo te imaxinas na USC', El Correo Gallego, 
'Correo da Universidade', 25 xaneiro 2005, p. 4. 
 
Achégase ao programa "A ponte entre o ensino medio e a USC", que convoca a segunda 
edición do Concurso de relatos, cómics e sitios web "Como te imaxinas na USC?", dirixido 
a estudantes de cuarto de ESO, ciclos formativos ou bacharelato e mediante o cal se 
pretende coñecer as preferencias dos seus futuros alumnos. A seguir, ofrécese información 
relativa aos premios, aos prazos ou ao xurado.  
 



 
- Eva González, 'Alumnos con ingenio', Faro de Vigo, 'Baixo Miño/Área Metropolitana', 25 
maio 2005, p. 14. 
 
Faise eco da entrega do primeiro premio da terceira convocatoria do certame "Como te 
imaxinas na USC", que recaeu en tres alumnos do IES A Sangriña (A Guarda). Sinala que 
estes mozos recibirán un ordenador portátil para cada un deles e para o seu centro, grazas 
ao traballo presentado: unha páxina web na que se describen os sentimentos e sensacións 
que padecen os mozos cando se incorporan á Universidade. 
 
 
- Elena Castelao, 'Premiado un cómic de una fonsagradina', El Progreso, 'A la última', 21 
xuño 2005, p. 80. 
 
Informa de que a fonsagradina Tara Rego Niño, que estuda arte no IES Sanxillao, gañou o 
segundo premio do apartado de cómics no concurso "Como te imaxinas na USC?". 
 
 
 
II Certame de relatos curtos da Asociación Xuvenil "Cherinkas" 
Organizado pola Asociación Xuvenil Cherinkas estabelece dúas categorías: até 15 anos e 
maiores de 16 anos. Os interesados nesta edición de 2005 puideron entregar os seus 
traballos, de non máis de oitos carillas mecanografadas,  até o día 2 de maio.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- J.T., 'Certamen de relatos del colectivo juvenil Cherinkas de Vimianzo', El Correo 
Gallego, 'Área de Compostela', 30 marzo 2005, p. 39. 
 
Infórmase da segunda edición deste certame e indícanse as súas bases.   
 
 
 
 
III Premio "2" Día do Libro Infantil e Xuvenil 
Convocado dende o ano 2003 pola Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil (Gálix), 
en colaboración co Ámbito Cultural de El Corte Inglés, para celebrar a efeméride que lle dá 
nome. Poden concorrer a este concurso rapaces de até catorce anos de idade con traballos 
de narración en prosa, verso e debuxo sobre os temas "O soldadiño de chumbo" ou "Cómo 
salvarías ti á Galiña azul? Os traballos deben entregarse antes do 2 de abril. En cada unha 
das modalidade entregaranse os seguintes galardóns: para os nenos e nenas de 0 a 4 anos o 
primeiro premio para a modalidade de debuxo consiste nun ordenador Winiee de Pooh e un 
lote de libros en galego; o segundo premio para a modalidade de debuxo é un  baúl pintura 
Blandibles con accesorios e un lote de libros en galego. Para os nenos e nenas de 5 a 8 anos 
o primeiro premio consiste nun ordenador Champi Next e un lote de libros en galego e o 



segundo premio nun Plumier Shin Chan e un lote de libros en galego. Par os nenos e nenas 
de 9 a 14 anos o primeiro premio para a modalidade de ilustración de técnica libre consiste 
nun maletín pintura e un lote de libros en galego; o segundo nun Cartafol, set de acuarelas e 
un lote de libros en galego mentras que o primeiro premio para as modalidades de narración 
en prosa e narración en verso é unha cámara Nikon AF 240SV e un lote de libros en galego; 
o segundo premio é unha cámara Nikon EF 400SV e un lote de libros en galego. Entre as 
bibliotecas e librarías participantes sortearase unha Tarxeta regalo de El Corte Inglés por 
valor de 300 euros.  
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- A.B., 'Ponteareas celebra el 'Día do Libro Infantil e Xuvenil', Atlántico Diario, 'Área 
metropolitana', 31 marzo 2005, p. 24. 
 
Faise eco das diversas actividades postas en marcha na Biblioteca Pública de Ponteareas 
con motivo da celebración Día Internacional do libro infantil e xuvenil, instaurado para 
conmemorar o día do nacemento de H. C. Andersen. Entre as actividades, cita a nova 
convocatoria do Premio 2 organizada por GÁLIX, a proxección dunha película ou a lectura 
de contos. 
 
 
- MARÉ, 'Entréganse hoxe os premios do Día do libro infantil', Galicia Hoxe, 'Maré', 8 
abril 2005, p. 43. 
 
 
 
 
IIIº Certame "Contos solidarios" 
Convocado pola Concellaría de Xuventude de Vilagarcía, en colaboración cunha ONG. 
Está dirixido a rapaces de entre seis e dezaseis anos, e estabelécense dúas categorías: de 
doce a dezaseis anos e de seis a once. A extensión máxima de cada traballo será de cinco 
folios manuscritos por unha soa cara e cada participante só poderá presentar un traballo; 
con cada orixinal presentarase, en sobre pechado, os datos do autor, indicando fóra do sobre 
a categoría á que pertence. Os traballos enviaranse, antes do 17 de novembro, á Concellaría 
de Xuventude, Concello de Vilagarcía. Praza de Ravella, 1, 36600. O xurado, que estará 
composto por cinco membros relacionados co ámbito da xuventude, educación, cultura e 
medios de comunicación, concederá dous premios e cinco mencións en cada categoría. Os 
traballos premiados serán publicados nun libro que será doado a Unicef para financiar un 
proxecto literario. En 2005 estabelecéronse dúas categorías, de 6 a 11 anos e de 12 a 16 e 
dous premios consistentes nun lote de libros e diploma e cinco mencións especiais 
galardoadas con diploma en cada categoría. A entrega de premios realizouse o 20 de 
novembro. Os galardoados nesta ocasión foron Noemí Vieites Vidal e María Vieites 
Morgade nas  categorías de 12 a 16 e de 6 a 11 respectivamente. 
 



 
 
 
IIIº Certame "Lucus Augusti" 
Certame convocado pola Concellaría de Xuventude do Concello de Lugo nas modalidades 
de poesía, pìntura, fotografía, e relato curto. O certame ten unha dotación económica de 
3.000 euros e establécense dúas categorías en cada unha das modalidades, unha para os 
nacidos entre xaneiro  de 1987 e decembro do 1992 e outra para os de 1975 e 1986. Haberá 
dous primeiros premios, un dotado con 200 euros para os máis xoves e o segundo con 450 e 
dous accésit, a os que se destinarán lotes de libros, nunha das categorías e 100 euros na 
outra. Os traballos, con lema libre, deben ser presentados antes do 11 de febreiro inclusive 
na oficina de información xuvenil do Concello, ubicada no centro social Uxío Novoneyra. 
As obras presentaranse sen firma nen pseudónimo. Deberá cubrirse por cada unha das 
presentadas unha ficha de inscripción cunha copia do DNI. 
 
 
 
 
IIIº Certame de relato curto do Concello de Mugardos 
Vid. o apartado X.1. deste Informe. 
 
 
 
 
IIIº Certame de relatos curtos "Concello de Moaña" 
Premio convocado polo Concello de Moaña para celebrar o Día Internancional do Libro. 
Estabelécense tres categorías: de dez a catorce anos, de quince a dezasete e para maiores de 
dezaoito anos; en cada unha delas concederanse tres premios que, dependendo da idade, 
serán libros ou cartos. Os textos deben ter entre tres e cinco folios, mecanografados a dobre 
espazo e por unha soa cara; os relatos teñen que ser inéditos e orixinais e a técnica 
empregada para a súa elaboración será libre. Os textos puideron presentarse até finais do 
mes de marzo no Centro Municipal de Servizos Sociais, acompañado dun sobre pechado 
cos datos do participante. Os gañadores desta terceira edición son: Cristian José di Giorgi 
Figueira na categoría de dez a catorce anos; Laura Ríos Santomé na categoría de quince a 
dezasete anos; e María Raquel Gandón e Anxo Bieito Padín compartiron o primeiro premio 
na categoría de maiores de dezaoito anos.   
 
 
 
IIIº Certame de Teatro Infantil e Xuvenil "Atenea" 
Convócao o Ateneo Ferrolán e a entidade Caixanova co obxectivo de promover o interese 
ou afección pola representación escénica. Os participantes poderán provir de todo tipo de 
grupos non profesionais de entidades veciñais, colexios públicos ou privados, sociedades 
culturais, etc. da comarca de Ferrolterra. As categorías que presenta o certame dende a súa 
primeira edición son tres: A) grupos de até doce anos, equivalente a Primaria en actividade 
escolar; B) grupos de até dezaoito anos, equivalente a Secundaria; e C) centros de 
Educación Especial. Na segunda edición engadíronse dúas máis: grupos de tres a cinco 



anos (Infantil) e grupos de seis a once anos. A idade límite para participar será de 20 anos. 
Cada unha destas compañías só poderá presentar unha obra ao certame e esta terá unha 
duración de entre vinte e setenta e cinco minutos. Os interesados en participar deberán 
enviar as súas solicitudes ao Ateneo Ferrolán (R/ Magdalena, 202. Apartado 303, 15042, 
Ferrol) indicando o nome do colexio, entidade ou persoa responsábel cos datos referidos á 
compañía e á obra presentada. No ano 2005 foron gañadores  o grupo de teatro do Colexio 
Carmen Polo, o da Escola Municipal de San Sadurniño; o do CEIP Ibáñez Martín; 
"Tamborrada", do Centro Manuel Masdías; o grupo Arco Iris, da Asociación Amigos de 
Valdoviño, "Tixuca", do IES Carvalho Calero, e ACE Estudio Teatro aforo. 
 
 
 
 
IIIº Concurso Interescolar Gran Vigo"Carlos Casares" 
Concurso convocado pola Asociación Cultural, Deportiva e Prestadora de Servizos á 
Xuventude "Gran Vigo" no que poderán participar estudantes de todos os colexios, centros 
de educación especial, colexios hospitalarios e institucións da mancomunidade de Vigo e 
área de influencia. As categorías que se estabelecen son: Primaria (relato curto e poesía); 
ESO (conto curto e poesía); Bacharelato (conto curto e poesía). Para a modalidade de conto 
curto hai que entregar traballos dun mínimo de dous folios a dobre espazo e dun máximo de 
seis; as obras serán inéditas e o tema libre, ao igual que no caso dos poemas. O idioma 
empregado será o galego ou o español e os premios están dotados de medallas, placas e 
diplomas. Os traballos, un máximo de seis seleccionados por cada centro, serán enviados 
canto antes ao IES Álvaro Cunqueiro de Coia (Vigo) 
 
 
 
IIIº Premio de Narrativa do IES "Gregorio Fernández" 
Certame que convoca o IES Gregorio Fernández de Sarria coa colaboracion dos sete 
Concellos da comarca, e que está dirixido a todos os seus centros educativos para fomentar 
a afición á escritura e á lectura entre os escolares. A temática debe centrarse nos valores 
culturais da comarca. Estabelécense diversas categorías, segundos os cursos que estuden os 
participantes, e varios premios en cada unha delas; ademais, os relatos gañadores son 
publicados nun volume conxunto. A contía do premio é de 2.300 euros. Nesta terceira 
edición o prazo para presentar os traballos remata 31 de marzo de 2005 e a entrega de 
premios é o 10 de xuño 2005. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Vázquez Rivas, 'El certamen literario del IES 'Gregorio Fernández' repartirá 2.300 euros', 
El Progreso, 'Sarria', 24 novembro 2005, p. 20. 
 
Anúnciase a convocatoria feita polo Instituto de Secundaria Gregorio Fernández  do 
terceiro premio de narrativa presentada no día anterior no salón de sesións do consistorio de 
Láncara. Dísenos que vai dirixido a alumnado de Primaria, ESO e BAC dos concellos da 



dita comarca, coa achega por parte de cada concello de 300 euros, 600 o de Sarria, coa 
colaboración da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria, a través da 
Dirección Xeral de Política Lingüística. Finalmente, alude ao momento de presentación 
deste certame a cargo da concelleira de Cultura de Láncara, Pilar Torián, en representación 
do alcalde Eladio Capón, o secretario da corporación, José López, a primeira tenente de 
alcalde do Páramo, Isabel García e o director do IES Gregorio Fernández, Ramiro Juan 
Álvarez.  
 
- Vázquez Rivas, 'El certamen literario del IES 'Gregorio Fernández' repartirá 2.300 euros', 
El Progreso, 'Sarria', 24 novembro 2005, p. 20. 
 
Fálase do acto de presentación do premio Gregorio Fernández, dedicado a alumnos de 
Primaria, no concello de Láncara. Infórmase de que o premio repartirá dous mil trescentos 
euros en metálico e publicará os traballos gañadores nun libro. 
 
 
IIº Certame de narración curta do Concello de Curtis 
Premio organizado polo Concello de Curtis co fin de fomentar a lectura e o uso do idioma 
galego. Está aberto a todo o público dende nenos e nenas de 6  a 14 anos e adultos. Os 
traballos serán inéditos e os temas libres. A extensión mínima será de  dúas páxinas e a 
máxima de oito. Están estabelecidos catro premios en metálico, cuxo importe ascende a 480 
euros. Todos os traballos serán presentados antes do próximo día 15 de setembro na Oficina 
Municipal de Curtis. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Víctor Castro, 'Diplomas del curso de Lengua Galega y signos', El Ideal Gallego, 'Atalaya 
mariñana', 8 maio 2005, p. 23. 
 
Recóllense de xeito breve as bases polas que se rexerá o certame da narración curta de 
Curtis, orientado a nenos e adultos. 
 
 
 
IIº Certame Literario Concello de Ames 
Certame creado pola Concellaría de Cultura e Deportes do Concello de Ames, dirixido aos 
escolares de todas as idades. Poden participar nel todos os autores de calquera 
nacionalidade que presenten traballos orixinais e inéditos, escritos en galego e de temática 
libre. Estabelécense dúas modalidades, narrativa e poesía, e tres categorías en función das 
idades: 1ª, para nenos de até catorce anos; 2ª, para nenos de entre quince e dezaoito anos; e 
a 3ª, para escolares maiores de dezaoito anos; en cada unha destas modalidades e categorías 
estabelécense tres premios dotados de 90, 60 e 30 euros para a primeira categoría, 120, 90 e 
60 euros para a segunda categoría, e 180, 120 e 90 euros para a terceira categoría. O xurado 
estará composto por tres membros designados pola Concellaría de Cultura e un secretario, 



con voz e sen voto, en representación do Concello. O prazo para presentar as obras remata 
o 22 de abril e o xurado dará a coñecer o seu fallo o 14 de maio. A entrega dos premios terá 
lugar o 17 de maio, coincidindo co Día das Letras Galegas e nela presentarase o libro que 
compila os textos gañadores da primeira edición. Nesta segunda edición presentáronse 
cento setenta e dous traballos, o dobre que na anterior. O xurado, presidido por Dolores 
Vilavedra, decidiu premiar, nas categorías de narrativa, a Daniel Martínez Mariño, Alba 
Cid Fernández e Marcial López Suárez; en poesía, a Pablo Rodríguez Rivas, Lois Blanco 
Arauxo e Paulo Martínez Lema. 
 
 
 
 
IIº Concurso En Busca da Portada do Noso Libro 
Convocado pola biblioteca municipal Fancisco Mayan de Cee coa colaboración de 
Caixanova para os estudantes de todos os centros educativos da comarca. Os traballos 
deberán presentarse antes do 26 de abril no centro de lectura de Cee. O fallo faise público o 
18 de maio. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- J.M.R., 'La biblioteca de Cee convocó tres concursos literarios de ámbito cormarcal', El 
Correo Gallego, 'Área de Compostela', 9 febreiro 2005, p. 33. 
 
Informa das bases principais dos tres concursos organizados pola Biblioteca municipal 
Franciso Mayán de Cee, coa colaboración de Caixanova: o XIV Concurso Literario 
"Achegamento ó Libro", a sexta edición do certame "Achegamento ó Teatro" e a segunda 
de "En busca da Portada do Noso Libro". 
 
 
 
Iº Certame Escolar de Marionetas e Guiñois 
Convocado pola Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos (Foanpas), 
en colaboración coa Concellaría de Educación. Ao certame presentáronse unha ducia de 
colexios vigueses que durante dous días representaron no auditorio municipal as súas 
montaxes teatrais con marionetas confeccionadas por eles mesmos; todos os partipantes 
recibiron o seu premio, consistente nun lote de material escolar. 
 
 
 
 
Iº Certame Literario "Os Zoelas" 
Primeiro certame literario posto en marcha pola asociación de Castro de Rei Os Zoelas. 
Nesta primeira edición contou coa participación de cento trinta nenos de todos os centros 
educativos do municipio de Castro de Rei. O xurado estivo formado polo alcalde Arturo 
Pereiro; o presidente de Xermolo, Alfonso Blanco; María López, representante das 



asocaicións locais; Encarna Cancela, mestra do "Veleiro Docampo", e o párroco e meste do 
"Ramón Falcón",  Xosé manuel Carballos. Os gañadores e gañadoras deste certame foron: 
Andrea Folgueira Rodríguez, Iris Escanlar Táboas, Uxía Ledo Díaz, Nieves Andino Rico, 
María Candelaria Soler García, Cristina Barreira Barreal, Sheila Campos Rodríguez e 
Cristina Somoza Argivay, que foron agasallados con libros. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Mayte Corbelle, '130 escolares participaron no certame de 'Os Zoelas', El Progreso, 'A 
festa das letras', 18 maio 2005, p. 73. 
 
Atende aos actos celebrados na capital chairega, Castro, con motivo das Letras Galegas. 
Comenta que o xurado do primeiro certame literario posto en marcha pola Asociación local 
"Os Zoelas" deu a coñecer os nomes dos premiados, que reproduce, e sinala que na 
residencia asistida para maiores de Castro houbo un recital poético centrado nos versos de 
Lorenzo Varela, así como que os escolares da Pastoriza puxeron en escena a obra teatral 
Todo é un conto. 
 
 
 
Iº Certame literario pola non violencia de xénero 
Convocado polo Concello de Tomiño para achegar á poboación escolar esta problemática 
social para premiar traballos en poesía, cunha extensión de 20 versos, e en prosa, cunha 
extensión mínima de 2 folios DIN A4. Todas as composicións estarán mecanografadas ou 
escritas en ordenador por unha soa cara, hai que presentalas, no mes de novembro, en sobre 
pechado con pseudónimo e con plica onde consten os datos persoais. Nesta primeira 
convocatoria o prazo concluíu o día 18 de novembro.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- María Díaz, 'Literatura contra o maltrato', Atlántico Diario, 'Baixo Miño', 9 novembro 
2005, p. 27. 
 
Dá conta das bases do premio e recorda a data final de presentación dos traballos. 
 
 
 
IVª Mostra de teatro para Centros de Ensino Secundario de Ourense 
Está organizada polo IES Blanco Amor e o Concello de Ourense e na edición de 2005 o 
premio á mellor obra recaeu en Lisístrata, do IES da Universidade Laboral. O premio á 
mellor interpretación foi para Alejandra Bacciar,  do Santo Antel, e o segundo premio para 
Andrés Pombo, do centro de encino Divina Pastora. A mellor dirección recaeu en José 
Ramón Blanco, de Maristas, e a posta en escea ne Ubú Rei. 



 
 
 
 
IVº Certame Galego de Imaxe Artística 
Convocado anualmente, xunto co Premio "Ourense" de Banda Deseñada, de máis 
antigüidade e dedicado a autores ou institucións consagradas neste eido, este certame está 
inserido dentro da celebración das Xornadas de Banda Deseñada, que organiza a Casa da 
Xuventude de Ourense e que este ano cumpre a súa décimo quinta edición. Os premiados 
nesta edición de 2003 son: na categoría A (entre 23 e 30 anos) Alejandro Viñuela Agra con 
Layka e Alberto Rodríguez Guitián con Microorganismo feo; e na categoría B (entre 19 e 
22 anos) Jaime Eizaguirre con Ferretería e Desparafusador e Alberto Vázquez con Soviet.  
 
 
 
 
IVº Certame literario "Don Diego Sarmiento de Acuña. Conde de Gondomar" 
Convocado polo Concello de Gondomar, en colaboración con Caixanova, o Monte Real 
Club de Iates de Baiona, o Instituto de Estudios Miñoranos, a Concellaría de Deportes e o 
Club de tenis A Tobeira; nace co obxectivo prioritario de contribuír á narrativa e potenciar 
a creación literaria entre os máis novos. Ao certame poden presentarse os rapaces de entre 
dez e vinte anos do Val Miñor, cunha única obra de poesía ou conto escrita en lingua galega 
e con temática libre; estabelécense tres categorías: nivel 1 (terceiro ciclo de educación 
primaria), nivel 2 (primeiro, segundo e terceiro de ESO) e nivel 3 (cuarto da ESO e 
bacharelato). O primeiro premio consiste nun trofeo, lote de libros e actividade deportiva; o 
segundo, trofeo, lote de libros e actividade de ocio e o terceiro trofeo, lote de libros e 
actividade de cultura. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Vicente Montejano, 'Certamen literario sobre el Conde de Gondomar', Faro de Vigo, 
'Litoral sur Val Miñor', 26 febreiro 2005, p. 8. 
 
Informa de que a Concellaría de Educación de Gondomar convoca a cuarta edición do 
Certame literario sobre Don Diego Sarmiento Acuña, Conde de Gondomar. A seguir, 
recolle unhas palabras da responsábel da citada área e reproduce as bases deste certame, 
que presenta tres categorías e que acolle traballos de poesía e relato curto. 
 
 
 
IVº Concurso de relato curto "Narracións do Castro"  
Vid. o apartado X.1. deste Informe. 
 
 
 



 
IVº Concurso de relato curto para a xuventude da "Sociedade Cultural Albor" 
A Sociedade Cultural Albor en colaboración coa Comisión de festas do barrio do Couto 
convoca este certame anualmente, con algunhas excepcións, con motivo das festas 
patronais. Nel poden participar todos os mozos nacidos a partir do mes de xaneiro de 1973, 
que escriban un relato de tema libre, de entre sete e nove folios, escritos a dobre espazo e en 
lingua galega. Os traballos deberán ser entregados na sede da Sociedade Cultural Albor (rúa 
do Greco, 7, Ourense) ou enviados por correo, antes do 28 de febreiro; presentaranse 
asinados con pseudónimo, nun sobre pechado, cunha fotocopia do carné de identidade do 
autor e o seu enderezo. Prevense un total de tres premios, dotados de douscentos corenta, 
cento vinte e noventa euros respectivamente, aínda que o xurado se reserva o dereito de 
repartir os premios doutro xeito segundo a calidade dos relatos. Todas as narracións 
galardoadas pasarán a ser propiedade da entidade convocante e algúns poderán ser 
publicados no libro que realiza a Comisión para as Festas do Couto. Nesta cuarta edición 
presentáronse quince traballos; o xurado, tendo en conta a calidade dos traballos 
presentados, acordou conceder un primeiro premio compartido entre Noelia Parada e Alba 
Vázquez, con trinta euros cada unha delas, e un terceiro premio dotado con quince euros.  
 
 
 
 
IX Certame de Contos e Relatos Curtos "Trapero Pardo" 
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. No ano 2003 a entrega de premios realizouse ás 
doce e media da mañá na casa consistorial. Na primeira das categorías (de doce a catorce 
anos) foron galardoadas Nerea Pallarés co primeiro premio dotado de douscentos corenta 
euros, Noelia Martínez Rey co segundo dotado de cento cincuenta euros e Noemí Basanta 
co terceiro dotado con noventa euros. Na segunda categoría (de quince a dezaoito anos) os 
premiados foron Nereo Couso, ao que se lle outorgou o primeiro premio dotado con 
trescentos euros, María Castiñeira, que recibiu o segundo premio dotado con cento oitenta 
euros e David Canto, que obtivo o terceiro premio dotado de cento vinte euros.  
 
 
 
 
IXº Certame de Cómic de Cangas 
Certame organizado  polo Departamento de Xuventude do Concello de Cangas que, nesta 
edición decidiu premiar os traballos de Brais Rodríguez, Roberto Martínez, David Prieto, 
Rebeca Fernández, Diego Campos, Aynara Pereiro e Jorge Moledo. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 



- J.L.M., 'Cangas destina máis de mil euros aos premios ao Certame de Cómic', Atlántico 
Diario, 'Morrazo', 11 abril 2005, p. 17. 
 
Dáse conta do Certame de Cómic de Cangas, que este ano ten como principal novidade o 
feito de que os textos que acompañan á animación poden estar en galego ou en castelán en 
aras de favorecer a participación. Infórmase que se poderán presentar persoas de até trinta e 
cinco anos, e de que os premiados recibirán diferentes cantidades segundo as categorías. 
 
 
- Estela Veloso, 'O BNG pide que o certame de cómic de Cangas se realice só en galego', 
Atlántico Diario, 'Morrazo', 19 maio 2005, p. 19. 
 
Infórmase da moción de censura que o BNG do Concello de Cangas presentou para que se 
modifiquen as bases do Certame de Cómic da dita localidade. Preténdese que o galego sexa 
o único idioma no que os participantes poidan realizar as composicións que presenten aos 
premios. Enténdese que o Concello ten a responsabilidade de promover o uso do galego en 
todas as esferas sociais e este é un evento organizado pola entidade local. 
 
 
- Estela Veloso, 'O Salón do Cómic chega á novena edición con autores internacionais', 
Atlántico Diario, 'Morrazo/Área Metropolitana', 10 xullo 2005, p. 17. 
 
Refírese á celebración en Cangas da IX Edición do Salón do Cómic que contará coa 
presenza de autores internacionalmente recoñecidos como o arxentino Horacio Altuna e o 
canario Javier Pulido, pero tamén cos galegos Fran Bueno e Marcos Calo. Anúnciase que 
como en anteriores ocasións os asistentes poderán participar en diversos obradoiros, 
exposicións e proxeccións de películas de animación e doutros xéneros. Destácase a 
creación dunha páxina web www.salondocomicdecangas.com 
<http://www.salondocomicdecangas.com> na que os interesados poden coñecer toda a 
información que precisen sobre este evento. 
 
 
 
Premio de relatos curtos "Narra-Breve"  
Vid. o apartado X.1. do Informe. 
 
 
 
 
Premios 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 ... convocan premios para animar á xenté nova a participar 
con motivo do Nadal e do Día das Letras Galegas, ben con relatos, con redacións, poesías 
... como é o caso dos Concellos de Barro, Cambre, Ferreira de Pantón , Lugo, Monforte, 
Outeiro de Rei, Pobra do Brollón , Ribadumia, Ribeira, Salvaterra, Sarriá, Taboada, 
Vilalba, Viveiro , Xermade, Xove, colexios como o de Catoira, o CEIP Ferro Couselo de 



Cordeiro, Fingoi, Pontecesures, a Asociación de Vecinos IAR, a Asociación sociocultural 
Falcatrueiros, o Centro Cultural "Xosé Domínguez Guizán" de Begonte, o Centro 
Comercial Compostela, ...  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- María Roca, 'El Certame de Poesía Infantil de la biblioteca ya tiene ganadores', El 
Progreso, 'Terra Chá/Meira', 11 xaneiro 2005, p. 19. 
 
Sinala que o xurado do Certame de Poesía Infantil Nadal 2004, convocado pola Biblioteca 
Pública de Vilalba, se reuniu para seleccionar os traballos gañadores, que participarán 
despois na fase provincial. Achega o nome dos gañadores nas tres categorías e refírese ao 
premio que levarán. 
 
- Marta Becerra, 'Artistas en ciernes', El Progreso, 'El despertador', 13 xaneiro 2005, p. 10. 
 
Faise eco da entrega na Biblioteca Provincial de Lugo dos premios da fase local do certame 
de poesía infantil de Nadal e achega o nome dos gañadores nas súas diversas categorías, 
ademais de se referir á consistencia dos premios entregados. 
 
- Víctor L. Villarabid, 'Unos 60 niños participaron en el certamen 'O Nadal 2004', El 
Progreso, 'Sarria', 14 xaneiro 2005, p. 24. 
 
Informa da entrega dos premios do Certame de Poesía O Nadal 2004, que entrega o 
Concello de Sarria e que está dirixido a alumnos de Primaria e Secundaria dos centros 
escolares do citado concello. Tamén achega o nome dos premiados nas tres categorías 
existentes e refírese aos premios recibidos, ademais de nomear algunha das persoas 
asistentes ao acto e de sinalar que estes textos pasarán á fase provincial do concurso. 
 
- Marta Becerra, 'Nuevas plumas', El Progreso, 'El despertador', 19 febreiro 2005, p. 10. 
 
Refírese á entrega de premios da última fase do certame de Nadal da Biblioteca Provincial, 
dos que foron merecentes quince rapaces de entre oito e dezaseis anos, seleccionados entre 
todos os premiados nas fases locais. Por outra parte, achégase o balance do mes de xaneiro 
da Biblioteca e cítanse os volumes máis solicitados, entre os que está Arredor de si, de 
Otero Pedrayo, ademais de sinalarse que neste recinto se contou cunha sesión de animación 
á lectura para nenos a conta do colectivo "Matapiollos". 
 
- Marta Becerra, 'Las clases se acaban', El Progreso, 'El despertador', 9 xuño 2005, p. 12. 
 
Faise eco da entrega dos premios dos certames de narración e debuxo infantil "Letras 
Galegas 2005" na Biblioteca Provincial de Lugo e achega o nome dos galardoados. 
 
- Marta Becerra, 'Prácticas exitosas', El Progreso, 'El despertador', 30 novembro 2005, p. 
10. 



 
Fálase, entre outras cousas, do certame de poesía infantil convocado pola Biblioteca 
Provincial de Lugo e patrocinado pola Consellaría de Cultura, indicando as bases. 
 
- Zotero, 'Convocado un certamen de poesía en Taboada', El Progreso, 'Chantada', 6 
decembro 2005, p. 10. 
 
Comunícase a celebración do tradicional concurso poeético infantil a cargo da Biblioteca de 
Taboada e explícanse as categorías de que consta. 
 
- Zotero, 'La biblioteca recoge trabajos poéticos hasta el viernes', El Progreso, 'Chantada', 
13 decembro 2005, p. 22. 
 
Informa de que o prazo de presentación das obras para o concurso de poesía organizado 
pola biblioteca de Taboada estará aberto até o día 16 de decembro e lémbranse as súas 
bases. 
 
- María Roca, 'El centro cultural organiza el XXIX Certame de Poesía sobre o Nadal', El 
País, 'Terra Chá/Meira', 14 decembro 2005, p. 14. 
 
Dáse conta do certame convocado polo centro cultural "José Domínguez Guizán" de 
Begonte, sinalando os premios que foron entregados. 
 
- Adrián Pedreira, 'Festival de Reyes para los más pequeños', La Región, 'Navidad en 
Ferreira de Pantón', 29 decembro 2005, p. 7. 
 
Dáse noticia de que entre as actividades culturais programadas polo Concello de Ferreira de 
Pantón de cara ao Nadal se ten prevista a celebración dun concurso de poesía no que 
poderán participar nenos de até dezaseis anos. Coméntase tamén que os gañadores pasarán 
a unha ulterior fase provincial. 
 
 
VI Premio de microrrelato Carlos Casares 
Premio convocado polo Liceo que leva o nome dun dos seus socios máis ilustres, Carlos 
Casares. O premio estabelece dúas categorías, unha para maiores e outra para menores de 
25 anos, cunha dotación económica de 600 euros para cada unha delas. Os orixinais 
deberán ter unha extensión máxima de 1500 caracteres, debendo ser presentados antes do 7 
de maio. O fallo do xurado, composto por Isabel García, Marcos Valcárcel, Teresa Devesa 
e Delfín Caseiro, faise público o 26 de maio na clausura das festas do Liceo, onde se 
entregan os premios. Na presente edición resultaron premiados un relato procedente de 
Irlanda e outro de Inglaterra. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Marcos Valcárcel, 'Pan por pan', La Región, 'Cultura', 28 maio 2005, p. 67. 



 
Marcos Valcárcel reflexiona sobre a Galicia de hoxe, a da globalización, con motivo da 
entrega dos premios de microrrelato "Carlos Casares" a dous textos procedentes de Irlanda 
e de Inglaterra. 
 
 
 
VI Premios de Investigación Escolar de Ribadavia 
Convocado pola Asociación de Amigos do Museo Etnolóxico e do Conxunto Histórico de 
Rivadavia. Son catro premios de investigación escolar de diversas temáticas. O que recolle 
os traballos literarios denomínase Xesús Alonso Montero. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- LR, 'Los sextos premios de Investigación Escolar de Ribadavia reparten este año 1.300 
euros', La Región, 'O Ribeiro', 8 febreiro 2005, p. 15. 
 
Anuncia a sexta edición dos Premios de Investigación Escolar, que convoca a Asociación 
de Amigos do Museo Etnolóxico e do Conxunto Histórico de Ribadavia. Sinala que estes 
premios levan o nome de personalidades que pola súa obra e legado están vinculados ao 
Museo Etnolóxico e que, na modalidade de literatura, acolle o Premio Xesús Alonso 
Montero. Tamén apunta que a convocatoria está aberta para alumnos de Bacharelato e COU 
e alude á contía dos premios. 
 
 
 
VIIIº 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. Estabelécense catro 
categorías: A) para nenos de seis a dez anos cun premio dun vale  de 90,15 euros en libros e 
publicación da obra, B) para os de dez a catorce anos cun premio dun vale de 120 euros en 
libros e publicación do poema e un accésit para a publicación da obra, C) para os mozos de 
quince a dezasete anos cun premio dun vale de 150,25 euros en libros e publicación do 
poemario e un accésit para a publicación da obra seleccionada e D) para os maiores de 
dezaoito anos cun cheque de 901,52 euros e publicación da obra, un accésit para a 
publicación da obra seleccionada. Os orixinais deberán presentarse en sobre pechado no 
que conste o título da obra, a categoría e o lema ou pseudónimo do autor e, dentro, outro 
sobre, que conteña os datos persoais e fotocopia do DNI ou CIF. Os traballos entregaranse 
na Oficina de Información Xuvenil (Avda. de San Campio, s/n. 15230 Outes) antes do catro 
de abril. Nesta novena edición, o xurado outorgou o primeiro premio a Rosa Enríquez na 
categoría D) coa obra Nas aforas. (Vid. o apartado X.2 do Informe). 
 
 
 



 
VIIIº Certame de contos "Cultura Quente" 
Vid. o apartado X.1. deste Informe. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Chus Gómez, 'Un 'Cultura Quente' de doble lectura', Diario de Pontevedra, 
'Pontevedra/Caldas/O Deza/Tabeirós', 1 maio 2005, p. 16. 
 
Refírese á oitava edición dos Festiva "Cultura Quente", que se celebrará en Caldas de Reis 
no mes de xullo baixo o lema "Doble Lectura". A seguir, recolle varios comentarios sobre 
este lema que pretende fomentar a lectura. 
 
 
 
VIIº Premio de relatos curtos e contos "Daniel Hortas" 
A Fundación "O Grelo" Amigos de Galicia convoca este certame, no que poden participar 
todos os escolares galegos de ata dezaoito anos, con traballos en galego e de temática libre. 
Os traballos, que deberán presentarse mecanografados a dobre espacio por duplicado, hai 
que envialos á Fundación Daniel Hortas (R/ Luís Ksado 10-6ºA, Melide). Máis información 
na fundación que convoca este premio. Estabelécense dúas categorías. Na categoría de 
nenos até 12 anos, o primeiro premio é de 225 euros e o segundo de 120. No grupo de 
rapaces de 13 a 18 anos o gañador levará 300 euros e o segundo 180. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- María Roca, 'El Concello y 'O Grelo' convocan dos concursos por el Día das Letras', El 
Progreso, 'Comarca de Lugo', 28 abril 2005, p. 13. 
 
Anuncia a convocatoria de dous concursos literarios organizados polo Concello de Rábade 
e a Fundación Amigos de Galicia "O Grelo" con motivo das Letras Galegas. Trátase do 
Premio de relatos curtos e contos "Daniel Hortas", no que poden participar nenos e mozos 
de até dezaoito anos, e o Premio de poesía "Suso Vaamonde", para persoas maiores de 
dezaoito anos. Tamén achega outra información relativa a categorías, premios, temas, 
prazos ou xurado destes premios. 
 
 
 
VIº Premio de poesía "Díaz Jácome" para novos creadores 
Convócao o Concello de Mondoñedo, en colaboración coa Fundación Caixa Galicia, co 
afán de estimular a creación poética entre os mozos. Poden optar a este premio todas as 
persoas, de idade non superior a trinta anos, que presenten poemas orixinais e inéditos, 
escritos en galego de tema e metro libre, non premiados e cunha extensión máxima de cento 
cincuenta versos. Os orixinais deberán enviarse en DIN-A-4 mecanografados a dobre 



espazo cun lema e plica en sobre pechado, onde constará o lema, o título da obra, os datos 
persoais e unha breve nota biográfica do autor. A entrega dos traballos debe facerse no 
Concello de Mondoñedo (Praza do Concello, 1, 27740 Mondoñedo). Haberá un primeiro 
premio de 1.500 euros, placa e diploma, un segundo de 600 euros, placa e diploma e un 
terceiro de 300 euros, placa e diploma. Nesta ocasión outorgóuselle o primeiro premio a 
Xacobe Casal Villares coa obra Entre espiños e loureiros, o segundo a Lucía Novas 
Garrido con Orxo e transparencia e o terceiro foi para Óliver Escobar Rodríguez con 
Celebración do enigma. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Elena Castelao, 'No corren malos tiempos para la lírica en A Mariña', El Progreso, 'A la 
última', 30 marzo 2005, p. 80. 
 
Apunta que o cervense Xacobe Casal foi o gañador da quinta e última edición do Premio 
literario para mozos creadores "Xosé Díaz Xácome", que convoca o Concello de 
Mondoñedo. Así mesmo, sinala que ao xovense Óliver Escobar xa se adxudicara o galardón 
no ano anterior, polo que isto é unha mostra palpábel "de que no corren tan malos tiempos 
para la lírica en A Mariña". 
 
 
 
VIº Premio literario "Suárez Ferrín" 
Premio convocado pola Fundación Instituto de Estudios Políticos e Sociais e polo Concello 
de Culleredo, dirixido a calquera persoa menor de 30 anos para divulgar valores cívicos 
nunha sociedade democrática e honrar a figura do alcalde republicano Suárez Ferrín. Nesta 
ocasión a temática xira arredor da tolerancia e a solidariedade. Consiste o premio nunha 
dotación económica de 600 a 1.000 euros e un diploma de honra doado polo Concello de 
Culleredo. A extensión mínima dos traballos será de 8 folios e máxima de 15, 
mecanografados a dous espazos por unha soa cara, escritos en galego ou castelán. Haberá 
que remesar cinco copias sen asinar e baixo o sistema de plica ao Instituto de Estudios 
Políticos e Sociais, Juan Flórez, 109-113, local 7 15005, A Coruña. O prazo de entrega de 
orixiniais rematou o 31 de marzo  e a entrega coincidiu  co 13 de abril, víspera do 
aniversario da proclamación da II República. O xurado estivo formado por  Xosé María 
Dobarro, Xabier Puente Docampo, Ánxeles Penas e Ana Romero Masiá. 
 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- S. Abad, 'Las ideas de Suárez Ferrín hechas palabra', La Opinión, 'Culleredo/Cambre', 17 
febreiro 2005, p. 17. 
 
Refírese ao anuncio do VI Certame Literario Suárez Ferrín, que este ano versará sobre a 



tolerancia e a solidariedade. Alude á filosofía deste certame, que está convocado para 
mozos de até trinta anos "concernidos por valores cívicos y morales" e recolle as palabras 
dos encargados da presentación desta convocatoria, o presidente da Fundación Instituto de 
Estudios Políticos y Sociales e o edil de Cultura de Culleredo que, entre outras cuestións, 
fixeron referencia á importancia deste certame por contribuír a divulgar valores 
fundamentais en sociedades democráticas e á figura de Suárez Ferrín, o último alcalde 
republicano que tivo a Coruña e que foi fusilado na Guerra Civil. Por outra parte, recolle 
información relativa ao xurado, premio ou formas de entrega deste certame literario. 
 
 
 
- Xulio Valcárcel, 'VI Certame Literario 'Suárez Ferrín'', El Ideal Gallego, 'Páxina literaria', 
27 febreiro 2005, p. 4. 
 
Infórmase brevemente sobre a convocatoria deste certame por parte do Instituto de Estudios 
Políticos e Sociais da Coruña. Recóllense as súas bases e indícase que o tema elixido nesta 
convocatoria foi "Tolerancia e solidariedade". 
 
 
 
Vº Certame "Entre nós, en galego" 
Conxunto de certames organizado pola Consellaría de Educación, a través da Dirección 
Xeral de Política Lingüística. Está dirixido ao conxunto da comunidade escolar non 
universitaria cos obxectivos declarados de que: a)  a sociedade valore o feito de posuír unha 
lingua propia como riqueza cultural, b) contribuír a prestixiar a lingua galega, e c) impulsar 
o uso da lingua galega nas nosas comunidades escolares. Para conseguilo organízanse os 
certames de cartel e lema, relato curto, poesía, recitado de poemas, contacontos, xogo 'o 
Preguntoiro', teatro, música e revistas escolares; dispostos en distintos ámbitos e fases que 
cheguen dunha vez ao maior número de público. As bases do premio de relato curto 
dispoñen que puideron participar nel todos os alumnos de educación secundaria dos centros 
públicos, privados e mesmo da Galicia exterior que elaborasen, en galego normativo e 
nunha extensión mínima de 4 folios e máxima de 10, unha narración de tema libre e 
acompañada,  se desexase, de ilustracións. Os alumnos enviaron os traballos ao equipo de 
normalización de cadanseu centro, que foi o responsábel de seleccionar os traballos que 
pasaron á seguinte fase, provincial. Os traballos gañadores na fase provincial, igualmente, 
pasaron á derradeira fase, autonómica. Para este proceso estabelécese un  calendario polo 
cal, dende que se convoca o premio no mes de decembro até marzo, mes no que remata o 
prazo para enviar os traballos gañadores á delegación provincial da Consellaría de 
Educación que, en abril, resolverá sobre o nome das persoas e traballos que pasarán á fase 
autonómica, que se resolve ao longo do mes de maio. A composición do xurado muda en 
cada fase. Na fase provincial, estará formado polo delegado provincial ou persoa en quen 
delegue, un inspector, un escritor de recoñecido prestixio, o xefe do Gabinete de 
Normalización Lingüística (que actuará como secretario). Na fase autonómica, polo 
director xeral de Política Lingüística ou persoa en quen delegue, o director xeral de Centros 
ou persoa en quen delegue, un escritor de recoñecido prestixio e o xefe do Servizo de Plans 
e Programas do Ensino de Lingua Galega (que actuará como secretario). Nos premios, 
dentro de cada fase, estabelecénse dúas categorías, segundo o alumno pertencese á 



educación obrigatoria ou á postobrigatoria. Ademais, distínguese entre os premios que 
recibe o centro educativo no que estuda o alumno e os que recibe o estudante responsábel 
do traballo premiado. Para os estudantes o premio é o mesmo, pertenzan á fase ou categoría 
que pertenzan e fosen primeiro, segundo ou terceiro gañador: un diploma acreditativo, unha 
cerámica conmemorativa e un lote de libros. No tocante aos centros, eles son os 
responsábeis de determinar os premios no seu nivel. No nivel provincial, para cada 
categoría, estabelécese un primeiro premio de 200 euros e un ordenador persoal, un 
segundo premio de 150 euros e un equipo de música e un terceiro premio de 100 euros. Na 
fase autonómica, para cada categoría estabelécese un primeiro premio de 300 euros e unha 
impresora, un segundo premio de 200 euros e un xogo de CD, e un terceiro premio de 150 
euros. O certame de contacontos posúe unha bases idénticas ao certame de recitado de 
poemas. Ao concurso de teatro poden presentarse grupos de teatro de calquera centro 
escolar de infantil, primaria e/ou secundaria, así como da Galicia exterior, que realizará a 
representación dunha obra en galego cunha duración mínima de 12 minutos para os grupos 
de infantil e primaria e de 25 minutos para os grupos de secundaria. De teren máis dun 
grupo teatral aspirante para cada categoría, os centros deberán facer unha selección previa 
antes do 1 de abril; data límite para aspirar á fase provincial. Unha vez enviados os 
traballos a cadansúa delegación provincial, estas resolverán entre abril e maio. Os 
gañadores desta fase pasarán á fase autonómica. A formación do xurado é idéntica a todos 
os xurados até aquí vistos. Os premios son, tanto para a fase provincial como para a fase 
autonómica, en ambas as categorías e para os centros, de 700 euros no primeiro premio, 
500 no segundo e 400 no terceiro. Con respecto aos premiados  no ano 2005, foron 
gañadores en canto aos literarios, Luis Corral Felpeto, cuarto premio co relato 
"Contáronmo as árbores", Miriam Rodríguez e Noa Feáns; en poesía, Laura Bao e Ana Iria, 
en recitado de poemas, Alvino Núñez e Verónica Pousada, en contacontos Filomena Dato 
de Barbadás e José Manuel Rodríguez; en teatro o CEIP Rodolfo Núñez de Vilardevós e o 
Vila do Arenteiro de Carballiño; en revistas escolares o CEIP de San Mamede de 
Montederramo e o IES de Maceda. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Elena Castelao, 'Teatro y cuentos, en el 'Xoán de Requixo', El Progreso, 'a la última', 
2005. 
 
Comenta que o Colexio "Xohán de Requeixo" de Chantada foi escenario dun novo acto da 
campaña da Xunta de Galicia, "Entre nós, en galego", no que actuou o grupo de teatro do 
centro, que puxo en escena a obra Historia dunha espiña de toxo chamada Berenguela, así 
como o grupo de contacontos do colexio de Antas de ulla, co relato Xan e a filla do rei. 
Tamén comenta que ambos os grupos son finalistas do citado certame. 
 
 
- S.F., 'Teatro galego en Marín', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí/Cultura', 4 maio 2005, p. 
85. 
 
Apunta que a biblioteca do IES "Mestre Landín" de Marín acolleu un certame de teatro, 



recitado de poemas e contacontos, que principiou coa actuación do grupo teatral Os 
apañados, composto por alumnos deste centro e que puxo en escena a obra O enfermo 4M, 
que resultou finalista na modalidade de teatro, na categoría de educación secundaria da 
campaña institucional "Entre nós, en galego". Refírese ao contido da obra e sinala que no 
acto tamén participaron os finalistas na modalidade de contacontos, da mesma categoría, 
pertencentes ao Colexio "A Inmaculada" de Ponteareas, o Colexio San Xosé da Guarda, o 
Colexio Abrente de Portonovo e o IES Valle Inclán de Pontevedra. Tamén dá conta das 
actuacións habidas en Vigo no CEIP Mestres Goldar, ofrecidas polos alumnos deste centro, 
que representaron a obra finalista na modalidade de teatro, De cando o Quixote ponse ao 
día; os do CEIP de Agolada e o CEIP Mestres Goldar, que actuaron cun contacontos; e os 
do CEIP Xesús Comar de Lalín e o CEIP Foxo da Estrada, que presentaron recitais 
poéticos. Por outra parte, destaca os obxectivos e premios deste programa institucional, no 
que participaron na provincia un total de 174 centros de ensinanza e ao redor do cal se 
reuniron máis de 3.500 alumnos.  
 
 
- Ares, María, 'Escolares das Pontes aspiran á final do programa 'Entre nós, en galego' en 
teatro', Diario de Ferrol, 'Ferrol', 5 maio 2005, p. 19. 
 
Informa que os alumnos de quinto e sexto de Primaria do CEIP "Santa María" das Pontes 
representaron na Casa do Peso unha adaptación d´O neno perdido, unha obra de Xelís de 
Toro coa que esperan pasar á final autonómica do programa "Entre nós, en galego". Tamén 
se refire á actuación dos alumnos do CEIP "A Igrexa", das Somozas, que compiten nas 
categorías de contacontos e recitado de poemas, nas que xa son finalistas. Sinala que o día 
21 se entregarán os premios provinciais na Coruña aos colexios que cheguen a esta segunda 
fase e que logo irán xa a final de Santiago de Compostela. Por outra parte, recolle as 
palabras dun membro do xurado, David Fernández Fraga, e dalgunha das rapazas 
participantes. 
 
 
- Elena Castelao, 'El Seminario de Mondoñedo, un filón de escritores', El Progreso, 'A la 
última', 9 maio 2005, p. 96. 
 
Comenta que o Seminario de Mondoñedo é unha "auténtica cantera" de escritores, pois o 
estudante Luis Corral Felpeto conseguiu o cuarto premio na última campaña "Entre nós, en 
Galego" co relato "Contáronmo as árbores". Tamén achega o nome doutros gañadores do 
concurso en edicións anteriores pertencentes ao centro citado. 
 
 
- X.A. Reboiro, 'Gañar premios motiva ós alumnos', La Región, 'Vox Populi', 15 maio 
2005, p. 23. 
 
Comenta que o grupo de teatro composto por alumnos do Colexio "Vila do Arenteiro" do 
Carballiño, que ten á súa fronte a María Rodríguez, recibiu o primeiro premio provincial do 
certame "Entre nós, en galego". Tamén reproduce unha entrevista coa citada profesora, na 
que fala de cómo xurdiu a iniciativa de acudir ao concurso, do número de rapaces que 
participan na montaxe e do goce que os rapaces tiran desta actividade, ademais de referirse 



a proxectos futuros. 
 
 
- MARÉ, 'Masiva afluencia en 'Entre nós, en galego', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 19 maio 
2005, p. 43. 
 
Sinala que preto de dezanove mil alumnos da provincia de Ourense participaron na 
campaña "Entre nós, en galego" posta en marcha pola Consellaría de Educación e cuxa 
entrega de premios terá lugar no Palacio Paco Paz da capital ourensá. Tamén sinala que no 
acto se incluirán actuacións musicais, recitado de poemas, contacontos, representación 
teatral e proxección de carteis e lemas dos gañadores. 
 
 
- LR, 'Os arquitectos da lingua falaron en galego', La Región, 'Ciudad', 21 maio 2005, p. 15. 
 
Faise eco da entrega dos premios "Entre nós, en galego" nun acto ao que asistiron unhas 
setecentas persoas, ante as cales os premiados mostraron as súas posibilidades creativas en 
lingua galega en música, recitado de poemas ou teatro, e destácase a representación do 
conto "O coelliño branco" por parte de alumnos de Barbadás de seis e oito anos. Tamén 
sinala que participaron máis de 19.000 traballos e achega o nome dos gañadores nas 
diferentes modalidades. 
 
 
- Marta Becerra, 'Lengua viva', El Progreso, 'El despertador', 21 maio 2005, p. 10. 
 
Refírese á celebración da fase final provincial do certame de normalización lingüística 
"Entre nós, en galego", no que participaron 19.789 escolares lucenses e 363 centros 
educativos, entre os que se repartiron 41.000 euros en premios. A seguir, achega o nome 
dos galardoados que concorrerán á fase autonómica. 
 
 
- Marta Becerra, 'Más premiados de 'Entre nós, en galego', El Progreso, 'El despertador', 25 
maio 2005, p. 10. 
 
Achega o nome dos gañadores no certame escolar "Entre nós, en galego", na modalidade de 
lemas e carteis e na sección de revistas. 
 
 
- Diego Vázquez, 'Os agasallos da lingua', Faro de Vigo, 'Louriña/Área Metropolitana', 25 
maio 2005, p. 20. 
 
Dá conta do galardón recibido polos alumnos do Colexio "Atín de Mos", que foron 
premiados no concurso escolar "Entre nós, en galego", entre os que está Ismael Pérez, que 
acadou o terceiro premio provincial de poesía cunha gravación do poema "Irmaus" de 
Celso Emilio Ferreiro. 
 
 



- A.M., 'Máis de 120.000 estudiantes participaron na V edición de 'Entre Nós, en galego', 
ABC, 'Galicia', 29 maio 2005, p. 32. 
 
Informa da entrega da V edición da campaña "Entre Nós, en galego", que este ano contou 
coa participación de máis de cento vinte mil estudantes de primaria e secundaria, entre 
centros da comunidade autónoma e da Galicia exterior. Recolle as palabras dos políticos 
con respecto desta iniciativa, que se organiza dende o curso 2000-2001, ademais de sinalar 
que se repartiron case tres mil premios valorados en máis de 230.000 euros, e especificar as 
tres fases das que consta e as súas dez modalidades, destinadas á participación de alumnos 
de xeito individual, en grupo ou ben como representantes do centro educativo no que estean 
escolarizados. 
 
 
- Jose Matamoros, 'Compromiso desde las aulas', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 29 
maio 2005, p. L15. 
 
Apunta que a versión en galego dunha obra de Federico García Lorca, A casa de Bernarda 
Alba, valeulle ao grupo de teatro dos alumnos de Secundaria do IES de Ames un dos 
primeiros premios da campaña "Entre nós, en galego". Tamén cita outros centros 
composteláns premiados, como foron o IES Rosalía de Castro ou o CPI Viaño Pequeno, 
para rematar sinalando que as aulas infantís de Bertamiráns e Milladoiro participaron no 
programa "Preescolar na casa" e visitaron as bibliotecas do municipio para gozar dos seus 
libros da sesión infantil, ademais de contar coa intervención dun contacontos. 
 
 
 
Vº Certame de contos e lendas de Mondariz  
Vid. o apartado X.1. do Informe. 
 
 
 
 
Vº Certame galego de poesía e narración por internet "Temos un Parlamento, temos 
unha lingua" 
Certame que organizan a Consellaría de Educación e o Parlamento de Galicia, en 
colaboración coa plataforma Galiciadixital.net, no que pode participar todo o alumnado de 
ensino primario e secundario, a través dos seus centros. Estabelécense dúas modalidades: 
narración, na que a extensión máxima dos traballos será de cinco folios, e poesía, na que 
non se superarán os cento vinte versos; en ambos os dous casos empregarase a lingua 
galega. Os traballos serán remitidos polos centros, exclusivamente por correo electrónico e 
en formato texto sen comprimir, ao enderezo 'certame@galiciadixital.net'. Aos traballos 
axuntarase unha folla cos datos dos participantes e un aval dun profesor do centro. Na 
edición de 2005 foron gañadores e gañadoras deste premio os lucences: Brenda González, 
Iván Gacio, Lorena Noguerol, Ángela Labaén, Raquel Rosende, Jesús Rey, Mónica 
Fernández, María José López e Eva Vilar Coira. Tamén mereceu este galardón o alumnado 
de cuarto de ESO do Instituto de Ponte Carreira en Frades. Entregaron os premios o 
Presidente do Parlamento José María García Leira e o Director Xeral de Políltica 



Lingüística, Xesús González Moreiras.   
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Jose Matamoros, 'Un diamante de 240.000 euros', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 2 
xuño 2005, p. L11. 
 
Indica que o Parlamento de Galicia acolleu a entrega dos premios do certame 2005 de 
poesía e narración por internet, "Temos un Parlamento, temos unha lingua". Comenta que, 
entre os premiados de centros de toda Galicia, hai tamén representación da área de 
Santiago, como son os alumnos de cuarto de ESO do Instituto de Ponte Carreira en Frades, 
que conseguiron un dos galardóns de poesía para os niveis de educación secundaria.  
 
 
- Marta Becerra, 'El premio del Parlamento a jóvenes lucenses', El Progreso, 'El 
despertador', 2 xuño 2005, p. 12. 
 
Ofrece o nome dos alumnos lucenses que recolleron os premios concedidos polo 
Parlamento e a Consellería de Educación aos traballos literarios galardoados no Certame 
"Temos un Parlamento, temos unha lingua". 
 
 
 
 
Vº Concurso "Hipercurtos Contos" 
Convocado pola Asociación Xuvenil Amencer de Ourense, poden concursar todos os 
residentes en Ourense que o desexen con textos de cento setenta e cinco palabras como 
máximo, escritos en galego, de temática libre, orixinais e inéditos. Estabelécense tres 
categorías: a) nenos ata 13 anos, b) mozos de 14 a 30 anos e c) maiores de 30 anos. O prazo 
máximo de admisión dos traballos remata o 14 de xuño. Ver apartado X.1 deste mesmo 
Informe. 
 
 
 
Vº Premio de narrativa "Historias na Universidade" 
A Universidade de Santiago de Compostela, a través do seu Servizo Universitario de 
Residencias (SUR), convocou no verán do ano 2000 este premio co fin de fomentar 
evocacións literarias da vida universitaria nas cidades de Santiago de Compostela e Lugo e 
nos seus Colexios Maiores e Residencias. Os mantedores de cada edición son dous dos 
Colexios Maiores ou Residencias convocantes: un encárgase de acoller o ditame do xurado 
e outro do acto de entrega do premio. Pode concorrer a este premio calquera persoa que 
presente escritos inéditos da súa autoría redactados en lingua galega, de acordo coa 
normativa oficial vixente e cunha extensión mínima de vinte e cinco folios. Segundo as 
bases do ano 2005 os orixinais deben presentarse por quintuplicado en soporte de papel, 
mecanografados por unha soa cara e a dobre espazo, antes do día 15 de abril na 



vicerreitoría de Extensión Cultural (Pazo de San Xerome, Santiago de Compostela) ou nos 
Colexios Maiores e Residencias convocatorias. Con cada orixinal, que debe ser presentado 
baixo lema, hai que acompañar en sobre pechado os datos do autor e o título da obra. O 
xurado está composto por cinco persoas de recoñecida solvencia no eido da crítica literaria 
e polo director ou directora do centro encargado de acollelo, con voz e sen voto, que asume 
as funcións propias da secretaría. A súa composición dáse a coñecer pouco antes do seu 
ditame, feito que ten lugar nos meses de abril ou maio, coincidindo coa entrega das 
Insignias e/ou Bandas colexiais. O premio consiste nun ordenador portátil e a insignia 
colexial do Colexio mantedor do premio.  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- C.U., 'Premio ás historias que se producen na universidade', El Correo Gallego, 
'Universidade', 8 marzo 2005, p. 2. 
 
Infórmase sobre a convocatoria da quinta edición do Premio de Narrativa "Historias na 
Universidade", convocado pola Universidade de Santiago de Compostela a través dos 
centros que integran o Servizo Universitario de Residencias. Recóllense, así mesmo, as 
bases do certame. 
 
 
 
X Concurso Literario Ánxel Casal 
Creado no ano 1996 polo Concello de Santiago a proposta do Instituto de Bacharelato 
"Arcebispo Xelmírez I" para conmemorar o cento cincuenta aniversario do nacemento de 
Ánxel Casal e promover o coñecemento deste galeguista entre a mocidade. Este concello 
comparte a organización deste premio cada ano cun centro de ensino secundario da cidade, 
pois está dirixido a alumnos de Ensino de Secundaria. As obras en galego deben ser 
inéditas e de tema libre. Os orixinais deben remitirse ao Concello de Santiago 
(Departamento de Educación). O certame está dotado dun primeiro premio de 900 € e dun 
segundo de 600 para cada unha das modalidades: poesía, conto e teatro, engadíndose esta 
última modalidade nas bases da sexta edición para estimular a creación de textos teatrais. A 
presidencia do xurado correspóndelle ao alcalde de Santiago e estará composto por unha 
representación dos institutos, unha representación dos creadores de poesía e conto e outra 
do concello. O prazo de admisión de traballos remata o día 17 de abril de 2006. 
 
 
 
 
XIIIº Certame de Poesía para Escolares  "Concello de Marín" 
Este premio está convocado pola Concellería de Cultura de Marín para as modalidades de 
adultos e escolares e os galardóns son entregados durante os actos que se celebran co gallo 
da celebración do Día das Letras Galegas. Na modalidade de escolares poden concorrer 
autores de ámbito nacional que cursen educación primaria e primeiro ou segundo curso de 
ESO, sempre que sexa con traballos inéditos escritos en lingua galega, de temática libre e 



cunha extensión de 10 versos para primeiro, segundo e terceiro de primaria, 20 para cuarto, 
quinto e sexto e 30 para primeiro e segundo da ESO. Cada centro escolar pode presentar 
como máximo tres traballos por categoría. Deben presentarse no Rexistro Xeral do 
Concello de Marín, en catro exemplares mecanografados (tamaño Din A-4) escritos por 
unha soa cara. Teñen que remitirse sen nome do autor, acompañados dunha plica, na que se 
indique na súa parte exterior un lema: que figurará tamén na primeira folla. No interior da 
plica, consignarase o nome do autor, o seu enderezo postal e o teléfono. O Concello de 
Marín resérvase a publicación total ou parcial dos traballos premiados, sen que iso supoña a 
perda dos dereitos de autor. O xurado está formado por un representante de cada centro 
escolar que presente traballos e representantes do Concello. Nesta edición, a gañadora na 
categoría de primeiro a terceiro de primaria é Noelia Roibó Mayo, seguida de Álex 
Regueira Parada e Laura Rodríguez González. Na de cuarto a sexto curso o primeiro posto 
foi para Alba Quintairos Soliño, o segundo para Linda Quintairos Soliño e o terceiro para 
Nazaret Tesouro Fuentes. Por último, na dirixida aos alumnos de primeiro e segundo de 
ESO, a gañadora foi Cristina Rodríguez Pumar, seguida de Alejandra Cortegoso Sande e 
Irene Bemposta Iglesias. 
 
 
 
 
XIIIº Certame de relato curto do Concello de Pontevedra 
Organizado polo Concello de Pontevedra no mes das Letras Galegas, baixo o lema "Ben 
veñas maio", que acolle os concursos de música, poesía, banda deseñada e fotografía. Nesta 
edición a entrega de premios realizouse o 6 de maio de 2005. 
 
 
 
 
 
XIIº Certame Literario "Concello de Cambre" 
Co obxectivo de estimular a creación literaria e fomentar a súa difusión entre os mozos, os 
Equipos de Normalización Lingüística e os Departamentos de Lingua Galega e Literatura 
dos institutos de Educación Secundaria "David Buján" e "Afonso X", as Asociacións de 
pais e nais e a Concellaría de Cultura do concello de Cambre, convocan este certame no 
que poden participar mozos con idades comprendidas entre os doce e vinteseis anos de 
acordo coas seguintes categorías: A) de doce a catorce anos, B) de quince a dezaoito anos e 
C) de dezanove a vinteseis anos. As modalidades ás que poden concorrer son a de poesía e 
narración. No caso da poesía presentaranse como mínimo tres poemas de tema e forma 
libre, e no caso da narración a extensión máxima será de cinco folios e o tema tamén será 
libre. Os traballos presentaranse mecanografados a dobre espacio e entregarase un 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 incluirá un sobre pechado no que, por fóra, deberán figurar os mesmos datos e, 
no interior, unha fotocopia do DNI, o teléfono e o centro no que estuda ou traballa, se é o 
caso. Os traballos poderán presentarse persoalmente nas administracións dos institutos 
convocantes ou ben poden enviarse por correo ao Concello de Cambre, Concellería de 
Cultura (Adro, 1, 15660 Cambre). Haberá dous premios por categoría e modalidade aínda 



que o xurado poderá declarar desertos calquera deles. O primeiro da categoría A será de 
150 euros e o segundo de 90 euros. Na categoría B o primeiro será de 210 euros e o 
segundo de 120, e, na categoría C o primeiro será de 270 euros e o segundo de 150. o prazo 
de presentación rematou o 15  de abril. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- S.A., 'Entregan los premios de los concursos del Día das Letras', La Opinión, 
'Cambre/Culleredo', 19 maio 2005, p. 16. 
 
Alude á entrega de premios dos concursos convocados polo Concello de Cambre con 
motivo das Letras Galegas. Achega o nome dos gañadores do certame de debuxos, que 
consistía en ilustrar poemas de Lorenzo Varela, e do de deseño de marcapáxinas sobre "O 
día das nosas letras". 
 
 
 
XIIº Concurso municipal de contos e narracións curtas infantís e xuvenís do 
"Concello de Oleiros" 
Organizado polo Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais co fin de conmemorar o Día 
das Letras Galegas e de fomentar a lectura e o uso do idioma galego entre os máis 
pequenos. Está dirixido a todos os nenos, nenas e mozos do concello que estean cursando 
Ensinanza Primaria a partir de terceiro curso, ESO, Educación Compensatoria, Bacharelato 
e Ciclos Formativos, e que presenten orixinais inéditos en lingua galega. Segundo o curso 
que realice cada participante estabelécense cinco grupos. O primeiro grupo comprende os 
cursos de terceiro e cuarto de Primaria; o segundo grupo os de quinto e sexto de Primaria; o 
terceiro grupo inclúe ao alumnado de primeiro e segundo de ESO e de Educación 
Compensatoria; o cuarto grupo é para o de terceiro e cuarto da ESO; e o quinto para 
primeiro e segundo de Bacharelato, Ciclos Formativos. En cada grupo haberá un primeiro, 
segundo e un terceiro premio, que consisten en vales para a adquisición de productos 
bibliográficos, discográficos, videográficos, informáticos ou didácticos por un importe de 
120, 90 e 60 euros, respectivamente. Ademais haberá premios de lotes de libros en galego 
para os colexios participantes. Nesta décimo segunda edición no primeiro grupo conseguiu 
o primeiro premio Marta Sánchez Méndez, o segundo Miriam Sánchez López e o terceiro 
Iria Súarez Corral; tamén obtivo un accésit Luis Fontela Velo. No segundo grupo 
premiouse co primeiro premio a Daniel García Pestorit, co segundo premio a Claudia Calvo 
Ameijeiras e co terceiro a Sara Blanco Buela. No terceiro grupo o primeiro premio foi para 
Elena Canido Muíño, o segundo para Ángeles Díaz Seoane e o terceiro para Juan Rodrigo 
Cantorna Berdullas. No cuarto grupo premiouse co primeiro premio a Eva Gulmayo 
Labrador, co segundo a Carolina Varela Vázquez e co terceiro a Lucía Martínez Quiroga. 
Por último, no quinto grupo o primeiro premio foi para Doriam Ameiro López, o segundo 
para Leticia Dopico Palacios e o terceiro para Alicia Autón González. 
 
 
 



 
XIº Concurso literario "Xaime Isla Couto" de narrativa e poesía 
Organizado polo Concello de Poio e as asociacións Sociedade Cultural e Deportiva de 
Raxó, Samieira, Vides Novas, Boureante e Ateneo Corredoira. Poden participar todos os 
alumnos dos distintos centros escolares do municipio de Poio en idades comprendidas entre 
seis e vintecinco anos, que antes da novena edición se limitaba aos dezaoito anos. As 
modalidades do concurso son relato curto ou conto e poesía e o seu contido pode estenderse 
ata un máximo de catro caras de folio A-4. Os premios consisten nun obsequio, nun 
diploma e un vale de 35 euros para compra de material escolar en cada categoría, agás na 
que comprende entre os dezaoito e vintecinco anos que é un diploma de 160 euros. O 
xurado está composto polo Concelleiro de Cultura, un representante de cada entidade 
cultural e mais Xaime Isla que ademais de presidir é a persoa que dá nome ao concurso. No 
ano 2005 presentou as seguintes categorías: categoría A (de seis a oito anos), categoría B 
(de nove a once), categoría C (de 12 a 13), categoría D (de 14 a 15), categoría E (16 a 18). 
A partir dos 18 anos até os 25 a participación é libre, mentres que nas categorías 
anteriormente sinaladas só se poderán presentar os nenos do concello de Poio. O xurado 
reuniuse o 3 de maio e os premios foron outorgados o 17 de maio na Cofradía de Raxó. 
 
 
 
 
XIVº Certame galego de "Teatro Xuventude 2003" 
A Dirección Xeral de Xuventude da Consellaría de Familia e Promoción de Emprego, 
Muller e Xuventude, coa colaboración da Dirección Xeral de Promoción Cultural da 
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo convoca este certame para grupos 
teatrais non profesionais compostos por rapazas e rapaces galegos ou residentes en Galicia, 
que se inclúan dentro dalgunha das seguintes categorías. Categoría A para grupos de teatro 
independentes, compostos por persoas non maiores de trinta anos; categoría B para grupos 
de teatro que se constitúan nos distintos centros de ensino primario e que agrupen ao 
alumnado de ditos centros; categoría C para os grupos de teatro que se constitúan en 
centros de ensino secundario, institutos de bacharelato e centros de formación profesional 
de Galicia, formados polo alumnado de ditos centros e de idades que non superen os trinta 
anos; categoría D para grupos de teatro que se constitúan en escolas e facultades 
universitarias de Galicia e que as súas idades no superen os trinta anos. As obras poderán 
ser de autores galegos, españois ou estranxeiros e poderán presentarse textos orixinais e 
nunca premiados en anos anteriores. Cada centro participante só poderá presentar un total 
de tres obras en cada categoría. Os participantes deberán enviar un boletín de inscrición, 
feito para o caso, nun sobre pechado no que figurará exclusivamente o título da obra que se 
vai representar; unha fotocopia do DNI ou libro de familia dos compoñentes do grupo; unha 
síntese da obra (título, autor, adaptación dos diálogos, se é o caso) e da posta en escena 
(número de personaxes, tipo de decorado, vestiario, espacio que se precisa, etc.); e un vídeo 
dunha representación da obra. Os impresos de solicitude, a obra e o sobre pechado deberán 
remitirse ao Servicio de Xuventude da Delegación Provincial da Consellería de Familia e 
Promoción do Emprego, Muller e Xuventude da provincia na que residan habitualmente, 
que poden ser: R/ Ronda da Muralla, 70, 27003 Lugo; Av. de La Habana, 81 - baixo 32004 
Ourense; R/ Durán Loriga, 9 - 1º, 15003 A Coruña; R/ Mª Berdiales 20 - entrechán 36203 
Vigo. A contía dos premios varía dependendo da categoría e posto conseguido, e ademais 



hai unha serie de diversas axudas por distintos conceptos. Nesta edición, na categoría A 
premiouse o traballo Tatuaxes da compañía Nostrum Cai-Teatro; na categoría B o primeiro 
premio foi para o grupo de teatro da APA do CEIP Illa Verde pola obra A sereniña, a 
historia xamás contada; na categoría C o primeiro premio recaeu no colexio Liceo Paz por 
La Celestina Alba; e na categoría D o primeiro premio foi para a asociación Quinto Acto, 
da Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Telecomunciacións de Vigo, pola obra La 
puta enamorada. 
 
 
 
 
XIVº Certame Literario da asociación cultural "A Pipa" de Becerreá 
Ver o apartado X.6. do Informe. 
 
 
 
XIVº Concurso literario "Achegamento ao Libro" 
Coa finalidade de animar aos 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 Caixavigo, 
convocan este concurso. Nel poden participar todos o alumnado de calquera dos centros 
educativos da bisbarra. Os traballos, que serán en galego, deben ser orixinais e inéditos e 
terán unha extensión máxima de dous folios. Así mesmo, o seu tema estará relacionado co 
achegamento ao libro, buscando sempre fomentar o hábito de lectura da poboación. 
Entregaranse, sen asinar, cos datos do autor nun sobre á parte, na Biblioteca Pública 
Municipal. Estabelécense cinco premios de diferente contía para os distintos ciclos de 
primaria e secundaria. Tales cantidades non serán entregadas en metálico, senón que o seu 
valor será representado en vales para material didáctico e libros, unha parte dos cales foron 
donados pola entidade Caixanova, que dende fai varios anos colabora nesta iniciativa. O 
xurado terá facultade para outorgar accésits ou declarar deserto o premio. Os gañadores nas 
distintas categorías foron Arantxa Agulleiro Pérez, Adriana Trillo Montero, Alba Lestón 
Casais, Alan Insua Redonda, María Luisa Rodríguez Ribeiro, Pilar Vilas Lagoa e Ismael 
Díaz González. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- J.M.R., 'La biblioteca de Cee convocó tres concursos literarios de ámbito comarcal', El 
Correo Gallego, 'Área de Compostela', 9 febreiro 2005, p. 33. 
 
Informa das bases principais dos tres concursos organizados pola Biblioteca municipal 
Franciso Mayán de Cee, coa colaboración de Caixanova: o XIV Concurso Literario 
"Achegamento ó Libro", a sexta edición do certame "Achegamento ó Teatro" e a segunda 
de "En busca da Portada do Noso Libro". 
 



 
 
Xº Premio de relato curto "Varela Buxán" 
O Concello de Lalín organiza este premio que conta coas seguintes categorías: A) de doce a 
catorce anos, cun premio de 120 euros e dous accésits de 50 euros e B) de quince a dezaoito 
anos, cun premio de 150 euros e dous accésits de 50 euros. Os traballos de tema libre 
deberán estar escritos en galego, cun mínimo de tres follas e un máximo de dez, 
mecanografadas a dobre espazo por unha cara. Irán firmados con pseudónimo e, nun sobre 
cerrado, aparecerán os datos do autor e fotocopia do DNI. Entregaranse na Biblioteca 
Municipal do Concello ou no Museo Municipal Ramón María Aller (Praza do Concello, 
s/n. 36500 Lalín). O ditame farase público o 17 de maio, coincidindo coa presentación do 
libro dos gañadores do VII premio. O prazo remata no mes de abril e os premios entréganse 
o 17 de maio. Na edición de 2005 foron premiados na categoría de 12 a 14 anos Noelia 
Martínez Rey por "Catro vidas enfindas", na categoría de 15 a 16 anos Iván Fernández 
García de Lalín por "Agravios". 
 
 
 
 
XVIIº Concurso de contos "Manuel Murguía" 
Certame convocado polo Concello de Arteixo inicialmente para os seus escolares, aínda 
que  agora a convocatoria se amplía aos rapaces de fóra do concello de primaria, 
secundaria, bacharelato e formación profesional ademais de, en categoría libre, aos rapaces 
de 16 a 18 anos. Todos eles deberán entregar un único conto inédito e escrito en galego 
cunha extensión mínima dun folio e máxima de cinco. A temática e o estilo son libres. Os 
premios consisten nun lote de libros para cada centro participante e até un máximo de tres 
premios para cada categoría. O prazo de presentación de orixinais remata en abril e a 
decisión do xurado comunícase ese mesmo mes. Posteriormente outro xurado elixe entre 
todos os contos premiados o galardón "Murguía Infantil/Xuvenil 2005" para que o seu 
autor participe no acto oficial de entrega do premio Certame Manuel Murguía que ten lugar 
en maio. (falta meter noticias). Nesta edición os premios foron, na categoría de primaria, 
para Adrián Mahía con "As zapatillas voadoras", Xaquín Fraga con "Os raposos" e Jennifer 
Costa con "Atrapadas na neve". Na categoría de secundaria os premiados foron Noelia 
Rodríguez con "Soños" e David Santiago con "Contra o tempo", ambos do IES Manuel 
Murguía.  
 
 
 
 
XVIIº Concurso literario da Asociación "Os Fanagueiros" 
Convocado pola asociación veciñal e cultural Os Fanagueiros de Eirexalba, no Incio; poden 
concorrer a el traballos presentados en galego normativo, que poden levar ilustracións. O 
certame vai sobre todo dirixido a escolares, con categorías diferenciadas para o alumnado 
de primeiro, segundo e terceiro ciclo de Educación Primaria; habilitase unha cuarta 
categoría para as persoas que queiran concorrer e non queden englobadas en ningunha das 
tres anteriores. Cada modalidade conta con tres premios, sendo o primeiro de 40 euros, o 
segundo de 30 euros e o terceiro de 20 euros que se destinarán a libros e material escolar; 



os premiados recibirán un diploma. Nesta edición o tema sobre o que deben versar os textos 
será "O meu pobo", abordado dende calquera punto de vista e con forma libre. A extensión 
dos traballos será como máximo de seis folios, que serán enviados antes do 24 de outubro. 
A entrega de premios terá lugar o día 1 de novembro, coincidindo coa festa do magosto que 
celebra a asociación convocante. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- V.L.V., ''Os Fanagueiros' entregará el domingo los premios del certamen literario escolar', 
El Progreso, 'Sarria', 28 outubro 2005, p. 26. 
 
Infórmase da concesión dos premios literarios outorgados pola asociación vecinal de 
Eirexalba a once estudantes de Oural e O Incio, e comunícase que a entrega formal terá 
lugar durante un magosto popular no Campo do Redondo. 
 
 
XVIIº Premio de narracións xuvenís "Rúa Nova" 
Premio de creación literaria convocado pola Biblioteca Nova 33 e a Fundación Caixa 
Galicia. Estabelécese un primeiro premio e accésit para traballos presentados en lingua 
castelá e un primeiro premio e accésit para traballos presentados en lingua galega por 
autores que non cumprisen dezaoito anos o día 2 de abril de 2005. Cada un dos dous 
primeiros premios contará cunha dotación económica de 1.500 euros e a publicación do 
texto na colección "Nova 33" que a Fundación coedita coa editorial Ir Indo. Estes traballos 
poden ter unha extensión de vinte e cinco a cento vinte e cinco folios, mecanografados a 
dobre espazo, e deben presentarse baixo plica, por quintuplicado, facendo constar o nome, 
o enderezo e o teléfono, así como fotocopia do DNI ou do libro de familia, na Biblioteca 
Nova 33 (Rúa Nova 33-2º 15705 Santiago, Apartado de Correos, 637, 15780 Santiago) ou 
en calquera das oficinas de Obras Sociais de Caixa Galicia. O prazo de presentación 
finalizou o 1 de marzo de 2005 e o fallo deuse a coñecer o 2 de abril. Nesta edición o 
xurado estivo composto polo profesor e crítico literario Luís Alonso Girgado, a escritora 
Rosa Aneiros, o ilustrador Óscar Villán, o filólogo Paulino Novo e o representante da 
Fundación Caixa Galicia Xosé-Victorio Nogueira. Os gañadores  foron Loreto Ares 
Arroyo, coa obra Y mirábamos las estrellas e Daniel Ovalle Costal, con Ladrón de luva 
branca nas modalidades de castelán e galego respectivamente. O accésit foi para Eva 
Escrivano Comapins polo relato castelán Crónica de vidas eternas e Aldara Varela 
Martínez por Viaxe de Orlakok. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- C.P., 'Loreto Ares e Daniel Ovalle gañan os premios Rúa Nova de narracións', La Voz de 
Galicia, 'Cultura', 9 abril 2005, p. 53. 
 
Sinala que Loreto Ares Arroyo, coa obra Y mirábamos las estrellas, e Daniel Ovalle Costal, 



con Ladrón de luva branca, foron os gañadores nas modalidades de castelán e galego, 
respectivamente, dos premios Rúa Nova de Narracións Xuvenís, que convoca a Fundación 
Caixa Galicia. Achega o nome dos integrantes do xurado, que tamén decidiron concederlles 
un accésit a Eva Escrivano Compains polo relato castelán Crónica de vidas eternas e a 
Aldara Varela Martínez, por Viaxe de Orlakok. Tamén comenta que nesta convocatoria só 
se presentaron catro traballos en lingua galega e que a presenza feminina aumentou un 
70%, ademais de referirse á contía dos premios. 
 
- Jose Matamoros, 'Fiesta de arquitectos y literatos', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 9 
abril 2005, p. L15. 
 
Entre outras noticias, informa da resolución do xurado da XVII edición dos Premios "Rúa 
Nova" da Fundación Caixa Galicia. Apunta que Loreto Ares e Daniel Ovalle foron 
merecentes do primeiro premio, mentres que Eva Escribano e Aldara Varela recibiron 
cadansúa mención. 
 
 
- E.P., 'Os 'Rúa Nova', para catro mozos narradores', Galicia Hoxe, 'Maré', 9 setembro 
2005, p. 37. 
 
Fálase da entrega dos premios "Rúa Nova" que a Fundación Caixa Galicia convoca para 
distinguir ás narracións xuvenís de maior calidade. Infórmase de que Loreto Ares e Daniel 
Ovalle recibiron a máxima distinción, mentres que Eva Escribano e Aldara Varela acadaron 
a mención do xurado. Coméntase que os dous primeiros viron, tamén no curso do 
devandito acto, as súas creacións editadas como volumes da Colección "Nova 33". 
 
- Adriana Rodríguez, 'Daniel Ovalle gaña o primeiro galardón do XVII Premio 'Rúa Nova', 
convocado por Caixa Galicia', Diario de Arousa, 'Arousa, un mar de cultura', 18 setembro 
2005, p. 22. 
 
Dáse noticia do gañador do primeiro galardón do XVII Premio Rúa Nova, convocado por 
Caixa Galicia outorgado a Daniel Ovalle, un estudante de segundo de Bacharelato que 
escribiu un conto que leva por título "Ladrón de luva branca". Dise que con tan só dezaseis 
anos obtivo este premio e que xa tiña participado en edicións anteriores. Recóllense as súas 
palabras, nas que asegura que a imaxinación voa dunha maneira sorprendente e que de 
momento ten interese por encamiñar a súa vida cara á arquitectura. 
 
 
XVIº Certame de contos "Repsol-YPF" 
Convocado pola compañía Repsol-YPF e dirixido ao estudantado galego de ESO, 
Bacharelato e FP. Está dotado cun primeiro premio de 910 euros (para cada unha das 
modalidades: en galego e castelán) e dous segundos, e ademais os centros aos que 
pertenzan os escolares galardoados recibirán un premio pola súa colaboración. Os traballos 
deberán ser orixinais e inéditos e a súa extensión non superará os seis folios, 
mecanografados a dobre espacio e por unha cara. As obras entregaranse por duplicado, sen 
asinar, indicando no seu encabezamento o título e o lema. Así mesmo, incluirase un sobre 
no que conste no exterior o lema do traballo e, no seu interior, o nome e enderezo do autor. 



Nesta edición os gañadores en lingua galega foron en primeiro lugar María del Rocío 
Alonso Cañadas, do IES de Teis en Vigo, co relato titulado "Carta a un morto"; e en 
segundo lugar María Cristina Gómez Estévez, do IES Germán Ancochea de Pobra de 
Trives, con "A maldición da Semana Santa". 
 
 
 
 
XVIº Premio Intercentros 
Certame organizado polo colexio Ponte de Xuvia e acollido polo Concello de Narón 
dirixido aos alumnos de primaria, secundaria obrigatoria, primeiro e segundo de 
Bacharelato e ciclos formativos matriculados no centro público de Narón. Os xéneros cos 
que poden concursar son: conto ilustrado, cómic, murales, teatro, narrativa e poesía. Todos 
os traballos deben redactarse en lingua galega cunha extensión de entre dous e catro folios 
en narrativa e 25 versos no caso da poesía, 12 viñetas para cómics ou un máximo de cinco 
folios para pezas teatrais. O concurso divídese en dúas fases: unha primeira na que só 
poden participar alumnos do colexio organizador e a segunda centrada no concurso 
intercentros en si. Nesta edición os alumnos de infantil e primaria presentarán os seus 
traballos antes do día 22 de abril no Auditorio e o resto antes do día 20 no seu colexio. O 
fallo faise público o catro de maio e a entrega de premios é o 13 do mesmo mes. Na 
modalidade de infantil e primaria todos os escolares recibiron un premio de participación 
que ascende a 45 euros por traballo. Cada un dos premiados individuais, tanto de ESO 
coma de Bacharelato, recibiu un premio en metálico cada un. En educación secundaria 
resultaron premiados Alejandro Piñón en narrativa por A pirámide mílica e David Blanco 
na modalidade de poesía con Que mellor camiño hai. Na modalidade de cómic non se 
presentou ningún traballo. En Bacharelato alzouse con primeiro premio en narrativa 
Alejandro Llamazares polo seu conto Adeus, mentres que María Calvo e Xosé Luís Roade 
foron galardoados por poesía e cómic cos seus traballos Tempo e Estudar ou non estudar, 
respectivamente. Isabel Padín é a autora do cartel ganador elaborado con motivo das Letras 
Galegas. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- S.P., 'Escolares de todos los cursos participarán en el Concurso Intercentros', La Opinión, 
'Narón', 16 febreiro 2005, p. 21. 
 
Achega as bases da XVI convocatoria do Concurso Intercentros, que promove o Concello 
de Narón e que este ano ten como organizador ao Colexio Ponte de Xuvia. A seguir, 
reproduce as bases deste concurso, que presenta dúas fases: unha primeira, na que só poden 
participar alumnos do colexio organizador; e unha segunda, que xa se centra no concurso 
Intercentros. Tamén ofrece outra información relativa ás categorías, modalidades ou prazos. 
 
 
- Lorena Romero, 'El certamen intercentros repartirá este año 6000 euros en premios', 
Diario de Ferrol, 'Narón', 16 febreiro 2005, p. 25. 



 
Comenta que o Concello de Narón acollerá este ano a decimosexta edición do Certame 
Intercentros, organizado nesta ocasión polo Colexio Ponte de Xuvia. Sinala que neste 
concurso se repartirán en premios uns 6.000 euros e especifica que poderán participar 
alumnos de educación Infantil, Primaria, Secundaria Obrigatoria, primeiro e segundo de 
Bacharelato e Ciclos Formativos matriculados en centros públicos de Narón. Aclara que 
poderán presentarse con murais, conto ilustrado, cómic, teatro, narrativa e poesía, ademais 
de achegar outra información relativa ao premio (extensión dos traballos, prazo de entrega 
ou xurado). Tamén alude a un certame sobre o cartel anunciador do Día das Letras Galegas 
e á actividade "Tempo de contos", que organiza o Concello de Narón e que inclúe "Contos 
con música" e "Un paseo polos contos", alén doutras propostas. 
 
 
- S.P., 'El Concurso Intercentros entregará sus premios el viernes en el auditorio', La 
Opinión, 'Narón', 11 maio 2005, p. 21. 
 
Anuncia a entrega dos premios da decimosexta edición do Concurso Intercentros, 
organizado polo Concello de Narón e todos os colexios do municipio. Ofrece os nomes dos 
gañadores na categoría de Infantil, así como de Educación Secundaria e Bacharelato nas 
modalidades de narrativa, poesía e cómic. Tamén achega o nome da gañadora do cartel 
seleccionador con motivo do día das Letras Galegas e alude á contía dos premios. 
 
- Lorena Romero, 'Más de 300 alumnos asistieron a la entrega de premios del Intercentros', 
Diario de Ferrol, 'Narón', 14 maio 2005, p. 27. 
 
Refírese ás diversas actividades realizadas na entrega dos premios do Certame Intercentros, 
que tivo lugar no auditorio de Narón. Alude ao número de asistentes e achega o nome dos 
alumnos premiados de ESO e Bacharelato, de narrativa, poesía e Cómic; informa, ademais, 
da entrega do premio ao cartel anunciador do Día das Letras Galegas. Por outra parte, 
atende á actividade "Tempo de contos", organizada polo municipio e encamiñada a 
fomentar a lectura. 
 
 
- S.P., 'Premios para los mejores escolares', La Opinión, 'Narón', 14 maio 2005, p. 20. 
 
Faise eco do acto de entrega dos XVI premios do Concurso Intercentros, organizado polo 
Concello de Narón e ao que asistiron uns catrocentos estudantes. 
 
 
 
XVº Certame de contos da "Vila de Pontedeume" 
Co gallo do Día das Letras Galegas, o Concello de Pontedeume organiza este certame, 
destinado a estudantes de segundo ciclo de ESO, Bacharelato e de ciclos de formación de 
grao medio e superior. Os traballos, que deberán ser en galego, terán unha extensión de 
entre catro e seis folios e entregaranse no Rexistro Xeral do Concello de Pontedeume (R/ 
Real, 13, 15600 Pontedeume-A Coruña) antes do 24 de abril. O gañador recibirá 300 euros, 
o segundo finalista 120 euros e o terceiro 90 euros; ademais, recibirán unha acreditación 



conmemorativa. O ditame coñeceuse o día 17 de maio e os gañadores foron Alba Cid co 
seu traballo "Toxos como rosas", Roi Rodríguez con "Letras negras sobre fondo branco", 
Diana Mandiá con "O derradeiro día", Verónica Pousada con "Terra de Ninguén" e unha 
mención para Marcos Doespíritusanto con "A fraga dos corvos".  
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Nuria Rodríguez, 'Pontedeume falla o vindeiro 17 o seu XV Concurso de Contos', La 
Opinión, 'Eume', 8 maio 2005, p. 20. 
 
Destácase que o Concello de Pontedeume fará entrega o 17 de maio, Día das Letras 
Galegas, dos premios do seu certame de contos. Indícase que este acto forma parte da 
programación do concello eumés para conmemorar a figura de Lorenzo Varela, na que se 
inclúen tamén a presentación dos libros As galeras de Normandía, de Ramón Loureiro; e 
Venus na lareira, de Eduardo Fra Molinero. 
 
 
- Nuria Rodríguez, 'O relato 'Toxos coma rosas' gaña o XV Certame de Contos', La 
Opinión, 'Eume', 18 maio 2005, p. 17. 
 
Apunta que o relato "Toxos como rosas", da ourensá Alba Cid Fernández, é a obra 
gañadora do XV Certame de Contos Vila de Pontedeume. A seguir, sinala que o segundo 
premio recaeu en Roi Rodríguez Novo por "Letras negras sobre fondo branco" e o terceiro 
en Verónica Pousada Pardo por "Terra de ninguén". Tamén comenta que o xurado decidiu 
entregar dúas mencións especiais e recolle as palabras do alcalde da citada vila, que 
subliñou que a Concellería de Cultura acordou editar un volume que reúne os contos das 
dez primeiras edicións deste certame.  
 
 
 
XXIIº Premio "Ourense de contos para a mocidade" 
Convocado dende os seus inicios pola Agrupación de Libreiros e pola Casa da Xuventude 
de Ourense, conta co patrocinio da Concellaría de Cultura, as Festas e o Festival de cinema 
de Ourense. Ten o obxectivo declarado promover a creación literaria en galego entre a 
mocidade, para iso, este premio diríxese á mocidade de entre 14 e 30 anos de idade que 
elabore, nun mínimo de 6 e máximo de 25 folios a duplo espazo, un relato inédito e orixinal 
de tema libre. O xurado estará formado por persoas pertencentes ou directamente nomeadas 
polas entidades convocadoras. Os premios consisten nun primeiro de 750 euros e en catro 
segundos de 180 euros cada un, ademais da publicación da obra. Nesta edición o relato 
gañador levou por título "Os xogos de rol tamén son educativos", escrito polo pontevedrés 
Ignacio Mascuñán Freijanes. 
 
 
 
 



XXVIº Certame "Terra Chá" de Literatura e Debuxo Infantil 
Certame que convoca a Asociación Cultural Xermolos, de Guitiriz, no que poden participar 
todos os escolares da comarca. Presenta tres modalidades de participación: a) debuxos; b) 
contos e c) poesías.  Nesta edición presentáronse un total de oitocentos sesenta e dous  
traballos de setenta e catro colexios de toda a comarca. Os premiados no apartado de prosa 
foron: Alberto Sanmartín, Álex Fraga, Sergio Rodríguez, Diego Sanjurjo, Sandra Pardo, 
Ana Cristina Rancaño, Laura Ramudo, José Forja; Jennifer Barrio e María Candelaria 
Soler. No apartado de poesía foron Yasmina García, Adrián Vidal, Nerea Lozano, Antón 
Basanta, Lucía Cillero, Alba Vigo, Bel Bujan Aparici, María Laura López, Cristina 
Barreira e María Suárez.  A data límite de entrega de traballos foi o 31 de maio. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- M.R., 'La asociación 'Xermolos' convoca un certamen de literatura infantil', El Progreso, 
'Terra Chá', 30 abril 2005, p. 14. 
 
Anuncia a publicación da vixésimo sexta edición do Certame Terra Cha de Literatura e 
Debuxo Infantil, polo que recolle información relativa ás súas modalidades, xéneros que 
poden concorrer ou entrega dos galardóns. 
 
 
- M.R., 'La asociación 'Xermolos' convoa un certamen de literatura infantil', El Progreso, 
'Terra Chá', 30 abril 2005, p. 14. 
 
En primeiro lugar, indícase que o día 31 de maio é a data límite para a entrega de traballos 
do certame convocado pola Asociación Cultural Xermolos. A continuación, dáse conta das 
bases deste premio e sinálanse as datas e o lugar nos que os gañadores e gañadoras 
recibirán os galardóns.   
 
 
- M.R., 'Xermolos' premió trabajos literarios y dibujos de 42 niños chairegos', El Progreso, 
'Terra Chá', 22 xuño 2005, p. 12. 
 
Infórmase de que a Asociación Cultural Xermolos fixo públicos os gañadores e gañadoras 
do XXVI Certame Terra Chá de Literatura e Debuxo Infantil. Indícase  cándo será a entrega 
de premios, o número de participantes e o nome dos agraciados nas diferentes modalidades. 
 
 
- M.R., 'Xermolos' premió trabajos literarios y dibujos de 42 niños chairegos', El Progreso, 
'Terra Chá', 22 xuño 2005, p. 12. 
 
Comenta que a Asociación cultural "Xermolos" de Guitiriz fixo públicos os gañadores do 
XXVI Certame Terra Cha de Literatura e Debuxo Infantil, ao que concorreron oitocentos 
sesenta e dous traballos dos setenta e catro colexios de toda a provincia. Tamén anuncia que 
os premios se entregarán no XXVI Festival de Pardiñas e que resultaron premiados corenta 



e dous escolares da comarca. A seguir, recolle o nome de algúns dos rapaces premiados, 
entre os que están os das modalidades de poesía e prosa. 
 
 
- Alfonso Blanco Torrado, 'Pardiñas e Terra Chá', El Progreso, 'Terra Chá/Meira', 2 agosto 
2005, p. 14. 
 
Alúdese ao Festival de Pardiñas celebrado na próxima fin de semana e faise referencia ao 
Certame Terrra Chá de Literatura e Debuxo Infantil. 
 
- Alfonso Blanco Torrado, 'Pardiñas e Terra Chá', El Progreso, 'Terra Chá/Meira', 2 agosto 
2005, p. 14. 
 
Dáse conta dos distintos actos culturais que teñen lugar na fin de semana en Pardiñas e a 
Terra Chá, entre os que se atopa  a entrega de premios do Certame Terra Chá de Literatura 
e Debuxo Infantil, así como a Feira e Festa da Música e da Arte.  
 
 
 
XXXIIIº Certame literario "Minerva" 
Certame convocado polo Colexio 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 de Educación Secundaria e Bacharelato, que cursen os seus 
estudios en centros de Galicia e non teñan cumpridos os vinte anos o 31 de decembro de 
2004. Os traballos deberán ser orixinais e inéditos, escritos en lingua galega e poderán 
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). Enviaranse cinco exemplares, con pseudónimo ou lema, 
xunto a un sobre pechado no que figuren os datos do autor, que deben vir selados polo 
Seminario de Galego para acreditar a súa condición de alumno ou alumna do centro. No 
exterior do sobre figurarán o pseudónimo ou lema e o título da obra e deben remitirse a 
XXXIIIº Certame literario "Minerva" (Colexio M. Peleteiro, San Pedro de Mezonzo, 27, 
15701, Santiago de Compostela). Concederanse 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 está constituído por escritores e profesorado de lingua ou literatura de 
distintos centros de Galicia e dá a coñecer o seu ditame nos medios de comunicación; a 
entrega de premios celébrase no decorrer dun acto literario organizado no centro educativo. 
Durante o acto, os galardoados deberán ler a súa obra total ou parcialmente. Nesta edición o 
xurado estivo presidido, na modalidade de poesía por Luís Alonso Guirgado, Avelino 
Abuín e Tembra, María Cuquejo Enríquez, Xosé Luna Sanmarín e María Xosé Lamas, e na 
modalidade de narración Manuel Quintáns Suárez, Xesús M. Valcércel, Mila Celeiro Arias, 
Armando Requeixo e Maruchi Díez Tarrío. Deciden conceder na modalidade de poesía o 
primeiro premio a Berta Dávila pola súa triloxía Pequena serenata de inverno, o segundo a 
Ana Palau Lage co poemario titulado Anexos e o terceiro a Alicia Fernández por Non 
(re)verso de epiderme e da predicción. Os accésit nesta modalidade foron para Darío 



Fernández Fernández (Grilanda eterna), Adrián Vázquez Barbón (Coa brétema nas veas) e 
Berta Dávila (As nubes son as estrofas da poesía do ceo). Na modalidade de narración os 
galardoados foron María Rivo Vázquez co primeiro premio por Memoria dos ventos, Alba 
Ceide Rodríguez co segundo premio por A psicose do porco e Rocío Díaz Lois co terceiro 
premio por O segredo da inmortalidade. Os accésits corresponderon a Bárbara González 
Vilariño con Element's love (Amor dos elementos), Lúa Mosquera Tenreiro con Xa non 
quero xogar máis e Ángela Olalla Ferreira Cao con Ilusa. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Avelino Abuín de Tembra, 'As xeracións Minerva', Galicia Hoxe, 'Ventos ábregos', 10 
abril 2005, p. 5. 
 
Lembra a celebración dos primeiros Xogos Florais Minerva no ano 1963 co gallo da 
celebración do centenario de Cantares gallegos e coa pretensión de ser unha continuación, 
"en grao menor", das Festas Minervais da Universidade de Santiago. A seguir, refírese ás 
Festas Minervais celebradas en 1536 e 1713 e apunta que, desde 1950, se converteron 
nunha inevitábel referencia para a poesía contemporánea de Galicia ao presentar nomes tan 
"eximios" como os de Ramón Lorenzo, X. L. Méndez Ferrín ou Bernardino Graña, que 
constitúen o "Grupo das Festas Minervais". Menciona os xurados que pasaron polos Xogos 
Florais Minerva e comenta a poesía a eles presentada, sinalando que "suscitaron unha 
poesía patriótica, ardente, apaixoada", e achega o nome daqueles que participaron e 
constituíron a "Xeración Minerva", entre os que cita a Lois Diéguez, Ánxeles Penas, Suso 
de Toro ou X. A. Neira Cruz. Tamén indica que a partir da década dos setenta, os Xogos 
Florais Minerva pasaron a denominarse Premios Literarios Minerva e que nesta segunda 
fase incorporouse a narrativa, así como que os seus actos foron perdendo "fastuosidade". 
Remata ofrecendo os nomes dos premiados na edición do ano 2004.  
 
 
- E.P., 'Fernando Ónega preside os Minerva en Compostela', Galicia Hoxe, 'Maré', 14 abril 
2005, p. 41. 
 
Anuncia que o xornalista e escritor Fernando Ónega vai presidir o acto de entrega dos 
premios literarios Minerva, que organiza o Colexio Peleteiro. Sinala que se presentaron un 
total de 178 traballos a esta XXXIII edición, concretamente 109 na modalidade de 
narración e 69 na de poesía, e achega o nome dos gañadores. Na modalidade de narración, 
especifica que o primeiro premio foi para María Rivo por "Memoria dos ventos", o segundo 
para Alba Ceide por "A psicose do porco" e o terceiro para Rocío Díaz por "O segredo da 
inmortalidade"; mentres que o primeiro de poesía foi para Berta Dávila por "Pequena 
serenata de inverno", o segundo para Ana Palau Lage por "Anexos" e o terceiro para Alicia 
Fernández por "Non(re)verso da epiderme e da predición". 
 
 
- T.P., 'Desde niña soñaba con ser escritora', El Ideal Gallego, 'Betanzos', 21 abril 2005, p. 
25. 



 
Despois de mencionar outros premios literarios alcanzados por Lúa Mosquera Tenreiro, 
entrevista a esta premiada cun accésit no Certame literario Minerva. Esta moza de dezasete 
anos alude á obra presentada ao certame, "Xa non quero xogar máis", e apunta que le moita 
literatura galega, da que destaca a figura de Castelao, ademais de referirse a outras 
cuestións relativas ao premio conseguido. 
 
 
 
XXXVI Certame Literario de la Asociación de Pais do Colexio Peleteiro 
Certame convocado pola Asociación e Pais de Alumnos do Colexio "M. Peleteiro" para o 
alumnado de 3º, 4º,5º e 6º de Educación Primaria e 1º e 2º de ESO nas modalidades de 
poesía e narración. Os gañadores de terceiro de primaria foron Iago Pena Couso, Ángela 
Carou Bendaña, Alicia Fidalgo López, Ángela Sánchez Vázquez, Pilar Castro Rivas, María 
González Santamaría, Luís García Ares, Ignacio Muniozguren García e Pablo Beiroa 
Pampín. Pola súa parte, Lara Vázquez Mosquera, Elisa Giraut Iglesias, Andrea López 
Barreiro, andrea Mato Pérez, Ana Berriochoa Rodríguez, Inés Martínez Bragado, Sara 
Otero Otero, Manuel Alonso Castellano Vázquez e Ania Valladares Rodríguez foron os 
alumnos de cuarto de primaria distinguidos con premio. En quinto de primaria foron 
galardoados os traballos de Beatriz Casal Pardo, María Alexandra Lirón González, Lucía 
Varela Lorenzo, Margarita Franco Sanmartín, Marcelo Rodríguez Teijeiro, Beatriz Sastre 
Furones, Jessica Barreiro Creo y Raquel Abad Cives. Os alumnos de sexto de primaria 
distinguidos foron Alfonso Mandía Martínez, Ana Lucía González Torres, Jesús Eiriz del 
Río, julia Fernández Pérez, Noelia Barreiro Marzoa, Claudia Yánez Madriñán, Elena 
Escrivá de Romaní Pérez e Lara Porto Mato, mentras que entre os alumnos de 1º de 
Secundaria foron premiados Mª José Palmeiro Colomer, PilarVillalpando González, Rubén 
Pazos Guldrís, Diana Fernández Buceta, Pablo Carregal Carcía, David Sanmartín Riveira e 
Antía Moreiras Gómez. Finalmente, os alumnos de segundo de Secundaria galardoados 
foron Isabel Pérez Dobarro, Belén Zapata Quintela, Enrique Martínez Pías, Clara 
Casanueva Muruais, Laura Rey Villalba, Adriana Cal Pol y Paula Mariño García. 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- A.I., 'Las plumas del futuro', El Correo Gallego, 'Santiago', 26 maio 2005, p. 35. 
 
Achega os nomes dos gañadores do XXVI Certame Literario da Asociación de Pais do 
Colexio Peleteiro, que está dirixido a alumnos de primaria e secundaria nas categorías de 
narración e poesía. 
 
 
 
 

XI. LITERATURA MEDIEVAL 
 



 
XI.1. MONOGRAFÍAS E LIBROS COLECTIVOS 
 
Beltrán, Vicenç, La corte de Babel. Lenguas, poética y política en la España del siglo XIII, 
Madrid: Gredos,  2005, col. Biblioteca Románica Hispánica, nº 443, 341 pp.  (ISBN: 84-
249-2773-7) . 
 
Volume dedicado ao estudo das cortes dos reis Fernando III e Alfonso X. Beltran fai un 
exhaustivo percorrido por cada unha destas dúas cortes, atendendo especialmente aos 
aspectos históricos, políticos e literarios do século XIII peninsular, e a transición política e 
cultural que marcou a sucesión rexia. O autor centra a súa atención na vida e obra de varios 
trobadores e xograres destacados. Así, encontramos estudos especialmente dedicados a 
figuras literarias como Pero da Ponte, Pero Goterrez, Fernan Soarez de Quinhones, 
Pedr'Amigo de Sevilha ou Pero Mafaldo. Finalmente, inclúese un capítulo centrado na 
corte do rei Sancho IV, figura menos coñecida no ámbito dos estudos filolóxicos, pero de 
innegábel interese pola corte literaria que agrupou ao seu arredor. 
 
 
 
 
Bernández Vilar, Xoán, O Rei Artur. Mito e realidade, Vigo: Galaxia,  2005, 236 pp.  
(ISBN: 84-8288-847-1) . 
 
Á vista de que o mito do rei Artur, dos cabaleiros da Táboa Redonda ou a procura do Grial 
ocupan un lugar de privilexio na literatura e cultura galegas, que se desenvolve dende a 
Idade Media e que segue a estar viva en Cabanillas, Ferrín, Darío Xohán Cabana ou na 
revista Grial, Bernárdez Vilar afonda neste volume de ensaio nunha das máis frutíferas 
creacións da cultura europea, fusión de múltiples elementos levada a cabo dende o comezo 
da Idade Media até os nosos días, e tenta deslindar o que nela hai de realidade histórica e o 
que ten de lendaria. Así, estuda como se foi constituíndo o mito de Artur e en xeral toda a 
chamada materia de Bretaña e como esta vai pasando duns autores a outros. Faino a través 
das súas viaxes, describindo aqueles lugares onde se puideron desenvolver os feitos 
históricos que deron lugar ao mito. Busca apoio non só nestes lugares senón tamén nos 
relatos literarios conservados, no folclore e na arqueoloxía, feito que o leva a ofrecer 
debuxos de restos arqueolóxicos, fotografías e mapas dos lugares relacionados con estas 
lendas, así como a referirse constantemente ás formas que o mito adopta en autores da 
literatura contemporánea, dende Steynbeck a Tennyson. O libro comeza cun limiar onde o 
autor se centra no concepto de mito, nos relatos que conforman a materia obxecto do 
traballo, na parte histórica desta, ao mesmo tempo que explica a estruturación do volume en 
dúas partes: a primeira, baixo o nome d'"o mito artúrico", profundiza na evolución do ciclo 
centrándose nos lugares de maior significación artúrica; a segunda, titulada "a realidade 
histórica", tenta estabelecer a posíbel  historicidade e cronoloxía dos feitos. Do mesmo 
xeito, resultan interesantes os apéndices con que remata o libro sobre os feitos históricos e a 
formación do ciclo, así como a completa e actualizada bibliografía que se nos ofrece sobre 
a materia de Bretaña. 
 



 
 
 
 
Betti, Maria Pia, Repertorio metrico delle Cantigas de Santa Maria di Alfonso X di 
Castiglia, Pisa: Pacini Editore,  2005, col. Biblioteca degli studi mediolatini e volgari, nº 
XVII, 296 pp.  (ISBN: ISBN 88-7781-702-X) . 
 
A autora cubre nesta obra un aspecto moi importante para o estudo da lírica relixiosa 
galego-portuguesa medieval, seguindo o precedentes de autores moi importantes na historia 
da Romanística como István Frank e Giuseppe Tavani. O volume vén complementar un 
volume publicado anteriormente pola autora nesta mesma serie, Rimario e lessico in rima 
delle Cantigas de Santa Maria di Alfonso X di Castiglia, do ano 1996, facendo a análise 
exhaustiva das combinacións métricas e rítmicas do conxunto mariolóxico afonsino, 
identificando o número de sílabas de cada cobra e as rimas usadas polo autor. 
 
 
 
 
Biblos, Enciclopédia VERBO das Literaturas de Língua Portuguesa, Volume 5 (Sh-Zu), 
Lisboa / São Paulo: Editorial Verbo,  2005, 1044 pp.  (ISBN: 972-22-2390-9) . 
 
Quinto e último volume da enciclopedia que a editorial Verbo comezou a publicar sobre 
literatura en lingua portuguesa no ano 1995 e que inclúe, entre outras, entradas biográficas 
acerca dos autores das cantigas medievais galego-portuguesas, así como dos máis 
destacados estudosos que realizaron traballos de investigación sobre a literatura medieval. 
 
 
 
 
 
Boullón Agrelo, Ana Isabel, Couceiro, Xosé Luís, Fernández Rei, Francisco, As tebras 
alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, Santiago de 
Compostela: Universidade de Santiago de Compostela,  2005, 622 pp.  (ISBN: 84-9750-
523-9) . 
 
Volume colectivo no que se recollen varios traballos de investigación filolóxica en 
homenaxe a Ramón Lorenzo. Son de especial interese para o estudo da literatura medieval 
os artigos seguintes: 
 
- Emilio Montero Cartelle, "Unha verba, moitos problemas e algunhas solucións. A 
linguaxe erótica no galego medieval", pp. 205-218. 
 
O presente traballo ocúpase dun campo semántico moi específico e controvertido: o léxico 
sexual. Montero Cartelle aborda en primeiro lugar o tema das características, os problemas 
e as solucións lingüísticas que é posíbel asignar a esta importante parte do vocabulario 
medieval. Para centrarse nalgúns casos especialmente frecuentes, este investigador aborda a 



análise concreta do termo foder, interdición sexual de uso recorrente nas cantigas de 
escarnio galego-portuguesas, achegando como colofón unha bibliografía estratificada nos 
apartados de fontes e de estudos específicos. 
 
- Xavier Varela,  "Os usos das letras maiúsculas no Cancioneiro da Ajuda", pp. 275-288. 
 
O traballo aborda especificamente a descrición dos usos das maiúsculas no Cancioneiro da 
Ajuda como medio para obter datos interesantes nos planos glotográfico e codicográfico de 
investigación filolóxica. Neste sentido, o autor trata en primeiro lugar o tema da variación 
gráfica en xeral, para continuar coa variación maiúscula / minúscula. Deseguido, abórdase 
o asunto dos usos sistemáticos das posicións capital e poscapital de cantiga, cobra, refrán 
ou finda nas que se atopa de modo sistemático a variante maiúscula de letra. Respecto 
disto, o autor ofrece un completo inventario dos casos atopados. O estudo finaliza cunha 
revisión dos usos asistemáticos deste emprego e dun balance final, acompañando todo 
dunha sucinta bibliografía. 
 
- Xesús Alonso Montero, "Fortuna literaria (e artística) de Johan de Requeixo e as súas 
cinco cantigas (noticias e textos)", pp. 499-508. 
 
O insigne profesor revisa neste artigo as influencias do trobador lugués nos escritores 
galegos modernos, como Avelino Gómez Ledo, Manuel María, Álvaro Cunqueiro e 
Avelino Seijas Vázquez, e comenta tamén a celebración da romaría laica ao monte Faro 
organizada no 2003 como  homenaxe ao trobador de Chantada. 
 
- María Álvarez de la Granja,  "As metáforas de amor na lírica profana medieval galego-
portuguesa", pp. 509-519. 
 
Tomando como punto de partida o ámbito da poesía galego-portuguesa de temática 
profana, a autora deste traballo aborda a análise e caracterización dun recurso retórico tan 
empregado como a metáfora. Acoutando aínda máis o seu campo de estudo, Álvarez de la 
Granja fixa a súa atención nas metáforas de corte amoroso, a partir das cales ofrece un 
completo listado de subvariantes exemplificadas. A revisión remata cun apartado das 
conclusións máis salientábeis que se poden inferir dos resultados da investigación. 
 
- Carmen Blanco,  "¿Pero de Veer: poeta das orelas do Mao?", pp. 521-525. 
 
A investigadora, orixinaria das terras lucenses do Val do Mao, especula coa posibilidade de 
que o xograr Pero de Veer, de mediados do século XIII, tivera as súas raíces nesta comarca. 
Partindo desta premisa, abórdase o estudo da produción poética completa do dito xograr: 
oito cantigas, seis delas de amigo, e dúas de amor, nas que observamos trazos tan 
definitorios como o subxénero de cantiga de romaría, a inclusión de antigos refráns, xogos 
de palabras, a temática do diálogo da namorada coa nai ou o da alegría de vivir. 
 
- Mercedes Brea, "Que gran coita d'endurar. Anotacións sobre o uso lírico de endurar", pp. 
527-539. 
 
O traballo estabelece como campo sémico de estudo o da coita, elemento tópico dentro do 



universo temático e filosófico da cantiga amorosa galego-portuguesa. Partindo desta 
premisa, Brea estabelece en primeiro lugar as "Ocorrencias de endurar na lírica 
trobadoresca", ofrecendo exemplos comentados deste uso e fixándose ademais nos 
esquemas métrico-rimáticos das cantigas seleccionadas. A continuación, aténdese aos usos 
concretos do verbo endurar no corpus lírico sinalado, para rematar cun apartado de 
consideracións finais e cun completo apéndice da relación das cantigas nas que se rexistra o 
uso deste verbo. 
 
- Esther Corral Díaz, "Conorto na tradición da lírica galego-portuguesa", pp. 541-551. 
 
Dentro do marco da lexicografía medieval, a autora acomete o estudo de dous dos termos 
máis utilizados na lírica profana e relixiosa galego-portuguesa: o substantivo conorto e o 
verbo conortar. Neste sentido, establécese un rexistro do termo e das súas variantes, 
atendendo ao tipo de poemas nos que se atopa; por un lado, na lírica profana (estratificada 
en función do seus xéneros: amigo, amor e escarnio), por outro, nas Cantigas de Santa 
María de Afonso X. O estudo acompáñase de numerosos exemplos comentados que fan 
máis claras as pescudas léxicas, semánticas e morfolóxicas.  
 
- Elvira Fidalgo,  "O nome de María", pp. 553-565. 
 
A partir do nome da Virxe, a autora analiza as diversas denominacións empregadas nas 
Cantigas de Santa María para designar á nai de Cristo, centrándose no conxunto das 
cantigas de loor. A autora identifica dous tipos de referencias á Virxe, unha moi semellante 
á descrición da "senhor" da poesía profana e outra máis próxima aos himnos latinos de 
loanza. A análise céntrase especificamente na cantiga 70, que debuxa nun acróstico o nome 
de María, identificando as posíbeis fontes literarias dos epítetos empregados. 
 
- Pilar Lorenzo Gradín, "A ignominia dunha carreta: Lanzarote e o coteife afonsí", pp. 567-
583. 
 
Tomando como punto de partida o xénero poético das cantigas de escarnio e maldicir, a 
investigadora fixa a súa atención nas dificultades interpretativas que moitas delas presentan. 
A súa análise hermenéutica aborda como exemplo principal a cantiga de Alfonso X "Vi un 
coteife de mui gran granhon", para o cal ofrece o texto completo, o estudo de moito do 
léxico que esta inclúe, as referencias a análises anteriores, a temática artúrica coa que se 
relaciona e o estudo comparativo con fontes similares. 
 
 
 
 
 
Brea, Mercedes (coord.), Carolina Michaelis e o Cancioneiro da Ajuda, hoxe, Santiago de 
Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades �♦,  2005, 374 
pp.  (ISBN: 84-453-4060-3) . 
 
Volume colectivo, encargado polo Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en 
Humanidades para conmemorar o centenario da publicación da edición crítica do 



Cancioneiro da Ajuda de Dona Carolina Michaëlis de Vasconcelos, composto polos sete 
estudos que a seguir se citan: 
 
- Yara Frateschi Vieira, "Paixão e paciência: Carolina Michaëlis e a filologia", pp. 13-43. 
 
Percorrido pola vida de Dona Carolina Michaëlis de Vasconcelos que, nacida no seo dunha 
familia de intelectuais, foi educada nos mellores centros de ensino do Berlín do momento, 
chegando a Portugal cunha formación en Filoloxía Románica extraordinaria e influenciada 
polo ideal de construción nacional a partir da recuperación da lingua e dos textos antigos 
depositarios do "espírito nacional". O seu interese pola Filoloxía Románica en xeral e pola 
Portuguesa en particular vese reflectido en dúas obras de máxima importancia para a 
literatura galega medieval: as quince Randglossen zum alportugiesischen Liederbuch, 
publicadas na revista Zeitschrift für romanische Philologie a partir do ano 1896 e a edición 
en dous volumes do Cancioneiro da Ajuda.  
 
- Mariña Arbor Aldea, "Os estudos sobre o Cancioneiro da Ajuda: un estado da cuestión", 
pp. 45-120. 
 
Traballo sobre o Cancioneiro da Ajuda centrado en dous eixes fundamentais: o manuscrito 
e a historia do cancioneiro. A descrición do manuscrito trata infinidade de aspectos como a 
localización e a datación do códice, o soporte material, a organización interna, a foliación e 
a paxinación, a organización das páxinas, a ornamentación, a encadernación ou a escritura 
do texto, mentres que o estudo da historia do cancioneiro fai referencia ás relacións 
existentes entre este e a historia de Portugal e da Compañía de Xesús, desde a súa 
composición até o seu achado no Real Colégio dos Nobres de Lisboa, así como a súa 
ligazón a Évora. O estudo complétase con tres apéndices nos que a autora inclúe as 
diferentes organizacións que do Cancioneiro da Ajuda propuxeron estudiosos do tema 
como C. Michaëlis de Vasconcelos ou Maria Ana Ramos. 
 
- Xabier Ron Fernández, "Carolina Michaëlis e os trobadores representados no Cancioneiro 
da Ajuda", pp. 121-188. 
 
Neste traballo, Xabier Ron Fernández realiza un estudo biográfico dos trinta e tres autores 
identificados do Cancioneiro da Ajuda, comparando os datos que deles se teñen na 
actualidade cos que no seu momento tiña Carolina Michaëlis de Vasconcelos, xa que 
existen diferenzas na identificación de certos compositores, debido, segundo o autor, ao 
desexo de Dona Carolina de alterar os baleiros dos Livros das Linhagens para nacionalizar 
algún trobador, á escaseza de datos documentais e á interpretación dos apelidos en función 
da súa personalidade poética.  
 
- Gerardo Pérez Barcala, "O funcionamento da rima no Cancioneiro da Ajuda", pp. 189-
254. 
 
Estudo descritivo dos mecanismos formais baseados na rima que rexen a construción das 
cantigas que compoñen o Cancioneiro da Ajuda: coblas singulars, coblas unissonans, 
coblas doblas, coblas alternativas, coblas alternadas, coblas redondas, palavra-perduda, 
palavra-rima, dobre e mordobre. 



 
- Mercedes Brea, "¿Textos discordantes no Cancioneiro da Ajuda?", pp. 255-279. 
 
O Cancioneiro da Ajuda está composto na súa maior parte por cantigas de amor e foi 
considerado tradicionalmente como un cancioneiro homoxéneo, a pesar das grandes 
diferenzas, tanto na forma como no contido, que existen entre as distintas composicións. 
Partindo destas diferenzas, Mercedes Brea realiza un estudo sobre as marcas xenéricas que 
en ocasións non son o suficientemente claras como para incluír algunha cantiga dentro do 
xénero amor. Temos así composicións como Tam muito mal me ven d'amar (A 274) ou 
Nostro Senhor! Que non fui guardado (A 206) nas que as fronteiras entre amor e escarnio 
aparecen bastante diluídas ou outras como Senhor, veedes-me morrer (A 230)ou Vedes, 
senhor, quero-vus eu tal ben (A 240), nas que aparece a voz feminina en estruturas 
paralelísticas propias da cantiga de amigo.  
 
- Elvira Fidalgo, "Os efectos do amor segundo os trobadores do Cancioneiro da Ajuda", pp. 
281-308. 
 
A Cansó provenzal caracterízase por cantar a un amor que produce un sentimento de 
felicidade coñecido como joi, mais os trobadores tardíos comezan a cantar a un amor que 
provoca tristura e dor. Estes últimos trobadores serán os que influirán en maior medida nos 
compositores galego-portugueses e isto vese reflectido no Cancioneiro da Ajuda, composto 
por trescentas dez cantigas de amor nas que o tema principal é o desamor provocado pola 
indiferenza da dama, nunha relación feudal na que o trobador asume o papel de vasalo 
incapaz de acceder á amada. Esta incapacidade de acadar o obxecto desexado produce no 
trobador unha serie de efectos que Elvira Fidalgo estuda pormenorizadamente: a coita, a 
turbación dos sentidos, a loucura e a morte. 
 
- Ramón Mariño Paz e Xavier Varela Barreiro, "O uso dos signos gráficos <u>, <V> e <U> 
no Cancioneiro da Ajuda", pp. 309-374. 
 
Traballo no que os autores, Ramón Mariño Paz e Xavier Varela Barreiro, realizan un estudo 
lingüístico do Cancioneiro da Ajuda, centrándose no uso dos signos gráficos <u>, <V> e 
<U> en tres planos diferentes: o plano ecdótico, no que, atendendo ao trazado dos signos 
gráficos, tendo en conta o contexto no que aparecen en cada caso e ás diferentes mans que 
interviñeron na elaboración do códice, conclúen que nunca se usa <v> e que en contexto 
capital só aparece <U>; o plano grafemático, no que chegan á conclusión de que os tres 
signos gráficos estudados son variantes do mesmo grafema; e o plano fónico, no que 
destacan a regularidade dos usos gráficos do Cancioneiro da Ajuda no tocante ao uso de 
<b> e <u>. 
 
 
Referencias varias: 
 
- E.P., 'Fraga loa o labor de profesores e bolseiros do 'Ramón Piñeiro', El Correo Gallego, 
'Hoy', 8 xullo 2005, p. 74. 
 
Co gallo da presentación de catro novas publicacións do Centro Ramón Piñeiro para a 



Investigación en Humanidades, o presidente en funcións, Manuel Fraga, eloxiou o traballo 
de investigación e divulgación realizado polos seus investigadores e bolseiros, un dos máis 
importantes de Galicia en canto a estudos lingüísticos e literarios. 
 
 
- E.P., 'O 'Ramón Piñeiro' guía o ensino das linguas', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 8 xullo 2005, 
p. 44. 
 
Presentouse, entre outras publicacións, unha nova obra de divulgación centrada na figura da 
filóloga Carolina Michaëlis de Vasconcelos e no Cancioneiro de Ajuda. A obra, que leva 
por título Carolina Michaëlis e o Cancioneiro da Ajuda, hoxe, foi presentada no Centro 
Ramón Piñeiro, nun acto ao que acudiu o presidente en funcións Manuel Fraga. 
 
 
 
Cirillo, Silvana (ed.), Il Comico nella Letteratura Italiana. Teorie e poetiche, Roma: 
Donzelli Editore,  2005, viii + 642 pp.  (ISBN: 8879898027) . 
 
Volume colectivo no que se recollen diferentes estudos que tratan sobre a comicidade na 
literatura italiana desde a súa orixe latina até os nosos días, pasando pola literatura 
medieval. Interesa especialmente o seguinte traballo: 
 
- Anna Ferrari, "Il comico onomiastico (onomastica "escarninha") nella lirica galego-
portoghese", pp. 13-36. 
 
A autora realiza unha introdución na que analiza a poesía satírica medieval galego-
portuguesa, para logo centrarse no estudo dunha serie de antropónimos que aparecen 
nalgunhas cantigas de escarnio e maldecir: Don Caralhote, Picandon, Bernal Fendudo, 
Domigo Caorinha, Fernand'Escalho, Martin de Cornes, João Bolo Sacoi, Fernan Furado, 
Martin Galo e Abondanha. 
 
 
 
 
 
Fernández del Riego, Francisco, Sesenta gallegos ilustres. Obra periodística olvidada en 
Vida Gallega (1956-1962), Santiago de Compostela: Alvarellos editora,  2005, 342 pp.  
(ISBN: 84-85311-21-3) . 
 
O autor recolle neste traballo unha sucinta semblanza biográfica sobre sesenta escritores 
nacidos en Galicia, desde o século XIII até mediados do século XX. Ademais, acompaña 
este repertorio dun apartado denominado De Varia Re, onde se recollen tamén varios 
artigos sobre cuestións tan variadas como a experiencia de George Borrow en Galicia ou a 
paisaxe galega vista por ollos extranxeiros. En especial, interésannos os seguintes 
apartados: 
 
- "Paio Gómez Chariño", pp. 17-20. 



 
De modo sumamente conciso, o autor fai un percorrido polos datos biográficos coñecidos 
deste trobador , ao que se supón orixinario de Rianxo, e tamén polos rasgos de lenda que a 
Historia lle atribuiu, como a súa relación amorosa coas sereas. Por último, alúdese a súa 
produción lírica, que consta de seis cantigas de amigo, dezanove de amor, unha de 
maldecir, unha tensó e un sirventés. 
 
- "Mendiño", pp. 229- 232. 
 
De forma semellante a do anterior capítulo, Fernández del Riego aborda a figura do xograr 
Meendiño mesturando datos biográficos probábeiss con rasgos lendarios que a tradición 
engadiu á súa figura. Alude a orixe do seu nome, probábeñ diminutivo de alusión á sua 
orixe humilde, ao seu gusto por relacionarse cos estamentos máis populares, e, como 
colofón, realiza unha sucinta análise da súa famosa cantiga de amigo Sedia-m'eu na ermida 
de San Simión. 
 
- "El alma lírica gallego-portuguesa", pp. 313-320. 
 
Baixo este epígrafe reprodúcese un artigo periodístico aparecido no número 56-57 do 
xornal Vida Gallega, en novembro-decembro de 1959. O tema principal xira arredor dos 
cancioneiros medievais que recolleron a produción lírica trobadoresca galego-portuguesa. 
Tomando como punto de partida esta premisa, o autor traza unha visión global das 
relacións que nesta época histórica se estabeleceron entre Galicia e Portugal, a sensibilidade 
lírica común e a progresión cultural que se produciu en cada unha destas dúas nacións. 
 
 
 
 
 
 
 
Ferreira, Manuel Pablo, Cantus coronatus - 7 Cantigas d'El-Rei Dom Dinis, Kassel: 
Edition Reichenberger,  2005, col. DeMusica, nº 10, 306 pp.  (ISBN: 3-937734-09-0) . 
 
Este volume, edición bilingüe portugués/inglés, céntrase no estudo do contido do chamado 
Pergamiño Sharrer, folio moi deteriorado dun cancioneiro perdido, datado ao redor do ano 
1300, atopado nos arquivos da Torre do Tombo polo estudoso norteamericano homónimo. 
O dito manuscrito contén as cantigas "Por que vos Deus, amigo, quer guisar" (25,78), "A 
tal estado mh adusse, senhor" (25,17), "O que vos nunca cuidei a dizer" (25,63), "Que mui 
gram prazer que eu ei, senhor" (25,94)", "Senhor fremosa, non poss' eu osmar" (25,114), 
"Non sei como me salv' a minha senhor" (25,53) e "Quix bem, amigos, e quer' e querrei" 
(25,103), compostas polo rei D. Dinis con notación musical, feito moi raro na tradición 
manuscrita galego-portuguesa. A pescuda céntrase no aspecto musical das cantigas, 
tentando trazar paralelos cos coñecementos existentes sobre tradición e notación musical 
doutros manuscritos para propoñer unha edición musical destas. 
 
 



 
 
Fidalgo, Elvira, Muíña, Milagros, Cantigas de Santa María. Proposta de explotación 
didáctica, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia,  2005, 325 pp.  (ISBN: 84-453-4174-
X) . 
 
Estudo dedicado a un tema de alcance bastante práctico, como o da docencia no ensino 
secundario de literatura galega medieval. As autoras chaman a atención para o feito de que, 
normalmente, as cantigas marianas non son abordadas polos docentes de niveis 
preuniversitarios polo seu carácter intermediario entre a narrativa e o poema e pola súa 
asociación co rei Alfonso X, prolífico poeta en galego-portugués pero moi lembrado pola 
súa obra prosística en lingua castelá. Para tentar reverter esta situación, elaborouse un tomo 
que reúne corenta cantigas marianas, cunha lixeira adaptación do texto orixinal para 
facilitar a comprensión por parte dos alunos, e acompañadas de notas explicativas, 
propostas de actividades arredor do texto (abordando aspectos tanto no plano do contido 
como da forma) e unha proposta de debate sobre un dos temas tratados na composición. 
Consiste, pois, nun instrumento moi útil para os docentes á hora de introducir os cativos no 
marabilloso mundo da literatura medieval.  
 
 
Recensións: 
 
- Xabier Ron, 'De Santa María', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 146, 'Libros', 15 
decembro 2005, p. IV. 
 
Saliéntase a importancia da nova edición da obra As Cantigas de Loor de Santa María, 
publicada polo Centro Ramón Piñeiro e dedicada, basicamente, aos alumnos da ESO e o 
Bacharelato, xa que, segundo se indica, a obra recolle corenta cantigas do rei Afonso X 
acompañadas de comentarios e propostas de actividades para así, poder entender a 
sociedade, a cultura e o tempo da Idade Media. 
 
 
 
Filios, Denise K., Performing Women in the Middle Ages: Sex, Gender, and the Iberian 
Lyric, Nova York: Palgrave MacMillan,  2005, 261 pp.  (ISBN: 1-4039-6730-X) . 
 
O último traballo de Denise K. Filios fai un achegamento á poesía lírica medieval 
peninsular por medio do estudo de tres tipos femininos característicos: a soldadeira das 
cantigas galego-portuguesas, e a panadera e a serrana da tradición hispánica. En concreto, 
interésannos dous capítulos da obra: 
 
-"Soldadeiras' deviant performances and poets' counterposes: courtly play in the Cantigas 
d'escarnho e de mal dizer", pp. 33-82. 
 
A autora inclúe traducións inglesas de varias cantigas representativas. Tamén se explora o 
contexto cultural das cantigas protagonizadas por estas mulleres denominadas soldadeiras, 
facendo especial fincapé nos ámbitos concretos onde se desenvolven (as cortes rexias de 



Fernando III e Alfonso X de Castela, e de D. Dinis de Portugal), nos distintos tipos de 
comportamentos sexuais femininos e nas asociacións eróticas subliminares que as 
converten en composicións cómico-eróticas e cómico-obscenas.  
 
- "Playing with identity in lyric performances", pp. 179-189. 
 
Neste capítulo, que supón a conclusión do traballo, Filios analiza pormenorizadamente a 
estreita conexión estabelecida entre lírica e espectáculo. No ámbito da cantiga de escarnio 
centrada en figuras femininas como as soldadeiras, as panaderas e as serranas, o estudo 
desta interconexión resulta fundamental para a comprensión global deste tipo de textos. 
 
 
 
 
 
Heusch, Carlos (ed.), El Libro de buen amor de Juan Ruiz Archiprêtre de Hita, Paris: 
Ellipses,  2005, 250 pp.  (ISBN: 2729825347) . 
 
Volume que reúne traballos sobre o Libro de Buen Amor do Arcipreste de Hita, entre os 
que é de interese para o estudo da literatura medieval galego-portuguesa o seguinte: 
 
- Bienvenido Morros, "Los géneros líricos en el Libro de buen amor: a propósito de la lírica 
gallego-portuguesa en la primera aventura del Arcipreste", pp. 175-189. 
 
Tomando como punto de partida a tese defendida por Francisco Rico, Morros sostén que as 
composicións perdidas da obra do Arcipreste de Hita formaban parte da lírica galego-
portuguesa. O autor centra a súa atención na primeira aventura amorosa narrada no Libro 
de Buen Amor e analiza os distintos motivos propios desta tradición lírica. 
 
 
 
 
 
Lopes, António da Costa, O Trovador Guilhade, Martim de Ginzo e Fernão do Lago. E 
outras apostilas a "O Trovador Guilhade e a sua Terra de Origem", Vila Nova de 
Famalicão/Barcelos: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão/Câmara Municipal de 
Barcelos,  2005, 155 pp.  (DL: 230649/05) . 
 
Ensaio histórico-biográfico sobre os trobadores Johan Garcia de Guilhade e os xograis 
Martin de Ginzo e Fernan do Lago, continuación do volume titulado O Trovador Guilhade 
e a sua Terra de Origem, publicado pola Câmara Municipal de Barcelos en Barcelos no ano 
2003. O autor comeza o seu traballo realizando un estudo sobre o contexto histórico e 
xeográfico no que posteriormente insire as figuras dos compositores medievais estudados. 
Trátase dunha zona do noroeste de Portugal que comprende varias freguesías dos concellos 
de Barcelos, Braga, Esposende, Famalicão, Guimarães e a Póvoa de Varzim. António da 
Costa Lopes continúa centrándose en cada un dos autores e toma como base as súas 
composicións para xustificar a súa contextualización xeográfica e tamén para estabelecer as 



posíbeis relacións existentes entre eles. Por último, fai referencia ao topónimo Vinhal, moi 
frecuente na zona, e relaciónao co trobador Gonçal'Eanes do Vinhal, a quen ao mesmo 
tempo relaciona coa familia dos Guilhade, anteriormente estudada. 
 
 
 
 
Pardo de Neyra, Xulio, Martin de Padrozelos, o primeiro trobador da lírica galego-
portuguesa?, Noia: Toxosoutos,  abril 2005, serie Tribium, 157 pp.  (ISBN: 84-92659-64-
1) . 
 
O profesor Xulio Pardo de Neyra publica esta obra que é, como indica o seu subtítulo, 
"unha aposta pola definición literaria galega do xénero de amigo". Ademais, no traballo 
aténdese tamén a aspectos como a situación, o contexto e o "estabelecemento e cronoloxía 
das primeiras manifestacións líricas da Galiza medieval". Tomando como punto de partida 
o cancioneiro do trobador Martin de Padrozelos, o autor deste traballo elabora unha 
transcrición e unha edición textual, acompañada por unha extensa análise literaria 
(subdividida nos apartados de forma e contido) e unha revisión da vida e o contexto 
histórico e social deste importante poeta galego-portugués. Como complemento, Pardo de 
Neyra inclúe un apartado titulado "Coda e colofón", e remata o estudo cunha 
pormenorizada lista das fontes documentais e da bibliografía empregada na súa 
elaboración. 
 
 
Recensións: 
 
- Xabier Ron, 'Hipóteses arriscadas', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 137, 'Libros', 13 
outubro 2005, p. IV. 
 
A propósito da publicación do traballo de investigación de Pardo de Neyra, Martin de 
Padrozelos, o primeiro trobador da lírica galego-portuguesa?, o autor desta recensión 
tenta desmontar algunhas das teorías expostas neste controvertido libro e bota a faltar 
elementos tan importantes coma a análise sobre a transmisión textual da obra deste trobador 
ou certos aspectos da  sú edición crítica. 
 
 
- Xavier Castro, 'Martín de Pedrocelos', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Historia', 16 
outubro 2005, p. 22. 
 
Dáse conta da recente publicación dunha obra centrada na figura de Martin de Padrozelos e 
publicada en Toxosoutos polo profesor Xulio Pardo de Neyra. Saliéntase a importancia 
deste trobador, considerado o primeiro escritor en lingua galega. 
 
 
 
 
Víñez Sánchez, Antonia, Las poesías del trovador don Gonçal'Eanes do Vinhal, Cádiz: 



Universidad de Cádiz,  2005, 142 pp.  (ISBN: 84-96274-72-1) . 
 
Publicación dun fragmento da tese de doutoramento da autora, defendida en Cádiz en 1993, 
concretamente a maior parte do segundo capítulo desta, con pequenas reformulacións. O 
resto da monografía publicouse como anexo de Verba, número 55, baixo o título El 
trovador Gonçal' Eanes Dovinhal - Estudio histórico y edición, no ano 2004. Neste 
opúsculo a autora céntrase na análise da poesía do trobador en dous capítulos separados, un 
sobre a cantiga de amigo e outro sobre a cantiga de escarnio, con especial atención ao 
contexto desta última, ofrecendo datos sobre os personaxes e o contexto histórico no que se 
insire a produción poética. Ao final da obra, a autora publica a súa edición crítica das 
cantigas do autor, sen o aparato crítico. 
 
 
 
 
VV. AA., Des(a)fiando Discusos. Homenagem à Professora Maria Emília Ricardo 
Marques, Carvalho, Dulce, Dionísio Vila Maior e Rui de Azevedo Teixeira (eds.) 
, Lisboa: Universidade Aberta ♦,  2005, 686 pp.  (ISBN: 972-674-456-3) . 
 
Miscelánea de artigos reunidos para homenaxear á profesora Maria Emília Ricardo 
Marques. Son de especial interese para o estudo da literatura medieval galego-portuguesa 
os seguintes traballos: 
 
- Maria José Ferro Tavares, "Os outros olhares com que nos viram... A Natureza entre a 
paleta das cores e o ramo de flores", pp. 627-636. 
 
Estudo acerca da relación existente entre Home e Natureza, baseado en testemuños 
literarios (a poesía trobadoresca, Bernardim Ribeiro e Gil Vicente), arquitectónicos e 
pictóricos, así como en documentación medieval. 
 
- Maria Francisca Xavier, "A caminho de um Dicionário do Português Medieval", pp. 677-
686. 
 
Presentación dun proxecto para a creación dun corpus informatizado de textos medievais 
portugueses dos séculos XII-XVI. 
 
 
 
 
VV. AA., Cadernos de fraseoloxía galega, 7, Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades,  2005, 351  pp.  
(ISBN: 84-453-4151-0) . 
 
Volume colectivo que reúne diferentes traballos de distintos autores centrados no estudo da 
fraseoloxía e da paremioloxía. Destaca un artigo que fai referencia á literatura galega 
medieval: 
 



- María Álvarez de la Granja, "Glosario de locucións adverbiais do galego medieval", pp. 
13-40. 
 
Traballo inserido nos proxectos Estudio contrastivo sociolingüístico e fraseolóxico entre o 
(baixo) alemán e o galego, financiado pola Xunta de Galicia e o Diccionario de 
diccionarios históricos galegos, financiado polo Ministerio de Ciencia y Tecnología e a 
Dirección Xeral de Política Lingüística, a través dun convenio co Instituto da Lingua 
Galega. Nel, María Álvarez de la Granja elabora un completo glosario de locucións 
adverbiais do galego medieval tomando como base varios glosarios, como os que 
acompañan as edicións de J. J. Nunes das Cantigas d'Amigo dos Trovadores Galego -
Portugueses e as Cantigas d'Amor dos Trovadores Galego-Portugueses, o Vocabulário 
Galego-Português da edición crítica das Cantigas d'escarnho e mal-dizer de Rodrigues 
Lapa, o Glossário do Cancioneiro da Ajuda de Carolina Michäelis de Vasconcelos, o de La 
traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla de Ramón Lorenzo, 
o Vocabulário clasificado de los folios gallegos de la Historia Troyana de Kelvin M. 
Parker ou o glosario que acompaña a edición de Walter Mettmann das Cantigas de Santa 
María de Alfonso X, entre outros documentos de tipo notarial. 
 
 
 
 
 
XI.2. REEDICIÓNS 
 
 
XI.3. ACTAS 
 
'Entra Mayo y Sale Abril': Medieval Spanish Literary and Folklore Studies in Memory of 
Harriet Goldberg, Newark (Delaware): Juan de la Cuesta,  2005, col. Hispanic 
Monographs, Homenajes, nº 25, 422 pp.  (ISBN: 1-58871-076-9) . 
 
Volume de actas que recolle a homenaxe á romanista Harriet Goldberg, do que nos interesa 
o seguinte: 
 
- Barbara de Marco, "Marian Miracles and Moral Ambiguity: Pilgrim' s Testimony at the 
Real Monasterio de Santa María de Guadalupe", pp. 113-126. 
 
Trata de Marco dun dos motivos marianos máis recorrentes: a intercesión da Virxe a través 
de relatos de milagres en portugués, nos que son testemuño os pelegríns ao mosteiro 
cacereño. 
 
 
 
 
 
 



Alemany, Rafael, Manzanaro, Josep Miquel, Martos, Josep Luís, Actes del X congrés 
internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval, Alicante: Institut 
Interuniversitari de Filologia Valenciana,  2005, 1634 pp.  (ISBN: 84-608-0302-3) . 
 
Actas que recollen os traballos presentados no X congreso da AHLM, realizado na 
Universidade de Alacante entre os días 16 e 20 de setembro de 2003. Inclúe os seguintes 
traballos de interese para a literatura galega medieval: 
 
- Grupo BATRO, "Base de datos de los trovadores de Portugal y Extremadura. Primeros 
resultados", vol. I, pp.375-384. 
 
Exposición do funcionamento da base de datos creada polo grupo de investigación 
BATRO, coordenado pola Universidade de Estremadura. O dito proxecto recolle as 
composicións da lírica galego-portuguesa e castelá desde as súas orixes ata o século XVI, 
constituíndo un interesante marco para a comparación da produción das diferentes escolas 
líricas peninsulares e o contraste entre as distintas formas poéticas estremeñas desta etapa. 
 
- Mercedes Brea, "Cousir en la lírica gallego-portuguesa", vol. I, pp.425-439. 
 
Estudo dunha familia léxica presente nalgúns textos conservados da lírica galego-
portuguesa que non deixaron descendencia no galego nin no portugués moderno, feito que 
dificulta a súa precisión de significado. A autora traza nun primeiro momento paralelo cos 
miscradores, personaxes semellantes aos lauzengiers occitanos, para despois afondar na 
análise dos casos, chegando á conclusión de que o termo, de orixe xermánica, chega ao 
galego-portugués a través da poesía occitano. Nesta aparecen varios casos de c(h)ausir 
cunha delimitación de linguaxe poética. 
 
- Xavier Carro, "Formalismo e neotrobadorismo na poesía de Arcadio López-Casanova", 
vol. II, pp.561-572. 
 
Análise da obra do poeta lucense pola óptica da influencia da poesía dos trobadores galego-
portugueses (e tamén o neotrobadorismo galego) na formación da súa obra, comentando 
composicións de distintas etapas da súa obra cunha clara influencia trobadoresca. 
 
- Yara Frateschi Vieira, "Lírica trovadoresca galego-portuguesa e cultura clerical", vol. II, 
pp.743-752. 
 
Abordaxe da influencia da retórica clerical, e máis precisamente da logica modernorum, 
moi importante nos séculos XII e XIII, na técnica compositiva das cantigas de amigo. A 
autora presenta primeiramente un resumo do punto de vista de autores anteriores sobre a 
posibilidade de que o entorno da catedral de Santiago fora un centro difusor de erudición 
escolástica con maior ou menor influencia sobre o conxunto da lírica galego-portuguesa, 
centrándose despois na posibilidade de influencia no grupo de autores do contorno 
compostelán ligados a Rodrigo Gomes de Trastámara, e máis precisamente analizando a 
composición de Nuno (ou Monio) Fernandez de Mirapeixe, Quantos oge no mundo son, á 
luz das teorías da época, citadas en obras como Summe Metenses ou Summulae Logicales, 
esta última de Pedro Hispano. 



 
- Déborah González Martínez, "Reflexións sobre algúns elementos léxicos empregados por 
Fernan Fernandez Cogominho", vol. II, pp.809-818. 
 
Análise do léxico empregado polo trobador nas súas composicións e as repercusións que 
teñen no momento de clasificalas en xéneros, como na composición Vẽeron-m'ora 
preguntar, onde o emprego do termo sobrinha no lugar de senhor é o argumento principal 
para a súa clasificación como un escarnio de amor; a visión do demo como causante de 
coita en Non am'eu mia senhor, par Deus; e os xogos retóricos que o autor constrúe ao 
redor do termo coita, como en Muitos an coita d'amor, funcionando tamén como sinónimo 
de mal. Finalmente fai unha breve incursión sobre dous termos empregados polo poeta 
pouco frecuentes na lírica galego-portuguesa, soidade e fazenda. 
 
-Milagros Muíña, "O contido teolóxico das cantigas de loor: algunhas hipóteses para a súa 
autoría", vol. III, pp.1199-1215. 
 
Proposta de organización do corpus de cantigas de loor presentes nas Cantigas de Santa 
Maria tendo como punto de partida o seu contido teolóxico. Estas composicións teñen 
como punto común o maior coidado co contido en detrimento do estilístico, propondo a 
división en tres grupos: un de simple enumeración de feitos da Virxe, un segundo algo máis 
complexo, que razoa os feitos listados, e un terceiro no que se percibe unha maior 
asimilación da doutrina canónica. Segue unha análise de textos, cada un representando un 
dos grupos de análise propostos. 
 
- Alexandre Gaiferos Parrado Freire, "O léxico da guerra como metáfora do obsceno nas 
Cantigas de escarnio e mal dizer galego-portuguesas", vol. III, pp.1277-1287. 
 
Estudo sobre o campo léxico da guerra empregado de modo satírico con significado sexual 
no conxunto de cantigas de escarnio. Destacan neste conxunto o ciclo de cantigas de 
Alfonso X co motivo da guerra de Granada pola sistematicidade do emprego do 
vocabulario bélico, exemplificando posteriormente diferentes motivos presentes no corpus, 
como composicións referentes ás soldadeiras e aos homosexuais, co emprego burlesco de 
palabras como guerrear, vencido, arma ou ferir. 
 
- Maria Ana Ramos, ""Mise en texte" nos manuscritos da lírica galego-portuguesa", vol. III, 
pp.1335-1353. 
 
Análise da disposición das cantigas conservadas nos distintos cancioneiros que recollen as 
composicións medievais galego-portuguesas. A autora presta especial atención a algunhas 
composicións presentes no Cancioneiro da Biblioteca Nacional que denotarían unha 
vinculación coa notación musical do seu manuscrito precedente. Para maior afondamento 
na cuestión, analízase a mise en page das poesías de Pero Garcia Burgalês, prestando 
atención ao texto do Cancioneiro da Ajuda e aos elementos non presentes neste, como a 
identificación dos autores. A partir do cotexo das cantigas do trobador presentes nos 
manuscritos A e B, preténdese reconstruír a disposición primitiva dos folios de A en 
cadernos. 
 



- Antoni Rossell, "La imitación métrico-melódica y los procesos intertextuales e 
intermelódicos en las Cantigas de Santa María de Alfonso X", vol. III, pp. 1421-1430. 
 
Análise das formas melódicas presentes na produción trobadoresca galego-portuguesa, 
principalmente no tocante á poesía mariana, construíndo un elenco de formas melódicas das 
líricas occitana, francesa, catalana e do repertorio litúrxico que serven como base para a 
creación poética galego-portuguesa seguindo eses moldes. O autor conclúe que o uso de 
formas románicas non autóctonas podería traducirse como un enfrontamento entre o 
monarca e a nobreza galega e os seus modelos culturais. 
 
- Joaquim Ventura, "Algunes reflexions sobre la formació dels arquetips 
galaicoportuguesos medievals", vol. III, pp.1575-1586. 
 
Revisión de diversas teorías sobre a formación dos diferentes cancioneiros que recollen a 
produción lírica galego-portuguesa conservada hoxe, reconstruíndo o posíbel stemma 
codicum das diversas copias que poderían ter dado orixe aos tomos coñecidos hoxe, 
facendo tamén unha tentativa de reconstrución da historia da tradición manuscrita. Despois 
dese percorrido, o autor apóiase nunha interpolación de cantigas doutros autores entre as 
composicións de Johan Garcia de Guilhade para trazar unha nova proposta de stemma para 
o xurdimento dos manuscritos italianos. 
 
- María do Pilar Zapico Barbeito, "O cancioneiro de Estevan Faian", vol. III, pp.1597-1616. 
 
Proposta de edición crítica do cancioneiro do trobador Estevan Faian, cunha breve 
introdución sobre a posíbel identificación do personaxe, unha explicación dos criterios de 
edición e a proposta de lectura das cantigas seguida de extenso aparato crítico. 
 
 
 
 
 
 
 
Buescu, Ana Isabel, João Silva de Sousa e Maria Adelaide Miranda (coord.), O Corpo e o 
Gesto na Civilização Medieval. Actas do Encontro (11-13 de Novembro de 2003), Lisboa: 
Edições Colibri /Instituto de Estudos Medievais da FCSH-UNL,  2005, 357 pp.  (ISBN: 
972-772-608-9) . 
 
Actas do Encontro Científico O Corpo e o Gesto na Civilização Medieval, organizado polo 
Núcleo Científico de Estudos Medievais e o Instituto de Estudos Medievais da Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e celebrado en Lisboa 
entre os días 11 e 13 de novembro do ano 2003. Agrupa as comunicacións presentadas en 
catro categorías: Identidades, Sacralidades, Rituais e Linguagens. Fan referencia á literatura 
medieval galega os seguintes traballos: 
 
- Irene Nunes,  "A dança mágica", pp. 217-230. 
 



Estudo comparativo no que Irene Nunes destaca as similitudes existentes entre un dos lais 
de Bretaña contidos no Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa e un episodio do 
Lancelot en prosa: "la carole magique". Trátase do lais Ledas sejamos ogemais! (157,28), 
cuxa rúbrica o atribúe ás doncelas da "Insoa da Lidiça" que llo dedican a "don Ançaroth". A 
autora explica esas semellanzas centrándose por separado en varios elementos que aparecen 
na composición: o personaxe, a música, a "Insoa da Lidiça" ("Isle de Joie"), o escudo e a 
función da danza (a "carole").  
 
-  Luís Correia de Sousa, "O gesto na música e na dança", pp. 231-245. 
 
Artigo no que se amosa unha panorámica sobre a música e a danza na civilización 
medieval, tomando como base de traballo non só os documentos escritos conservados, 
senón tamén os testemuños iconográficos que chegaron até nós. No noso caso, o autor fai 
referencia ás miniaturas que acompañaban as Cantigas de Santa María e ás do Cancioneiro 
da Ajuda, nas que aparecen trobadores tocando instrumentos musicais e outros personaxes 
inferiores como xograres e soldadeiras ou xograresas bailando e tocando. 
 
- Xavier, Maria Francisca e Fátima Martins, "Gesto implícito e explícito e deformação do 
corpo nas cantigas de escárnio e maldizer", pp. 275-285. 
 
Estudo sobre o corpo e o xesto no contexto medieval baseado na análise do vocabulario das 
cantigas de escarnio e maldecir, por seren estas as que mellor reflicten as actitudes da época 
e as que presentan unha maior variedade de situacións e de aspectos do cotián medieval. As 
conclusións ás que chegan as autoras son fundamentalmente dúas: os xestos que aparecen 
relacionados cos verbos das cantigas son de todo tipo (funcionais, violentos, grotescos,...), 
mais fan referencia aos movementos que acompañaban o acto de trobar; e o corpo adoita 
ser o centro da ridiculización dos personaxes protagonistas dos escarnios, aparecendo os 
corpos femininos caricaturizados e os corpos masculinos deformados. 
 
- Graça Videira Lopes, "O peso da gravidade: corpos e gestos na poesia galego-
portuguesa", pp. 297-304. 
 
Partindo do feito da interpretación das cantigas por parte dos trobadores ante un auditorio, 
mediante o canto e a expresión corporal, Graça Lopes Videira realiza un estudo sobre a 
forma do corpo e a xestualidade tal e como aparecen nos textos conservados da lírica 
medieval galego-portuguesa. A imaxe do corpo, tanto masculino como feminino, depende 
sempre do xénero poético. Temos, así, a práctica incorporeidade da dama e a ausencia do 
xesto nas cantigas de amor, a exaltación do corpo erotizado da muller nas cantigas de 
amigo e a presenza da realidade e a súa caricaturización nas cantigas de escarnio e 
maldecir.  
 
 
 
 
 
Carvalho, Mário Santiago de e Marisa das Neves Henriques (coord.), Amar de Novo - 
Participações no ciclo de Conferências da 'Associação de Professores de Filosofia'. O 



Amor na Idade Média, Porto: Fundação Eng. António de Almeida,  2005, 220 pp.  (ISBN: 
972-8386-60-5) . 
 
Actas que recollen os traballos presentados no ciclo de conferencias "O Amor na Idade 
Média" organizado pola Associação de Professores de Filosofia (APF) e celebrado en 
Guimarães, Coimbra, Covilhã, Évora, Viseu, Matosinhos e Sintra entre os días 29 de 
outubro e 29 de novembro do ano 2003. É de especial interese para o estudo da literatura 
galego-portuguesa medieval o seguinte artigo: 
 
- António Resende de Oliveira, "Amores trovadorescos", pp. 45-61. 
 
Tomando como base os cancioneiros galego-portugueses medievais, António Resende de 
Oliveira realiza un estudo histórico que comprende toda a época trobadoresca, desde finais 
do século XII até mediados do século XIV, centrándose en dous puntos principais. Por un 
lado, estabelece o contexto histórico e xeográfico no que se elaboraron as cantigas profanas 
galego-portuguesas, fixando os centros culturais que reuniron a gran cantidade de 
compositores, fundamentalmente cortes señoriais e algunha real, como a de Alfonso X en 
Toledo; e, por outro lado, estuda a evolución que, neste tramo de tempo, experimentou a 
mentalidade medieval con respecto de temas como o estatus social da muller ou as 
relacións amorosas, e que se encontra reflectida nas propias composicións de amor e de 
amigo. 
 
 
 
 
Fidalgo, Elvira (ed.), Formas narrativas breves en la Edad Media. Actas del IV congreso, 
Santiago de Compostela: Servizo de publicacións da Universidade de Santiago ♦,  2005, 
378 pp.  (ISBN: 84-9750-522-0) . 
 
Actas que reúnen os traballos presentados no IV Congreso de formas narrativas breves en la 
Edad Media, celebrado en Santiago de Compostela entre os días 8 e 10 de xullo de 2004 e 
organizado pola área de Filoloxía Románica da Facultade de Filoloxía da USC. Entre os 
traballos publicados, os seguintes versan sobre a literatura galega: 
 
- Elvira Fidalgo, "Peregrinación y política en las Cantigas de Santa María", pp. 149-179. 
 
A autora céntrase no estudo do exordio presente na maioría das cantigas marianas, con 
especial atención ás referencias a lugares, identificados con lugares de culto mariano. As 
cantigas conseguen adaptar milagres e santuarios dedicados a outros santos á loanza da 
Virxe, incluso con certa propaganda contraria a outros santuarios, como é o caso das 
cantigas que mencionan as peregrinacións a Compostela, en oposición á imaxe positiva que 
quere dar dos santuarios marianos peninsulares, principalmente aquel escollido polo mesmo 
Alfonso X para dedicar á Virxe: Santa María del Puerto. A escolla dos centros ten dous 
eixes: un, lugares do camiño de Santiago, para desprestixio da sé a que o monarca está 
enfrontado; outro, santuarios localizados nos territorios reconquistados a partir das 
campañas de Fernando III, para así desviar os peregrinos cara á repoboación das novas 
terras conquistadas. 



 
- Mariola Rodríguez González, "Tensión narrativa e estrutura actancial dos Miragres de 
Santiago", pp. 315-331. 
 
Abordaxe do texto dos Miragres de Santiago desde un punto de vista da teoría literaria. A 
peregrinación serve de marco espacial á narrativa, pero tamén literario, funcionando a 
basílica compostelá como marcador do espazo. Como característico das narrativas breves, 
os relatos teñen unha estrutura circular e pechada, con inicio e final en situacións estábeis. 
A estrutura tamén ten un carácter tripartito: no exordio danse as características espazo-
temporais, o desenvolvemento céntrase no feito narrado, seguindo unha orde cronolóxica 
estrita, e a solución do problema mediante intervención apostólica serve de desenlace. Os 
textos son relatados por un narrador heterodiexético omnisciente, en terceira persoa, 
podendo ceder nalgún caso a palabra a un narrador homodiexético que conte el mesmo as 
súas vicisitudes. En xeral, a autora afirma que as traducións romances son máis libres 
respecto do orixinal latino pola adecuación que teñen que facer a un público menos 
ilustrado, usando así o sermo humilis, analizando tamén a descrición dos personaxes e 
encadrando os relatos no xénero chamado historia pola retórica clásica, cunha finalidade 
docente. 
 
- Milagros Muíña García, "A muller custodiada: A Cantiga 64 de Afonso X", pp. 333-345. 
 
Análise semiótica dunha cantiga na que unha muller, mentres o marido marcha á guerra, 
vese pretendida por outro home, cunha especial atención ao control sobre a sexualidade da 
muller na Idade Media e tamén sobre a súa propia persoa. A trama desenvólvese ao redor 
dunha prenda regalada por un cabaleiro a través dunha alcaiota à muller, un zapato, que non 
lle serve pero tampouco pode sacalo ata a chegada do marido. A elección da prenda 
responde á asociación simbólica entre os elementos pé-pene e zapato-vaxina, simbolizando 
a real intención do cabaleiro, funcionando tamén como símbolo represor, garante da 
castidade da femia na ausencia do marido. Tamén se presenta unha oposición espacial 
público/privado, xa que a esposa está restrinxida ao segundo deles, sendo o primeiro 
reservado para homes ou mulleres de dubidosa reputación, e analízase o control que tiñan 
os homes respecto das mulleres, relacionado coa noción de honra familiar asociada 
directamente á castidade feminina. Conclúe a autora recapitulando todos os elementos de 
sometemento das mulleres que funcionaban na sociedade medieval, reconcentrados na 
represión do zapato como símbolo das trabas que se poñen ás mulleres para subverteren a 
orde moral e social estabelecida. 
 
 
 
 
Pampín, Mercedes, Parrilla, Carmen , Actas del IX Congreso Internacional de Asociación 
Hispánica de Literatura Medieval (A Coruña, 18-22 de septiembre de 2001), A Coruña: 
Universidade da Coruña ♦,  2005, Noia: Toxosoutos,  2005, 1882  pp.  (ISBN: 84-96259-
72-2) . 
 
Actas que recollen os traballos presentados no IX Congreso da AHLM, celebrado na 
Coruña en 2001. Entre os traballos presentados, tratan da literatura galega medieval os 



seguintes: 
 
- Mercedes Brea, "Albas y alboradas ¿un problema genérico o terminológico en la lírica 
gallego-portuguesa?", vol. I, pp.99-125. 
 
A autora fai unha análise do subxénero da alba, común ás literaturas románicas medievais 
pero de escasa produtividade, contando con poucos textos conservados. O xénero ten maior 
corpo na lírica occitana, aínda que conta con poucos exemplos (dezaoito). O esquema 
tópico da alba resulta dun cruce de xéneros anteriores durante o século XII. Segundo algúns 
expecialistas, a análise das albas galego-portuguesas debería relacionarse máis coa 
tradición lírica popular hispánica, na que a alba é o momento propicio para o encontro dos 
amantes, que coa separación destes, como na lírica provenzal. Para ilustralo, Brea revisa 
algúns exemplos de albas escritos por Juião Bolseiro, Nuno Fernandez Torneol, Pero 
Meogo e Don Denis, propondo unha división entre albas, para os textos semellantes aos 
occitanos, e alboradas para os que se relacionan máis co tópico hispánico, concluíndo que 
na lírica galego-portuguesa non existen albas propiamente ditas. 
 
- Mariña Arbor Aldea, "Don Afonso Sanchez. Notas biográficas", vol. I, pp.315-330. 
 
A investigadora fai nesta comunicación unha revisión dos datos biográficos conservados 
hoxe de don Afonso Sanchez, trobador portugués, resaltando a súa importancia dentro da 
clase nobiliaria, posesións familiares e as relacións coa nobreza portuguesa do século XIII. 
 
- Carlos Cordeiro Moledo, "Cobras capcaudadas na lírica galego-portuguesa", vol. II, 
pp.135-155. 
 
Estudo sobre as especificidades deste tipo de enlace interestrófico, primeiro analizando a 
presenza dese procedemento na lírica occitana e pasando en seguida á súa análise na lírica 
galego-portuguesa, estabelecendo unha relación entre a maioría dos autores que o empregan 
e o círculo da corte castelá de Fernando III e Alfonso X, principalmente destacando o 
contacto que alí tiveron co trobador Bonifaci Calvo. 
 
- Yara Frateschi Vieira, "Falácias do amor: o lirismo galego-português e a nova lógica", 
vol. II pp.289-299. 
 
A partir da análise da cantiga de Pai Soarez de Taveirós Meus ollos, gran cuita d'amor, a 
autora reflexiona sobre a interpretación variábel dos dous últimos versos desta, enlazando 
coa influencia da escolástica medieval e do uso da hequivocatio para a produción dunha 
composición de carácter "conceptista". 
 
- Pilar Lorenzo Gradín e Eva María Díaz Martínez, "Algunas peculiaridades del fragmento 
gallego del Livro de Tristan", vol. III, pp.57-79. 
 
As autoras buscan estabelecer a filiación do fragmento, hoxe desaparecido, do Livro de 
Tristan en galego, datado do século XIV, xa que a crítica non ten unha opinión unánime 
sobre o asunto. Seguidamente, pasan á descrición das coincidencias do texto coas distintas 
variantes francesas do Tristan en prose, estabelecendo relación cos manuscritos A, B, I e Z 



da rama francesa nalgúns casos e a lectura singular do manuscrito galego en moitos outros 
casos, concluíndo que hai que descartar como posíbeis fontes os manuscritos posteriores ao 
século XIV, pola presenza de características lingüísticas da primeira metade do século XIII 
na obra. 
 
- María Montserrat Muriano, "Edición de En gran coita vivo, senhor de Johan de Gaya", 
vol. III pp. 221-237. 
 
Proposta de edición crítica da citada cantiga, conservada nos manuscritos baixo os números 
B 1451 e V 1061, cunha introdución sobre a vida do autor e unha edición crítica con 
comentarios, contrastando tamén a lectura proposta coas anteriores edicións. 
 
- Juan Paredes, "Huns an tal preit'. Para una nueva lectura de la cantiga B 495/ V 78", vol. 
III, pp. 281-289. 
 
O estudoso expón neste artigo a súa lectura da cantiga Domingas Eanes ouve sa baralha, 
parte do ciclo das soldadeiras, composta por Alfonso X, argumentando en base ao léxico 
empregado na cantiga e os testimonios dos manuscritos unha diverxencia de interpretación 
respecto á Lapa nos versos 22 a 28 da dita cantiga. 
 
- Gerardo Pérez Barcala, "Palavra-rima, refrán y paralelismo", vol. III, pp. 323-353. 
 
Estudo do procedemento retórico da palavra-rima na lírica galego-portuguesa, con atención 
á súa posíbel orixe e cun estudo pormenorizado dos casos de emprego desta. Este 
procedemento repetitivo garda unha estreita relación co refrán, como revela a súa posición 
no verso que precede o retrouso nas cantigas de refrán, sendo incluso clasificado por algúns 
autores como parte integrante do refrán con variación. Outros autores opinan que ese 
agrupamento só debería contemplarse nos casos indicados pola tradición manuscrita.  
 
- Joaquim Ventura, "Les Cantigues de Montserrat d'Alfons el Savi", vol. III, pp. 631-639.  
 
O autor catalán busca neste artigo estabelecer posíbeis filiacións e fontes das seis cantigas 
marianas referidas ao mosteiro de Montserrat (48, 52, 57, 113, 302 e 311). Recollendo 
investigacións doutros autores, o investigador traza a posíbel relación destas composicións 
co manuscrito portugués conservado na Biblioteca Nacional de Lisboa (cód. 77) que recolle 
diversas composicións de tipo miraculístico. Dadas as boas relacións entre o mosteiro 
catalán e as terras portuguesas na Idade Media, o estudoso propón esta posíbel orixe 
indirecta das cantigas afonsinas relacionadas coa tan famosa abadía.  
 
 
 
 
VV. AA., Modelo. Actas do V Colóquio da Secção Portuguesa da Associação Hispânica de 
Literatura Medieval, Laranjinha, Ana Sofia e José Carlos Ribeiro Miranda (eds.), Porto: 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto,  2005, 302 pp. . 
 
Actas que reúnen os traballos presentados no V Colóquio da Secção Portuguesa da 



Associação Hispânica de Literatura Medieval, organizado pola Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto e celebrado no Porto entre os días 20 e 23 de outubro de 2004, 
arredor do tema "Modelo". Interesan para o estudo da literatura galego-portuguesa 
medieval os seguintes traballos: 
 
- Rip Cohen, "In the begining was the strophe: origins of the cantigas d'amigo revealed!", 
pp. 243-255. 
 
Baseándose nas formas estróficas de tipo tradicional aaBe aaBB, moi frecuentes nas 
cantigas de amigo, Rip Cohen defende a orixe popular deste xénero medieval fronte a 
outras teses que afirman que a súa orixe é por invención dos propios poetas das cortes 
aristocráticas da altura. 
 
- Ângela Correia, "Refrães sem autonomia rimática na lírica galego-portuguesa: um contra-
modelo", pp. 69-80. 
 
Neste traballo, Ângela Correia estuda o modelo de refrán utilizado na lírica medieval 
galego-portuguesa, facendo especial fincapé naqueles refráns que se afastan do modelo 
habitual e que aparecen nalgunhas composicións, constituíndo unha excepción á norma. 
 
- Yara Frateschi Vieira, "Entre a excelência e a indigência: o universo apofático da cantiga 
de amor", pp. 289-297. 
 
A autora defende neste traballo a hipótese das interferencias no ámbito da descrición do 
amante en termos de "indigência", por contraste coa dama, descrita en termos de 
"excelência", relacionado co ámbito teolóxico 
 
- Isabel Sofia Calvário Correia, "O escudo e o cavaleiro branco do Livro Português de José 
de Arimateia à Demanda do Santo Graal", pp. 141-152. 
 
Tomando como base de partida o ciclo literario no que se insere o Livro Português de José 
de Arimateia, a autora analiza un episodio que fai referencia á institución da realeza e da 
cabalería cristiá. 
 
 
 
 
 
VV. AA., Gramática e Humanismo. Actas do Colóquio de Homenagem a Amadeu Torres, 
Gonçalves, M., A. Soares da Silva, J. Coutinho, J. Cândido Martins e M. J. Ferreira (org.), 
Braga: Universidade Católica Portuguesa ♦,  2005 (ISBN: 972-697-178-0) . 
 
Volume de actas que recolle os traballos presentados no Colóquio de Homenagem a 
Amadeu Torres, celebrado entre os días 20 e 22 de abril de 2005 na Faculdade de Filosofia 
da Universidade Católica de Braga. Trata sobre literatura galega medieval o seguinte 
estudo: 
 



- Horácio Rolim de Freitas, "As duas primeiras cantigas do período trovadoresco", volume 
2, pp. 395-408. 
 
O autor, Horácio Rolim de Freitas, analiza as dúas cantigas que el considera máis antigas 
da lírica galego-portuguesa: Ora faz ost' o senhor de Navarra (80,1) e No mundo non me 
sei parella (115,7bis / 97,20). 
 
 
 
 
 
 
XI.4. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS 
 
'Atal allur a catade': recuperación figural de la Antigüedad pagana en las Cantigas de Santa 
María de Alfonso X', Olivar. Revista de literatura y cultura españolas, nº 5, 2005, pp. 11-
34. 
 
O autor realiza nestas páxinas un exercicio de conexión entre a cantiga mariana 205 e un 
fragmento da Estoria de España, obras atribuidas ao rei Alfonso X o Sabio, e que, como 
explica Disalvo "no suelen estudiarse en relación". O nexo analizado neste traballo baséase 
nas características figurales e tipolóxicas en ámbalas dúas composicións, algo que 
evidencia un certo propósito de recuperación e superación simbólica do pasado pagán no 
contexto máis amplo de textos afonsinos. 
 
 
 
'A religião na arena social dos trovadores ibéricos (séculos XIII e XIV)', Revista 
Portuguesa de Humanidades, nº IX, 2005, pp. 187-204. 
 
Neste traballo, o autor comeza centrando a súa atención no fenómeno do trobadorismo 
medieval, concretamente nas características máis específicas e salientábeis do trobadorismo 
ibérico. Neste sentido, aborda a análise dos cancioneiros que recolleron a produción 
trobadoresca galaico-portuguesa, as súas fontes e temática. Dentro da poesía satírica, 
Barros fala dos contextos temáticos sobre os que os poetas construían as súas disputatios 
líricas para abordar a continuación o estudo dos xéneros da tensó e das cantigas de escarnio 
e maldizer. Neste último grupo de poemas pódese detectar o uso da temática relixiosa como 
base de moitas burlas e sátiras dos trobadores galego-portugueses. 
 
 
 
'Uma cadeia de cantigas de escarnio: uma análise sobre a poesia satírica ibérica do século 
XIII e suas tensões sociais', Terra roxa e outras terras, nº 6, 2005, pp. 13-28. 
 
O traballo en cuestión busca trazar relacións entre poesía e poder, examinando as tensións 
políticas medievais a través da produción poética galego-portuguesa. Despois dunha breve 



introdución, o autor céntrase nunha serie de cantigas en concreto, o ciclo chamado "querela 
das tecedeiras", centradas na figura de Johan Soarez Coelho. As composicións analizadas 
son "Atal vej'eu aqui ama chamada" (79,9) e "Don Vuitoron, o que vos a vós deu" (79,16), 
do dito trobador, "Esta ama cuj'é Joham Coelho" (43,4), de Fernan Garcia Esgaravunha, 
"Joan Soares, de pran as melhores" (85,11), tensó entre Johan Soarez Coelho e Juião 
Bolseiro, entre outras, servindo como retrato das relacións políticas da época. 
 
 
 
Dangler, Jean, 'Benjamin Liu. Medieval Joke Poetry: The Cantigas d'Escarnho e de Mal 
Dizer. Harvard Departament of Comparative Literature. Harvard Studies in Comparative 
Literature, 50. Cambridge: Harvard UP, 2004. 166 pages. ISBN 0-674-01664-5', La 
Corónica, nº 34.1, 2005, pp. 268-271. 
 
Breve recensión da obra publicada por Liu no ano anterior, abordando os aspectos 
principais do contexto onde se desenvolve a poesía medieval, como as tensións políticas 
plasmadas nas cantigas de escarnio ou o contacto de culturas diversas que caracteriza a 
Península Ibérica durante o medievo. A autora bota de menos unha maior referencia aos 
poetas nos primeiros capítulos do libro e unha maior cohesión dos capítulos, mais loa a 
calidade final da publicación. 
 
 
 
 
Fidalgo, Elvira, 'Sobre las fuentes de los Miraglos de Santiago', Bulletin of Hispanic 
Studies, nº 3, Vol. 82, xullo 2005, pp. 27-32. 
 
Tomando como base de estudo a versión castelá dos milagres do apóstolo Santiago, 
Milagros de Santiago, e confrontándoa con outras versión peninsulares, Elvira Fidalgo 
afirma que a fonte da versión castelá debe ser a compilación feita por Bernardo de Brihuega 
para Alfonso X o Sabio, por ser esta a fonte da tradución portuguesa coñecida como Vidas 
e Paixões dos Apóstolos, sendo esta moi semellante á castelá fronte á tradución galega, 
Liber Sancti Jacobi, considerada tradicionalmente como a base da castelá. 
 
 
 
Gutiérrez García, Santiago, 'Consideracións sobre o período medieval na historiografía 
literaria galega', Boletín Galego de Literatura, nº 31, 'Estudos', 2005, pp. 29-47. 
 
Santiago Gutiérrez aborda neste artigo un estudo das estratexias discursivas que emprega a 
historiografía literaria galega a partir do tratamento que recibe o período medieval. Salienta 
o peso da concepción nacionalitaria deste tipo de discursos, que buscan a reivindicación de 
formas de reapropiación simbólica, necesidade que se sente con especial forza no caso das 
literaturas minoritarias como a galega. Como resultado, observa un tratamento dispar dos 
diferentes períodos e xéneros da Idade Media, de acordo coa súa adecuación a estes 
postulados de carácter nacionalitario. Así o demostra, na súa análise, a identificación da 
lírica galego-portuguesa co momento de esplendor e a da prosa co de decadencia ou a posta 



en valor de elementos que se interpretan como peculiares fronte a aqueles que non marcan a 
distancia respecto ao discurso hexemónico da literatura castelá e que non permiten, 
daquela, a autoafirmación lexitimadora que é propia da historiografía literaria. 
 
 
Morán Cabanas, Maria Isabel, 'Coisas de Folgar redigidas por Garcia de Resende: alguns 
retratos caricaturescos', Signum. Revista da ABREM, nº 7, 2005, pp. 41-62. 
 
Neste traballo, a autora leva a cabo unha revisión da produción lírica de García de Resende 
e da súa faceta como compilador do Cancioneiro Geral. No terreo da creación poética deste 
autor, Morán Cabanas estuda especificamente a súa faceta lúdica, encadrada baixo a 
etiqueta de coisas de folgar. 
 
 
 
Quiroga, Laura Cecilia, 'Comportamientos sexuales y valores sociales. El adulterio en las 
Cantigas de Santa María', Fundación, nº VII, 2005, pp. 19-29. 
 
Revisión do motivo das "boas mulleres" vs. "malas mulleres" nas Cantigas de Santa María, 
e a repercusión que cada unha delas ten na orde social, máis ou menos privada, que rexe na 
Castela da época. 
 
 
 
Requeixo, Armando, 'O fillo do trono e a raíña loba', Tempos Novos, nº 103, 2005, p. 75. 
 
Recensión do libro "A raíña Lupa: as orixes pagás de Santiago", de Antonio Balboa 
Salgado, gañador do V premio de ensaio Manuel Murguía. Dita obra revisa as orixes da 
lenda xacobea e das referencias á emblemática dama, reunindo por unha parte os factores 
que axudaran a configurar o relato da misión do Apóstolo na Gallaecia e por outro a 
simboloxía do nome do personaxe, moi relacionado co campo da caza na Idade Media. 
 
 
 
Rubio Tovar, Joaquín, 'Carolina Michäelis o los saberes de la filología', Revista de 
Filología Española, nº tomo LXXXV, fascículo 1º, 2005, pp. 165-173. 
 
Repaso pola vida da ilustre filóloga de orixe alemá Dona Carolina Michaëlis de 
Vasconcelos, cuxos estudos se centraron na filoloxía románica, e á que lle debemos obras 
de enorme importancia como os dous volumes que compoñen a edición crítica do 
Cancioneiro da Ajuda publicado pola editorial Max Niemeyer en Halle en 1904 ou as 
Randglossen zum altportugiesichen Liederbuch publicadas entre os anos 1896 e 1905 na 
revista Zeitschrift für romanische Philologie. 
 
 
 
Tavani, Giuseppe, 'Filologia e Linguistica', Studj romanzi, nº 1, 2005, pp. 31-49. 



 
O autor deste traballo aborda a análise de dous conceptos inseparábeis no eido filolóxico: 
os conceptos de filoloxía e de lingüística. Partindo deste presuposto, nestas páxinas 
realízase un percorrido pola historia e o significado profundo de ámbalas dúas disciplinas, 
atendendo a aspectos tan importantes como o campo de actuación de cada unha delas. 
Tavani fíxase especialmente no terreo da Filoloxía e a Lingüística Románicas, falando de 
exemplos tan salientábeis como a atención que diversos estudosos -tan coñecidos como 
Jackobson ou Carolina Michäelis- prestaron a varias cantigas de amigo da tradición galego-
portuguesa. 
 
 
 
Tavani, Giuseppe, 'Unha Provenza hispánica: a Galicia medieval, forxa da poesía lírica 
peninsular', A Trabe de Ouro, nº 62, 2005, pp. 39-64. 
 
Reprodúcese o discurso pronunciado polo filólogo medievalista italiano Giuseppe Tavani 
co gallo da súa entrada na Real Academia Galega como Académico de Honra. Nel, o 
investigador refeita o uso do termo "poesía galego-portuguesa" xa que entende que non 
existía tal unidade desde polo menos o século XIII e comenta que a meirande parte da lírica 
do occidente peninsular chegou ata nós mediante intermediarios portugueses pero que, en 
última instancia, a lingua orixinaria dos poemas era a galega. Tavani argumenta tamén que 
esta era empregada con suma competencia por poetas portugueses e casteláns e destaca que 
tal feito, xunto coa creación do xénero específico das cantigas de amigo, permite identificar 
á terra galega como a pioneira da lírica medieval. 
 
 
 
Toro, María Isabel / Vallín, Gema, 'Hibridación y creación de una lengua poética: El 
corpus gallego-castellano', Revista de Poética Medieval, nº 15, 2005, pp. 93-105. 
 
O artigo, que supón un primeiro avance dun traballo máis amplo no que as autoras abordan 
a edición crítica e o estudo detallado do chamado "corpus gallego-castellano: orígen de la 
lírica castellana", recolle unha sucinta análise das múltiples influencias da poesía 
trobadoresca medieval galego-portuguesa na lírica castelá de principios do século XV. Esta 
influencia pódese detectar, en opinión de Toro e Vallín, no só no que a temática se refire, 
senón incluso en aspectos como o léxico, a rima ou os recursos retóricos. 
 
 
 
 
XI.5. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ESTUDOS E 
RECENSIÓNS 
 
Barcia, Moisés R., 'A verdadeira orixe de Carmina Burana', La Opinión, 'Saberes', nº 100, 
16 abril 2005, p. 12. 
 



Con motivo da edición e tradución ao galego da colección de poemas latinos denominados 
Carmina Burana, faise un repaso pola historia do descubrimento do códice que os contén 
nunha abadía alemá. Explícase a importancia desta serie de poemas, non só no tocante á súa 
versificación senón tamén pola súa variada temática. 
 
 
 
Castro, Xavier, 'Un mosteiro feminino', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 'Historia', 11 
setembro 2005, p. 19. 
 
Publicación dunha nova obra de divulgación histórica e historiográfica, que leva por título 
O Mosteiro feminino de San Miguel de Bóveda na Idade Media. Este interesante traballo, 
no que se investiga a fundación, historia e estrutura interna deste mosteiro que data do ano 
1168, xorde nun momento no que se retoman, dentro e fóra de Galicia, os estudos 
relacionados con entidades eclesiásticas, fundamentais para o coñecemento da Idade Media 
en Galicia. 
 
 
 
Franco, Fernando, 'El mundo medieval fue un gran forjador de mitos', Faro de Vigo, 'El 
Sábado', 'Club Faro', 16 abril 2005, p. 4. 
 
Entrevista concedida pola profesora de Literatura Medieval e Comparada Victoria Cirlot. 
Abórdase principalmente o tema da mitoloxía medieval, a súa reformulación ao longo dos 
séculos, e a denominada Materia de Bretaña, que abrangue os coñecidos elementos da 
lenda artúrica. 
 
 
 
Pena, Xosé Ramón, 'Rosa das rosas', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', 'Libros', 20 xaneiro 
2005, p. IV. 
 
Dáse conta da publicación dunha nova edición crítica do Proxecto Cantigas de Santa María, 
desenvolvido polo Arquivo Galicia Medieval do Centro Ramón Piñeiro. A obra, titulada As 
Cantigas de Loor de Santa María e realizada coa coordinación da doutora Elvira Fidalgo, 
conta cun completo apartado introdutorio, no que se abordan aspectos como o culto 
mariano medieval, a temática das cantigas editadas e un repaso pola tradición manuscrita 
afonsina.  
 
 
 
Pena, Xosé Ramón, 'Xeira de cantigas', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 140, 'Libros', 3 
novembro 2005, p. IV. 
 
A propósito da publicación por parte do Centro Ramón Piñeiro da obra Carolina Michaëlis 
e o Cancioneiro de Ajuda, hoxe, dáse conta dos actos celebrados durante o ano 2004 para 
conmemorar os cen anos do importante labor filolóxico desenvolvido por esta 



investigadora, entre os que destaca o congreso celebrado no mes de maio en Santiago e na 
illa de San Simón. Desta nova obra de divulgación lingüística destaca, entre outros 
aspectos, o número de recoñecidos expertos na materia que contribuíron con diversas 
achegas. 
 
 
 
Ron, Xabier, 'Cen anos de Ajuda', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 136, 'Libros', 6 
outubro 2005, p. IV. 
 
Co gallo da publicación da obra de investigación lingüística, O Cancioneiro de Ajuda cen 
anos despois, faise un sucinto repaso pola figura e actividade de dona Carolina Michaëlis 
de Vasconcelos, estudiosa xermano-portuguesa, que culminou no ano 1904 un labor de 
anos de estudo deste importante manuscrito, coa publicación da súa edición crítica. 
 
 
 
Ventura, Joaquim, 'D´amor eno meu coraçón', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 113, 
'Libros', 24 febreiro 2005, p. V. 
 
A propósito do centenario da edición crítica do Cancioneiro da Ajuda, elaborada por 
Carolina Michaëlis de Vasconcelos en 1904, o artigo dá conta dos distintos actos realizados 
sobre este tema o pasado ano, dentro do marco xeral da celebración do Xacobeo 2004. 
Destácase a importancia dos congresos celebrados en Santiago e en Lisboa, nos que se 
abordaron tanto aspectos concretos do manuscrito A (rima, métrica, tópicos literarios) coma 
temas de carácter máis xeral (música e orixe). 
 
 
 
 
XI.6. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE 
OPINIÓN E COLABORACIÓNS FIXAS 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 25 xaneiro 2005. 
 
Alusión á lenda do trobador Macías, que fixo del un prototipo do servidor do amor cortés. 
 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 26 xaneiro 2005, p. 5. 
 
Repaso pola figura de Macías, coa cita dalgúns dos seus versos e da súa lenda. 
 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 8 febreiro 2005, p. 5. 



 
Fálase da lenda que envolve a figura do trobador Macías o namorado e da súa tráxica morte 
por amor. 
 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 9 febreiro 2005, p. 5. 
 
A propósito da figura mítica do trobador Macías e o seu amor por unha tal dona Elvira, 
cítanse varios refráns que teñen como motivo central a onomástica de San Matías. 
 
 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 24 febreiro 2005, p. 5. 
 
Indícase a data de nacemento e de morte de Eugenio Carré Alvarellos, na Coruña o 5 de 
setembro de 1885 e 18 de setembro do 1967, respectivamente. A seguir, apúntase que 
exerceu como profesor na Escola Superior de Comercio e foi axudante de Cátedra de 
Carlos Barés Lizón, aínda que rexeitou o cargo. En 1908 nomeárono académico adxunto da 
Real Academia Galega, e en 1921 foi socio da sección poética da Academia de 
Declaración, Música e Boas Letras de Málaga. Dentro da colección literaria do autor, 
destácanse obras como Da raza, 1919, conxunto de poesías que viron a luz grazas á 
colección literaria "Terra Nosa", publicada no xornal coruñés El Noroeste. No 1921 
publicou o ensaio dramático Tentación e Macías o Namorado  un monólogo en verso. Nos 
anos 50 no exilio apareceu o libro "Escolma de poesía". 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 6 abril 2005, p. 5. 
 
Fálase da alusión que se fai na literatura galega a Macías o Namorado. Dise que hai 
alusións a el nalgún poema recollido dentro do Álbum de la caridad. Faise referencia a que 
lle son atribuídas unha vintena de composicións en galego, castelán ou unha mestura dos 
dous, aínda que parece ser que só cinco de todas elas lle pertencen realmente. 
 
 
 
Charamuscas, 'O segredo dos nomes', Galicia Hoxe, 'Opinión', 2 novembro 2005, p. 5. 
 
Alusión a algúns dos trobadores galego-portugueses dos séculos XIII, XIV e XV que 
levaron por nome Fernando. 
 
 
 
Vázquez, Dora, 'De troveiros e xograres', La Región, 'Opinión', 17 agosto 2005, p. 22. 
 
Faise un percorrido polo contexto histórico e social no que se desenvolveu a cultura 



trobadoresca e xograresca, a importancia do Camiño de Santiago nesta expansión cultural e 
a figura de Mendinho. Sobre este último recórdanse os imprecisos datos biográficos que 
chegaron ata os nosos días e a única cantiga conservada da súa autoría. 
 
 
 
 
 
XI.7. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS 
 
Bom, José Xavier, 'En Compostela están as orixes do lirismo galego-portugués', La Voz de 
Galicia, 'En dos minutos', 21 xullo 2005, p. L2. 
 
Entrevista concedida pola medievalista brasileira Yara Frateschi Vieira, co gallo da súa 
asistencia e participación no Congresso Internacional de Lusitanistas celebrado en 
Compostela en xullo de 2005. 
 
 
 
 
XI.8. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: NOTAS, 
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS 
 
F.F., 'La Casa de Alba dona réplicas de textos medievales para crear un Ferrrolterra un 
archivo histórico', La Voz de Galicia, 'Cultura', 20 setembro 2005, p. 48. 
 
Dáse conta da colaboración entre a Fundación Casa de Alba e unha asociación ferrolá para 
crear un centro de documentación medieval galego. 
 
 
 
Franco, Camilo, 'Galaxia exhibe o primeiro texto en galego da Materia de Bretaña', La Voz 
de Galicia, 'Cultura', 20 setembro 2005, p. 48. 
 
Dáse conta da exhibición deste importante manuscrito, descuberto en 1979 e datado na 
primeira metade do século XIV. O manuscrito forma parte dunha mostra que celebra os 
cincuenta anos da publicación da obra de Cunqueiro Merlín e familia. Explícanse tamén as 
circunstancias do descubrimento do manuscrito, encadernado nun incunábel catalán. 
 
 
 
López Teixeira, Xosé A., 'Ydacius, servus domini', Faro de Vigo, 'Faro da Cultura', nº 
127, 'Libros', 2 xuño 2005, p. V. 
 
Recoméndase a lectura de Idacio lémico, chronica (379-469) (Edición de X. Bernárdez 
Vilar, 2004) tanto para os estudosos da historia medieval galega como para calquera 



interesado, polo que achega daqueles anos nos que a Gallaecia pasou de ser unha provincia 
ao primeiro reino xermánico no continente. Exáltanse tamén as notas de rodapé e o glosario 
final por facilitaren a localización e comprensión dos feitos relatados. Como colofón 
incídese na necesidade de traducir as crónicas medievais ao galego. Esta mesma noticia foi 
publicada baixo o mesmo título o 25 de xuño no suplemento 'Saberes' do Diario La 
Opinión, p. 4. 
 
 
 
López Teixeira, Xosé A., 'Ydacius, servus domini', La Opinión, 'Saberes', nº 110, 25 xuño 
2005, p. 4. 
 
Recoméndase a lectura de Idacio lémico, chronica (379-469) (Edición de X. Bernárdez 
Vilar, 2004) tanto para os estudosos da historia medieval galega como para calquera 
interesado, polo que achega daqueles anos nos que a Gallaecia pasou de ser unha provincia 
ao primeiro reino xermánico no continente. Exáltanse tamén as notas de rodapé e o glosario 
final por facilitaren a localización e comprensión dos feitos relatados. Como colofón 
incídese na necesidade de traducir as crónicas medievais ao galego. Esta mesma noticia foi 
publicada baixo o mesmo título o 2 de xuño no suplemento 'Faro da Cultura' do xornal 
Faro de Vigo, p. V. 
 
 
 
Pino, Concha, 'Los ecos de Martín Códax', La Voz de Galicia, 'Santiago', 24 novembro 
2005, p. 2. 
 
Da noticia da publicación de Devotio, quinto CD do grupo de cámara Martín Códax, 
especializado en música medieval e liderado por Miguel Fariña. O grupo está patrocinado 
pola bodega 'Marrtín Códax' 
 
 
 
Pousada, Pilar, ''El Quijote' en galego segue sendo un luxo', Galicia Hoxe, 'Lecer', 
'Reportaxe', 6 marzo 2005, pp. 2-3. 
 
Dáse conta da dificultade para ler o Quixote en lingua galega. Até o momento, só Xuntanza 
Editorial publicou unha edición de luxo, con gravados de pintores galegos, pero a edición 
de peto, en opinión dos editores, non sería rendíbel. O artigo trata tamén das orixes galegas 
de Miguel de Cervantes. 
 
 
 
 
 

XII. FOLLETOS DE NOVIDADES EDITORIAIS 
 



 
 

XIII. PÁXINAS WEB 
 
A Lonxa Literaria 
(lonxaliteraria.tqr.biz/informacion.html) 
 
 
 
A Nosa Terra 
(www.anosaterra.com/) 
 
 
 
A páxina de Heracles 
(http://www.terravista.pt/IlhadoMel/4424/index.html) 
 
 
 
Agrupación Cultural "O Facho" 
(http://teleline.terra.es/personal/ofacho/) 
 
 
 
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao 
(www.vieiros.com/museohumor/castelao.html) 
 
 
 
Alfredo Conde 
(www.alfredoconde.com) 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'Unha web recolle a vida e obra de Alfredo Conde', Galicia Hoxe, 'Maré', 5 
xaneiro 2005, p. 35. 
 
Dá noticia da creación da web www.alfredoconde.com <http://www.alfredoconde.com>, 
dedicada á traxectoria deste autor. A seguir faise unha reseña biobibliográfica que fala dos 
seus estudos, da súa participación en Voces Ceibes, dos premios acadados, das obras 
publicadas e dos traballos no cine e na televisión, así como da súa carreira política. 
 
 
Ameixa cómics 
(personal.redestb.es/ferreiro/) 



 
 
 
Andar 21 
(www.andar21.net) 
 
 
 
Andel virtual 
(www.andelvirtual.com) 
 
 
 
ANILIJ 
(www.uvigo.es/anilij) 
 
 
 
Anxo Tarrío Varela 
(http://web.usc.es/~fgtarrio/) 
 
 
 
Arousáns ilustres 
(http://www.galeon.com/arousa/arousans_ilustres.htm?) 
 
 
 
Arredemo 
(http://www.arredemo.info) 
Rede de animación socio-cultural, recolle un grande número de referencias culturais diarias 
referidas ao mundo da literatura, o teatro e as artes en xeral. Por outra banda, serve de 
plataforma de protesta para movementos artísticos como Burla Negra ou Hai que botalos. 
Posúe tamén unha moi interesante sección de enlaces con outras páxinas web relacionadas 
coa cultura en xeral e as artes en particular. 
 
 
Referencias varias: 
 
- Maré, 'Unha rede para aglutinar ideas', Galicia Hoxe, 'Maré', 12 febreiro 2005, p. 43. 
 
Dá noticia da presentación do proxecto "Hai que botalos" en www.arredemo.info 
<http://www.arredemo.info>, un espazo participativo e de acción sociocultural que xa vai 
polo milleiro de visitas. 
 
 
 
Arturo Casas Vales 



(http://web.usc.es/~tlcasas/) 
 
 
 
Asociación Cultural Conversas 
(www.conversas.org) 
 
 
 
Asociación de Escritores en Lingua Galega 
(http://www.aelg.org) 
 � 
 
 
Referencias varias: 
 
- Maré, 'A Asociación de Escritores presenta hoxe na Coruña a súa nova web', Galicia 
Hoxe, 'Maré', 10 setembro 2005, p. 39. 
 
Dá conta da presentación do web na Libraría Sisargas da Coruña, na que se sinalou como 
novidade a creación do Centro de Documentación dos Escritores e Escritoras en Lingua 
Galega, que segundo a AELG partiu da carencia dunha "entidade aglutinadora" da 
documentación sobre os escritores vivos, e da necesidade por parte do escritor ou escritora 
de contar cun centro que sirva de apoio á difusión da súa obra. 
 
- Albino Mallo, 'Os escritores en galego reforzan os contidos da súa páxina web', El Correo 
Gallego, 'Hoy', 11 setembro 2005, p. 75. 
 
Dá conta da presentación do web da Asociación de Escritores en Lingua Galega, na que o 
presidente da asociación (Cesáreo Suárez), xunto coa secretaria Mercedes Queixas e a 
responsábel de Enxelo SL, Mercedes Brisa, afirma que a páxina se ampliou até o punto de 
que "agora é un auténtico centro de documentación virtual", que conta con moitísimos 
datos do colectivo e sobre cada un dos seus 270 membros. Infórmase, ademais, de que a 
páxina quedou vencellada a outros webs nos que se pode obter información sobre a lingua 
galega. 
 
- Albino Mallo, 'Letras vivas e en rede', Galicia Hoxe, 'Maré', 11 setembro 2005, p. 27. 
 
Faise eco da presentación do web, salientando a novidade que supón o Centro de 
Documentación Virtual co que esta foi ampliada e ofrecendo na "Cerna" información sobre 
o intenso calendario da AELG, entre cuxas próximas actividades figuran a Cea das Letras 
ou as homenaxes a Ánxel Casal e Manuel María. 
 
- MARÉ, 'A AELG, no 'Repertorio Mundial' da Unesco', Galicia Hoxe, 'Maré', 22 
novembro 2005, p. 37. 
 
Nota na que se afirma que a Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) vén de 



solicitarlle á Unesco a inclusión do web da entidade no Repertorio Mundial da Poesía que 
esta organización mantén no seu web. 
 
Asociación Galega de Editores 
(www.editoresgalegos.org) 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- V. Oliveira, 'As feridas dunha crise', Galicia Hoxe, 'Maré', 13 xullo 2005, p. 43. 
 
Dáse conta da rolda de prensa levada a cabo no Clube Internacional de Prensa de 
Compostela por parte da Asociación Galega de Editores (AGE). Nesta rolda de prensa, 
encabezada polo presidente da dita asociación, Miguel Anxo Fernán Vello, revísase a 
situación da edición de libros en galego. Fernán Vello, xunto co secretario da AGE, Manuel 
Bragado, destacan que a edición de libros en galego vive unha situación complicada debido 
en boa parte ao incumprimento do prezo fixo dos libros nas grandes superficies, o déficit da 
rede pública de bibliotecas e a dependencia do circuíto escolar nas vendas. Tamén se dá 
conta do nacemento do novo portal da AGE (editoresgalegos.org). 
 
 
Asociación Teatral Artello 
(www.artello.com) 
 
 
 
Augasverso 
(www.aestrada.com/fcultural/augasverso.htm) 
 
 
 
Autores galegos 
(www.autoresgalegos.org) 
 
 
 
Batallón Literario da Costa da Morte 
(www.finisterrae.com/batallon) 
 
 
 
Biblioteca de Literatura Infantil e Xuvenil 
(www.filix.org) 
 
 
 
Biblioteca virtual de literatura universal en galego 



(www.bivir.com) 
 
 
 
Biblioteca Virtual Galega 
(www.bvg.udc.es) 
 
 
 
Blanca-Ana Roig Rechou 
(http://web.usc.es/~fgroig/) 
 
 
 
Bravú 
(www.bravú.net) 
 
 
 
Britonia 
(www.pangalaica.com/britonia/inicio.htm) 
 
 
 
Bucanero Teatro 
(http://www.bucaneroteatro.com) 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Lorena Romero, 'Bucaneroteatro.com', Diario de Ferrol, 14 abril 2005, p. 72. 
 
Cítase a frase do dramaturgo naronés José Luís Prieto "Narón  estase convertindo en 
sinónimo de teatro", (o que se atribúe ás oportunidades xurdidas no concello), á hora de dar 
noticia da aparición da web do dúo cómico integrado por Pedro Picos y José Bonome: 
www.bucaneroteatro.com <http://www.bucaneroteatro.com>. Lémbrase a formación e 
xurdimento deste grupo ao abeiro da Escola de Teatro de Narón e o éxito da súa recente 
montaxe "Por un millón de dólares". 
 
 
Búsola 
(www.busola.net) 
 
 
 
Referencias varias: 
 



- Y.G., 'O certame de cartas de amor ten moito eco entre os rapaces', La Voz de Galicia, 'A 
Mariña', 19 xaneiro 2005. 
 
Entrevista a Suso Rodríguez Rubio, encargado da Oficina de Información Xuvenil do 
Valadouro, na que dá conta dos distintos proxectos que a oficia ten para os próximos neses. 
Entre eles destaca a revista Búsola, que saíu á luz en 2004 e que conta cunha versión 
dixital; o seu responsábel, Suso Rubio, explica que a revista é froito dun traballo moi longo 
e complexo co que se pretende promocionar a cultura galega entre a xente máis nova; 
sinala, así mesmo, que o número dous xa está practicamente pechado e que se está a 
traballar para facer da web un espazo máis interactivo no que se incluirán con novas 
seccións.  
 
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades 
(www.cirp.es) 
 
 
 
Colectivo de Escritores do Eo-Navia Cotarelo Valledor 
(teleline.terra.es/personal/cvalledor) 
 
 
 
Consello da Cultura Galega 
(www.culturagalega.org) 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Ana Rodríguez, 'A vida secreta das mulleres', La Opinión, 'Cultura', 4 xaneiro 2005, p. 46. 
 
Informa da disposición no web do Consello da Cultura Galega do chamado "Álbum de 
mulleres", que contará con catorce biografías publicadas quincenalmente dende primeiros 
de decembro. Nel divulgaranse as biografías de mulleres destacábeis na historia de Galicia, 
como Belén Feliu ou Sofía Casanova. 
 
Día das Letras Chairegas 
(www.letraschairegas.com) 
 
 
 
Día das Letras Galegas 
(www.diadasletrasgalegas.com/) 
 
 
 
Edicións do Cumio 
(www.cumio.com) 



 
 
 
Edicións Embora 
(www.edicionsembora.com) 
 
 
 
Edicións Xerais de Galicia 
(www.xerais.es) 
 
 
 
Ediciós da Rotonda 
(www.arotonda.com) 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Jaureguizar, 'Unha lucense crea a primeira promotora galega en Internet', El Progreso, 
'Cultura y comunicación', 8 novembro 2005, p. 72. 
 
Faise eco da creación da primeira promotora galega en Internet, a cargo de María Yáñez e o 
grafista Berto do web Aduaneiros sen Fronteiras. Sinálase que o proxecto tenta cubrir o 
gran baleiro editorial na edición galega, como o que respecta á narrativa para menores de 
trinta anos. Xunto coa edición da novela O home inédito, de Carlos Meixide, anúnciase a 
próxima saída da serie internética Europa. 
 
- MARÉ, 'A Rotonda, cultura libre en Internet', Galicia Hoxe, 'maré Hoxe', 8 novembro 
2005, p. 40. 
 
Anuncia o inicio da andaina da primeira editorial galega de cultura libre, sinalando a 
posibilidade de descarga gratuíta da novela O home inédito, de Carlos G. Meixide, na que 
podemos atopar "un galego da Coruña, resultón, deportivista e sentimental, dúas coreanas 
que falan portugués e un profesor universitario brasileiro no Nova York post 11-S", que se 
mesturan nunha obra que "relata unha historia de amor, humor e sexo". 
 
- A.R., 'Nace na Rede a primeira editorial virtual de Galicia', La Opinión, 'Cultura', 10 
novembro 2005, p. 61. 
 
Nota sobre a saída do proxecto Edicións da Rotonda e a publicación da novela O home 
inédito, de libre acceso e descarga gratuíta. 
 
- Fran P. Lorenzo, 'Nin dentro nin fóra, vou na Rotonda', Galicia Hoxe, 'Vai de blog', 10 
novembro 2005, p. 48. 
 
Entre outras cuestións, fai referencia ao web de Edicións da Rotonda, afirmando que este 



"vén para lle tirar a esclerose ao panorama editorial" e sinalando a edición da novela O 
home inédito, de Carlos Meixide,  un "Jonathan Safran á galega". 
 
- Ana Rodríguez, 'Editar a golpe de clic', La Opinión, 11 novembro 2005, p. 72. 
 
Sinala que Edicións da Rotonda nace ao abeiro dos máis de trescentos blogs en activo que 
existen actualmente en Galicia, para poñer a disposición dos usuarios da rede a libre 
descarga de contidos  musicais, audiovisuais e literarios, como a novela gratuíta O home 
inédito, de Carlos Meixide. Salienta, ademais, a publicación do making off da novela e a 
posibilidade de comunicarse co creador, "algo que satisfai moito tanto a autores como a 
consumidores", segundo María Yáñez, responsábel do proxecto. 
 
- Rebeca Fernández, 'WWW 'A Rotonda' edita na web', El Correo Gallego, 'El Correo 2', 
'Internet', 13 novembro 2005, p. 5. 
 
Informa do inicio da andaina do web, que desde o día 7 de novembro ás 21.20 horas 
permite a descarga gratuíta da novela de Carlos Meixide, O home inédito. Sinala que María 
Yáñez, responsábel do proxecto, tomou a idea de experiencias similares existentes na rede, 
como Acuarela, traficantes de sueños ou boingboing.net, que utilizan a licenza Creativa 
Commons.  
 
- Natalia Álvarez , ''A base dos potenciais lectores en galego está en Internet'', Faro de 
Vigo, 'Faro da Cultura', nº 143, 'Entrevista', 24 novembro 2005, p. 3. 
 
Entrevista a María Yáñez, responsábel do proxecto Edicións da Rotonda, a primeira 
editorial galega que utiliza licenzas Creative Commons (o que implica, segundo explica 
Yáñez, que Edicións da Rotonda non realiza explotación comercial dos contidos dispostos 
no web). Sinálase  a boa acollida da páxina, que xa conta con máis de catrocentas descargas 
da primeira novela  editada, O home inédito, de Carlos G. Meixide.  
 
Ediciós do Castro 
(http://www.sargadelos.com/ga/edicios.html) 
 
 
 
Editorial Casals 
(www.editorialcasals.com) 
 
 
 
Editorial Kalandraka 
(www.kalandraka.com) 
 
 
 
El Caserón de Milagros Oya 
(www.nenos.com) 
 



 
 
El rincón de Otilia Seijas 
(www.otiliaseijas.com) 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Jose Matamoros, 'Un combinado de conciencia', La Voz de Galicia, 'Patio de vecinos', 27 
marzo 2005, p. L11. 
 
Xunto con outras noticias non relacionadas coa literatura galega dá noticia da creación da 
web www.otiliaseijas.com <http://www.otiliaseijas.com> na que a escritora recolle datos 
dela e da súa obra. 
 
 
Estudios Galegos 
(www.vieiros.com/estudiosgalegos) 
 
 
 
Fillos de Galicia 
(www.fillos.org/fillos/) 
 
 
 
Flying carpet 
(www.flyingcarpet.ch) 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Belén López, 'Arte para unha alfombra máxica', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 16 
marzo 2005, p. 74. 
 
Explícase que o proxecto "Flying carpet" consiste na presentación conxunta da obra de 
cento sesenta e cinco mulleres de todo o mundo en exposicións paralelas en cadanseus 
países,. Dise que mesturan arte e literatura transgredindo as lindes do convencional e que 
cada unha transmite no seu código particular algo relacionado co tema 'Visións e enerxías 
desde a perspectiva das mulleres'. Anúnciase que a exposición está aberta no Pazo da 
Cultura de Pontevedra e que os seus contidos poden verse na web www.flyingcarpet.ch 
<http://www.flyingcarpet.ch>. Por último, dise que son dezaseis as creadoras galegas das 
cales participan con texto e imaxe Uxía Blanco, Susana Fernández e Yolanda Herranz, e 
con poesía Olga Patiño, Ánxeles Pena, Luz Pozo e a falecida Luísa Villalta á que se lle 
rendeu unha homenaxe improvisada na inauguración da exposición.  



 
 
 
Foro literario 
(www.geocities.com/foroliterario/FLGalegoN.html) 
 
 
 
Fundación Castelao 
(http://terra.es/personal/castelao/) 
 
 
 
Galicia encantada 
(www.galiciaencantada.com) 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Xosé Miranda, 'Galicia encantada', A Nosa Terra, nº 1.177, 'Enxeños e criaturas', 26 maio 
2005, p. 32. 
 
Descríbese a web www.galiciaencantada.com <http://www.galiciaencantada.com> como 
"imprescindible" pola cantidade de datos recollidos sobre o transmundo galego, sobre todos 
eses seres, lendas, mitos, contos e similares que compoñen a Galicia imaxinaria. Dise que a 
busca pode iniciarse por nomes, topónimos ou seguindo os apartados propostos coma A 
Morte, Augas, Literatura ou Xeografía mítica, por exemplo, e que o coordinador de 
contidos é Antonio Reigosa. Por último, inclúense dúas lendas tiradas da web de xeito 
ilustrativo. 
 
 
- Ana Rodríguez, 'Coidado coa meiga de dentes verdes', La Opinión, 'El Domingo', nº 263, 
30 outubro 2005, pp. 2-3. 
 
Estudo sobre a tradición oral galega en que se fai referencia ao web 
www.galiciaencantada.com, afirmando que o autor Antonio Reigosa leva máis dunha 
década investigando co Equipo Chaira  sobre estas cuestións. 
 
- José Alonso, 'La 'Galicia encantada', de Antonio Reigosa', El Progreso, 'Al paso', 31 
outubro 2005, p. 88. 
 
Entre outras cuestións alleas á literatura, fai referencia a Galicia encantada, "Enciclopedia 
da fantasía popular de Galicia". 
 
Galicia Solidariedade 
(http://www.chantada.com/solidariedade/) 
 



 
 
Galicia Viva 
(www.galiciaviva.org) 
 
 
 
galicreques 
(www.galicreques.com) 
 � 
 
 
Galipedia 
(http://gl.wikipedia.org/wiki/Galipedia) 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- Maré, 'Galipedia, o edén da lingua', Galicia Hoxe, 'Maré', 9 setembro 2005, p. 42. 
 
Salienta que a versión galega da enciclopedia de acceso libre Wikipedia conta xa con 7.425 
artigos, o que supón a multiplicación por cinco no transcurso dun ano, xa que en setembro 
de 2004 contaba con 1.642 entradas en galego. 
 
GÁLIX 
(www.oepli.org/galix) 
 
 
 
Grupo Edelvives 
(www.edelvives.es) 
 
 
 
Instituto da Lingua Galega 
(http://www.usc.es/ilgas/) 
 
 
 
Ir Indo Edicións 
(www.irindo.com) 
 
 
 
Jaureguizar 
(www.geocities.com/jaure2000) 
 



 
 
Kiko Neves 
(www.arrakis.es/~kikoneves/) 
 
 
 
La maleta ~ página de Óscar Villán 
(http://ovillan.com) 
 
 
 
Libraría Couceiro 
(www.iaga.com/couceiro/index.stm) 
 
 
 
Lúa Gris. Espacio para a poesía galega 
(http://www.luagris.net/) 
 
 
 
Marilar Aleixandre 
(www.terra.es/personal8/rfacal/) 
 
 
 
Martin Codax 
(http://cervantesvirtual.com/bib_autor/Codax/) 
 
 
 
Museo Castelao 
(www.museocastelao.org) 
 
 
 
Nadir 
(www.arrakis.es/~rojea/nadir.htm) 
 
 
 
Necesariamente X 
(http://mais.vieiros.com/necesariamentex) 
 
 
 
O Espello 
(www.terravista.pt/Enseada/6172/espello/index.html) 
 



 
 
O Pica-Folla 
(http://www.o-pica-folla.org) 
 
 
 
O Q do mundo 
(www.ctv.es/USERS/luz) 
 
 
 
Omnibus 
(www.revistaomnibus.com/) 
 
 
 
Ourizo Azul 
(www.ourizoazul.org) 
 
 
 
Patronato da Cultura Galega 
(www.internet.com.uy/pcgalega) 
 
 
 
Páxina de Avelaíña 
(http://geocities.com/Area51/Shadowlands/7336/index.htm) 
 
 
 
Pepe Carreiro 
(www.terra.es/personal7/pecarrei/) 
 
 
 
Polaqia 
(http://www.inicia.es/de/kikebenlloch/polaqia) 
 
 
 
Por conto alleo 
(www.vieiros.com/rlts.asp) 
 
 
 
primerapersona 
(www.primerapersona.com) 



 
 
 
Real Academia Galega 
(www.realacademiagalega.org) 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- MARÉ, 'A rede na rúa Tabernas', Galicia Hoxe, 'Maré', 3 xaneiro 2005, p. 31. 
 
Dá noticia da creación en curso da páxina web 'Realacademiagalega.org' como medio de 
achegamento á cidadanía e describe algún dos servizos e informacións que oferta: unha 
historia da institución, o seu organigrama con distinción entre membros numerarios e non 
numerarios, datos sobre o Día das Letras, conexión vía correo electrónico cos seus 
departamentos e un apartado bibliográfico. 
 
 
 
Rede Meiga 
(http://www.opacmeiga.rbgalicia.org) 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- R.M., 'Nace Meiga, un buscador de libros por todas as bibliotecas galegas', Galicia Hoxe, 
'Maré', 6 outubro 2005, p. 37. 
 
Faise eco da presentación no Milladoiro do proxecto Meiga por parte da conselleira de 
Cultura e Deporte, Ánxela Bugallo. Sinala que este é un novo sistema de busca de libros, 
que permite acceder aos fondos de todas as bibliotecas de Galicia. Recolle as palabras da 
conselleira, que afirmou que con este sistema trátase de facer "esquecer a vella idea de que 
unha biblioteca é un almacén de libros e substituíla por algo dinámico". 
 
- L.S., 'La 'Rede Meiga' permitirá buscar libros en todas las bibliotecas', El Progreso, 
'Cultura y comunicación', 6 outubro 2005, p. 80. 
 
Nota sobre a presentación da Rede Meiga, da que se afirma que servirá para modernizar a 
rede de bibliotecas de Galicia como un dos eixos fundamentais dentro da política de 
fomento da lectura e apoio ao sector do libro. 
 
Redes Escarlata 
(http://www.redesescarlata.org/) 
 
 



 
Sala Nasa 
(www.salanasa.com) 
 
 
 
Sotelo Blanco 
(www.corevia.com/~sotelo/index.html) 
 
 
 
Suso de Toro 
(www.ywz.com/susodetoro) 
 
 
 
Tempus Naturae 
(www.geocities.com/Paris/Rue/8653/index2.htm) 
 
 
 
Voz de Galicia 
(www.lavozdegalicia.com) 
 
 
 
Xabier Frías Conde 
(teleline.terra.es/personal/roxavi/homepage.htm) 
 
 
 
Xanela da cultura 
(www.xaneladacultura.com) 
 
 
 
Xornal Electrónico da Universidade de Santiago de Compostela 
(www.usc.es) 
 
 
 
Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 
(www.xunta.es/conselle/cultura/index.htm) 
 
 
 
Yolanda Castaño 
(http://fyl.unizar.es/delegacion/palabras/40/40.html) 



 
 
 
Yolanda Castaño 
(www.yolandacastano.com) 
 
 
 
Referencias varias: 
 
- E.P., 'Yolanda Castaño presenta a súa web na Coruña', Galicia Hoxe, 'MARÉ', 12 xaneiro 
2005, p. 41. 
 
Anúnciase a presentación da web www.yolandacastano.com 
<http://www.yolandacastano.com> desta autora Premio Nacional da Crítica 1999, no 
Forum Metropolitano da Coruña. 
 
 
- C.F., 'O estreno da páxina web de Yolanda Castaño', Diario de Pontevedra, 'Vivir aquí', 
13 xaneiro 2005, p. 77. 
 
Dá noticia da presentación da web de Yolanda Castaño www.yolandacastano.com 
<http://www.yolandacastano.com>, da que se destaca o entorno multimedia, o 
plurilingüismo e a interactividade. Dise que a web foi posible grazas aos amigos da 
escritora, (que fixeron por exemplo as traducións ao francés ou ao alemán), que a música é 
do seu irmán Alberto e que permite contactar con ela por correo electrónico. Por último, 
oferce un resumo bibliográfico sobre a escritora. 
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