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Nota previa
Un ano máis, e van xa dezasete, achegamos aos interesados en coñecer cómo se
desenvolveu a Literatura galega en Galicia e fóra dela, o Informe de literatura
correspondente ao ano 2011, o primeiro observatorio literario galego con características
que van máis alá dunha base bibliográfica, xa que non só achega a creación senón tamén
a recepción de todo tipo de obras literarias, así como doutros elementos sistémicos,
acompañados todos eles dunha descrición do seu contido, e mesmo da súa historia
cando de revistas e premios se fala. Este Informe poderase consultar no CD-ROM,
como en anos anteriores, e tamén na web do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación
en Humanidades (http://www.cirp.es) en recursos en liña, en formato PDF, ou ben
directamente no buscador Google: Informes de Literatura, onde ademais se poden
consultar todos os Informes dende o ano 1995.
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 2011 e, dentro deste tipo de soporte, nas súas
máis diversas manifestacións: monografías, libros colectivos, revistas, xornais etc.
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 2011 (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 o 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, Diario de León, El Mundo e El País,
neste Informe tamén dende a edición galega. 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 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 atinxe 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), Anuario de Estudios Medievales, CLIJ (Cuadernos de Literatura Infantil y
Juvenil), La Coronica, Cuadernos de Estudios Gallegos, Humanista, Estudos
Lingüísticos, Leer, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, Mealibra. Revista de
Cultura, Primer Acto, Qué leer día a día, Revista de poética medieval, REEL (Revista
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Electrônica de Estudos Literários), Romania, Serta, Setepalcos, Signum, Studi
Medievali e Lazarillo. Tamén nesta orde de cousas, queremos avisar o lectorado de que,
case exclusivamente, nos temos dedicado a consultar as revistas de maior difusión, pero
que somos conscientes da existencia 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.
No apartado IX Revistas, no que se fai unha biografía da publicación, non dos traballos
que contén, a non ser as achegas de creación, dado que se describen no apartado
anterior, só biografaremos aquelas que teñen ISSN, as demais que chegan ás nosas
mans, como xa dixemos, serán descritas por medio dos seus traballos en Publicacións en
Revistas. Os Anuarios que non teñan ISSN e si ISBN serán descritos como monografías
(Apartado V.1). Tamén neste apartado acollemos as revistas que se ofrecen en edición
facsimilar.
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, Lois Pereiro. Entre outras
cousas, esa decisión serviunos para que a bibliografía que se produciu no ano 2011
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.
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 w), para contribuír a unha mellor
interpretación da realidade cultural galega.
Neste Informe seguimos a matizar os marbetes de apartados, así engadimos en cada un,
os denominados “Apéndices”, de habelos. Estes cambios responden a suxestións dos
usuarios en prol dunha mellora do Proxecto. Tamén, debido á implantación das novas
tecnoloxías, sobre todo ao uso da internet, decidimos non describir os folletos editoriais
dado que se poden consultar nas páxinas web das editoras, información que
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consideramos suficiente. Pola mesma razón eliminamos o apartado de Páxinas web,
dada a proliferación de buscadores potentes, portais e blogs englobadores.
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 ou ben colaboraron neste
proxecto nalgún momento do proceso de elaboración ou nalgún aspecto puntual, como é
o caso de Andrea Álvarez Pino e Berta Dávila Fernández.
Blanca-Ana Roig Rechou
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I. NARRATIVA
I.1. NARRADORES GALEGOS
Alfaya, An, Vía secundaria, Premio Novela por Entregas La Voz de Galicia 2010,
Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Literaria. Narrativa, xuño 2011, 104 pp. (ISBN:
978-84-9914-284-5).
Novela coral de An Alfaya (Vigo, 1964) na que catro personaxes (Nora, Obdulia, o seu
pai, Anselmo, e Hilario), que non se coñecen entre eles, se ven envoltos nun accidente
ocorrido nun día de choiva nunha das vías secundarias dun polígono industrial. Nora,
unha muller alcólica que traballa no polígono, atropela co seu coche a Anselmo e o seu
can e foxe deixando ambos os dous corpos na estrada. Por outra banda, Hilario, un
mecánico, topa con eles, pensa que foi el quen os atropelou, pero non consegue atopar
unha explicación atinada sobre os feitos. Obdulia, a filla de Anselmo, marcha da casa o
mesmo día do accidente sen deixar rastro e sen saber nada dos feitos. Nora, na súa
fuxida, acaba co coche nunhas matogueiras e remata por morrer atrapada no interior do
vehículo. Hilario suicídase despois de perder o seu traballo e a súa muller ese día.
Anselmo é trasladado ao hospital e, unha vez recuperado, no camiño á casa en taxi,
sofre un infarto e volve ao centro médico.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Vítimas da soidade”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 427, “Letras
en galego”, 13 agosto 2011, p. 10.
Sinala que esta obra acadou o premio de novela por entregas de La Voz de Galicia e que
o resultado é un texto que se adapta con solvencia ao constrinximento do seu espazo e
mais a unha distribución capitular predeterminada. Subliña o seu acaído ritmo
argumental e apunta que é unha novela chea de preguntas que se tentan responder e que
convida á reflexión.
- Vicente Araguas, “Unha novela por entregas”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”, n.º 761, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 24/ “Novela por entregas”, Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 691, “Libros”, p. 30/ “Unha novela por entregas”, El Ideal
Gallego, “La Galería”, n.º 691, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 25 setembro 2011.
Comeza subliñando que esta obra lle causou boa impresión e comenta que An Alfaya
domina os rexistros da narración para enganchar o lectorado. Tamén indica que esta
novela por entregas “pode aspirar a algo máis que ser digna” e remata asegurando que
se nota que a autora ten a súa orixe na literatura infantil.
- Francisco Martínez Bouza, “Cavorcos de soidade”, La Opinión, “Saberes”, n.º 348,
“Letras galegas”, 15 outubro 2011, p. 6.
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Faise unha achega a esta obra, da que se destaca como principais características o seu
fío narrativo e o ritmo argumental axeitado. Asemade apúntase que presenta acenos da
novela negra.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, “Libros”,
n.º 384, 22 setembro 2011, p. VII.
Nesta sección fixa saliéntase que a temática desta obra xira entorno á soidade e á
incomunicación e que se trata dunha novela coral que consegue manter a atención do
lectorado en todo momento. Tamén se seleccionan Proceso e encarceramento de
Ramón Piñeiro. 1946-1949 (2011), de Xosé Manuel Dasilva; A gaivota/ O tío Vania
(2011), de Antón Chékhov; e Os Megatoxos e a cara oculta de Lúa (2011), de Anxo
Fariña.
- Dolores Vilavedra, “Pintan Bastos”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das letras”,
23 setembro 2011, p. 9.
Coméntase que, a pesar de que as editoriais non están a pasar por un bo momento
económico e que a crise afecta sobre todo ás traducións, aínda se publican cousas
interesantes como Vía secundaria (2011), de An Alfaya. Destácase que se ofrece unha
trama interesante e ben trabada arredor de cuestións de actualidade e que os personaxes
están definidos con eficacia. Menciónanse tamén outras obras como A verdade sobre
Marie (2011), de Jean-Philippe Toussaint; a versión galega e anotada dos Sonetos de
William Shakespeare; Cartas do cárcere (2011), de Antonio Gramsci; Todas as
mulleres que fun (2011), de Andrea Nunes Brións; C (2011), de Tom McCarthy;
Despois da medianoite (2011), de Salma; In vino veritas (2011), de Francisco Castro;
Brasil no centro (2011), de Xavier Rodríguez Baixeras e Cuando Compostela subió el
telón (2011), de Alejandra Juno.
- Xosé Carlos Caneiro, “Setembro ‘out”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 433, “A
outra mirada”, “Club dandi”, 24 setembro 2011, p. 13.
Recomenda a lectura de varias novelas, entre as que se atopa Vía secundaria, de An
Alfaya, da que subliña que está ben escrita e que é un “cruce de camiños por mor da
continxencia”.
- Camilo Franco, “Quixen ser escritora e lectora”, La Voz de Galicia, 29 outubro 2011,
contracuberta.
Entrevista á escritora An Alfaya con motivo da presentación en Vigo desta novela, que
aparece en formato libro despois de ser gañadora do Premio de Novela por Entregas de
La Voz de Galicia 2010 e publicada nas páxinas deste xornal. Nela fálase da diferenza
entre publicar unha obra por entregas ou facelo en formato libro e da estrutura da obra.
Alonso, Álex, Xénero Imperfecto, Premio VI Certame de relatos de muller Matilde
Bares 2010, limiar de María Navarro, pról. Xosé Alfredo Naz Fernández, Bueu:
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Concello de Bueu. Concellaría de Igualdade, marzo 2011, 88 pp. (ISBN: 978-84-6065375-2). u
Novela curta de Álex Alonso (Vigo, 1968) de denuncia social do maltrato que abre cos
agradecementos do autor e cunha dedicatoria “A Eva, creada a partir da costela dun
home, e a todas as miñas mulleres”. A continuación, no limiar de María Navarro, faise
unha reflexión sobre o título da novela e coméntase que parte da vida cotiá. A historia
transcorre polos vieiros da realidade, pero facendo referencias á arte cinematográfica
que serven para diminuír a tensión, até o punto de que os protagonistas se converten en
actores da súa propia película, na que a realidade supera a ficción. Deseguido, no
prólogo de Xosé Alfredo Naz Fernández, destácase que nesta novela a traxedia está
descrita dun xeito fermoso e brillante; así, o lector parece estar a ver unha película nun
cinema. A historia está dividida en doce capítulos, narrada por un narrador omnisciente
e localizada temporalmente dentro dun marco de varios anos, espacialmente en lugares
pechados. A protagonista, Lela Corvaceiras, estudante leda e faladora de Historia da
Arte en Santiago de Compostela, coñece accidentalmente a Xacobe Fungueiriño, un
estudante de Bioloxía e xinete de curros. Pouco a pouco comezan unha relación
amorosa na que viaxan e quedan cos seus amigos. Mais Lela cada vez fala menos para
evitar as discusións con Xacobe. Casan e Lela queda embarazada. Xacobe desexa ter un
neno e cando Lela se decata de que espera unha nena séntese mal polo seu home, xa que
a ela lle dá igual o que veña. Cando llo comunica, recibe o seu primeiro maltrato físico.
Xa levaba anos recibindo maltrato psicolóxico. Xacobe pídelle perdón á súa muller e ela
perdóalle, pero despois veñen varios anos nos que lle dá malleiras continuamente. Nace
Lara e uns aniños máis tarde Andresiño. Lela dá clases de Historia da Arte nun instituto,
que lle serven para esquecer o seu calvario diario. Durante as súas viaxes no tren coñece
a Lois, co que fala de cine e co que se sente moi a gusto. Pídelle a separación a Xacobe,
el malla nela até matala a ela e á súa filla Lara, sen chegar a entender que a relación con
Lois era imaxinaria e só era o que desexaba ter co seu home. Finalmente, cóntase que
circulou o rumor de que tirara o carriño de Andresiño polas escaleiras abaixo e que o
neno morrera, pero non se sabe con certeza. A portada é un debuxo da autoría da filla
pequena do autor e cada capítulo está acompañado dunha fotografía de César Carballo.
Recensións:
- Rocío Moar Quintela, “A forza dos instintos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
387, “Libros”, 13 outubro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 348, “Letras
galegas”, 15 outubro 2011, p. 7.
Afirma que este volume se estrutura en doce relatos precedidos dunha fotografía e que
nel o seu autor nos dá “unha visión da problemática da violencia de xénero dende
dentro”. Asemade asegura que os acontecementos e os lugares reais se enfían de xeito
hábil con escenas da literatura e mais do cinema.
Alonso Novelhe, Artur, Adelaida, Santiago de Compostela: Através Editora, 2011, 137
pp. (ISBN: 978-84-87305-46-7).
Primeira novela de Artur Alonso Novelhe (México D. F., 1964). De carácter intimista,
está escrita cunha prosa poética e segundo a norma reintegracionista do galego. Ábrese
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cuns paratextos en forma de dedicatoria á súa muller e ás súas fillas e cuns
agradecementos ás súas colaboradoras María do Vigo e Xemma. Conta cun prólogo no
que se anticipa información sobre os personaxes que logo aparecen na obra. Tamén
posúe un glosario con definicións de varios termos e expresións que o autor utiliza na
obra. O libro componse de doce capítulos sen título e cada un deles céntrase nun
personaxe concreto, o cal actúa como narrador e expresa os seus pensamentos e
sentimentos ocultos. Cóntase a vida da protagonista, Adelaida, dende o punto de vista
dos distintos personaxes, incluído tamén o seu. Igualmente, os reflexos dos
pensamentos e sentimentos dos distintos individuos amosan un mundo de perturbacións,
desexos e soños de liberdade e amor, que parten das dificultades de convivencia entre
eles e da excesiva individualidade. Todos os personaxes están relacionados entre si e á
súa vez con Adelaida, relacións que amosan a incomunicación das persoas, as súas
esperanzas, os seus temores etc., un conxunto que tamén permite ver as diferenzas
individuais: distintas formas de ser, de actuar e de ver a vida.
Alonso, Fran, Ninguén, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, Col. Literaria. Narrativa,
2011, 200 pp. (ISBN: 978-84-9914-302-6).
Conxunto de relatos de Fran Alonso (Vigo, 1963) centrado na convivencia entre os
veciños dun edificio, pero tamén no emprego da tecnoloxía como paradigma das formas
de relación e no individualismo, a soidade e o ruído que xera. “Veciños” (pp. 11-21) é o
primeiro dos relatos do conxunto. Conta a historia dun mozo que detesta o ruído até o
punto de ter que chamarlle a atención á súa veciña de arriba case a diario. Tras unha
temporada de visitas habituais, o rapaz acaba por darse conta de que esas visitas as fai
máis por pracer que por descontento. Co tempo múdase ao seu piso, adaptándose á vida
da rapaza até o extremo de que o novo veciño peta á súa porta pedíndolle silencio. En
“Home vello e Muller vella” (pp. 25-33) un individuo acostumado a pasar as horas en
soidade descobre un novo pasatempo observando dende a súa xanela a veciña de
enfronte, unha señora que pasa día e noite tecendo. A muller chega a desaparecer
envolta no novelo de la que ela mesma tece, feito ante o que o señor acode ao seu
rescate. A sorpresa é maiúscula cando, ao cortar o nobelo de la, recibe unha nena
envolta en sangue en lugar da muller que esperaba. “Estilo de vida” (pp. 37-57), relata a
historia de Sara, unha rapaza que escapa da cidade farta da súa frialdade e ruído,
buscando un sitio máis tranquilo onde vivir. Tras pasar por varios lugares distintos,
acaba decatándose de que en todos eles bota de menos algo que a cidade lle ofrecía,
polo que acaba por volver ao seu fogar inicial. En “Comunidade literaria” (pp. 61-69) os
tres protagonistas, escritor, crítico e lectora, reflicten tres perspectivas diferentes con
respecto á literatura. “Vacacións” (pp. 73-95) conta a aventura que emprende Lonely,
que marcha só de viaxe para mudar de ar. Acaba por ser unha mala experiencia, pois a
imposibilidade de telo todo controlado, como a distancia ás gasolineiras ou o mal
funcionamento dos caixeiros automáticos, fai que o protagonista se sinta vencido.
“Ninguén” (pp. 99-107), o relato que dá título ao conxunto, está protagonizado por un
individuo semellante ao do primeiro relato, un rapaz que rexeita o ruído e goza do
silencio e da tranquilidade. No seu caso, o piso no que vive ofrécelle ambas as cousas.
O problema xorde ao entender que esa paz é froito da soidade, pois vive nunha especie
de edificio pantasma, no que os demais pisos están baleiros. Finalmente, chega á
conclusión de que este non é o seu estado ideal. En “Esperando” (pp. 147-153)
preséntase unha cita a cegas á que o home descoñecido non acode, ao tempo que se
reflicte todo o que a muller pensa del segundo pasan as horas. “Lista de correo” (pp.
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157-193) é o derradeiro relato. O seu protagonista é un escritor obsesionado coa idea
dos hoax. A súa investigación fai que sexa el quen acabe por mandar un destes correos
“trampa” a un grupo político do que o acaban de expulsar. Ao final de cada unha destas
narracións aparece un apartado con correos electrónicos relacionados co tema tratado no
relato que o precede.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Anonimia e convivencia”, La Voz de Galicia, “ Culturas”, n.º 437,
“Letras en galego”, 24 outubro 2011, p. 14.
Preséntase a obra como un conxunto de historias de temática cibernética que comeza
cunha introdución sobre a definición do termo hoax. Dise que esta palabra vén definida
como falsas cadeas de cartas que se envían por medio do correo electrónico e das redes
sociais, coas que nos preparan para recibir correo lixo e fan que as lendas urbanas se
multipliquen. Por outra banda, o autor fai reflexionar a través da situación dos límites e
das fronteiras visíbeis e tanxíbeis entre a ficción e a realidade. Engade que nesta e
noutras obras (como son a novela Silencio e os poemarios Persianas, pedramol e outros
nervios e Balada solitaria) se recapacita sobre a vida e as relacións que mantén o ser
humano contemporáneo en comunidade, achegándose ao individualismo e á soidade.
Finalmente, afírmase que Fran Alonso non perdeu a orixinalidade e a frescura coa que
comezou a súa creación literaria galega e gañou reflexión, precisión e profundidade.
- Dolores Torres Martínez, “Con prosa amistosa”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
390, “Libros”, 3 novembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 352, “Letras
Galegas”, 12 novembro 2011, p. 6.
Indícase que se trata dun conxunto de relatos sobre a vida moderna e das incongruencias
e contradicións que latexan baixo a aparencia de normalidade. Saliéntase que se
aprecian nos personaxes síntomas da alienación e que os conflitos entre o común e o
privado, o rural e o urbano, a realidade e a ficción parten da imposibilidade de
adaptación ao medio e da dependencia cara aos aparellos tecnolóxicos e á realidade
paralela. Coméntase que se trata dunha prosa fácil que substitúe o ritmo dos diálogos
polo do chat, abordada dende a piedade, o humor, o arrepío ou a crítica das relacións
humanas na sociedade actual.
- Armando Requeixo, “Os ruídos solitarios de Fran Alonso”, Diario de Arousa, “O
Salnés Siradella, n.º 723, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, p. 26/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 700, “Letras atlánticas”, p. 32/ El Ideal gallego, “La Galería”, n.º 700,
“Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, p. 32, 27 novembro 2011.
Comézase cunha indicación de que Fran Alonso manifesta na súa produción literaria
unha tendencia á hibridación interxenérica. A continuación, saliéntase que esta obra ten
como eixe central o asunto da incomunicación humana e, moi especialmente, da
derivada da soidade dos habitantes das cidades. Indícase que nos dez relatos teñen
cabida o retrato comunitario e psicosocial, o simbolismo, a relectura metacrítica, o
fantástico puro, os relatos do obsesivo e as trampas destrutoras da identidade presentes
no ciberespazo. Considérase que o epílogo do autor é innecesario por non conseguir
aclarar nada a aqueles que non levaron a cabo unha lectura axeitada.
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Referencias varias:
- Ana Baena, “Tento dar conta do que acontece ao meu redor, interpretándoo sen o
xulgar”, Atlántico Diario, “Vigo”, 11 outubro 2011, p. 15.
Conversa con Fran Alonso onde comenta que neste libro reflexiona sobre a veciñanza
cunha mirada indiscreta e que tamén analiza como inflúen as novas tecnoloxías no noso
hábito de comunicación.
- Fernando Franco, “Ninguén’, dijo Fran”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 19
outubro 2011, p. 12.
Comenta que aínda non leu esta obra, pero que, polo seu argumento, trata dos modos de
relación entre as persoas nas sociedades urbanas de hoxe, coas redes sociais de por
medio.
- Dolores Vilavedra, “Tempo de devalar”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 28 outubro 2011, p. 10.
Entre outros asuntos, faise referencia á saída do prelo deste conxunto de relatos, dos que
se sinala que desenvolven algúns dos temas favoritos do autor.
- Jaureguizar, “Un zume que non estaba só”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, “Libros”,
29 outubro 2011, p. 60.
Coméntase que nesta obra Fran Alonso narra a soidade que non se filtra polas paredes,
senón polas redes sociais.
- Teresa Cuíñas, “A invisibilidade é unha estratexia que nos oprime”, El País,
“Galicia”, “Luces”, 4 novembro 2011, p. 9.
Entrevista a Fran Alonso na que explica que esta obra explora a condición humana,
partindo da vida nas cidades e Internet.
- Xosé Carlos Caneiro, “Imprescindible”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 445, “A
outra mirada”, “Club dandi”, 17 decembro 2011, p. 11.
Recoméndase a lectura desta obra por ser actual e conflitiva e estar ben escrita.
Alonso López, Anabel, Café só, Cangas do Morrazo: Edicións Morgante, col.
Mudanzas, 2011, 94 pp. (ISBN: 978-84-15166-25-2).
Volume que acolle dezaoito microrrelatos da autoría de Anabel Alonso López (As
Pontes, 1968), unidos pola presenza da emoción contida e dos sentimentos encontrados,
de mulleres fortes, tenras e bravas que loitan por manter a ilusión de vivir; e pola
observación con melancolía do mundo exterior, ao tempo que se produce a inmersión
nos pensamentos dos protagonistas. “Té ruso” (pp. 9-14) conta a historia dunha muller,
Victoria, que coñece un rapaz na biblioteca mentres estuda, fala con el e van tomar un té
ruso e un café. En “Nova York” (pp. 15-18) reprodúcense os recordos dunha moza, que
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van aflorando mentres adorna a árbore de Nadal. Lembra a súa viaxe a Nova York e o
atropelo sufrido logo dunha noite de xolda. En “Figos” (pp. 19-22) unha rapaza que
asiste ao funeral dun familiar. Cando o enterro remata, a súa tía dálle un figo que
saborea como ningún outro. Máis tarde o seu mozo chámaa para ver unha película e ela
ofrécelle a el outro figo. “Shonagon” (pp. 23-31) reflexiona sobre os pequenos praceres
que a vida ofrece nalgún momento e comenta certos infortunios que poden sobrevir sen
avisar. “Raquel” (pp. 33-37) presenta como temática principal a dicotomía estabelecida
entre o amor en parella e o amor sen compromiso. Pablo ten como parella formal a
Sofía mentres que Raquel é a súa amante. Sente unha grande atracción por Raquel pero
tamén recoñece que Sofía lle dá un punto de estabilidade importante. Sofia déixao e
finalmente ela e Raquel acaban sendo amigas e falando sobre el sen saber que Pablo
estivo coas dúas. En “Monstros” (pp. 39-42) relátase como unha muller lle comunica ao
seu mozo que padece unha enfermidade grave. Motivado pola posibilidade de perdela,
este cambia a súa actitude e é moito máis atento e agarimoso con ela. En “Hospital” (pp.
43-46) unha rapaza sofre un accidente de tráfico e chama dende o hospital ao seu exmozo. El vaina ver por cumprir pero sen amosar afecto ningún por ela. A moza séntese
soa e pensa en suicidarse. “Sangue” (pp. 47-49) conta como os restos de sangue que un
rapaz deixara, logo dunha hemorraxia que o levara á morte, son conservados pola súa
moza na casa, xa que ela segue aínda convalecente do suceso. “A casa” (pp. 51-54)
conta a busca por parte dunha enfermeira dunha casa para mudarse a ela. En “Burla”
(pp. 55-57) nárrase o medo dunha muller aos animais como os cans e os ratos. “A
comida” (pp. 59-63) relata como unha muller prepara con moita ilusión unha comida
para os seus seres queridos e estes finalmente comunícanlle que non poden asistir e fica
soa. En “Batuta” (pp. 65-77) a protagonista, Soledad, vai mercar unha batuta e un
instrumento, co que consegue formar parte nun grupo de música para seguir flirteando
co seu director. En “Stella” (pp. 79-81) unha muller gaña un premio de lotaría e merca
unha casa nunha cala da praia. Moitos dos familiares dos mariñeiros afogados van
procurar os seus corpos alí e ela consólaos. “A catedral” (pp. 83-87) relata a ledicia
dunha muller polo feito de xubilarse e poder descansar e gozar máis da vida. Porén, ten
medo de enfermar ou morrer ao volverse tan maior ou perder as ganas de vivir. En “A
chamada” (pp. 89-94) reprodúcese o recordo que garda unha muller dun fracaso
amoroso. Ela opina que nunca foi querida por ninguén e pregúntase se realmente merece
ou non esta situación de soidade.
Referencias varias:
- N. V., “Anabel Alonso: ‘A literatura é unha das mellores cousas da vida, é
terapéutica”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 10 decembro 2011, p. 17.
Entrevístase á escritora pontesa Anabel Alonso López con motivo da presentación desta
súa primeira obra que cualifica de “estimulante colección de contos” publicados por
Edicións Morgade.
- C. A., “La escritora Anabel Alonso presenta en la Casa Dopeso su primera obra”, El
Progreso, “A Chaira”, 23 decembro 2011, p. 16.
Infórmase de que Anabel Alonso presentará na Casa Dopeso esta súa primeira obra
publicada.
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Ameixeiras, Diego, Historias de Oregón, Premio de Novela por Entregas La Voz de
Galicia, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Literaria. Narrativa, n.º 313, novembro
2011, 104 pp. (ISBN: 978-84-9914-312-5).
Novela de Diego Ameixeiras (Lausanne, Suíza, 1976) na que, ao longo dos trinta e un
capítulos que a compoñen, relátanse unha serie de historias que achegan os aspectos
máis escuros da cidade de Oregón, espazo no cal se desenvolven os feitos. Diana
Maroto, unha rapaza brasileira de vinte anos, desaparece nesa localidade. A policía
inicia a busca sen éxito até que un equipo de mergulladores atopa o corpo a tres
quilómetros da ponte do Bibei. Descóbrese que fora tirada ao río logo de ser apuñalada.
A súa compañeira, Camelia V. P, unha prostituta, viu como a asasinaban e tenta recadar
diñeiro para axudarlle á nai a repatriar o corpo. A doutora Carme M. T. fica sen palabras
cando Rafael B.D., un enfermo psiquiátrico, se presenta na súa casa cun ramo de rosas
como expresión da admiración que sente por ela. Como non é correspondido, matará a
filla da doutora. Aurora P. G., unha doante cero positivo, é maltratada polo seu home e
acabará sendo asasinada por este. Uns brigadistas antiincendios esfórzanse por parar un
lume que percorre a ladeira do monte. O culpábel é un individuo relacionado co tráfico
de drogas, que sairá impune ao autoinculparse Rafael. Todas estas historias mestúranse
en Oregón, a cidade cero, un lugar sombrío no que os seus habitantes viven nas marxes,
entre a precariedade e os proxectos truncados pola fatalidade. O seu conxunto configura
un retrato das inxustizas e contradicións das sociedades urbanas de hoxe en día.
Recensións:
- Dolores Vilavedra, “Rosalía e as baleas”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 16 decembro 2011, p.11.
Entre outras obras literarias, analízase esta e coméntase que sabe a pouco por estar
publicada orixinalmente como novela por entregas. Indícase que se aprecia certa
confusión no desenlace dalgunha das tramas e unha presenza menor dos achados que
caracterizan o estilo de Diego Ameixeiras.
- Ramón Nicolás, “Fronteiras vitais na cidade Cero”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
445, “Letras en galego”, 17 decembro 2011, p. 9.
Coméntase que esta obra foi premiada na undécima edición do premio de Novela por
Entregas La Voz de Galicia. Dise que encaixa perfectamente no ronsel da produción
literaria galardoada en edicións anteriores dese concurso e que segue unha continuidade
estilística e de xénero dentro da traxectoria do propio Diego Ameixeiras ao configurar
unha trama próxima ás fronteiras do xénero negro. Saliéntase que se fai patente o
contido crítico e reflexivo proxectado na realidade social contemporánea e que se trata
dunha herdanza de autores como Vicente Risco ou Eduardo Blanco Amor. Dise que esta
obra desenvolve “as claves motrices dos modos de relación contemporáneos”
introducindo as distintas personaxes a través da desaparición dunha moza brasileira.
Coméntase que a conseguinte contextualización do desfile humano ten como clave o
infortunio, a precariedade e as dificultades que se irán articulando na violencia
machista, a cobiza polo poder político ou a inestabilidade laboral. Finalmente

17

menciónase que é “unha obra que vai alén do simple divertimento e agocha moitas máis
cousas”.
Bardelás, Silvia, Unha troita de pé, Pontevedra: Edicións Barbantesa, col. Narrativa,
2011, 118 pp. (ISBN: 978-84-938859-4-6).
Novela de Silvia Bardelás (Vigo, 1967) que ten como tema principal a busca interior do
propio eu. Ábrese cun paratexto en forma de dedicatoria (“Para Sandra”). Ten como
protagonista a Xulio, un home galego que, de súpeto, comeza a sentirse enfermo. Na
procura dunha resposta á súa doenza, desprázase a Suecia, a un hospital especializado
en enfermidades descoñecidas. Pero non só fai unha viaxe a outro país, senón que tamén
realiza unha viaxe cara ao seu interior. No hospital coñece a María, unha moza galega
de nacemento que lle fai de intérprete para poder entenderse coa doutora e a unha moza
que tamén está doente e que lle recomenda relatar a súa vida para recuperarse. Así
comeza a escribir, lembrando, a través de múltiples analepses, a súa nenez, a vida cos
seus pais e irmáns, o seu avó Paco, o seu paso polo instituto, a Marta, a moza da que
estaba namorado e que marchou a Dinamarca levando un segredo con ela e coa que
tantos anos despois decide poñerse en contacto. Conta ademais a súa difícil historia con
Paula, coa que tivo o seu único fillo, Xan, ao que rememora con agarimo e ten ganas de
dar unha aperta. Esta obra conta con outro personaxe secundario un tanto especial, o río,
ao que se alude continuamente.
Betanzos, Plácido, Paravea no inferno, A Estrada: Fervenza, 2011, 73 pp. (ISBN: 97884-96368-51-4)
A novela do escritor e profesor Plácido Betanzos (Palmeira, 1952) conta, despois das
presentacións institucionais, cun Limiar de Román Arén no que enxalza a figura do
autor e destaca o seu compromiso coa lingua, coas xentes e co seu pobo, de maneira que
ofrece un marco contextual á obra que se desenvolve a posteriori. O relato, distribuido
en seis capítulos, fala de como a vida dos traballadores e das traballadoras do mar
experimenta grandes mudanzas coa chegada dos industriais. Así, deixa de ser a súa unha
produción agrícola e mariñeira de autoconsumo, debido aos importantes cambios na
concepción socioeconómica. Narra como esta situación supuxo maiores desigualdades,
sen unha lexislación que protexera o sector e sen recursos educativos que lles permitisen
loitar polos seus intereses. A trama xira ao redor de tres figuras principais: Don Pascual,
industrial a quen describe como asoballador; O Laberco (Santiago García), que define
como un mariñeiro loitador e inconformista, e o Monicreque (Ricardo Diéguez),
mariñeiro que destaca por ser medorento e “lamecús”. A obra está ambientada na vida
dura ligada á Ría e configura un relato realista de sinxeleza estilística.
Referencias varias:
- C. G., “Plácido Betanzos presenta ‘Paravea no inferno’ en Ribeira”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 14 maio 2011, p. 39.
Infórmase da presentación da obra Paravea no inferno do escritor Plácido Betanzos.
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Bóveda, Jorge Emilio, A habitación secreta, Noia: Editorial Toxosoutos, col. Nume,
2011, 115 pp. (ISBN: 978-84-15400-05-9).
Novela de Jorge Emilio Bóveda (Ourense, 1975) dedicada a “Josefina, miña sombra ó
camiñar”. Organizada en quince capítulos sen título e encabezados por números
romanos, conta a historia de Antón, un home de mediana idade con moitas aspiracións
culturais, pero que se ve atrapado nun traballo mecánico e básico e atopa a súa única
saída nun amor non correspondido pola filla universitaria do seu mellor amigo, un home
con problemas de alcoholismo.Todo cambia cando o protagonista acepta un ascenso e
se traslada a outra cidade. Volta logo de varios anos para comprobar que o mundo que
deixou atrás mudou radicalmente: o seu amigo morreu de hepatite e a que fora o seu
amor platónico é agora unha muller obesa, cun fillo do seu anterior mozo e casada cun
home da idade de Antón, polo que o protagonista se dá conta de que alí xa non lle queda
nada e marcha por onde veu.
Cacheiro Varela, Maximino, Historias da Boule d’or/Contos da paixón erótica, limiar
de Xosé Lois García e Pedro Malvín, Noia: Editorial Toxosoutos, col. Nume, 2011, 165
pp. (ISBN: 978-84-92792-96-2).
Volume de relatos de Maximino Cacheiro Varela (A Coruña, 1943). Contén un limiar
de Xosé Lois García intitulado “Maximino Cacheiro Varela no seu relatorio esencial e
existencial”, onde describe ao autor como un “perfecto arquitecto na arte de fabular”.
Neste limiar debulla tamén a configuración dos relatos, que presentan diversas vidas en
tránsito enmarcadas nos faladoiros da Boule d’or no parisiense barrio latino. Inclúese
ademais un limiar de Historias da Boule d’o asinado por Pedro Malvín co título
“Historias’ e ‘Contos’, bohemia e paixón” que, entre outras cuestións, nomea algúns
intelectuais que pasaron por este café, como Agustín García Calvo, Rafael Sánchez
Ferlosio ou Amancio Prada. Considera que o autor pretende render homenaxe a estas
xentes, creando historias máis ou menos fabuladas co fin de presentar o espírito dunha
época, a modo de flashes, para que o lectorado fique cun efecto de “encandilamento
máxico”. As Historias da Boule d’or e os Contos de paixón erótica son partes
independentes unha da outra, e que nada ou pouco teñen que ver entre si. As Historias
da Boule d’or, dedicadas a “todos os exiliados que loitaron pola democracia en todo o
mundo”, son dezanove relatos curtos, escritos en terceira persoa, que comezan sempre
presentando o personaxe (Gilberto; Macías; Eddy; Esmeralda; Leonardo...). Interesan os
aspectos particulares de cada unha destas vidas (pequenos burgueses, bohemios,
prostitutas, criminais etc.), que loitan por cambiar o mundo coas súas propias
circunstancias, particulares e colectivas, que lles tocou vivir nuns tempos convulsos,
previos e posteriores ao maio do 68. Obsérvase que moitos deles son persoas fuxidas da
ditadura española. Os Contos de paixón erótica, que se abren cunha cita de Marilyn
Monroe, van acompañados de quince ilustracións de Antolín Cacheiro Varela. Tamén
escritos en terceira persoa, caracterízanse pola súa brevidade e reescriben temas ou
motivos eróticos, a través de personaxes provenientes do mundo mitolóxico, como é o
caso de “A Venus das peles”, “Tristán e Iseo”; do ámbito bíblico, como “Xudit e
Holofernes”; e do eido máis propiamente literario, como “Dafnis e Cloe” ou “Dido
entrégase a Eneas”.
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Recensións:
- Héitor Mera, “Admirable sincretismo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 394,
“Libros”, 24 novembro 2011, p. VI.
Coméntase que nesta obra o autor lembra os faladoiros dos que foi partícipe no Boule
d’or nas décadas dos sesenta e setenta. Dise que se trata dunha serie de relatos de curta
extensión nos que os personaxes son sabiamente caracterizados baixo un sincretismo
admirábel e nos que as paixóns e o faladoiro son o nexo común. Saliéntase que o autor
non só pretende amosar unha época senón tamén uns sentimentos e isto faino grazas a
que coñece ben o xénero do conto literario e sabe como desenvolverse creativamente
nel. Recoméndase esta lectura entretida, cun humor ás veces melancólico e na que o
final é sempre sorprendente.
- Marta Otero, “Da bohemia parisina ao erotismo clásico”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 445, “Letras en Galego”, 17 decembro 2011, p. 10.
Dise que se trata dun libro de relatos breves no que o autor fai unha serie de descricións
coas que retrata, entre ficción e realidade, os exiliados políticos, entre eles moitos
galegos, que fuxiron ao barrio latino de París e que se citaban no faladoiro da Boule
d’or. Coméntase que buscaban a liberdade, escapando do seu país onde a represión
impedía que esta se fixese realidade. Saliéntase que se fai mención dalgúns faladoiros
aos que deron orixe estes individuos e que se ilustran os seus sobresaltos e paranoias na
procura dunha liberdade que se manifestaba nun sentimento libertario con excesos
sexuais. Ponse de relevo tamén que un erotismo moi sutil enlaza esta primeira parte da
obra cunha segunda na que o autor narra unha viaxe pola mitoloxía a través das
relacións amorosas.
Carrodeguas, Esther F., Collage, Cangas de Morrazo: Edicións Barbantesa, 2011, 45
tarxetas, (ISBN: 978-84-937330-9-4).
Obra de Esther Carrodeguas que se presenta como un xogo literario composto de
corenta e cinco tarxetas que, a modo de baralla, permite ao lector a súa lectura de
diferentes formas segundo como se ordenen os naipes. Deste xeito, a obra consta de
corenta e cinco relatos breves que recollen, como escenas independentes, as reflexións,
as ideas e incluso as emocións dos seus personaxes principais: Alberto e Alicia. Un dos
aspectos máis relevantes desta obra é a relación metaficcional que se estabelece entre o
personaxe de Alicia e o narrador, ao que esta acusa de xogar a ser Deus. Un exemplo da
metaficción presente no texto recóllese nunha das escenas descritas nas tarxetas: “Alicia
está un pouco desilusionada de si mesma. Críase tan única, tan importante. A medida
que crece como personaxe decátase de que se pasea polo resto dos libros, polo resto das
ideas, é só un collage, e tamén se se gusta, camiña triste de si mesma...”. En definitiva,
narra a historia de amor entre Alberto e Alicia, a través de diferentes escenas que tratan
de mostrar as paixóns, as inquedanzas e os desexos dos dous namorados, así coma
reflexionar arredor do seu papel como personaxes dunha historia.
Referencias varias:
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- A. M., “O lector vira o protagonista”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 11 xuño 2011, p.
38.
Explícase que esta obra é un “xogo literario” formado por corenta e cinco tarxetas que
ofrecen diferentes historias en función da orde que o lectorado lle dea. Apúntase que
todas elas teñen un argumento e temática en común: a historia de amor de Alberto e
Alicia.
- María Celeiro, “Esta obra é unha especie de xogo para o lector”, El Progreso, “Lugo”,
1 outubro 2011, p. 12.
Conversa con Esther F. Carrodeguas na que afirma que este volume son corenta e cinco
tarxetas cunha historia diferente en cada unha delas, pero con tres personaxes en común:
Alicia, Alberto e unha escritora.
Castaño, Yolanda e Andrea Costas (coeditoras), Cociñando ao pé da letra, Vigo:
Editorial Galaxia, 2011, 175 pp. (DL: VG 282-2011).
Volume colectivo repartido polos supermercados Gadis con motivo do Día das Letras
Galegas, no cal varios autores e autoras galegos describen literariamente unha serie de
receitas, que se adxuntan con fotografías de Andrea Costas, e a listaxe dos ingredientes
necesarios. Comeza a obra cun limiar de Yolanda Castaño (Santiago de Compostela,
1977) no que se estabelece unha comparación entre a literatura e a cociña e explica o
contido da obra. As escritoras e os escritores que participan son:
- Anxos Sumai, “Retornos. Crema de cenorias”, pp. 8-15.
Breve relato de Anxos Sumai (Catoira, 1960) que trata sobre unha serie de viaxes
sorprendentes e a sensación de soidade que se perde en canto come a crema de cenorias
da súa nai.
- Helena Villar Janeiro, “Un herdo singular moi gorentoso. Sopa Elvira”, pp. 16-23.
Helena Villar Janeiro (Becerreá, Lugo, 1940) comeza cunha brevísima biografía da súa
nai e da súa arte culinaria, salientando a sopa de pataca que, despois de xantala o día de
San Xoán de 1944, soubo a que ía ter un irmán.
- Celso F. Sanmartín, “Colle o que comas. Xantar para un 18 de agosto”, pp. 24-31.
Relato de Celso F. Sanmartín (Lalín, 1969) no que cita unha curiosa noticia relacionada
cun anaco de pan e logo conta que foron á horta a recoller varias hortalizas para elaborar
unha serie de receitas que se amosan a continuación.
- Carmen Blanco, “Iris de verduras. Prato de cores”, pp. 32-39.
Carmen Blanco (Lugo, 1954) comenta que a súa nai cociñaba un manxar que a filla da
autora denominou prato de cores cando o viu por primeira vez pola cor das diferentes
verduras das que está feito.
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- Rosa Aneiros, “Ushuaia. Centola galega (que non ‘fueguina’)”, pp. 40-47.
Rosa Aneiros (Valdoviño, 1976) fala dos seus avós e do significado que ten comer
centolas para eles.
- Lupe Gómez, “Pílula cosmopolita. Pisto multiétnico e multicolor”, pp. 48-55.
Lupe Gómez (Fisteus, Curtis, 1972) describe cousas que pode facer mentres cociña
pisto, xa que tarda unha hora en facelo.
- Fina Casalderrey, “Un vampiro á mesa. Empanada de millo de croques”, pp.56-63.
Fina Casalderrey (Xeve, Pontevedra, 1951) conta que o día do sétimo aniversario de
Migueliño a súa avoa fixo empanada de millo de croques entre o pensamento do cativo
de que o mozo da súa irmá era un vampiro.
-Xavier Rodríguez Baixeras, “Un enlace brusco e gustoso. Bonito ao forno con
‘caponata”, pp. 64-71.
Xavier Rodríguez Baixeras (Tarragona, 1945) elabora atún con pisto siciliano.
- Marga do Val, “Fausto virá cear connosco. Coello ao xeito de Isolina”, pp. 72-79.
Marga do Val (Vigo, 1964) describe a receita en forma de traxedia inacabada.
- Xabier P. Docampo, “So aquestas abelaneiras frolidas. Peixe sapo en prebe de abelás e
albariño”, pp. 80-87.
Xabier P. Docampo (Rábade, Lugo, 1946), conta a receita paso por paso até a súa posta
na mesa, incluíndo as racións que tocan por comensal e as que sobran.
- Xosé María Álvarez Cáccamo, “Formas esféricas. Tortilla de patacas”, pp. 88-95.
Xosé María Álvarez Cáccamo (Vigo, 1950) considera popular a tortilla de patacas e fala
da variedade coa que pode elaborarse.
- Chus Pato, “Da horta do meu irmao. ‘Musaka”, pp. 96-103.
Chus Pato (Ourense, 1955), a partir do diálogo coa súa nai, transcribe só o parlamento
da nai facendo a receita en cuestión e divagando sobre os máis diversos asuntos
familiares.
-Xavier Castro, “A pataca do océano. Bacallau electoral”, pp. 104-111.
Xavier Castro (Cangas, 1954) compara o bacallau coa pataca pola súa abundancia
converténdoo nun manxar popular que se cociñaba como encargo do candidato político
para inclinar a balanza electoral.
- Xabier Cordal, “Tags: autovía, pitas, cyborg. Ovos e friame”, pp. 112-119.
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Xabier Cordal (A Coruña, 1956) indica onde vive o autor, na máis profunda natureza do
bosque, mentres cociña a receita.
- Lucía Aldao, “Taxi. Bocata de Felicidade”, pp. 120-127.
Lucía Aldao (A Coruña, 1982) elabora, en forma de poema, catro sinxelas receitas na
busca de que ninguén pase fame.
- Marica Campo, “Memoria na memoria. Pescada reenchida”, pp. 128-135.
Marica Campo (Val do Mao, O Incio, Lugo, 1948) cociña, mediante unha conversa coa
súa nai, pescada reenchida, receita propia do santo da bisavoa da autora.
- Agustín Fernández Paz, “O saber que vén de lonxe. Orellas”, pp. 136-143.
Agustín Fernández Paz (Vilalba, 1947) sitúase nun ano de finais dos cincuenta en
Vilalba cociñando orellas coa súa nai para avanzar no tempo até situarse no século XXI
cociñando a mesma receita coa súa filla.
- Cándido Pazó, “Fideo posguerra. Tacos de fideo”, pp. 144-151.
Cándido Pazó (Vigo, 1960) explica unha receita mediante a reprodución dunha conversa
coa súa nai.
- María Reimóndez, “No ollo da rosca. Rosquillas de xerez”, pp. 152-159.
Perspectiva omnisciente da autora, María Reimóndez (Lugo, 1975), de como a súa avoa
Marina cociña as roscas.
- Antón Lopo, “Sweet dreams. Doce de marmelo”, pp. 160-167.
Xa dende pequeno di Antón Lopo (Monforte de Lemos, 1961) que gozaba do doce de
marmelo que cociñaba a súa nai e que proviña do antigo marmeleiro da súa casa de
Monforte.
- Manuel Lourenzo, “Para o neno, a sobremesa. Chulas”, pp. 168-175.
Manuel Lourenzo (Ferreira de Valadouro, 1943) resalta o pracer de comer e do encontro
co sabor dun manxar gozado na infancia e salienta a receita das chulas.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Para ler e comer polos ollos”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
428, “Letras en Galego”, 20 setembro 2011, p. 10.
Considera esta obra unha “moi feliz iniciativa” editorial e destaca que, xunto cunha
vintena de microtextos nos que os seus autores describen “leberrimemente” as súas
receitas gastronómicas preferidas, incorpora unhas magníficas fotografías de Andrea
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Costas. Asemade salienta que as autoras e os autores pertencen a diferentes xeracións,
formacións e espazos xeográficos vitais.
- Laura Caveiro, “Fresco e alegre”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 385, “Libros”,
29 setembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 348, “Letras galegas”, 15 outubro
2011, p. 6.
Destácase que neste libro se funde a tradición e a modernidade nunha mestura de
literatura, fotografías e receitas gastronómicas. Recálcase asemade o seu carácter
“alegre e fresco”.
Referencias varias:
- maré, “Versos para casa”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Cara ao 17 de maio”, 12 maio
2011, p. 24.
Fálase deste libro coordinado por Yolanda Castaño e ilustrado por Andrea Costas que
versa sobre “as relacións da arte de escribir coas artes culinarias”. Indícase que inclúe
textos de vinte e un escritores.
- Nuno Besteiro, “Receitas de palabra: as letras galegas convídannos ao xantar máis
literario”, El Correo Gallego, “Tendencias. Sociedad. Ciencia. Cultura. Ocio”, 14 maio
2011, pp. 54-55.
Fálase desta obra coordinada por Yolanda Castaño e ilustrada por Andrea Costas.
Infórmase de que nela participan máis de vinte autoras e autores. Apúntase que o
volume será repartido co gallo do Día das Letras Galegas.
- Nuno Besteiro, “Receitas de palabra”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Volume”, 14 maio
2011, p. 30.
Fálase deste volume coordinado por Yolanda Castaño e ilustrado por Andrea Costas.
Explícase que nel participan máis de vinte escritores galegos.
- C. P., “Vinte e un escritores levan ao lector á cociña”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
15 xuño 2011, p. 38.
Fálase deste libro coordinado por Yolanda Castaño e no que participan vinte e un
escritores. Apúntase que a parte fotográfica correu da man de Andrea Costas.
- Manuel Rivas, “Somos o que comemos ou somos o que lemos?”, El País, “Galicia”,
“Luces”, 17 xuño 2011, p. 12.
Refírese a esta obra coordinada por Yolanda Castaño e ilustrada por Andrea Costas.
- Dolores Vilavedra, “O mundo desde outras perspectivas”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 1 xullo 2011, p. 10.
Despois de se referir a varias obras comenta que esta que nos ocupa é un achegamento á
arte culinaria por parte de artistas da palabra.
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- Marta García Márquez, “Rivas destapa o silencio do seu libro cunha lectura en
Méndez Núñez”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 4 agosto 2011, p. 17.
Infórmase de que se presentará esta obra dentro das actividades da XL Feira do Libro da
Coruña coa presenza das editoras, de Víctor Freixanes e mais de Lucía Aldao e Xabier
P. Docampo. Ademais, dáse conta da participación na Feira de Manuel Rivas, quen
presentará a súa última novela, Todo é silencio, e de Miguel Sande, quen asinará
exemplares de A vida fóra.
- Iria Valcarce, “Literatura na cociña”, Diario de Pontevedra, n.º 582, “Revista”, “Mil
primaveras máis”, “Reportaje”, 21 agosto 2011, pp. 6-7.
Sinala que este volume é unha mestura entre unha guía de cociña e unha obra puramente
literaria e que conta coa colaboración de máis de dúas decenas de autores galegos que
amosan o seu quefacer literario e culinario.
- María L. Viñas, “Calentita y deliciosa sopa de letras”, El Progreso, “Vivir”,
“Literatura y gastronomía”, 29 setembro 2011, pp. 52-53.
Indica que Cociñando ao pé da letra é unha obra a medio camiño entre a literatura e a
cociña, que reúne a vinte e un escritores e máis que conta co traballo fotográfico de
Andrea Costas.
- Xosé Carlos Caneiro, “Polifonía”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 435, “A outra
mirada”, “Club dandi”, 8 outubro 2011, p. 15.
Cítase este libro, do que se sinala que é “un auténtico libro de praceres”.
- Belén López, “A empanada de millo de croques de Fina Casalderrey, no menú do
Culturgal” , Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 28 outubro 2011, p. 78.
Indícase que o Culturgal organiza un xantar literario no que se degustarán receitas
presentes nesta obra.
Castro, Francisco, In vino veritas, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 299, xuño
2011, 380 pp. (ISBN: 978-84-9865-379-3).
Novela de Francisco Castro (Vigo, 1966) na que se aborda o xénero policial en clave de
parodia e que deita unha ollada crítica sobre algunha das corruptelas da sociedade
actual, na que os medios de comunicación se mesturan cos intereses empresariais e os
baixos instintos e o telelixo que aparva a unha cidadanía durmida. Reflexiónase tamén
sobre os límites da convención social, traspasados polas televisións, a clase política e a
hipocrisía global. Comeza cun paratexto en forma de dedicatoria (“Para Tere”). Xulio
Míguez é un detective afeccionado á enoloxía que leva unha vida monótona, moi
afastada da clásica figura do detective privado. A súa amiga dende a infancia, Marta
Ruiz, da que está totalmente namorado, é a presentadora de moda dun programa no que
se conta a vida dos famosos. Acostumado a resolver casos sinxelos, non máis aló de
maridos ou mulleres infieis e fillos que non van a clase, a cousa cambia cando é
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contratado por Carolina Vilabranca, dona das adegas máis importantes da zona. Esta
quere pescudar quen é a persoa que lle está a mandar unhas comprometidas fotos do seu
desaparecido marido, Lois Durán, realizando prácticas sadomasoquistas cunha
descoñecida. Míguez comeza por solicitar axuda a Marta, xa que está metida no mundo
dos famosos, e remata por atoparse nunha complexa historia inzada de sorpresas. Nos
oito primeiros capítulos, con carácter introdutorio, exponse o caso de Carolina
Vilabranca. A continuación a obra divídese en dez bloques, con varios capítulos cada
un, iniciados con cada un dos puntos do “Decálogo da novela policial”, de Raymond
Chandler, o que acentúa o estilo de novela negra. Péchase o volume cun fragmento da
obra A vaidade dos Duluoz, de Jack Kerouac.
Recensións:
- María Dolores Villanueva Gesteira, “Unha novela perversamente intelixente”, Grial.
Revista galega de cultura, n.º 191, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xullo, agosto e
setembro 2011, pp. 83-84.
Comenta que é unha obra de cincuenta e seis capítulos que abarca o tema da denuncia
social. Explica que Marta Ruíz e Xulio Míguez serán os protagonistas encargados de
mostrarnos estas historias de infidelidades e amores, tocados sempre pola perspectiva
do viño. Opina que a perversión está presente en toda a obra, destacada na voz narrativa,
que o autor emprega para acompañar a historia e enchela de matices.
- Ramón Nicolás, “Unha (nova) historia de amor coa idiocia catódica de fondo”, La Voz
de Galicia, “Culturas”, n.º 423, “Letras en galego”, 16 xullo 2011, p. 13.
Explica que neste volume o seu autor nos ofrece unha novela intensa, paródica e
suxestiva que critica o “telelixo”. Considera que podería ser un dos libros do verán de
2011. Indica que recrea os vimbios dunha historia de amor cun pano de fondo dominado
polas relacións persoais e opina que é unha novela para debater e discutir “cando acaba
a súa lectura”.
- Xosé Carlos Caneiro, “Epifanías”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 427, “A outra
mirada”, “Club dandi”, 13 agosto 2011, p. 12.
Con respecto a este libro indica que nel están os principais ingredientes dunha novela: a
intelixencia, a prosa coidada, o divertimento, a emoción, o ritmo e a orixinalidade.
Cualifícao como “texto paródico”e, finalmente, recomenda vivamente a súa lectura.
- Dolores Martínez Torres, “Como tribuna de opinión”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 384, “Libros”, 22 setembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 346,
“Letras galegas”, 1 outubro 2011, p. 7.
Coméntase o argumento desta novela “case canónica”, que é cualificada como un relato
que presenta un “retrogusto forte, talmente como un viño dos bos”e, asemade, faise
unha comparación coa obra Fahrenheit 451.
- Dolores Vilavedra, “Pintan Bastos”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das letras”,
23 setembro 2011, p. 9.
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Coméntase que, a pesar de que as editoriais non están a pasar por un bo momento
económico e que a crise afecta sobre todo ás traducións, aínda se publican cousas
interesantes como In vino veritas (2011), de Francisco Castro. Sinálase que as claves
desta obra que parodia as convencións do xénero detectivesco radican na combinación
de ambientes e personaxes dispares e o contraste coa figura convencional do detective.
Menciónanse tamén outras obras como A verdade sobre Marie (2011), de Jean-Philippe
Toussaint; a versión galega e anotada dos Sonetos de William Shakespeare; Cartas do
cárcere (2011), de Antonio Gramsci; Todas as mulleres que fun (2011), de Andrea
Nunes Brións; e Vía secundaria (2011), de An Alfaya; entre outras.
- Armando Requeixo, “A narrativa furiosa de Francisco Castro”, Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 696, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La
Galería”, n.º 696, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 33, 30 outubro
2011.
Destácase que esta novela realiza unha parodia das convencións do xénero policial, con
chiscadelas metaliterarias. Coméntase que se verte unha crítica chea de sarcasmo á
colectividade idiotizada polo lixo televisivo e á hipocrisía social. Censúrase a
reiteración na narración ao volver unha e outra vez sobre o xa contado. Indícase que a
historia se focaliza a través dun narrador omnisciente que ás veces se confunde co autor
implícito. Sinálase que se entende necesaria esta escolla para achegar as aclaracións e
apelacións para levar a cabo a escrita paródica, pero que en ocasións se fai excesiva a
omnipresenza narradora. Finalmente fálase desta obra como unha metanovela fresca de
lectura amena.
Referencias varias:
- XDG, “Unha visión real da televisión”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 30 xullo 2011,
p. 40.
Explica que este libro é unha parodia da novela policial e que remata sendo unha “dura
crítica á sociedade ensimesmada diante do televisor”. Asemade cualifícaa como “novela
furiosa”.
- Marta García Márquez, “Comeza a 40 edición da Feira do Libro con beas expectativas
de vendas e de público”, Diario de Ferrol, “Provincia”, p. 16/ El Ideal Galego, “A
Coruña”, p. 15, 2 agosto 2011.
Fálase da Feira do Libro da Coruña e indícase que cumpre corenta edicións. Infórmase
dos títulos dalgunhas obras que o público pode atopar, como por exemplo esta que
agora nos ocupa.
- Yolanda Vidal, “El libro se hace fuerte en verano”, Atlántico Diario, “Verano”, 9
agosto 2011, p. 14.
Reflexiona sobre as lecturas do verán e sobre as tendencias da novela actual. Con
respecto ás preferencias en lingua galega cita, entre outros, a Domingo Villar e a
Agustín F. Paz, ao tempo que sinala que In vino veritas é unha das novidades do
momento que chega con forza e na que se critica o mundo do xornalismo rosa actual.
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Menciona tamén o repunte nas vendas de Memorias dun neno labrego co motivo do
cincuenta aniversario da súa publicación.
Dalonga, Pío, Coa sombra do teu nome, O Grove: TodoGrove Edicións, 2011, 112 pp.
(ISBN: 978-84-939599-0-6).
Novela de Pío Dalonga, pseudónimo de Manuel Guillán Besada (O Grove, 1962), na
que, adoptando un ton autobiográfico, narra en primeira persoa o que lle sucedeu no
verán de 2006, cando se namorou dunha rapaza que ía de vacacións á vila onde vivía
Pío. El non sabía nada da vida dela, nin a chamaba por teléfono, pero regaloulle uns
libros moi caros e tiña o espello do armario empapelado cunha foto dela nun xornal e
mais un poema escrito por ela. Pasou todo o verán percorrendo as rúas da vila para
poder encontrarse con ela. Mentres tanto, paraba en todos os bares da vila e
embebedaba, pois era adicto a beber cervexa. Tiveron varias citas casuais durante o
verán, pero a ela sempre lle parecía mal o que el facía ou dicía e acababa marchando
enfadada. Os seus enfados duraban pouco, até que un día Pío recibiu unha carta dela
pedíndolle que a esquecese. Dos paratextos que emprega pódese dicir que o libro está
dividido en dez capítulos e son múltiples alusións a outros escritores e poetas.
Díaz Díaz, Xosé, Fraquezas, Mandaio-Cesuras-A Coruña: Biblos Clube de Lectores,
col. Mandaio, n.º 43, 2011, 117 pp. (ISBN: 978-84-15086-10-9)
Primeiro volume de relatos do escritor e profesor Xosé Díaz Díaz (Lugo, 1980) no que
se acollen catro relatos que foron galardoados ou que recibiron mencións e accésits en
varios premios convocados en Galicia, e dous relatos inéditos. O nexo de unión dos seis
relatos é a fraqueza humana ante distintas situacións. “O Galbao” (Mención no XXVII
Certame Nacional de narracións breves Modesto R. Figueiredo, pp. 9-38) é un extenso
relato de difícil comprensión polo narrador omnisciente, o constante cambio de voces
secundarias e os saltos temporais. Cóntase a morte do Galbao por un disparo fortuíto do
mosquete dun mozo que respondeu a outros disparos, información que só coñece o
falecido e o lectorado. Os personaxes secundarios da historia non sospeitan a verdade de
como se produciu a súa morte e só lamentan a perda e dor dos seus familiares. “Fobias e
Filias” (pp. 39-41) ficcionaliza brevemente as reinvencións de novos tipos de relación
que se estabelecen entre os dous protagonistas en distintos momentos das súas vidas,
pese a saber que a súa relación está “teimudamente abocada ao fracaso”. En “Nun
edificio” (XIX Premio Ourense de Contos, pp. 42-60) relátanse distintas accións e
situacións que viven os inquilinos nos seus pisos e no ascensor dun edificio. “Lupanar”
(Accésit no XXVIII Certame Nacional de narracións breves Modesto R. Figueiredo, pp.
61-93) é a historia dun asasinato dobre, o dunha parella homosexual na que Mauro,
cliente frustrado e agresivo do lupanar, mata a Martiño. O microrrelato “A alma no
estómago” (pp. 94-96) toma o título da técnica haragei, na que está adestrado o
protagonista, o sumotori e estudante Nakuiama, e narra a ameaza que sofre por delatar a
membros dos baixos fondos de Tokio centro. Acode á cita que lle marcan e reacciona
loitando contra cinco matóns a soldo na praia de Kirasaku, un combate que “non vai
rematar xamais”. E “O ollo alleo” (V Premio Os Viadutos, pp. 97-117) é a narración en
primeira persoa dun mozo palestino, Alí Jahara, quen relata o seu devir cotián e as súas
vivencias e as da súa familia, sitiada por un muro. Como fixo a súa amada irmá Namir e
como fará no futuro o seu medio irmán pequeno, pese á desaprobación da nai, decide

28

inmolarse como mártir pola causa de Hamás co convencemento de que a única solución
para a súa patria porque cre que “os mártires non finan; só mudan”.
Recensións:
- Rocío Moar Quintela, “Desexo e violencia”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
376, “Libros”, 9 xuño 2011, p. VI.
Indícase que este volume está formado por seis relatos (‘O Galbao’, ‘Filias e fobias’,
‘Lupanar’, ‘A alma no estómago’ e ‘O ollo alleo’) que, malia a súa heteroxeneidade
dende o punto de vista do contido e da forma, teñen como fío condutor uns
protagonistas movidos polo desexo e a violencia. Coméntase o contraste existente entre
aspectos como o multiperspectivismo e as innovacións na linguaxe coa utilización da
fraseoloxía popular e coloquial. Finalmente, lóase a evolución técnica do autor.
- Ramón Nicolás, “Existencias plurais, traxedias comúns”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 431, “Letras en Galego”, 10 setembro 2011, p. 14.
Comenta que este libro compilatorio recolle seis “pezas premiadas en diversos
galardóns” e que resaltan pola súa pluralidade temática, de estruturas e de recursos
técnicos empregados. Tamén sostén que nesta obra conflúen ecos de autores universais
con outros da nosa tradición.
Referencias varias:
- C. P., “As fraquezas dos persoaxes é o fío que une estes relatos”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 13 maio 2011, contracuberta.
Fálase da presentación deste volume no que se recollen seis relatos, catro dos cales
foron premiados en certames como o Modesto R. Figueiredo. Indícase que todos eles
están protagonizados por personaxes que viven situacións extremas.
Díaz Castroverde, Fernando, Microbios e outros paquidermos, Premio Narrativa Breve
Repsol 2011, Vigo: Editorial Galaxia, colección Literaria, n.º 305, novembro 2011, 134
pp. (ISBN: 978-84-9865-406-6).
Volume que recolle cento vinte microrrelatos de Fernando Díaz Castroverde (Lugo,
1967) no que se tratan temas de diversa índole. Cada un deles leva un título de
importancia no relato. Todos teñen unha estrutura independente e unha extensión que en
poucas ocasións excede as vinte liñas. Nesta obra pódese atopar a “Aladino e a
lámpada”, pasando pola historia do home lobo “Lupus”, até a microeconomía,
embalsamadores, faquires, espías ou a “Princesa e o sapo”. O último relato é o que lle
dá título ao libro. Na obra o autor actualiza o concepto de fábula. Nestas pequenas
historias de ficción están moi presentes a retranca, a ironía e incluso o cinismo. Son
microrrelatos intelixentes, transgresores, de crítica mordaz e estudada intención
alegórica, que levan á reflexión e que potencian unha lectura irónica chea de
simbolismo que o lectorado debe descifrar.
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Diéguez, Lois, A poutada do Oso, Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, col.
Narrativa, n.º 273, xuño 2011, 303 pp. (ISBN: 978-84-8487-204-7).
Nesta novela de temática realista de Lois Diéguez (Monforte de Lemos, 1944), o
protagonista é un recoñecido publicista, de nome Iván Marrube Soutelo, que está a pasar
unha crise persoal tras o fracaso do seu matrimonio con Edith, o que o mergulla no
alcohol. Nárrase de forma lineal e con miudeza descritiva a vida de Iván, nacido no seo
dunha familia labrega e humilde, nunha aldea do Val de Lemos, en Outeiro, un home
que cambia de actitude cando coñece a Edith, unha moza dunha clase social poderosa,
xa que é filla de Antonio Garza de las Heras, un exitoso empresario. Esta situación
lévao a renegar das súas orixes, dos seus pais, polos que sente vergoña, e tamén do seu
verdadeiro amor, Rosa, para trasladarse a vivir á Coruña. Este cambio produce un
conflito interior no personaxe que se transmite paso a paso. Outro dos personaxes
capitais da novela é Rosa, presente dende o principio, a pesar de non formar parte da
acción, xa que o seu recordo invade continuamente a Iván. Dende que acode ao
Entroido de Salceda e cree tela visto, obsesiónase por saber que foi dela. Rosa
representa, polo tanto, a poutada do oso, que é a poutada tamén da memoria. O
protagonista tamén se traslada a África, nun proceso de procura da súa identidade, onde
descobre unha cultura totalmente afastada da súa realidade, a máis grande das pobrezas
e o amor pola propia Terra. O tema principal é a procura da identidade e a volta ás
raíces do protagonista, ao lado dun conflito entre o mundo rural e o mundo urbano, da
diferenza xeracional que se detona con respecto ás xeracións mozas, representadas por
Noemí, filla de Iván, e o seu namorado, Iago, que valoran as súas orixes rurais e non
rexeitan a súa lingua.	
  
Referencias varias:
- X. L. Q., “Lois Diéguez presenta en Salcedo su nueva novela”, El Progreso, “Ribeira
Sacra”, 24 febreiro 2011, p. 20.
Anúnciase a presentación na casa de turismo rural A Salanova de Salcedo desta obra de
Lois Diéguez.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 25 febreiro 2011, p. 94.
Anúnciase a presentación da novela A poutada do oso (2011), de Lois Diéguez, na Casa
de turismo rural A Salanova, na Proba de Brollón.
- Toño Parga, “El escritor Lois Diéguez presentó en Salcedo su última novela, ‘A
poutada do Oso”, El Progreso, “Ribeira Sacra”, 27 febreiro 2011, p. 22.
Fálase da presentación desta obra e ofrécense breves indicacións do argumento,
indicando que o punto de partida é a tradicional saída do Oso que se realiza no Entroido
de Salcedo.
- Isidro Novo, “Literatura e entroido,” Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”, “Rúa
Pendurada”, 9 marzo 2011, p. 4.
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Ofrécese unha crónica da presentación desta novela. Indícase que a base argumental da
obra é o Entroido que se celebra en Salcedo.
- Felipe Senén, “A poutada do oso de Salcedo”, La Opinión, “Opinión”, “O labirinto do
alquimista”, 13 marzo 2011, p. 32.
Refírese a esta novela que se centra no Entroido de Salcedo, o cal ten como eixo central
a figura do Oso.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 22 marzo 2011, p. 70.
Anúnciase a presentación da novela na Deputación Provincial de Lugo.
- Jaureguizar, “O Oso de Salcedo inspira a Diéguez para falar da volta ao humanismo”,
El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 23 marzo 2011, p. 52.
Dáse conta da presentación da última novela de Lois Diéguez editada en Laiovento: A
poutada do oso.
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 25 outubro 2011, p. 70.
Anúnciase a presentación da novela no Auditorio de Ferrol, da que se salienta que trata
o tema da alienación dun rapaz do rural que tenta buscar un futuro na cidade.
- N. V., “O libro propón un debate sobre a tradición e a modernidade”, Diario de
Ferrol, 26 outubro 2011, p. 14.
Coméntase que Lois Diéguez presentou na Fundación de Novacaixagalicia esta obra e
que estivo acompañado por Felipe Senén, ilustrador do libro, e Manuel López Foxo.
- X. L. Q., “Vivir un libro con huella”, El Progreso, “Ribeira Sacra”, 10 novembro
2011, p. 20.
Coméntase que os alumnos do IES Daviña Rey percorreron con Lois Diéguez, autor da
novela, os lugares nos que se inspirou e tivo lugar a trama.
- M. B., “Quen somos nós sempre está presente na miña obra”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 25 novembro 2011, contracuberta.
Coméntase que Lois Diéguez presentou esta novela na libraría Couceiro xunto con
Francisco Pillado, Filipe Serán e Teresa Moure. Indícase que está inspirada nun
personaxe do Entroido de Salcedo.
Fernández, Miguel Anxo, Lume de cobiza, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º
296, abril 2011, 284 pp. (ISBN: 978-84-9865-367-0).
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Novela detectivesca de Miguel Anxo Fernández (O Carballiño, 1955), coa que retoma
as aventuras do investigador Frank Soutelo, unha serie de novelas que iniciou con Un
nicho para Marilyn (2003), premio de novela Miguel García Barros 2002, Un luar no
inferno (2006), Tres disparos e dous friames (2008) e Frank Soutelo e o manuscrito de
Cabanillas (2010). En Lume de cobiza detense na investigación do pasamento do fillo
de Abelardo e Mercedes, unha parella da alta sociedade que se separaran. Durante as
súas vacacións en Muros, a súa curmá pídelle como favor persoal que investigue esa
morte, por ser amiga da parella. Coa colaboración de Dalia Maxino, unha detective
contratada por Abelardo para axudar a Soutelo, será quen de demostrar que as causas do
falecemento do rapaz, atribuído a unha sobredose, foi un homicidio. A acción principia
nun escenario de incendios provocados nos montes galegos a mans da xente de Marcial
Dalama, propietario dunha chea de empresas de construción. Pouco a pouco Soutelo vai
sacando á luz as orixes da prosperidade do seu negocio e con elas o que realmente lle
acontecera ao rapaz. Toda a súa investigación está narrada en terceira persoa e
mesturada con descricións de costumes e de vivencias que experimenta na súa terra
nativa, Galicia, sobre todo en Santiago, Muros e Vigo en particular. No transcurso
desta, aparecen referencias á vida deste detective en Hollywood e, con elas, outros
personaxes da novela anterior deste autor como, por exemplo, o doutor Hyeronimus
Jones, que será unha peza chave para a resolución do caso. Ao final, a responsábel do
crime, Anxélica, a man dereita de Marcial Dalama, paga o seu delito a mans do pai da
vítima. Emprégase unha linguaxe culta que agocha xiros e expresións propias da clase
social de cada personaxe.
Recensións:
- Montse Pena Presas, “Renovado Frank Soutelo”, Grial. Revista galega de cultura, n.º
191, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xullo, agosto e setembro 2011, pp. 85-86.
Comeza confesándose afortunada como amante da novela negra polo interese dos
detectives que protagonizan algúns dos volumes da nosa literatura actual: o Horacio
Dopico de Diego Ameixeiras, o Leo Caldas de Domingo Villar e o Frank Soutelo de
Miguel Anxo Fernández. A continuación destaca a peculiaridade deste último e ofrece
algúns datos sobre o seu personaxe. Seguidamente sinala que Lume de cobiza vén dar
continuidade á serie de Soutelo e nomea as outras obras nas que tamén é protagonista. A
seguir comenta o argumento e os personaxes da novela e salienta o paralelismo que
presenta coa realidade, xa que ficcionaliza feitos reais da actualidade galega. Por último,
cualifícaa de entretida, efectiva, con partes que incitan á reflexión, se ben critícalle a
escaseza de chiscadelas co cinema.
- Dolores Martínez Torres, “Co sabor do ‘noir”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
378, “Libros”, 23 xuño 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 338, “Letras galegas”, 2
xullo 2011, p. 6.
Explica que as claves da trama criminal desta novela se asentan nos lumes que en 2006
inundaron Galicia e no ladrillo. Sinala que reflicte todos os tópicos do xénero
detectivesco. Destaca tamén o seu notábel dinamismo xeográfico, que conta cun
argumento “pouco trepidante” e mais que este libro presenta unha vocación de
pasatempo lixeiro.
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- Eduardo Galán, “Un carballo medra en Malibú”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
420, “Letras en Galego”, 25 xuño 2011, p. 11.
Manifesta que a cobiza, o lume e o ladrillo coinciden no argumento desta “novela negra
de moitos quilates” e asemade salienta que novamente funciona de marabilla dentro das
regras do xénero a mestura da “serie noir norteamericana coa cultura galega”.
- Vicente Araguas, “Frank Soutelo en Galicia”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 687,
p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 687, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 28
agosto 2011.
Comenta as similitudes de Frank Soutelo con Pepe Carvalho desde o punto de vista
gastronómico e destaca que é a primeira novela na que Miguel A. Fernández trae a
Frank Soutelo a Galicia. Tamén fala do argumento desta novela, na que se entrecruzan
os lumes criminais coa burbulla inmobiliaria.
- Armando Requeixo, “Frank Soutelo por terras galegas”, Diario de Ferrol, “Nordesía”,
n.º 692, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 692,
“Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 33, 9 outubro 2011.
Explica que os enredos inmobiliarios, os asasinatos e os incendios provocados son a
cerna da trama desta novela, na que tamén podemos ver unha severa crítica á corrupción
empresarial. Indica que Frank Soutelo vén a Galicia para investigar a morte do fillo
dunha amiga da súa curmá Sara e mais que presenta unha “asistemática tradución das
insercións de textos noutros idiomas”.
Referencias varias:
- Miguel Anxo Fernández, “O detective Soutelo bótase ao monte”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 411, “Adianto editorial”, 16 abril 2011, p. 11.
Reprodúcese un fragmento desta novela de Miguel Anxo Fernández.
- A. M., “Volve o detective Frank Soutelo”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 21 maio
2011, p. 45.
Preséntase un resumo do argumento desta obra e ofrécense datos biográficos do seu
autor.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 374,
“Libros”, 26 maio 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 334, “Letras en galego”, 28
maio 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que, con humor, trata algún dos asuntos máis controvertidos da actualidade
galega. Tamén se seleccionan Svea Kött (carne sueca) (2011), de Domingo Tabuyo e
Noutra dimensión (2011), de Marica Campo.
- M. B. e M. V., “Bosques encantados”, Diario de Pontevedra, “Revista!”, n.º 571,
“Reportaje”, 5 xuño 2011, pp. 4-5.
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Partindo dunha reflexión sobre a importancia do bosque como fonte de inspiración na
literatura, menciónanse obras da literatura galega da última década, entre elas Lume de
cobiza (2011), de Miguel Anxo Fernández.
- L. Romero, “O detective Frank Soutelo investiga na comarca”, Diario de Arousa,
“Cambados”, 10 xuño 2011, p. 12.
Fálase da presentación de Lume de cobiza (2011) de Miguel Anxo Fernández. Explícase
que se trata da cuarta aventura do detective Frank Soutelo.
- Montse Dopico, “Interésame o antiheroe”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 12 xuño 2011, p.
30.
Comenta que esta cuarta entrega da saga protagonizada por Frank Soutelo é unha novela
máis social e realista, que está ambientada en Galicia e que, asemade, conta cun
protagonista máis humano.
- Xosé Carlos Caneiro, “Reconfortante”, La Voz de Galicia, “Culturas”, nº 419, “A
outra mirada”, “Club dandi”, 18 xuño 2011, p. 15.
Fálase da última entrega das aventuras do detective Frank Soutelo escrita por Miguel
Anxo Fernández.
- D. Salgado, “Ángel de la Cruz llevará al cine al detective Frank Soutelo, de Miguel
Anxo Fernández”, El País, “Galicia”, 23 xuño 2011, p. 6.
Fálase da novela de Miguel Anxo Fernández protagonizada polo detective Frank
Soutelo. Cítanse as obras anteriores da serie (Un nicho para Marilyn, Luar no inferno e
Tres disparos e dous friames). Infórmase de que a obra será levada ao cine por Ángel de
la Cruz.
- Carmen Villar, “El cineasta Ángel de la Cruz adaptará para la televisión las aventuras
de Frank Soutelo”, Faro de Vigo, “TV/Espectáculos”, 23 xuño 2011, p. 69.
Infórmase de que Ángel de la Cruz e a produtora Artemática aspiran a realizar unha
serie televisiva protagonizada por Frank Soutelo e que para isto está a buscar
financiamento.
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 171, “Leer y oír”, xullo 2011, p. 7.
Sección fixa que dá conta das novidades editoriais e do seu argumento. Entre elas,
anúnciase esta novela de Miguel Anxo Fernández.
- Dolores Vilavedra, “O mundo desde outras perspectivas”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 1 xullo 2011, p. 10.
Despois de se referir a varias obras comenta que Lume de cobiza está ambientada na
Galicia arrasada polos lumes no verán de 2006 e mais que vai ser levada ao cinema.
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- Jaureguizar, “Moito branco para negra”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 9 xullo
2011, p. 50.
Comenta que Miguel Anxo Fernández pretendeu introducir na trama central de Lume de
cobiza o roubo do Códice Calixtino, mais que recuncou, dado que non lle parecía críbel.
- R. L., “Cape Coloured’ presenta dramáticas historias de apartheid en Ciudad del
Cabo”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 9 agosto 2011, p. 15.
Comenta que hoxe, dentro das actividades da XL Feira do Libro da Coruña, se
presentará este volume coa presenza do propio autor, Ángel de la Cruz, e mais de Víctor
Freixanes.
- Maica Mouzo, “Cee empieza su jornada de literatura hoy, con la Feira do Libro 2011”,
El Correo Gallego, “Área compostelana”, 11 agosto 2011, p. 30.
Infórmase de que dentro das actividades da Feira do Libro da Cee Miguel Anxo
Fernández presentará o seu libro Lume de cobiza.
- Manuel Sambade, “La Feria del Libro de Cee empieza hoy con muy buenas
expectativas”, El Ideal Gallego, “Especial”, “Fiestas”, 11 agosto 2011, p. 25.
Indícase que no Museo Fernando Blanco de Cee se presentará hoxe pola tarde este libro
de Miguel Anxo Fernández.
- Beatriz Pallas, “Ocho obras literarias gallegas preparan su adaptación al cine”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 25 agosto 2011, p. 25.
Dáse conta de que Lume de cobiza xa ten asinada a súa conversión ao mundo
audiovisual cun filme e cunha serie baixo a dirección de Ángel de la Cruz.
- M. Beceiro, “En época de crise quizais a novela policial véndese mellor”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 11 novembro 2011, p. L2.
Conversa con Miguel Anxo Fernández na que se fala da popularidade do protagonista
desta obra, Frank Soutelo, da localización da obra (por primeira vez en Galicia), do
éxito desta entrega e da posíbel adaptación cinematográfica.
Fernández Paz, Agustín, Non hai noite tan longa, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Narrativa, n.º 303, abril 2011, 268 pp. (ISBN: 978-84-9914-252-4).
Esta novela de Agustín Fernández Paz (Vilalba-Lugo, 1947), que é a primeira que
publica nunha colección destinada a un lectorado adulto, ábrese cunha serie de citas,
que xa anuncian o contido da súa trama argumental. Entre elas, destaca a extraída de
Macbeth, de W. Shakespeare, que inspirou o seu propio título: “Reunide todo o ánimo
que poidades. Que non hai noite tan longa que non remate en día”. No “Inicio” de Non
hai noite tan longa, a voz do protagonista, un home de cincuenta anos que vive en París
e regresa á súa aldea natal por causa do pasamento da súa nai, relata á súa entrada na
casa familiar de Castroverde, onde lle aparece a imaxe borrosa de seu pai, que lle dirixe
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unhas palabras que mudan por sempre a súa vida: “Moito tardaches! Levo máis de trinta
anos agardándote” (p. 14). A seguir, ao longo de tres partes, a voz de Gabriel enfía esta
narración con tinturas de novela negra, á vez que realiza un exercicio de instrospección.
Por medio do recurso do flash-back, sitúase no momento que coñece a tráxica noticia da
morte da súa nai e viaxa a Monteverde, de onde fuxira en 1970 por non soportar a
situación creada ao ser seu pai acusado de violación e encarcerado. Tas o enterro da nai
e de regreso a París, a lectura dunha serie de cartas obrígano a regresar á súa vila natal
para coñecer a identidade do individuo polo que pagara o pai e así lograr que o seu
espírito abandone a longa espera que o tiña confinado naquela fría casa. Xa en
Vilaverde, contacta co avogado Félix Barral e a súa filla; atópase con vellos coñecidos,
entre os que está a que fora a súa noiva, Milucha, coa que ten un tórrido encontro; e
conversa con Natalia Valcárcel, a moza violada, e outras persoas que tiveran algunha
vinculación co caso ou que lle puidesen achegar a información necesaria para concluír
co crebacabezas en que se convertera a súa procura. Despois de reunir todas as pezas,
consegue saber que o autor da violación fora Alfonso de Castro, un deses mozos
fachendosos da clase poderosa, a quen busca para saldar contas e poder limpar a honra
do pai, un branco fácil por ser dos Mourelos, unha familia de anarquistas e
republicanos. Restituída a honra do pai, que falecera a consecuencia do sufrimento
provocado polo desprezo, e suturadas as feridas que durante tantos anos magoaran a
Gabriel, no “Final” prodúcese a despedida de pai e fillo. A cuberta desta novela, que
lanza unha dura crítica contra certos aspectos da sociedade e supón unha alegación a
favor da dignidade das persoas, recolle unha fotografía de Rosa Parks, quen en 1955 se
negara a cederlle o seu asento nun autobús a un branco, un acto de reivindicación
individual que tivo un papel relevante na consolidación do Movemento polos Dereitos
Civís nos EE.UU.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Non hai noite tan longa de Agustín Fernández Paz”, Festa da
palabra silenciada (Publicación Galega Feminista), n.º 27, “Actualidade”, 2011, p.
162.
Ramón Nicolás expresa a súa admiración polo autor chairego Agustín Fernández Paz e
salienta que Non hai noite tan longa é a nova obra deste escritor, quen amosa a súa
usual axilidade narrativa, a ollada cinematográfica e o seu peculiar gusto polo pasado.
Conclúe que consegue crear unha epifanía contra a desmemoria.
- Ramón Nicolás, “O fardel da memoria”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 415,
“Letras en galego”, 21 maio 2011, p. 13.
Sinálase que esta nova de Agustín Fernández Paz está editada por Xerais nunha
colección destinada ao lectorado adulto. Refírese a ela como unha “proposta
shakesperiana” e coméntase a combinación dos recursos da novela negra canónica “cun
asunto dramático de raigame clásica”, dosificando a intriga e convidando a analizar os
cambios na Galicia dos últimos tempos, pero tamén os dun pasado cercano ao que se
caracteriza pola impunidade, a inxustiza e a miseria moral. Destácase que están
presentes nesta obra trazos característicos da escrita deste autor como o pasado
simbolizado en obxectos que arrastran evocacións, a axilidade narrativa e a limpeza
expresiva, a verosimilitude, a bibliofilia e a cinefilia. Engádese que Non hai noite tan
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longa é unha obra “contra a desmemoria actual” a través das vivencias dun personaxe
que fuxiu de si mesmo e que retorna ao seu lugar de orixe para enfrontarse aos seus
fantasmas persoais e colectivos. Cítase a Robert Louis Stevenson, Herman Melville,
Xulio Verne, Arthur Conan Doyle e Jack London como exemplos de autores de
fronteira.
- Sandra Faginas, “Cando a ferida da memoria se desangra”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 415, “Letras en galego”, 21 maio 2011, p. 13.
Coméntase que nesta nova novela de Agustín Fernández Paz se demostra que a maneira
de “pechar unha ferida que trinta anos despois segue sangrando” é recuperando a
memoria. Apúntase que o autor, a través dunha viaxe iniciática ás raíces do
protagonista, confronta un pasado, o do ano 1970, cheo de abatemento e ofensas, co
presente do 2002, caracterizado pola culpa e a incerteza. Sinálase que isto lle permite a
Fernández Paz desmiuzar os derradeiros anos da ditadura franquista. Destácase o
interese do autor pola intriga, recuberta de intensidade poética.
- Armando Requeixo, “Tempos de ignominia”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
375, “Libros”, 2 xuño 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 336, “Letras galegas”, 11
xuño 2011, p. 7.
Refírese a esta novela como unha “historia de historias” de “drama de final catártico”
onde os sentimentos como a traizón, o engano e a culpa son os responsábeis de mover
os fíos argumentais. Ademais do contido tamén se destacan diferentes aspectos da prosa
do escritor, tales como o dominio estrutural e a caracterización de ambientes e
personaxes (a Galicia vilega de finais dos anos sesenta e comezos dos setenta). Sinálase
que, en ocasións, o autor bota man dun didactismo cualificado de innecesario e que
algúns personaxes perden verosimilitude na súa caracterización por, por exemplo, a súa
capacidade lectora a idades moi temperás. Finalmente cualifícase a Non hai noite tan
longa (2011) de “fonda, intensa e reveladora”.
- Francisco Martínez Bouza, “Non hai noite tan longa”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Tribuna libre”, 18 xuño 2011, p. 55.
Alén de mencionar o argumento desta obra, explica que está escrita en primeira persoa e
cun ton persuasivo. Tamén se comenta que a novela é un exercicio narrativo cara ao
pasado escuro co fin de recuperar a memoria. Engádese que a súa cerna está na
reparación das mancaduras da ignonimia.
- Montse Pena Presas, “Recuperar a dignidade”, Grial. Revista galega de cultura, n.º
191, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xullo, agosto e setembro 2011, pp. 82-83.
Indícase que se trata da primeira obra de Agustín Fernández Paz publicada
especificamente para o lectorado adulto, pero que, porén, contén as mesmas
compoñentes que outras súas destinadas aos máis novos. Dáse conta do argumento e
saliéntase que non é a primeira vez que o autor aborda o tema do pasado e a importancia
que este ten na vida das persoas e vencéllase Non hai noite tan longa con Noite de
voraces sombras (2002) e Corredores de sombras (2006). Así, sinálase que nas tres os
feitos do presente aparecen cinguidos á Guerra Civil, faise patente a presenza da noite e
da sombra e o descoñecemento debido á falta de memoria, ademais do binomio sobriña-
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tío como sustento de boa parte da narración. Ponse de relevo a importancia dos libros e
a súa capacidade para transformar a vida dos individuos, unha constante na produción
de Fernández Paz. Finalmente, indícase que neste caso a intriga ten un carácter
terapéutico, o avance cara á esperanza de recuperar a dignidade.
- Vicente Araguas, “Volta e volta”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, “Páxina
Literaria”, “Libros”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 680, “Libros”, p. 30/ El
Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 680, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 3 xullo 2011.
Comeza explicando que a lectura desta novela lle resultou “absolutamente doada e
pracenteira” e a seguir detense na súa análise. Afirma que se centra no tema do retorno,
con numerosas referencias á literatura, ao cinema (con claras referencias a As pontes de
Mádison), a cancións e a fitos históricos.
- Armando Requeixo, “Agustín Fernández Paz: na cerna da palabra”, Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 690, “Letras atlánticas”, “Libros”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º
690, “Letras atlánticas”, “Libros”, 18 setembro 2011, p. 32.
Co gallo da aparición de Non hai noite tan longa faise un repaso á traxectoria literaria
de Agustín Fernández Paz, de quen se subliña que leva máis de vinte anos publicando.
Cualifícao “como un dos máis grandes escritores galegos vivos”, o que se confirma, na
súa opinión, ao acadar o VII premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil e
Xuvenil.
Referencias varias:
- Iago Martínez, “Fernández Paz debuta por segunda vez”, Xornal de Galicia,
“Cultura”, 12 abril 2011, p. 36.
Fálase de Non hai noite tan longa (2011), considerada pola editorial Xerais como a
primeira novela dirixida ao público adulto escrita por Agustín Fernández Paz. Ofrécese
un resumo do argumento.
- maré, “Xerais avanza un capítulo da nova novela de Fernández Paz”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Libro”, 2 maio 2011, p. 28.
Anúnciase que Xerais colgou na rede o primeiro capítulo de Non hai noite tan longa
(2011), novela de Agustín Fernández Paz considerada pola editora como “a primeira do
autor pensada para o público adulto”. Ofrécese un resumo do argumento.
- Jaureguizar, “A miña xeración ten unha sensación de estafa polo tempo que nos tocou
vivir”, El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, 4 maio 2011, p. 55.
Fálase con Agustín Fernández Paz co gallo da súa primeira novela dirixida ao público
adulto e que leva por título Non hai noite tan longa (2011). Explícase que se trata dun
retrato da xeración do autor.
- Sandra Faginas, “Na miña concepción da novela o entretemento é un axioma”, La Voz
de Galicia, “Culturas”, n.º 415, “Letras en galego”, 21 maio 2011, p. 13.
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Entrevístase a Agustín Fernández Paz con motivo da aparición da súa novela Non hai
noite tan longa (2011). Explícase que esta historia de misterio se sitúa a principios dos
anos setenta e que utiliza técnicas da novela negra.
- Teresa Cuíñas, “A verdade doe pero fainos libres”, El País, “Galicia”, “Luces”, 27
maio 2011, p. 7.
Coméntase o proceso de xestación desta obra. Indícase que o título está collido de
Macbeth e detállase o argumento.
- Montse Dopico, “Consentemento e resistencia”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Libro”, 13
xuño 2011, p. 29.
Entrevístase a Agustín Fernández Paz sobre esta novela onde “retrata a miseria moral da
sociedade das últimas décadas do franquismo”. Apúntase que se trata da primeira obra
de Fernández Paz non editada nunha colección dirixida ao público infantil e xuvenil.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 377,
“Libros”, 16 xuño 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o argumento. Tamén se seleccionan Ela, maldita alma (2011), de Manuel
Rivas e Esta é a miña familia (2009), de Pupi.
- Iago Martínez, “A xeración dos 50 volve a Monteverde”, Xornal de Galicia,
“Cultura”, 24 xuño 2011, p. 36.
Fálase desta novela na que Agustín Fernández Paz “reconstrúe unha vila galega dos 70
para retratar a violencia e a miseria moral do tardofranquismo”. Indícase que Xerais
prepara a súa segunda edición e que se trata da primeira obra de Fernández Paz incluída
nunha colección para adultos.
- Rosa Carrera, “A ollada da xeración ‘estafada”, Atlántico Diario, “La revista”, n.º
566, 26 xuño 2011, p. 51.
Conversa na que A. Fernández Paz reflexiona sobre esta novela e indica que para a súa
elaboración fixo un intenso traballo de documentación sobre a emigración galega en
París.
- Dolores Vilavedra, “O mundo desde outras perspectivas”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 1 xullo 2011, p. 10.
Despois de se referir a varias obras comenta que esta que nos ocupa chama a subverter
as fronteiras literarias.
- Miriam Cancela, “A Feira do Libro de Vigo estima as súas vendas en 200.000 euros”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 11 xullo 2011, p. 36.
Informa de que na 37ª edición da Feira do Libro de Vigo os libros máis vendidos foron
Non hai noite tan longa, de A. Fernández Paz, In vino veritas, de Francisco Castro,
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Todo é silencio, de Manuel Rivas, a versión galega de Indignádevos, Os Megatoxos e
Os Bolechas.
- D. S., “Las editoriales venderán libro gallego en los kioskos”, El País, “Galicia”, 15
xullo 2011, p. 4.
Alúdese á iniciativa “Lonxa de letras” para a venda de literatura galega en quioscos e
entre os títulos á venda sinálase que están Non hai noite tan longa, de Agustín F. Paz,
Asasinato no consello nacional, de D. Ameixeiras, e mais Memorias dun neno labrego,
de Neira Vilas.
- Marta García Márquez, “Comeza a 40 edición da Feira do Libro con boas expectativas
de vendas e de público”, Diario de Ferrol, “Provincia”, p. 16/ El Ideal Galego, “A
Coruña”, p. 15, 2 agosto 2011.
Fálase da Feira do Libro da Coruña e indícase que cumpre corenta edicións. Infórmase
dos títulos dalgunhas obras que o público pode atopar, como por exemplo esta que
agora nos ocupa.
- M. G. M., “Máis de 100.000 personas pasaron polas casetas da Feira do Libro nestes
dez días”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 11 agosto 2011, p. 13.
Informa de que os volumes Non hai noite tan longa, de A. Fernández Paz, e Todo é
silencio, de Manuel Rivas, foron dos libros máis vendidos na 40ª edición da Feira do
Libro da Coruña.
- M. G. M., “O sector libreiro sacará en 2012 a súa feira ao resto da cidade”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 13 agosto 2011, p. 16.
Indícase que na 40ª edición da Feira do Libro da Coruña os libros de máis éxito foron
Non hai noite tan longa, de A. Fernández Paz, In vino veritas, de Francisco Castro,
Lume de cobiza, de Miguel Anxo Fernández, Todo é silencio, de Manuel Rivas e mais
O señor Nicanor, de Ana-Fernández Abascal.
- Juan Antonio Pinto Antón, “Viaxes con Agustín Fernández Paz”, Diario de
Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 25/ El Progreso, “Opinión”, p. 27, 8 setembro
2011.
Comenta que a trama deste volume “tira de ti” e salienta as cualidades literarias e
humanas do autor, a quen considera sensíbel e comprometido con Galicia.
- Ramón Nicolás, “Fernández Paz: esperanza”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 13
setembro 2011, p. 3.
Subliña a relevancia de Fernández Paz dentro da literatura galega e recomenda a lectura
deste libro.
- S. J., “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 8 novembro 2011, p. 70.
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Infórmase de que Agustín Fernández Paz visitará o club de lectura Sete Vidas da
biblioteca de Gondomar para presentar a súa obra Non hai noite tan longa.
Figueroa Panisse, Adela, Madeira de mulher, ilust. María Celsa Sánchez Vázquez,
pról. María Novo, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 2011, 208 pp. (ISBN: 978-848485-305-3).
Conxunto de relatos de Adela Figueroa Panisse (Lugo, 1947), escritos en galego
reintegracionista, que conmemoran o ano internacional das florestas 2011, declarado
pola ONU, no que se pretende destacar a importancia que teñen na vida do planeta
Terra. Principia cun índice, seguido dunha explicación que amosa o compromiso de
Adela Figueroa Panisse e da ilustradora María Celsa Sánchez Vázquez co coidado e
conservación das árbores e do mato en xeral. A continuación, vén un prólogo asinado
por María Novo no que confesa sentirse unha privilexiada por introducir estes “relatos
fermosísimos e debuxos cheos de encanto”, nos que as mulleres son as grandes
protagonistas. Componse este volume de catro partes principais seguidas dun engadido
final que pecha a obra. A primeira parte conta con oito relatos. No primeiro, “O carballo
da mestra”, Brais investiga sobre as súas raíces en Vilar da Escusa, onde a súa avoa
exercía de mestra. En “A nogueira silenciosa”, que se divide á súa vez en oito partes,
cóntase a traxedia de Loliña, que perde ao seu marido nun accidente e visita, xa de
regreso en Galicia, a árbore testemuña dos seus primeiros amores e paixóns, que lle dá
forzas para continuar vivindo. “A quenlha varada”, dividido en tres partes, está
protagonizado por outra muller, Tita a do Marinho, que traballaba na banca e tén a
habilidade de aumentar o diñeiro dos que eran ricos. O cuarto relato é “Trabóns” e conta
a historia dunha muller que viaxa polos miradoiros do Sil mentres lembra a súa infancia.
En “Ao pé do acajú: o seu sorriso iluminou o mundo”, relátase como Mischa fuxiu de
África cun boleto de avión roubado pola súa moza e como acabou no cárcere
londiniense, antes de ser deportado. En “Os ameneiros protectores” estas árbores son as
encargadas de salvar a protagonista, Marisa, atacada polo seu ex-marido, que sae de
permiso do cárcere, no que se atopaba por malos tratos. A seguinte historia fala do
“Cobra”, e a última desta primeira parte, intitulada “Leonore nun leito de caoba de
Cuba”, faino do pai de Leonore, que lle escribe dende lonxe, da Coruña até Cuba. As
demais partes do volume son máis breves. A segunda, “Luparias”, contén dous relatos:
“Lugh, o bosque sagrado”, que se introduce no mundo onírico dunha nena, e “Unha
pequena historia de Lobos”, moi breve. A terceira parte, “Maruxía e salseiro”,
componse doutros dous: “Monólogo do mariñeiro” e “Quilmas”, e a cuarta,
“Testemuñas”, dun só: “O castiñeiro amoroso”, unha homenaxe a Camilo Díaz Baliño e
Sixto Aguirre Guerin, e un apartado que fala das “Mulheres testemuño”, Isabel, Dona
Inês Lapa, Dona Virxinia e Carme a da Ponte, donas e compañeiras de Ramón Piñeiro,
Rodrigues Lapa e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Como engadido final, un relato
breve de verán, “O albornoz”, do que se indica que foi escrito setenta anos despois da
derrota da Segunda República española. O vocabulario empregado pola autora é rico e
diverso e o ritmo tranquilo e sosegado en todos os relatos, que se acompasan coa
paisaxe galega e se funden coa súa beleza e diversidade.
Recensións:
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- Cipriano Luís Jiménez, “Nas árbores”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 381,
“Libros”, 14 xullo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 341, “Letras galegas”, 23
xullo 2011, p. 7.
Asegura que o medio, a vida das mulleres, as relacións home-muller, o feminismo, os
costumes ou a terra e o mar son os elementos definidores deste “fermoso libro”,
dedicado ao Ano Internacional das Forestas 2011.
Referencias varias:
- Sabela Corbelle, “Fago unha homenaxe a Díaz Pardo nun dos relatos”, El Progreso,
“Lugo”, “Emergentes”, 31 marzo 2011, p. 12.
Conversa con Adela Figueroa Panisse con motivo da presentación do seu libro de
relatos curtos Madeira de muller, ilustrado por María Celsa Sánchez Vázquez. Indícase
que todo o volume reflicte a unión da muller coa natureza e que un dos relatos está
dedicado a Díaz Pardo.
- Marta Becerra, “Adela Figueroa presentó su tercer libro en Sargadelos”, El Progreso,
“Lugo”, “El despertador”, 1 abril 2011, p. 13.
Fálase da presentación desta obra na Galería Sargadelos de Lugo. Indícase que a obra
trata temas diversos como a orixe da cidade de Lugo ou testemuñas de mulleres reais.
- C. R. C., “El papel de la mujer en la literatura gallega centró los actos culturales de la
feria del libro”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 10 abril 2011, p. 09.
Refírese á presentación da obra Madeira de muller de Adela Figueroa.
- Rafa Estévez, “Adela Figueroa presenta o seu novo libro, ‘Madeira de muller’, na
galería Sargadelos”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 28 abril 2011, p.
69.
Fálase da presentación desta obra e indícase que conta coas ilustracións de María Celsa
Sánchez Vázquez.
- ECG, “Madeira de Mulher’, hoy en la librería Couceiro”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 18 maio 2011, p. 28.
Anúnciase a presentación desta obra e menciónanse os encargados desta, Arturo
Reguera e Margarita Ledo Andión.
- Carolina A. Piñeiro, “Cada persoa ten unha literatura pensada para ela”, La Región,
“Ourense”, 5 xuño 2011, p. 14.
Anúnciase a presentación desta obra no marco da Feira do Libro 2011.
- Cipriano Luís Jiménez, “Madeira de mulher”, Faro de Vigo, “Cartas al director”, 7
xullo 2011, p. 57.
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Dálle os parabéns e felicita ás autoras deste volume. Comenta brevemente cada unha
das tres partes en que se estrutura a obra e salienta que o final do libro inclúe un capítulo
de “Testemuñas”, que lle dá significado e homenaxea ás mulleres deste “fermoso libro”.
Frías Conde, Xavier, A aldea, Santiago de Compostela: Urco Editora, col. Alcaián,
2011, 166 pp. (ISBN: 978-84-939554-4-1).
Novela de Xavier Frías Conde (Béjar, 1965) que ten como eixo central a vida nunha
aldea, Vilaboa, que mantén o encanto do rural e enxebre. Consta de dúas partes, “Onde
sempre estivo” e “O cuarto de embaixo”. A primeira, formada por seis capítulos,
presenta a transformación de Tina logo dunha viaxe a Vilaboa coa súa cuñada María
dende o sentimento de repulsión cara a un lugar e modo de vida que considera atrasados
e detestábeis até quedar tan marabillada que decide mudarse a ela, sen ter en conta as
opinións dos demais e para asombro do seu marido. A segunda parte consta de once
capítulos. A protagonista é unha moza, da que non se comenta o nome, que vai pasar,
obrigada pola súa nai, as vacacións de verán a Vilaboa, onde vive a súa avoa. Despois
dunha longa e incómoda viaxe, chega á casa da súa avoa e sorpréndea o agarimo coa
que a trata, pois sempre se comportara con frialdade. Achaca este cambio ao recente
pasamento do seu avó. Un día, mentres descansa á beira do río, atópase con Pepe, o
Galego, quen lle revela a existencia do seu tío Reimundo, que deixara a casa anos antes
ao sentir que a aldea era demasiado pequena para el. Motivada por este descubrimento,
deduce que o “cuarto de embaixo”, ao que nunca lle deixaron entrar, pertencera outrora
ao seu tío. Aproveitando que a súa avoa está a durmir, decide entrar, coa mala fortuna
de quedar durmida tras ler unhas páxinas da obra do seu tío, escrita en varias linguas.
Ao día seguinte dáse conta de que a avoa sabe o que fixo, pero non lle berra e, para a
súa ledicia, cóntalle a historia de Reimundo e dálle total acceso aos seus escritos. A
partir dese momento comeza a gozar da estancia en Vilaboa e mesmo decide alongala.
Preséntase a un certame literario cun dos relatos do seu tío, gáñao e recibe unha carta
deste felicitándoa e animándoa a utilizar máis composicións. Péchase a obra cun final
aberto no que a nai da protagonista lle explica como recoñecera o cadáver de Reimundo
un ano antes de que a moza soubera da súa existencia.
García López, Xosé Manuel, Pegadas nun labirinto baleiro, A Coruña: Baía Edicións,
col. Baía Narrativa, n.º 28, abril 2011, 390 pp. (ISBN: 978-84-92630-80-6).
Primeira novela en galego do escritor e licenciado en Dereito Xosé Manuel García
López (Vigo, 1977) na que mestura trazos da novela policial coa tendencia fantásticorealista, o mundo onírico e o dos mortos, nos que se moven varios personaxes por mor
da toma de distintas drogas. A novela xira ao redor das pescudas do inspector de policía
vigués Amador Ribeiro, un home marcado pola soidade máis absoluta a nivel persoal e
profesional e coñecedor, tras moitos anos exercendo como policía, das miserias e
distintas formas de corrupción nas que están inmersos varios dos seus compañeiros e el
mesmo. É afeccionado ao xogo e a levar unha vida marcada pola violencia verbal e
física no seu traballo e fóra del cara ás mulleres e prostitutas coas que mantén relacións
esporádicas, e ao alcol e ás drogas, sobre todo a cocaína, que fuma constantemente,
mesmo estando de servizo. Os capítulos iniciais serven de presentación dos personaxes
máis relevantes ao comezo da trama e despois García López debulla as pesquisas
realizadas polo inspector Ribeiro, que é afastado da cidade olívica polo comisario Cruz

43

co pretexto de que investigue unha serie de asasinatos cometidos en Lenzo por alguén
que mutila os corpos e crea con eles formas indefiníbeis, mais que semellan responder a
unha busca artística. Nesa vila o inspector Ribeiro ten que traballar xunto á inspectora
María González e á policía local para esclarecer os feitos e achegar luz á imprecisa
información que atopan. A medida que avanza no coñecemento do posíbel asasino, un
noruegués fuxido do seu país e oculto nunha casa abandonada no monte, vai minguando
a saúde de Ribeiro a causa da droga e do alcol que consome e cando o comisario lle
quita o caso, tras a morte da inspectora, Ribeiro, obsesionado por dar con ese asasino
con quen se identifica e conseguir así a súa redención persoal, intérnase no monte e
coñece distintos seres que non sabe discernir se son reais ou froito da súa febre e
delirios até que logra regresar ao punto de partida, rematando así a novela cun final
aberto que se move na imprecisión críptica que caracterizan o estilo e a linguaxe desta
novela.
Recensións:
- Francisco Martínez Bouza, “O difuso cheiro da morte”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 380, “Libros”, 7 xullo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 340, “Letras
galegas”, 16 xullo 2011, p. 6.
Asegura que a edición deste libro proba a boa saúde da novela negra galega e indica que
Pegadas nun labirinto baleiro é unha novela policial, criminal e fantástica. Ademais,
considera este libro unha aceptábel novela negra na súa primeira parte, pero sinala que
remata por se converter nun inverosímil crebacabezas de terror e de fantasía.
Referencias varias:
- Marta García Márquez, “Yo no soy escritor ni me sentía escritor, asegura el fiscal Luis
Anguita”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 3 agosto 2011, p. 15.
Infórmase das actividades da Feira do Libro da Coruña, que contará coa presenza de
Manuel Rivas, e as presentacións de obras como esta novela negra publicada por Baía
Edicións e Como defender os teus dereitos lingüísticos, de Carlos Callón.
Graña, Bernardino, Curros Enríquez e os gansos, Cangas do Morrazo: Edicións
Morgante, col. Mudanzas, n.º 20, 2011, 78 pp. (ISBN: 978-84-15166-27-6).
Novela de Bernardino Graña (Cangas do Morrazo, 1932) estruturada en dezaseis
capítulos nos que un narrador en terceira persoa relata a vida de Manuel Curros
Enríquez, pero a partir dun feito moi significativo: a visita das bandas de grandes e
fermosos gansos ao río Miño. Así empeza este relato, coa viaxe de paso dos gansos por
terras galegas; ao tempo vanse intercalando secuencias da nenez de Curros Enríquez,
feitos precisos e destacados da súa vida. Os protagonistas ao inicio da narración son os
gansos; son o fío condutor da historia até que, chegando ao final, se trocarán os papeis e
será o escritor en quen se centrará por completo a atención. Todo o que lle aconteceu
dáse a coñecer e, coma el, tamén tivo que iniciar varias viaxes e atopar de todo polo
camiño, unha viaxe moi similar á dos gansos.
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Iglesias, Bieito, A Cidade Bañista, ilust. Cinta Arribas, Ourense: Concellaría de
Turismo do Concello de Ourense, col. Relatos Termais, 2011, 64 pp. (DL: C-12132011). u
Relato de Bieito Iglesias (Ourense, 1957) no que se describe unha viaxe pola cidade de
Ourense dende a Estación de Ourense-Empalme até o seu centro histórico. Para isto
imaxínase unha viaxe a pé na que vai detallando os predios e lugares máis salientábeis
do seu percorrido, así como diversos aspectos da intrahistoria ourensá. Tamén se detén
nos barrios de Ourense e na riqueza termal da Cidade das Burgas. Neste percorrido
descritivo son innumerábeis as referencias literarias entre as que cómpre sinalar as
referidas a Valentín Lamas Carvajal, Xosé Luís Méndez Ferrín, Ramón Otero Pedrayo,
Afonso X o Sabio, Vicente Risco ou Eduardo Blanco Amor. Este volume conta co
apoio de ilustracións, obra de Cinta Arribas, que complementan o texto de Bieito
Iglesias.
Referencias varias:
- Pepe Seoane, “Cuatro años en 53 segundos”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”,
9 xuño 2011, p. 3.
Anúnciase que a concelleira de Termalismo presentará uns libros de Bieito Iglesias,
entre eles o que nos ocupa, en formato mergullábel para a súa lectura nas áreas termais
de Ourense.
- P. S., “Ana Garza reivindica la transformación de As Burgas para el Bloque”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Ourense”, 10 xuño 2011, p. 5.
Infórmase de que nun acto que tivo lugar nas Burgas de Ourense se deu a coñecer unha
nova colección de relatos de Bieito Iglesias, entre eles o que nos ocupa, editados en
formato mergullábel e mais que todos eles presentan vencellos con Ourense.
Iglesias, Bieito, Contos da terra da tarde, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º
303, 2011, 311 pp. (ISBN: 978-84-9865-401-1).
Compilación de contos de Bieito Iglesias (Ourense, 1957), nos que se abordan temáticas
como a emigración, o rural, a exclusión na vellez, a soidade urbana, canda outros temas
da modernidade, que van da eutanasia ao turismo sexual. O primeiro relato,
“Comentario ao apocalipse. Análise existencial do home galego enfermo”, debuxa a
polémica arredor da eutanasia cunha ollada lúcida e cómplice próxima ao protagonista,
Adriano, que elevou aos tribunais unha demanda de suicidio asistido. Explícase a súa
situación e adaptación, a cotidianidade e reflexións de Adriano, que conducen até o
momento no que un representante da División da Boa Morte lle trae os velenos cos que
morrerá. “O beneficio eclesiástico. E outros problemas gravísimos” é a epístola dun
párroco destinado aos arrabaldos dunha cidade ao bispo, na que repasa as súas
memorias e reclama un posto de instrutor seminarista, á vez que lle explica a súa
relación cunha freguesa, Sonia, que tocaba o laúde na praza da aldea, e o posterior
asesinato dela e do seu fillo a mans do seu exmozo. “Emigrantes celtas. Variacións e
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fugas” recolle un conxunto de pequenos relatos coa ligazón do movemento e a viaxe por
países como Brasil, Suíza e Barcelona. En “Conto da terriña”, trátase a angustia de dous
anciáns ante a incerteza do futuro económico nunha ollada rexa e difícil sobre a
exclusión social na vellez. En “Calendario de advento” a Desiderio Miniño, profesor na
Escola Normal, encárgalle un antigo alumno unha palestra nun cárcere sobre o filme
Birdman. Mentres desenvolve a súa intervención, idea episodios briográficos para tres
persoas do público presente: unha etarra, unha camareira de barra americana que
degolara a un chulo e un pedófilo informático. Por máis que un primeiro nivel de
lectura, con diferenciación de estilos de fonte, nos faga crer que está a analizar
simplemente o filme, o desenlace descóbrenos que o catedrático transpasou na súa
exposición as fronteiras daquilo que estaba a imaxinar. Neste caso, a personaxe revela
recantos escuros da súa actividade mental, abrindo en canal a comunicación humana.
“Catering. Un relato de avancarga” é unha ollada irónica sobre as mañas de Pedro
Miguel do Pazo Alemparte, que é Míchel, xa sexa na Cociña Económica ou no albergue
de Cáritas Diocesana. Os seus andares, pedindo ou asistindo a eventos culturais para
comer, metaforízase grazas ao comentario literario dun asistente nun destes últimos
acontecementos, que se refirea el como un personaxe de Beckett. “A estocada de
Nevers” está escrito en terceira persoa. Nel acompañamos a actividade e pensamentos
dun minusválido, dende as horas de praia, até as respostas do cuestionario Proust, os
acontecementos nun bar, na noite e, moi especialmente, a recepción do correo dun
amigo que confirma a súa vitoria ante a morte. Vitoria que, nun nivel profundo, é tamén
continuación e vitoria súa. Os crípticos comportamentos da mente humana cítanse
tamén en “Opus incertum ou cosa mentale”, onde asistimos a unha escena enfiada pola
perda momentánea de memoria. Un home atópase na cela do vagón-cama cunha muller,
que segundo intúe, é a súa dona, e consegue ir descubrindo a súa identidade e obrigas,
como escritor que viaxa camiño da presentación do seu último libro. Logo das
vacilacións e o chamamento do abismo, do suicidio, todo volve á normalidade. En
“Mansos dormen os corpos” é a intervención de Eugenia dos Anjos, cigana, nunha
clase, a que permite enfiar algunhas diferenzas étnico-culturais entre as persoas do
contexto: o alumnado, a profesora e as súas propias experiencias vitais.
Relacionamentos humanos estudados desde as aulas. “Fruta do tempo. Ourense circa
1960”, de modo case confesional, móstranos como un axente da Benemérita pide un
favor persoal a Gumersindo, o protagonista. É preciso dar un escarmento a un profesor
que abusa das rapazas, incluída a filla do axente. Así o fai Gumersindo con Don
Rodolfo, deixando albiscar detalles de Ourense, do contexto franquista, e dos xogos de
forzas na cidade. En “Madonna frivolidade”, Leandro e Severino, amigos de infancia
que parcialmente gastaban espiando á Reina Mora, atópanse moitos anos máis tarde.
Leandro preparara a Aula de Cultura da Caixa de Aforros para unha exposición do
amigo, sen poder intuír que o que alí atope serán esculturas nas que, baixo diferentes
moldes iconográficos do tema da madonna, se volve sobre o semblante da Preciosa. A
vellez e as sospeitas do entorno social transparéntanse en “Lilas serodias”, onde se
explica a relación física e de dependencia dun mozo e a artista vella que está ao seu
coidado, Lila. Calmo e estraño, é esta unha compilación de momentos, opinións e
refachos de memoria. “Autómatos”, a persoa fronte ás suas miserias, mostra como de
Chisburgo a Santiago, Artemio sobrevive sen máis sobresaltos, revisa as gavetas da nai
etc. Na fin de semana, ten a oportunidade de gozar cun teatro de autómatos de inicios do
século XX que semella unha metáfora da súa vida. “O desexo contrariado. Visiós
fuxitivas” é un compendio de relatos co común denominador do desexo inaceptábel: o
home, borracho, que bota abaixo a porta dunha vivenda que non é a súa, en “1. Corazón
de pedra dura. Ritenendo”, outro dorme coa irmá pequena da súa muller, que o ameaza,
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en “Estrañeza numérica. Senza rigore”. Como pode observarse, os ritmos presentes nos
subtítulos crean outros invisíbeis fíos destas narracións: “O mundo do motor ou viceversa. Affretando”. En “Libelo en honra da Galiza. Passionato con fuoco”, con
sinxeleza, destácanse valores do carácter galego: a prudencia, a humildade, a placidez
nocturna (xa no sono, xa na bebida solitaria), e explícanse, entre outras, a historia da
Mancada, Villermina, unha rapaza que quedou sen man e parte do brazo sendo cativa. A
historia persoal reclama o seu espazo en “Hotel Arriaga (Pegaso e as ninfas)”, onde se
reconstrúen as historiais afectivo-amorosas dunha persoa, ora se trate dos xogos da
infancia con Amelia, ora da inglesa acampada onda o areal de Samil. “O bolero traballa
como un soño” é o relato dunha viaxe á Habana dun home de certa idade, marcada pola
aparición no bar dunha rapaza, Quenia. Pasará con outro turista, con ela e coa súa irmá
Amarilys a primeira noite de festa. Despois, nunha ilusión de namorados primeirizos,
camiñarán pola illa, farán retratos, mercarán agasallos, nunha vívida pero fugaz miraxe
que ten bastante de crónica de viaxe e de crónica de soidades, confirmadas cando ela
falta á última cita. Péchase o volume de contos con “Noticia dos árcades mortos (ou por
que non escribín certo libro meu)”, curioso epílogo de apenas dúas páxinas con longas
notas finais. Algunhas delas, de modo metaliterario, revelan cuestións sobre a escrita
dalgunha historia e o seu envío como colaboración en revistas.
Recensións:
- M. Beceiro, “Quizáis vou un pouco contra a moda de escribir actual”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 22 decembro 2011, p. L4.
Coméntase que esta obra está formada por dezasete relatos curtos que abordan temas
como a eutanasia, o racismo, a soidade urbana, a emigración, a exclusión dos vellos, o
turismo sexual ou as violencias varias. Dise que os protagonistas son personaxes
excéntricos cunha ollada que revela os recantos escuros da realidade, indo, deste xeito,
un pouco a contracorrente da moda literaria. Explícase que predomina o realismo e que
ten características de libros anteriores do autor. Recóllense as palabras do autor nas que
sinala que os temas a tratar “están vinculados á nosa realidade inmediata” e son
problemas contemporáneos, aínda que non sacados dos periódicos.
Referencias varias:
- Amaia Mauleón, “Un otoño con muy buena letra”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 9
outubro 2011, p. 42.
Coméntase o lanzamento de novelas premiadas e obras esperadas polas editoriais
Xerais, Galaxia e Alvarellos editora durante o outono e até finais de ano de 2011, entre
as que se encontra a que agora nos ocupa.
- Margarito Flowers, “Magníficos ‘contos’ de Bieito”, El Correo Gallego, “Gente”, 15
decembro 2011, p. 56.
Dise que esta obra trata temas actuais como, por exemplo, a eutanasia, a emigración, o
racismo, o turismo sexual ou a violencia; entre outros moitos que inducirán o lectorado
á reflexión.
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Lamas González, Manuel, Sinfonía fiorentina, Santiago de Compostela: Meubook,
2011, 366 pp. (ISBN: 978-84-15141-32-7).
Novela de Manuel Lamas que conta a historia de amor entre os seus protagonistas:
Lucas, un mozo galego historiador de arte, e Inga, unha moza alemá dedicada á ciencia.
Ao longo de trinta e seis capítulos e facendo uso dun narrador omnisciente, nárrase a
historia destes dous personaxes que se atopan en Florencia un ano despois do seu
primeiro encontro: un amor de verán que se mantivo ao longo do tempo a través do
emprego da rede e o contacto telefónico. Porén, nesta historia de amor non todo é tan
idílico posto que, a través das constantes analepses empregadas polo narrador, faise
consciente ao lectorado dos segredos e misterios do pasado que ambos os dous mozos
esconden. Segredos vinculados á cidade de Florencia nas súas visitas e estancias no
pasado.
Lorenzo Tomé, Xavier, Libro de deshoras, Santiago de Compostela: Edicións
Positivas, col. Narrativas, 2011, 130 pp. (ISBN: 978-84-921162-4-9).
Nesta obra de Xavier Lorenzo Tomé (Madrid, 1961) recóllense una serie de relatos e
microrrelatos que resultan singulares pola súa disparidade e polo desconcerto que
provocan no lector. Unha boa mostra disto son as narracións “Ximnasio 1”, “Ximnasio
2”, “Zapatos, dous” ou “Norma, represión, neorrepresión e bolboretas”. Lense como
unidades independentes, pero non deixan de formar un bloque, onde a voz narradora vai
conducindo pouco a pouco a un estado de confusión e incerteza. Na parte final do
volume inclúense tamén algunhas composicións poéticas.
Tamén está descrito no apartado II.1. Poesía deste Informe.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 395,
“Libros”, 8 decembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 357, “Letras galegas”,
17 decembro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase a calidade da súa prosa, o humor e a ousadía das ideas que expón, dos
personaxes e das realidades descritas. Tamén se seleccionan Ventos de nostalxia. O
cerne das verdadeiras emocións (2011), de José Raposeiras Correa e Trece noites, trece
lúas (2011), de Antonio Reigosa.
Marcos López, Xesús Manuel, O bebedor de rakia, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Literaria, n.º 300, marzo 2011, 174 pp. (ISBN: 978-84-9914-199-2).
Xesús Manuel Marcos (Seoane do Caurel, Lugo, 1967) presenta nesta novela o seu
protagonista, Alberte Ferreiro, e as súas experiencias como encargado das
telecomunicacións dun destacamento en Bosnia durante sete meses, así como as súas
vivencias persoais e familiares ao seu regreso de Bosnia. O fío narrativo de O bebedor

48

de rakia presenta dúas voces: un monólogo interior do propio protagonista no que
detalla as súas vivencias como soldado en Bosnia -nas vilas de Divulxe, Dracevo e
Xablanica-, e mais un narrador en terceira persoa omnisciente, destacado
tipograficamente con letra cursiva, dende a perspectiva de Branca -a irmá de Alberteonde se describe a vida do soldado despois do seu regreso de Bosnia, así como as
intrahistorias familiares de Alberte cos seus pais, coa súa irmá Branca, coa súa filla Sara
e o comezo da violencia coa súa muller Chelo. Cómpre sinalar que o monólogo interior
xorde mentres Alberte está no calabozo á espera do seu xuízo por violencia de xénero e
que se asemella a un soliloquio dirixido á súa irmá Branca.
Recensións:
- A. M., “Feridas feitas no inferno”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 12 febreiro 2011, p.
38.
Preséntase un resumo do argumento desta novela na que Xesús Marcos López fala sobre
a Guerra de Bosnia por medio dos recordos dun ex-combatente. Coméntase que a
intensidade narrativa desta obra confirma a este escritor como un “potente narrador” e
preséntase un breve resumo da súa biografía e bibliografía. Menciónase que conquistou
diversos galardóns literarios: Aliados solitarios, relato co que debutou en 1994, gañou o
Premio Modesto Rodríguez Figueiredo do Pedrón de Ouro e Cela de arume e Fuxidos,
o Premio Manuel Murguía do Concello de Arteixo (1994).
- Ramón Nicolás, “Os sucos das cicatrices que a guerra deixou”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 409, “Letras en galego”, 2 abril 2011, p. 12.
Compárase a novela O bebedor de rakia (2011), de Xesús Marcos López, con
Reporteiro de guerra en Iugoslavia (1994), de Delmi Álvarez; Ruído. Relatos de guerra
(1995) de Miguel Anxo Murado; e A desintegración de Iugoslavia (2001), de Carlos
Taibo, tres obras coas que comparte o tema principal: “os efectos da guerra dos
Balcáns”. Indícase que se trata dun monólogo no que o protagonista principal recorda e
esmiúza as súas experiencias máis traumáticas. Apúntase que, deste xeito, o autor
consegue actualizar a memoria e as consecuencias dun conflito recente. Cítase, tamén, o
poema “Soldado” de Celso Emilio Ferreiro.
- Armando Requeixo, “O xeo dos silenzos”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 668,
“Letras atlánticas”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 668, “Páxina literaria”, “Letras
atlánticas”, p. 32, 10 abril 2011.
Explícase que a trama desta novela de Xesús Manuel Marcos está dividida en dúas
etapas vitais do protagonista: por unha banda, a súa experiencia como militar en Bosnia
en 1992 e, pola outra, a súa vida actual nun cárcere de Madrid. Cuestiónase a
necesidade de utilizar recursos tipográficos para marcar as diferenzas entre o tempo
pasado e o actual. Apúntase que se trata dunha narración “profusamente documentada”
e critícase o uso excesivo do detalle que retarda a progresión da acción. Menciona
outros autores que trataron a guerra dos Balcáns como é o caso de Miguel Anxo Murado
en Ruído. Relatos de guerra (1995).
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- Vicente Araguas, “A vida por rakia”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 668, “Libros”/
El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 669, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 17 abril
2011.
Exponse o argumento desta novela de Xesús Manuel Marcos. Indícase que se trata
dunha obra “naturalista”, relatada con plasticidade cinematográfica, e que a trama bélica
vai acompañada de historias sentimentais e familiares. Destácase a dosificación da
intriga e o seu cosmopolitismo e universalidade, a pesar de ter un fondo claramente
galego.
- Dolores Martínez Torres, “Alento de veracidade”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
nº 370, “Libros”, 28 abril 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 330, “Letras
Galegas”, 30 abril 2011, p. 6.
Coméntase que se trata dunha novela narrada en forma de monólogo no que un militar
acabado de saír do calabozo tenta explicarlle á súa irmá como chegou a converterse no
que é no momento actual, logo do seu paso pola guerra dos Balcáns. Sinálase que este
relato se intercala con outros capítulos dedicados á narración en terceira persoa centrada
na irmá do protagonista e as complicadas relacións familiares. Destácase que o discurso
do protagonista resulta veraz e emotivo e que está ben documentado.
- Xosé Carlos Caneiro, “Arrebato e aventura”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 413,
“A outra mirada”, 7 maio 2011, p. 15.
Fálase desta novela de Xesús Manuel Marcos, autor ao que se lle censura o seu afán
corrector. Indícase que á novela, centrada na guerra dos Balcáns, fáltalle orixinalidade e
que é excesivamente lineal e descritiva, con demasiadas “páxinas informativas”.
- Xavier Castro Rodríguez, “Memoria dunha misión de guerra”, Galicia Hoxe, “Hoxe
Galicia”, “Couso e arca”, 25 xuño 2011, p. 2.
Dáse conta do argumento desta novela de Xesús Manuel Marcos, que se ofrece como
exemplo da literatura como espello da realidade, das historias individuais que son
consecuencia das decisións dos poderes políticos, económicos e militares. Indícase que
esta obra presenta as experiencias vividas polo protagonista durante a súa intervención
na guerra dos Balcáns e os efectos que esta produciu (trastornos, desintegración
familiar…). Apúntase que, ao lado das memorias de Alberte, se atopan, intercalados en
cursiva, os relatos da súa irmá, da súa esposa e da súa filla.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 364,
“Libros”, 10 marzo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 323, “Letras en galego”, 12
marzo 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o argumento. Tamén se seleccionan Confesión de parte (2010), de Xulio
López Valcárcel, e As palabras que move o mar (2011), de Xaime Toxo.

50

- Dolores Vilavedra, “Non se deixen enganar polas apariencias”, El País, “Galicia”,
“Luces”, 25 marzo 2011, p. 11.
Fálase das novidades editoriais da primavera e cítase O bebedor de rakia (2011), de
Xesús Manuel Marcos, da que se salienta o acerto á hora de narrar unha historia que
mestura a guerra dos Balcáns coa violencia de xénero. Menciónanse tamén Viaje a Lugo
(2011); 1Q84. Libros 1 e 2 (2011), de Haruki Murakami; A ferida de comprender
(2011), de Baldo Ramos; Pequenos encontros, as marcas deixadas (2010), de Farruco
Sesto; As horas rotas (2010), de Chelo Suárez Muíños; A pregunta perfecta (o caso
Aira-Bolaño) (2010), de Juan Tallón; Fundación Libélula (2011), de Yasmina Shawki;
As palabras que move o mar (2011), de Xaime Toxo; A sombra dos teus soños (2011),
de Anxo Rei Ballesteros; e Cara B (2011), de Ignacio Silva.
- Lourdes Varela, “Quixen mostrar as entrañas do que pasa nas misións de paz”, Faro
de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 374, 26 maio 2011, p. V.
Entrevístase a Xesús Manuel Marcos con motivo da publicación desta obra centrada na
guerra dos Balcáns. Reflexiónase sobre o feito de que estea baseada en testemuños
reais, o estado actual da literatura galega e a súa concepción da Literatura Xuvenil.
Martínez Alonso, Rubén, 1980 (ano cero), Noia: Editorial Toxosoutos, col. Nume,
abril 2011, 85 pp. (ISBN: 978-84-92792-88-7).
Novela psicolóxica de Rubén Martínez Alonso (Vigo, 1980) na que o narradorprotagonista pon de manifesto o seu desencanto coa vida. Non segue unha orde
cronolóxica, senón que conta sucesos e pensamentos mesturados na súa mente. Consta
de catro capítulos (“Fin”, “Eu, El, Ela”, “Onte, Hoxe, Mañá” e “Cero”), sendo o
primeiro e o último moi breves. No primeiro, datado o trece de marzo de 1996, o
protagonista atópase na consulta dunha psicóloga, porque, como máis adiante se
desvela, acaba de matar á súa nai nun ataque de carraxe no que non é consciente dos
seus actos, algo habitual nel. Posteriormente, ao longo do segundo capítulo, narra como
unha serie de traumas, actitudes, sucesos e a súa propia personalidade o converteron na
persoa desequilibrada e negativa que é agora. No terceiro capítulo describe, xunto con
máis reflexións, a súa vida no psiquiátrico no que foi recluído e no que recibe visitas
imaxinarias. O protagonista da novela refírese sempre a si mesmo como “Eu” mentres
que aos seus pais como “El” e “Ela”, reforzando, desta maneira, as súas palabras de que
esqueceu todos os nomes. Ten un marcado complexo de Edipo e un profundo odio ao
seu pai, quen abusa da súa nai e ao que acusa da súa morte no xuízo. O mozo (non
queda claro canto tempo pasa, parece ser xa adulto) xunto coa forte sociopatía e repulsa
á hipocrisía, ten marcadas actitudes suicidas (concibe o suicidio coma un acto valente),
tentándoo varias veces. Cre que cando un se quita a vida, retorna ao “ano cero”, facendo
o seu espírito “tábula rasa” e recomezando unha nova vida sen as angustias das
anteriores, de aí o título da novela.
Recensións:
- Dorinda Castro Soliño, “Para o desacougo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 375,
“Libros”, 2 xuño 2011, p. VI.
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Sinálase que esta é a primeira obra narrativa de Rubén Martínez
Alonso e que está editada por Toxosoutos na colección “Nume”.
Indícase que o protagonista dese volume (ao que se cualifica de
breve pero intenso) “aspira reiteradamente á morte por suicido”
pola ausencia de esperanza ou por ser o seu único xeito de
enfrontarse á vida. Coméntase que o título da obra fai referencia,
xustamente, á crenza de que trala morte por suicidio “unha persoa
volve de novo ao ano cero”. Destácase que se trata dun monólogo
sen espazo nin tempo na procura da ubicuidade total.
- Armando Requeixo, “Para o desacougo”, La Opinión, “Saberes”, n.º 336, “Letras
galegas”, 11 xuño 2011, p. 7.
Considera que este pequeno pero intenso volume presenta un título que fai referencia á
crenza de que tras a morte por suicidio unha persoa volve de novo ao ano cero.
Asemade indica que estamos perante un monólogo no que desaparecen o espazo e o
tempo na procura da “ubicuidade absoluta”.
- Ramón Nicolás, “Estrea narrativa sobre a infelicidade”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 429, “Letras en Galego”, 27 agosto 2011, p. 14.
Recalca a solidez e intensidade deste volume, que cualifica de “desasosegante relato
psicolóxico” polo que se percorren os recantos escuros da existencia. Tamén alude á
interesante visión crítica da doenza do seu paciente-narrador neste monólogo e
finalmente apunta que este libro é unha moi boa carta de presentación do seu autor cara
ao futuro.
Referencias varias:
- maré, “Lucidez na loucura”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Novela”, 21 xuño 2011, p. 29.
Entrevístase a Rubén Martínez Alonso con motivo da publicación desta súa primeira
novela. Indícase que se trata do monólogo dun “demente que se rebela contra a falta de
liberdade nunha sociedade alleante”. Reflexiónase sobre as fontes de inspiración á hora
de construír o personaxe e a temática que se aborda.
Méndez, Fernando, Deus xogando aos dados, Premio Vicente Risco 2010, Santiago de
Compostela: Sotelo Blanco Edicións, col. Medusa. Narrativa, 2011, 289 pp. (ISBN:
978-84-7824-608-3). n
Novela da autoría de Fernando Méndez (Bos Aires, 1964). Está situada temporalmente
en 1998, onde catro escritores, Lans Morthimer (británico), Ludovic Van Doole
(holandés), Bernardo Vagascuba (colombiano) e Shila Qala (afgá), famosos polas súas
obras de denuncia social, son convidados polo alcalde de Ourense a coñecer e escribir
un libro conxunto sobre a sociedade galega, “O libro das xentes”. Neste contexto,
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Alberto Seijas contacta con Lans para “pedirlle”, baixo ameazas de morte, que entre
todos investiguen o que lle aconteceu a un sacerdote, o padre Abel Martín, secuestrado
fai vinte anos polo grupo Xuramento da Esvástica (de clara filiación neonazi, ideoloxía
oposta á que defende Alberto Seijas, integrante do Clan da liberdade), pois ambos os
dous grupos loitan polo control do narcotráfico. A investigación levaraos até Madrid,
onde contactan co inspector Casado, e de alí ao convento de San Gregorio, en
Valladolid, onde atopan a tumba do padre Abel, pero no seu cadaleito tan só hai unha
cabeza de cera cun esqueleto dun neno e tres lingotes de ouro. No cénit da investigación
aparece morto Vagascuba. As pescudas posteriores sobre o achado na tumba e sobre a
morte do seu compañeiro lévaos a descubrir o tráfico de lingotes de ouro que os nazis
obtiveran das moas, das xoias e das pertenzas dos xudeus e que chegaran a Madrid entre
1942 e 1944, a participación do padre Abel nesta trama e na conversión desta no tráfico
de drogas, para rematar sabendo que o padre Abel finxiu o seu secuestro e morte e que,
grazas á cirurxía, adquiriu unha nova identidade, coa que segue operando no
narcotráfico: o inspector Casado.
Recensións:
- Ánxela Gracián, “Fernando Méndez, Deus xogando aos dados”, A Trabe de Ouro.
Publicación galega de pensamento crítico, n.º 86, tomo III, ano XXII, “Publicacións”,
abril-maio-xuño 2011, pp. 127-129.
Texto lido no acto de presentación da novela no auditorio municipal de Ourense, o vinte
e tres de marzo de 2011. Explícase que a Galicia das tres últimas décadas gustou moito
da novela negra ou policial, constituíndose un corpus moi interesante de textos de alta
calidade que consolidan a existencia deste xénero. Fálase do conxunto da obra de
Méndez, antes de centrarse en Deus xogando aos dados, da que se di que é unha das
mellores novelas negras en galego do panorama actual. Coméntase que o seu valor
reside en case todos os elementos da novela: trama principal e desenvolvemento da
mesa, personaxes redondos e forte crítica social. Todo un mundo cruel descrito cunha
linguaxe precisa e directa. Indícase que pouco a pouco se vai esclarecendo o caso, cheo
de aventuras e misterio. Tamén se apuntan as técnicas empregadas polo autor, como o
collage, a metaficción e a intertextualidade. Afírmase que esta obra é atractiva para o
lectorado, a quen entretén cunha historia sorprendente, e que será un dos referentes do
xénero en lingua galega.
- Fernando Martínez Bouzas, “Aceptable ‘negra”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
374, “Libros”, 26 maio 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 335, “Letras galegas”, 4
xuño 2011, p. 7.
Fálase desta novela negra coa que Fernando Méndez gañou o Premio Risco de Creación
Literaria 2010. Ofrécese o argumento e critícase o feito de que o autor dedique as
primeiras cincuenta páxinas a realizar consideracións “alleas á trama” como, por
exemplo, sobre o oficio de escritor ou os fundamentalismos relixiosos. Indícase que
algúns dos ingredientes deste volume son o enredo, o entretemento, o suspense ou a
dialéctica orde/desorde propia da novela negra canónica. Engádese que Deus xogando
aos dados ofrece un crítica da sociedade española actual.
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- Armando Requeixo, “Fernando Méndez xogando aos dados”, Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 688, “Letras atlánticas”, “Libros”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º
688, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros”, 4 setembro 2011, p. 32.
Comenta que esta novela de ambientación ourensá resulta entretida, mais que presenta
incoherencias na resolución dalgún episodio, flutuación na datación de feitos e mais
“inconsistencia na cambiante idade dalgún personaxe”.
Referencias varias:
- Moncho Conde Corbal, “Sobre opiniones y observaciones”, La Región, “Ourense”, 4
xaneiro 2011, p. 9.
Menciónase esta obra, da que se sinala que ficcionaliza unha Igrexa implicada no tráfico
de ouro nazi.
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 168, “Leer y oir”, abril 2011, pp. 4-7.
Sección fixa na que se anuncian novidades editoriais; entre elas, a primeira novela de
Fernando Méndez, que conseguiu o Premio Vicente Risco de Creación Literaria 2010, e
a segunda entrega da triloxía de Dragal, de Elena Gallego, das que se dá conta do seu
argumento.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 369,
“Libros”, 14 abril 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 328, “Letras en galego”, 16
abril 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o argumento. Tamén se seleccionan Poesía completa (2011), de Lois Pereiro;
Fogar impronunciable. Poesía e pantasma (2011), de María do Cebreiro Rábade; e O
sol da tristeza. A figura do pai na obra de Manuel Antonio (2011), de Fidel Vidal.
Moreda, Eva, A Veiga é como un tempo distinto, Premio do Certame de Creación
Literaria Terra de Melide 2010, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Xerais Narrativa,
abril 2011, 119 pp. (ISBN: 978-84-9914-233-3).
Novela iniciática sobre a emigración de galegos a Londres na década dos anos 60 do
século XX, escrita pola filóloga clásica e musicóloga Eva Moreda (A Veiga-Asturias,
1981). As vivencias dun grupo de emigrantes galegos están narradas dende a ollada de
Gelo, un veciño da Veiga que, para deixar atrás situacións persoais e animado por un
veciño, emigra a Croydon para traballar como camareiro, se ben pensaba que ía a
Londres. Un parágrafo inicial explica o contraste que se reflicte na novela entre o
pasado cando era neno, un pasado que quedou inmortalizado no tempo coa localización
xeográfica da Veiga e a sensación de estrañeza e illamento que sente ao vivir en
Londres. No primeiro capítulo adiántanse sensacións que vai expor o narrador ao longo
da novela: “O medo comezou en Portobello Road. Tamén a amizade e o desleixo e a
sorpresa e a incomprensión e o pracer. Mais o único que existe agora é o medo, o medo
que comezou hai anos en Portobello Road”. Todo o discurso narrativo é un contraste
entre o que experimenta Gelo, o narrador, dende que se reencontra nun bar dese barrio
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londiniense cunha veciña coa que mantivera unha relación sentimental anos atrás.
Dende ese reencontro vai plasmando como Elisa dos Barreses se vai transformando e
adaptando a Londres, mais el non logra adaptarse polo que estabelece constantemente
paralelismos co vivido por todos os seus veciños e el mesmo mentres vivían na Veiga,
ese lugar común a todos que representa na historia “un tempo distinto”, segundo se
define no título e se reitera en numerosas ocasións ao longo da novela. Pese a que relata
o que lle acontece a todos os personaxes, a perspectiva e xeito de narrar é como un
diálogo con Elisa/Luisa/Liz para tentar explicarse a si mesmo os seus sentimentos que
ela lle inspira. Eva Moreda plasma ademais como ven os emigrantes aos ingleses e os
logros sociais que existían naquel momento fronte a Galicia: a liberación da muller,
exemplificada coa figura de Twiggy, o nacemento do sindicalismo feminino para
reivindicar melloras laborais, a importancia da cultura pop representada pola música dos
Beatles e a visión que os emigrantes galegos teñen dos ingleses e o seu elevado modo
de vida: Oxford Street como a rúa máis comercial da city e Marks and Spencer como “o
establecemento máis londiniense da rúa máis londiniense de Londres” (p. 20), ir á praia
a Brighton e de lúa de mel a Cork.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Galegos na Pérfida Albión”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º
674, “Letras atlánticas”, “Libros”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 674, “Páxina
literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros”, 22 maio 2011, p. 32.
Coméntase que nesta novela se relatan as experiencias dos emigrante galegos da Veiga
que durante a posguerra emigraron a Londres. Fálase da obra como unha “novela de
personaxes” cos que Eva Moreda consegue trazar un vivo retrato do Londres de finais
dos anos sesenta e principios dos setenta e na que a escritora trata o problema identitario
mesturado con outros como a amizade, o feminismo ou a loita social. Sinálase que se
relata a historia, chea de tensión emocional, de dúas persoas e un amplo coro de
personaxes secundarios maioritariamente femininos.
- Vicente Araguas, “A Veiga estaba en Portobello Road”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siraella”, n.º 747, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 26/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º
677, “Libros”, p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 677, “Páxina literaria”,
“Libros”, p. 30, 12 xuño 2011.
Coméntase que esta novela foi galardoada co Premio Terra de Melide en 2010.
Explícase que versa sobre a exportación de emigrantes da Veiga (Lugo) a Londres nos
anos sesenta e setenta do século pasado. Apúntase que afonda na psicoloxía dos
personaxes a través das primeiras persoas e os ti autorreflexivos. Destácase tamén a
orixinalidade no uso das elipses. Faise referencia a que non se trata dunha novela de
emigrantes nin tampouco pop, aínda que na lapela do libro se fale de grupos musicais
como The Beatles ou The Monkees.
- Lorena López López, “Entre dous tempos, entre dous mundos”, Grial. Revista galega
de cultura, n.º 191, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xullo, agosto e setembro 2011,
pp. 89-90.
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Coméntase a última obra da escritora Eva Moreda e sinálase que está baseada no tema
da emigración galega dos anos 60 e ambientada na cidade de Londres. Indícase que a
narración está posta na boca de Gelo, un emigrante galego en Londres, que mediante un
monólogo reflexivo no que se dirixe á súa amiga Elisa, conta as súas vivencias como
emigrante, os fortes cambios e o paso da aldea a cidade. Tamén fala dos cambios sociais
e políticos e do novo papel da muller no Londres deses anos.
- Dolores Martínez Torres, “Como un tempo distinto”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 380, “Libros”, 7 xullo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 340,
“Letras galegas”, 16 xullo 2011, p. 7.
Sinálase que este libro é unha historia de emigrantes que está ambientada na
comunidade galega do Londres pre-psicodelia e, asemade, opínase que esta novela
breve é “escasamente conmovedora”.
- R. N., “A Veiga é un domingo en Portobello Road”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
425, “Letras en Galego”, 30 xullo 2011, p. 7.
Destaca que este libro presenta a temática da experiencia da emigración, alude ao seu
“certo arrecendo” poético e psicolóxico e considera que a súa autora artellou neste libro
unha suxestiva historia de amor entre dous personaxes. Indica tamén que a historia se
estrutura dun xeito intelixente e que trata ao lectorado como un suxeito activo e
interviniente.
Referencias varias:
- Manuel Vidal Villaverde, “Retomarei a poesía”, Atlántico Diario, “La Revista”, n.º
558, “Literaria”, 1 maio 2011, p. 56.
Entrevístase a Eva Moreda, autora desta novela. Reflexiónase sobre o parecido con
outra obra súa, O demo e o profundo mar azul. Fálase do seu labor como poeta, do
distanciamento que adopta con respecto ás súas creacións cando estas se publican e a
presenza da música nos seus textos.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 375,
“Libros”, 2 xuño 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que realiza un percorrido dende o punto de vista feminino por unha
comunidade de emigrantes galegos no Londres dos anos sesenta do século pasado.
Tamén se seleccionan Tesouros novos e vellos (2011), de Álvaro Cunqueiro; e O
camiño dos druídas (2011), de Xosé Lois Ripalda.
- Dolores Vilavedra, “O mundo desde outras perspectivas”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 1 xullo 2011, p. 10.
Despois de se referir a varias obras salienta que esta que nos ocupa pon o foco na vida
das rapazas galegas na emigración no Londres dos anos sesenta.
- Ágatha de Santos, “El libro que marcó mis veranos”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Faro
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Verano”, 7 agosto 2011, p. 44.
Entre outras informacións, ofrécense algunhas recomendacións literarias para a época
estival, entre as que están: A Veiga é un tempo distinto e mais Sonetos de Shakespeare.
Dáse conta tamén das obras que está a ler Agustín Fernández Paz este verán: 1Q84, de
H. Murakami; e Centauros do norte, de Marcos S. Calveiro.
- Xosé Carlos Caneiro, “Gratas noticias”, La Voz de Galicia, “Culturas”, “A outra
mirada”, n.º 431, “Club dandi”, 10 setembro 2011, p. 15.
Salienta que Eva Moreda é unha grande escritora, destaca que a leva lendo “dende hai
tempo” e afirma que esta novela presenta moita calidade, aínda que bota en falta algo de
ambición na súa escrita. Ademais, loa o ensaio Proceso e encarceramento de Ramón
Piñeiro, de Xosé Manuel Dasilva.
- D. S., “Completada a tradución de ‘1Q84’, de Murakami”, El País, “Galicia”,
“Luces”, 14 outubro 2011, p. 11.
Infórmase de que Galaxia vén de publicar a terceira e derradeira parte de 1Q84, coa
tradución de Mona Imai, coa que se pecha un ciclo narrativo de 1500 páxinas.
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 26 outubro 2011, p. 70.
Dáse conta da reunión do clube de lectura da asociación cultural Francisco Lanza, na
que se analizará A Veiga é como un tempo distinto, de Eva Moreda.
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 28 outubro 2011, p. 70.
Infórmase da celebración dunha reunión na Casa das Letras de Ribadeo da asociación
Francisco Lanza para reflexionar sobre A Veiga é como un tempo distinto, de Eva
Moreda.
Neves, Kiko, O día que morreu Steve Macqueen. Unha novela de Xabi Ribax, Vigo: Q
de Vian Cadernos, col. A Porta Verde do Sétimo Andar, n.º 3, 2011, 167 pp. (ISBN:
978-84-15164-43-2).
Novela de aventuras de Kiko Neves (Ponteareas, 1969) que se estrutura en dez
capítulos. Está protagonizada por Xabi Ribax, un carteiro de Ponteareas. A historia
comeza en 1980, cando Ribax aínda está na escola primaria, uns estudos e unhas
relacións bastante tortuosas para el. O resto da obra transcorre a finais dos anos noventa,
cando xa traballa como carteiro logo de rematar os bacharelato. Escribe unha novela co
título de “Un Certo Cheiro” que acada un relativo éxito. A súa vida transcorre apática
entre o traballo e o bar onde pasa as tardes e as noites. Isto fai que un día decida non
volver repartir cartas, colle o seu vello coche e comeza unha rota circular por Galicia e o
norte de Portugal. Nesta rota xoga un papel fundamental unha rapaza anónima (Sara)
quen, logo de ler a súa novela, envíalle unha carta co seu número de teléfono. Ao
principio manteñen conversas sobre a novela pero aos poucos van entrando en temas
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máis persoais, mesmo até desenvolver unha dependencia mutua. Segundo Xabi vai
viaxando, para sempre en bares de estrada onde tenta manter conversacións cos
camareiros e cos outros clientes. Este periplo non é turístico, el viaxa sempre sen rumbo
fixo, o que lle fai perderse de seguido e acabar en estrañas situacións coa xente que vai
coñecendo polo camiño. É unha viaxe de autodestrución, onde apenas come, embriágase
de seguido e non se asea (coa excepción de longos baños puntuais). A súa viaxe ten
punto e final cando o seu vello coche se avaría en Portugal, preto da fronteira con
Castela León. A novela remata co protagonista alugando unha habitación nun hotel para
comezar a escribir este libro, que así remata.
Referencias varias:
- Montse Dopico, “A feble Transición”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Letras”, 24 xuño
2011, p. 28.
Entrevístase a Kiko Neves con motivo da publicación desta novela, da que se sinala que
está escrita nunha prosa “moi fluída” con frases e parágrafos curtos. Reflexiónase sobre
os autores que lle serven como referencia, a caracterización dos personaxes e a temática
da obra.
Parcero, Juan, Sangue no ollo, Cangas do Morrazo: Edicións Morgante, col.
Papilosante Taller de Edición, 2011, 109 pp. (ISBN: 978-84-15166-31-3).
Primeira novela de Juan Parcero (Moaña, 1978), que aborda temas como a
personalidade autodestrutiva, froito dunha infancia e dunha mocidade traumáticas, o
inhumano ambiente laboral de moitas empresas e un mundo que devora o excepcional.
Cóntase a tormentosa vida de Lito, quen contempla a vida pasar, deixándose levar, sen
tomar decisións importantes. Interesado na literatura e na escrita, pasa a xuventude entre
libros (e clínicas psiquiátricas). Casa con Laura, personaxe tamén atormentado, sen
sentimentos cara aos demais e que precisa dun guía, neste caso Lito, para dirixir a súa
vida. Con ela ten dous fillos, Estevo e Ana. Forman unha familia pouco usual, composta
por personalidades difíciles e con problemas de autoestima, motivos que os conducen á
ruptura e o protagonista queda só. Esta situación fai espertar nel, por primeira vez, a
necesidade de redireccionar a súa vida e volver aos momentos de equilibrio nos que se
atopaba nos primeiros tempos do seu matrimonio. Quere romper con todo o que o
atormentaba e decide comezar o cambio polos seus compañeiros de traballo, homes
veteranos que se cren superiores, con máis dereitos que o resto e que critican aos
“raros”. A súa determinación non ten os efectos desexados, desequilíbrase de novo, e
sucumbe ás máis témeras tendencias autodestrutivas, que o levarán a un desenlace
premeditado, ao tempo que inesperado para o resto.
Piñeiro, Antonio, A dama fulxente, Premio X Certame Literario de Relatos de
Aventuras “Antón Avilés de Taramancos”, Noia: Editorial Toxosoutos, col. Nume,
2011, 78 pp. (ISBN: 978-84-92792-98-6).
Novela de Antonio Piñeiro (Santa Uxía de Ribeira, 1962), que se abre cunha cita d’ A
Caverna, de Platón. Estruturada en dez capítulos, recrea un tempo previo á Revolución
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Francesa e conta a vida de Anne Geneviève, duquesa de Longueville e filla única de
Henrique II de Borbón, enferma, deprimida e repudiada pola corte de Luís XIV, máis
coñecido como “Rei Sol”. Ela acorda co seu médico, Denis Dodart, viaxar dende
Bourdeaux a Santiago para curar o “mal de lume” que padece e que lle fai palidecer,
alucinar e tornarse débil. Nesa aventura a dama será acompañada pola camariñeira
Éléonore, monsieur Messignac e Mouche. Este último personaxe, Mouche, é quen narra
a historia dende un tempo posterior e é, ademais, o criado do doutor Dodart. Quen
escoita a historia é Charles Louis de Secondat, do que se sabe das súas apreciacións
sobre o que acontece porque no texto aparecen referencias ou comentarios seus en
cursiva, a través doutro narrador en terceira persoa. Sucédese, pois, a aventura nas
diferentes etapas que percorren o Camiño de Santiago, a través das cales se amosan
distintos tipos de personaxes e paisaxes. Unha vez que chegan á cidade santa, viaxan a
Noia para embarcar de volta á casa e será a visita á Igrexa de San Martiño a que resolva
o enigma do mal da dama francesa. O discurso atópase entre a ciencia e a fe, entre o
misterio e a superstición. Nesa fin de camiño terá especial relevancia o rosetón do
citado lugar.
Referencias varias:
- XDG, “Unha peregrinación histórica”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 23 xullo 2011, p.
39.
Detense no argumento desta novela e expón que narra a viaxe de Anne Genevière, unha
dama francesa do século XVII, polo Camiño de Santiago, como ofrenda pola súa
curación.
Piñeiro, Antonio, As fiandeiras, Premio García Barros 2011, Vigo: Editorial Galaxia,
col. Literaria, n.º 304, novembro 2011, 108 pp. (ISBN: 978-84-9865-400-4).
Novela de Antonio Piñeiro (Ribeira, 1962) dedicada ao grupo Barbantia. Acolle
dezaseis capítulos breves onde se narra a convulsa historia na vila da Estrada, a finais do
século XIX. Nos primeiros momentos da Revolución de 1868, un grupo de fiandeiras,
entre elas A Chiva, revélanse contra o poder estabelecido para lograr o recoñecemento
polo seu traballo e abandonar a submisión á que se encontran sometidas. Os
acontecementos relátanse dende o punto de vista dunha voz narrativa omnisciente: unha
das protagonistas, aprendiz de fiandeira e partícipe directa da insurrección, a través do
contrabando téxtil, que dá conta dos feitos dende o seu presente, cando é xa unha muller
madura. Desenvólvese unha relación triangular entre a narradora, a súa mestra e unha
muller valente pola que sente admiración, nunha trama na que se ven acurraladas por
dous homes da cidade, para confesar o roubo de tules e crear así tecidos e vendelos pola
súa conta.
Referencias varias:
- Amaia Mauleón, “Un otoño con muy buena letra”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 9
outubro 2011, p. 42.
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Coméntase o lanzamento de novelas premiadas e obras esperadas polas editoriais
Xerais, Galaxia e Alvarellos editora durante o outono e até finais de ano de 2011, entre
as que se encontra a que agora nos ocupa.
Piñeiro González, Vicente, Asasinos, asasinos, asasinos!, Noia: Editorial Toxosoutos,
col. Narrativa histórica, 2011, n.º 7, 59 pp. (ISBN: 978-84-92792-87-0).
Novela histórica de Vicente Piñeiro González (Lugo, 1954) na que se conta en primeira
persoa a historia de Juana Capdevielle, baseada en feitos reais. Dedica o libro a Ana
Isabel Novas Pardeiro, madriña da súa neta. A modo de prólogo versiona o de Henry
James para a súa novela curta The turn of the Screw. O libro comeza cunha poesía de
Luís Pimentel titulada “Cunetas” e parte de feitos reais documentados por xente que dun
xeito ou doutro viviu a contenda e as experiencias da época. Na introdución o autor
explica que, aínda que esta obra ten como base documental a realidade histórica, se trata
dunha novela na que parte da aparición do cadáver dunha moza nunha cuneta en
Rábade. Áchana ben colocada, coas mans enlazadas sobre o ventre, entre as que se
agocha un salvoconduto dos militares no que se lle ordena que pola súa seguridade
abandone a cidade da Coruña. Deste modo, o lectorado é sabedor de antemán do final
da protagonista e o título son as últimas palabras de Juana Capdevielle, muller de
Francisco Carballo, gobernador civil da República na Coruña en 1936, antes de que os
falanxistas a tiroteasen polas costas despois de violala, acabando coa súa vida e a do
bebé que levaba dentro. A novela reproduce o monólogo interior de Juana, natural de
Madrid e de pai francés, no que repasa toda a súa vida, dende o comezo da súa historia
de amor con Francisco até os últimos días xuntos. Unha muller intelectual e de mundo
que gozou de licencias de estudo en países como Francia, Bélxica, Suíza ou Alemaña
grazas ao seu traballo como bibliotecaria universitaria na Facultade de Filosofía e
Letras, ademais de no Ateneo. Alumna de José Ortega y Gasset, traballou sobre “O
problema do amor no ambiente universitario” e, no momento de maior actividade,
coñece o amor da súa vida, Francisco Pérez Carballo, un profesor universitario e
político de Esquerda Republicana. Logo de casar e agardando un fillo, deixa de lado as
súas actividades e a súa cidade para acompañar o seu home cando é nomeado
gobernador civil da Coruña. Nada máis aprobarse o Estatuto de Autonomía Galego
estala a Guerra Civil e comezan así os desgraciados acontecementos na vida desta
parella.
Referencias varias:
-M. B., “Hai que recuperar a memoria histórica”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “A pie de calle”, 20 outubro 2011, contracuberta.
Coméntase a presentación na Libraría Couceiro desta novela e indícase que o autor está
centrando a súa actividade literaria na recuperación para a memoria histórica das vidas
das vítimas do fascismo.
Portas Fernández, Manuel, Un dedo manchado de tinta, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Narrativa, n.º 304, maio 2011, 368 pp. Inclúe CD. (ISBN: 978-84-9914253-1).
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Novela escrita por Manuel Portas Fernández (Barcelona, 1960) que inclúe un cd para
escoitar con cada un dos capítulos da obra. Gonzalo Salgueiro, no prólogo da obra,
convídanos a escoitar a voz de Clara Pino e a súa música, xunto cunha interesante
suxestión para ler o libro: con ganas e paciencia. Nesta obra o autor non se centra nun só
personaxe, senón que os vai mesturando e ambientando sempre en Santiago de
Compostela. Todos eles teñen un mesmo punto en común: son persoas normais, pero
con detalles que os fan singulares, pois a obra mestura a realidade e a ficción da
imaxinación de Gonzalo, un home duns trinta anos decepcionado coa rutina que busca
coa súa imaxinación escribir un libro que sorprenda a xente que o rodea pola súa
sinxeleza e orixinalidade. Así, preséntasenos a Alberte, un funcionario separado que no
seu tempo libre axuda a encontrar persoas desaparecidas. Esta vez a súa investigación
céntrase na carta que lle manda un emigrante de Cuba para que busque os seus irmáns.
No transcurso das pesquisas dáse conta de que ás veces a verdade da vida é tan dura que
é mellor non sabela. Tamén está Malulú, un emigrante que vén dende Senegal fuxindo
da pobreza e da fame para encontrar algo mellor. Na súa viaxe sucédenlle situacións
amorosas e tráxicas que o acabarán levando a decidir volver á súa terra. Por outro lado,
está tamén Cristina, unha caixeira que loita polos dereitos no seu traballo no
supermercado, ou Chus, que é enganada e perseguida por saber máis da conta, ou
Jonnathan, que é encarcerado inxustamente por unha violación que non cometeu. Son
pequenos relatos de xente corrente, pero que nos mostran unha cara da vida difícil e, ao
mesmo tempo, fascinante.
Recensións:
- A. M., “A excepción do común”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 18 xuño 2011, p. 39.
Refire algunhas notas sobre a traxectoria de Manuel Portas como escritor, político e
profesor e destaca que o libro que vén de publicar, Un dedo manchado de tinta, inclúe
un CD con música para acompañar a súa lectura e está ambientado na cidade de
Santiago de Compostela.
- Gracia Santorum, “Emporcallándonos de tinta”, Grial. Revista galega de cultura, n.º
191, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xullo, agosto e setembro 2011, pp. 84-85.
Iníciase cunha alusión a que se trata da segunda obra do autor e sinala que Manuel
Portas é un escritor “con paso firme e seguro”. Compárase Un dedo manchado de tinta
coa súa obra anterior, Denso recendo a salgado, e conclúese que comparten o gusto
polo personaxe colectivo e que ambas as dúas son novelas corais e polifónicas. A
continuación coméntase o argumento do último libro de Portas, a figura de Gonzalo,
“narrador, personaxe, autor...” e a doutros personaxes. Saliéntase o atractivo das vidas
anónimas compostelás que ocupan as súas páxinas e destácase que a brillantez deste
volume se atopa cara ao final. Por último, sublíñase a singularidade da conxunción da
música e da literatura, que se complementan á perfección.
- Armando Requeixo, “Manuel Portas, de boa tinta”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º
685, “Letras atlánticas”, “Libros”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 685, “Páxina
literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros”, 14 agosto 2011, p. 32.
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Destaca que os seis personaxes desta novela son de Santiago de Compostela e de
extracción social diversa e mais que todas as tramas oscilan entre o literario e o
metaliterario. Tamén se comenta que as cancións do grupo Loaira, que están no CD que
acompaña o volume, foron compostas para “cada un dos personaxes do sexteto
protagonista”.
- Francisco Martínez Bouzas, “Pequenos dramas anónimos”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 382, “Libros”, 8 setembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 344,
“Letras galegas”, 17 setembro 2011, p. 7.
Explica que esta novela presenta unha estrutura singular e innovadora con cinco
historias de vidas anónimas que conflúen en Santiago de Compostela e destaca que estas
cinco historias se desenvolven en cadanseu capítulo “ao xeito de novelas breves”.
- Ramón Nicolás, “Fíos invisibles e anónimos”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 436,
“Letras en Galego”, 15 outubro 2011, p. 11.
Sostén que estamos ante un “libro distinto” que constitúe un mosaico de biografías que
comparten “fracasos persoais” e considera que a achega do grupo musical Loaira supón
dotar dun “acertado seguimento musical” a esta proposta literaria.
Referencias varias:
- Álvaro Ballesteros, “Portas novela a realidade compostelá actual”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, 27 maio 2011, p. L6.
Fálase da presentación desta novela. Indícase que conta diferentes historias acontecidas
en Santiago de Compostela na actualidade, protagonizadas por persoas reais e
identificábeis.
- S. C., “Manuel Portas presenta su nueva novela, ‘Un dedo manchado de tinta”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 27 maio 2011, p. 25.
Fálase da presentación desta novela, na que Manuel Portas conta seis historias comúns
ambientadas en Santiago de Compostela.
- Concha Pino, “Apaixóname crearlle vidas e mundos a rostros do común”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, 1 xuño 2011, p. L2.
Entrevístase a Manuel Portas con motivo da publicación desta novela. Indícase que se
trata de seis relatos ambientados en Santiago de Compostela.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 378,
“Libros”, 23 xuño 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 338, “Letras en galego”, 2
xullo 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que non se trata dunha novela ao uso e que vén acompañada do CD Loaira,
que inclúe as cancións desta primeira novela musicada da literatura galega. Tamén se
seleccionan Despois da medianoite (2011), de Salma; e Os poderes máxicos de Aitema
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(2010), de Concha Blanco.
- Dolores Vilavedra, “O mundo desde outras perspectivas”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 1 xullo 2011, p. 10.
Despois de se referir a varias obras comenta que Un dedo manchado de tinta explora o
lado oculto do cotián.
- Iago Fandiño, “Nin os gobernos das colonias de África desprezan a súa lingua como o
noso”, Xornal de Galicia, “Bóla extra”, 2 agosto 2011, p. 36.
Conversa na que M. Portas afirma que as figuras anónimas protagonizan moitas das
súas obras e mais que para escribir este libro bebeu da realidade que observa, co fin de
conformar historias críbeis. Tamén reflexiona sobre a situación da lingua galega e sobre
o futuro do libro.
- Sara Prieto, “O último proxecto foi o de unir música e literatura”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 1 setembro 2011.
Comenta que este libro une literatura e música e que conforma o primeiro proxecto
deste estilo que se fai na narrativa galega.
- Rubén de Rosende, “Portas juega al azar en ‘Un dedo manchado de tinta”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 1 outubro 2011, p. 68.
Afirma que este libro recolle unha serie de relatos ambientados en Compostela, en
aparencia independentes, que rematan nun final sorprendente. Tamén se destaca que
esta obra contén un disco con seis cancións inspiradas en personaxes do libro.
- Xosé Carlos Caneiro, “Epifanías”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 427, “A outra
mirada”, “Club dandi”, 13 agosto 2011, p. 12.
Refírese a esta obra como a segunda novela de Manuel Portas, da que destaca que ten
distintas lecturas.
- M. A. C., “O Concello colaborará cos ‘Trasnos dos libros’ do IES de Poio para
fomentar a lectura”, Diario de Pontevedra, “Poio”, “Comarca”, 3 novembro 2011, p.
12.
Coméntase que esta obra é unha das elixidas para formar parte dun proxecto levado a
cabo polo IES de Poio que pretende fomentar a lectura.
- C. G., “Presentación del libro ‘Un dedo manchado de tinta”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 16 decembro 2011, p. 34.
Infórmase da presentación desta obra na libraría Sar de Padrón.
Queipo, Xavier, Extramunde, Premio Xerais de Novela 2011, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Narrativa, n.º 310, outubro 2011, 376 pp. (ISBN: 978-84-9914-301-9).
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Novela de aventuras e viaxes no mar de Xavier Queipo (Santiago de Compostela,
1957), encabezada por citas do escritor mozambicano Mia Couto, de Américo Vespucio
e do Amadís de Gaula, alusivas á navegación e á descuberta de novos mundos.
Preséntase dividida en catro partes, precedidas dun breve “Introito” e cun “Epílogo”
final. No “Introito” introdúcese a dimensión temporal do relato, marcado pola fame, a
peste, o medo ao descoñecido e a persecución ás crenzas ancestrais, e sinálase que os
feitos acontecidos fican na memoria das xentes. A seguir, a primeira parte, “O santuario
dos embruxados”, permite seguir a peripecia vital de personaxes como o abade Augusto,
crego lascivo e fanático, e a súa barregá María Becerra, que goberna a fonda O Galo de
Prata, ou Xan de Abelleira, o sancristán de San Andrés, nos tempos da Inquisición,
cando o abade condena á fogueira a Maruxa a Loba, Ermesinda Angueira, Manuela a
Chicha e María Becerra, e unha comitiva de homes –Antón Vásquez, Bernardo de
Campaña, Andrés Meixide, Paulos Carballo, Roi Reboiras, Bartolomeu Díaz e Ramiro
Fonte–, ao mando do capitán Mourelle e despois do capitán Lourenzo de Sousa,
comezan unha viaxe que	
  vai da freguesía de San Andrés deica a illa de Borneo, pasando
por Senegal, Camerún, o Cabo de Boa Esperanza, Mozambique, a illa de Madagascar, a
badía de Trincomalee, as illas de Anamán e o estreito de Malaca, navegación que se
aborda nas dúas partes centrais da novela –“A navegación oceánica” e “A navegación
polo Índico”–, até rematar nun poboado da tribo dos Daiak, os cortadores de cabezas, en
“A vida cos Daiak”, cando un dos membros da curiosa comitiva sobrevive ao naufraxio
e acaba integrándose na tribo caníbal ao casar coa filla do xefe. No “Epílogo”, titulado
“Retrato do naturalista Gabriel García”, achégase o relato deste naturalista ao atopar na
illa de Borneo traza de cristiáns vivindo cos daiaks. Xavier Queipo recorre aos seus
coñecementos de biólogo, visíbeis nas amplas descricións, e insire, ademais de
referencias ao contexto histórico da época que recrea, os contos de trazos orais do Cego
de Zas e as crónicas do escribán Manuel de Xurés.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Paixón por contar”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º438, “Letras
en galego”, 29 outubro 2011, p. 12.
Coméntase esta obra coa que Xabier Queipo gañou o Xerais de Novela. Sinálase que
está ambientada no século XVI e pretende reflectir o omnipotente poder que tiña a
Igrexa. Indícase que o espazo no que se desenvolve a trama é principalmente marítimo e
que afloran conspiracións e rebelións e están presentes certos personaxes que se baten
entre a vida e a morte. Saliéntase que os temas centrais son a resistencia e a loita, que a
novela conta cunha forte forza descritiva para caracterizar os protagonistas e que nela se
lle dá importancia á lingua como vehículo de comunicación. Por último, recoméndase a
súa lectura.
- Francisco Martínez Bouzas, “Na cerna da aventura”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 394, “Libros”, 24 novembro 2011, p. VI.
Coméntase que Xabier Queipo gañou con esta obra o Premio Xerais de Novela. Dise
que se trata dunha novela de aventuras na que os heroes emprenden unha viaxe polos
océanos e un deles remata nunha selva. Indícase que a obra se divide en catro partes. A
primeira e a última son reiterativas; mentres que na segunda e na terceira se plasman

64

máis os coñecementos mariños. Saliéntase que se reflicte moi ben a sociedade galega do
século XVI a partir de lendas e dicires populares e que a relixión adquire un poder moi
importante. Fálase de que non hai un protagonista ben diferenciado, que predomina
moito a retórica do acto, que os diálogos quedan no esquecemento e que o narrador é
heterodiexético, obxectivo e distante. Finalmente cualifícase a linguaxe de vizosa e
cargada de forza descritiva.
- Vicente Araguas, “Pragmática posmoderna”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
n.º 800, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 702,
“Libros”, p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 702,”Páxina literaria”, “Libros”, 11
decembro 2011, p. 30.
Comeza sinalando que o quefacer literario de Xabier Queipo se encadra na tradición de
contadores de historias con paixón viaxeira, que parte de autores como Robert Louis
Stevenson, Julio Verne, Jonathan Swift e Daniel Defoe. Indícase que esta novela foi
Premio Xerais e que se trata dun percorrido global de San Andrés de Teixido a unha
tribo de cortadores de cabezas en tempos da Inquisición. Saliéntase que Queipo bota
man dun estilo de gran riqueza léxica e elegancia estilística.
- Dolores Vilavedra, “Rosalía e as baleas”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 16 decembro 2011, p. 11.
Entre outras obras literarias, analízase esta que agora nos ocupa. Coméntase que Xavier
Queipo conxuga vontade de estilo e eficacia narrativa. Indícase que a obra convida ao
lectorado a tentar entender a natureza humana e saliéntase que o autor acada na primeira
das catro partes nas que se divide esta novela altas cotas de expresividade grazas a un
estilo sobrio e singular.
Referencias varias:
- Xavier Queipo, “Extramunde (Introito)”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 420,
“Adianto editorial”, 25 xuño 2011, p. 12.
Reprodúcese un fragmento da novela Extramunde, de Xavier Queipo, Premio Xerais de
Novela 2011.
- M. Factor e B. Pallas, “As editoriais galegas apostan pola narrativa clásica e
contemporánea nas novidades de outono”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 29 agosto
2011, p. 24.
Fálase da chegada ás librarías dos libros galardoados cos Premios Xerais. Cítanse obras
como Extramunde, de Xavier Queipo; ou A chave da Atlántida, de Anxo Fariña.
- Amaia Mauleón, “Un otoño con muy buena letra”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 9
outubro 2011, p. 42.
Coméntase o lanzamento de novelas premiadas e obras esperadas polas editoriais
Xerais, Galaxia e Alvarellos editora durante o outono e até finais de ano de 2011, entre
as que se encontra a que agora nos ocupa.
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- Fernando Franco, “Embigo do mundo”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 19
outubro 2011, p. 12.
Dáse conta da presentación desta obra, gañadora do Premio Xerais de Novela 2011.
- C. F. Iglesias, “A inquisición agora é o capital”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 20
outubro 2011, p. 37.
Reprodúcese unha entrevista a Xavier Queipo con motivo da presentación en Santiago
desta novela. Nela fálase do protagonista da historia, da estrutura e da temática
desenvolvida.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 390,
“Libros”, 3 novembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 352, “Letras galegas”,
12 novembro 2011, p. 7.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que foi Premio Xerais de Novela 2011 e ofrécese o argumento. Tamén se
seleccionan Nómades (2011), de Xosé Tomás, O espírito do cabaleiro (2011), de
Cornelia Funke; e Area fai seis (2011), de Araceli Gonda.
- Alfredo Conde, “Norma de lectura”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Os outros días”,
17 novembro 2011, p. 4.
Coméntase que esta obra foi merecedora do Premio Xerais de Novela 2011 e que
seguramente pagará a pena lela, ao igual que outras obras deste autor.
Queizán, María Xosé, Meu pai vaite matar, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Literaria. Narrativa, n.º 311, novembro 2011, 304 pp. (ISBN: 978-84-9914-300-2).
Novela policial e de aventuras de María Xosé Queizán (Vigo, 1939). A protagonista,
Diana, filla dunha parella de progresistas, ingresa na Brigada da Policía Xudicial logo
de rematar un máster en criminoloxía. Alí coñecerá a Mario, un mozo de aldea que
acabará sendo o seu noivo. A tía Lola, a irmá solteira da nai de Diana, agocha no seu
caserío de pedra os vestixios da que fora unha familia de certo avoengo. A protagonista
atopa nese lugar algunhas pistas que a levan a realizar unha viaxe até a Patagonia na
procura do seu tío Moncho. Abórdanse, dende unha perspectiva antipatriarcal e
racionalista, temas recorrentes na obra de Queizán como o amor e a homosexualidade, o
acoso, os abusos sexuais, o incesto e a defensa do feminismo.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “A volta da narrativa de Queizán”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
446, “Letras en galego”, “Libros para regalar”, 24 decembro 2011, p. 10.
Dise que esta obra trata elementos que se entrecruzan ao longo do relato, como a
defensa do racionalismo ou do antipatriarcalismo. A seguir explícase que se cimenta
sobre elementos da novela policial ou de intriga, cun pouco do xénero aventureiro e
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mesmo da crónica de viaxes. Cóntase como se agrupan con solvencia os fíos que
conducen o lectorado por historias persoais e sentimentais marcadas por unha escura
trama alimentada de abusos e polo uso da violencia nunha relación sentimental.
Saliéntase que se trata dunha obra de certa tonalidade antirruralista de discurso
expresivo e cunha estrutura áxil.
Referencias varias:
- Fernando Franco, “O meu pai vaite matar”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 14
decembro 2011, p. 11.
Este texto faise eco da presentación na libraría Librouro desta obra de María Xosé
Queizán.
- Amaia Mauleón, “Los policías son los que más saben de la realidad social”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, 14 decembro 2011, p. 39.
Entrevístase a María Xosé Queizán co motivo da presentación da obra Meu pai vaite
matar. Nela fálase da protagonista, á que se cualifica de muller pouco convencional, do
espazo no que transcorre a acción e do xénero no que se encadra. Salienta tamén que
Queizán se atopa nun momento moi produtivo e que a intención da autora é aproveitar o
momento.
Raposeiras Correa, José, Ventos de nostalxia. O cerne das verdadeiras emocións,
Silleda: Técnicas & Gramaxe, 2011, 79 pp. (ISBN: 978-84-939166-6-4).
Novela de José Raposeiras Correa (San Miguel de Presqueiras, 1953), de tendencia
realista, na que se tratan de forma moi sentimental temas como as relacións familiares, a
emigración e a dureza da vida no rural, todos eles ambientados na Galicia de finais do
século XIX. Ao longo da obra pódense atopar moitos paratextos, como dedicatorias,
ditos populares, frases de personaxes coñecidas (Mª Teresa de Calcuta, Marden) e
versos de poetas (Mª Olga Vidal, Rosalía de Castro). Ademais, a forma do texto
intercala unha meirande parte de prosa, con poesía (tanto do autor como doutros poetas)
e fotografías en branco e negro, algunhas tomadas polo mesmo autor e outras, da época,
recollidas por el mesmo. Estas fotografías constitúen unha reconstrución da Galicia de
finais do século XIX até ben entrados no século XX que amosan paisaxes, construcións
e xentes da época. A voz narradora varía entre unha primeira e terceira persoa,
testemuña duns feitos da vida de Nacho, o protagonista desta novela. Así, imos
coñecendo a súa vida a través de relatos presentados con diversos saltos de tempo.
Nunha liña cronolóxica, nárrasenos a súa vida dende a nenez na aldea de Outeiro, na
Galicia rural, pasando pola súa mocidade, marcada pola emigración a Cuba e a súa
madurez, xa a partir dos 50 anos, cando volve a Galicia para vivir na súa terra até finar.
Deste xeito, situámonos dende finais do s. XIX até mediados do s. XX, e coñecemos a
situación de Galicia neses anos, como se vivía no eido rural, e como moitos galegos se
viron forzados a emigrar para gañar a vida. Menciónase que a nosa terra queda ateigada
de “viúvas de vivos”, expresión que se emprega na obra para referirse a “Lola da
Cancela”, a nai de Nacho.
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Referencias varias:
- Blanca Paz, “As paisaxes que hai aquí inspíranme moito e escribo a partir delas”,
Diario de Pontevedra, “Caldas.Deza.Tabeirós”, 4 setembro 2011, p. 21.
Conversa na que José Raposeiras afirma que este libro é un compendio de historietas de
persoas maiores e mais de relatos curtos e sobre a emigración.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 395,
“Libros”, 8 decembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 357, “Letras galegas”,
17 decembro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que se trata de pequenos textos que teñen como eixe central a figura dun
neno, Nacho. Tamén se seleccionan Trece noites, trece lúas (2011), de Antonio
Reigosa; e Libro de deshoras (2011), de Xabier Lorenzo.
Rascado Shedden, Andrés Xosé, A clave Phidias, Noia: Editorial Toxosoutos, col.
Nume, 2011, 209 pp. (ISBN: 978-84-92792-89-4).
Novela de intriga, misterio e suspense da autoría de Andrés Xosé Rascado Shedden.
Está estruturada en trinta e cinco capítulos, nos que se combina o punto de vista dun
narrador omnisciente co dun narrador protagonista. Bernardo e Ramón son dous
policías amigos que traballaban nunha cidade onde se cometeron uns crimes que
semellan estar vencellados. Co asasinato dunha nova vítima (Marta Hernández) aparece
en escena o axente Olmedo, excéntrico e sagaz, e o que ao principio parecía unha loita
de egos por ver que método de investigación resultaba máis eficaz para descubrir o
asasino remata sendo unha carreira cóbado con cóbado para liberar a Paula (a filla de
Ramón) do asasino. Combínanse así altas doses de perspicacia e pericia, ademais dun
gran número de coñecementos musicais, matemáticos, históricos e lingüísticos nun
xogo tramado a medida por un criminal. Finalmente chegan tarde, pois Valverde mata a
nena e morre a mans de Ramón.
Rei Núñez, Luís, Cita en Fisterra, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Literaria.
Narrativa, n.º 312, 2011, 207 pp. (ISBN: 978-84-9914-311-8).
Novela de Luís Rei Núñez (A Coruña, 1958) estruturada en sete xornadas, precedidas
dunha cita de Bernardo Soares: “As viagems são os viajantes. O que vemos, não é o que
vemos, senão o que somos”. Ao longo da obra están inseridas unha serie de fotografías
en blanco e negro de diversos autores que teñen como temática vinculante o mar. Na
primeira xornada obsérvase unha voz en primeira persoa que conta os sucesos que lle
van acontecendo nunha viaxe cara á costa galega, concretamente cara á zona de Muros.
Para isto, sérvese de citas de diferentes autores de índole internacional para estabelecer
semellanzas co que ese “eu testemuño” vai vivindo nas súas propias carnes. A segunda
xornada céntrase en personalidades que fixeron medrar o comercio galego a través das
súas costas, entre outras cousas; para rematar cun poema titulado: “Fillos do amor do
Atlántico por Fisterra”. A terceira xornada desenvólvese en Muxía, da que comeza
salientando o templo de Santa Locaia de Frixe e a historia dunha praia denominada
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Nemiña, ademais de reiterar certos temas reincidentes ao longo da obra, como o
Prestige e a situación actual da lingua galega. A cuarta xornada aparece ubicada en
Camariñas e comeza con dúas redondillas. Destaca desta xornada a sinatura dunha
lápida de mármore, un verso de Torneiro e unha “Carta a un amigo que traba que aínda
non naceu”, todas elas coas súas historias relatadas ao detalle. A quinta xornada comeza
coa descrición do dolmen de Dombate e continúa o vaivén entre sucesos e paisaxes
actuais e a narración da súa historia pasada. A sexta xornada no faro de Nariga conta
cun fragmento dunha muiñeira, un debuxo do faro, o comezo dunha lenda, ademais
dalgúns parágrafos dialóxicos moi breves que insire en contadas ocasións para dar conta
do acontecido. Por último, a sétima xornada remata en Fisterra que se describe na
mesma liña: citas, diálogos e historias varias.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Caderno da Costa da Morte”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º
704, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 24/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 704,
“Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros”, 26 decembro 2011, p. 25.
Cualifica esta obra de memorábel exemplo de literatura do eu, unha escrita que funde
seres e paisaxes nunha migración continua dos sentimentos aos espazos e viceversa.
Defínea como un luxo arrincado á palabra e cualifica a estilística do autor de maxistral.
Considera esta novela como unha particularísima xeografía dos afectos que ten parada,
por igual, en enclaves e en individuos. Sinala que é o resultante da conxunción dunha
exploración en sete xornadas ás que se amenceu a memoria dun pobo. Di que dá conta
dun mundo escindido entre a globalización e a tradición e que continúa a liña creativa
aberta con Imán Fisterra (1995).
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 396,
“Libros”, 15 decembro 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que se trata dunha viaxe a unha terra mítica e que combina agarimo e crítica.
Tamén se seleccionan Do A ao Z. O Camiño de Santiago (2010), de Ana María
Fernández e Xoán Babarro; Fantasmas de luz (2011), de Agustín Fernández Paz; e
Pressing Catch (2010), de Paula Carballeira.
Riveiro Coello, Antón, Laura no deserto, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º
302, outubro 2011, 726 pp. (ISBN: 978-84-9865-395-3).
Novela polifónica de Antón Riveiro Coello (Xinzo de Limia, 1964) que se distribúe en
catro grandes partes: “Libro primeiro: A luz dos ausentes”, “Libro segundo: A casa das
sombras”, “Libro terceiro: O labirinto de Ingrid Steiner” e “Libro cuarto: a viaxe de
Penélope”. Iníciase a historia en 1982, con catro personaxes, en aparencia,
desvinculados entre si: Diana, unha muller que vive en Barcelona e pertence a unha
familia acomodada, que vén de encontrar na casa familiar unha carta remitida pola súa
tía dende o cárcere de Ventas (Madrid), motivo que non deixa de sorprendela pois cría
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que falecera de tuberculose ao remate da Guerra Civil. A indagación da vida da súa tía
Laura dá comezo á trama. Outro dos personaxes principais é Pablo, que se sente na
obriga de reconstruír o pasado familiar, logo que de que o seu pai, recentemente
falecido, lle confesara un importante segredo no leito de morte. Os outros dous
personaxes son Bob, un fotógrafo de Brooklyn, que coida do seu amigo Bernie,
recuperado dun intento de suicidio, por mor da súa mala conciencia durante a contenda
da Segunda Guerra Mundial, e a Señora Muslisch, internada nunha clínica de Nova
York, e en tratamento psiquiátrico porque non responde a ningún estímulo. Na segunda
parte do libro “A casa das sombras”, estes dous últimos personaxes (Bob e a Señora.
Muslisch) terán máis presenza co fin de desenlear o misterio que une os segredos
familiares e as súas pantasmas, aos que se unen sentimentos diversos como a culpa ou o
amor. Destaca o uso dunha linguaxe coidada, que presenta unha prosa poética
combinada cun estilo onde abundan fundamentalmente as descricións. As historias
debúllanse en primeira persoa, a través dos seus protagonistas principais, agás no caso
da muller amnésica, que é relatada en terceira persoa. O seguinte libro, “O labirinto de
Ingrid Steiner”, funciona de maneira independente e relata a experiencia vital dunha das
mulleres que foi vítima do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial e que logrou
sobrevivir nun campo de concentración. Enténdese a protagonista como unha imaxe de
Laura, a tía de Diana. Os capítulos deste apartado distínguense do resto dos que
aparecen na obra porque van intitulados, mentres que os outros só van sinalados en
números romanos. O avance misterioso da trama realiza, simultaneamente, un
percorrido xeográfico a través de diferentes espazos temporais, como a Europa da
Segunda Guerra Mundial e a Barcelona republicana. Outras cidades que aparecen ao
longo da novela son Santiago de Compostela ou a Pobra do Caramiñal. Destacan, por
outro lado, as constantes referencias literarias, no eido galego ou foráneo. Péchase o
libro cuns “Agradecementos” nos que sinala, entre outras cuestións, que se trata dunha
“pequena homenaxe” á memoria de Mercedes Núñez Targa e a “todas as almas
xemelgas” que lle axudaron a configurar o perfil de Laura Crussat, a gran protagonista
da novela.
Referencias varias:
- Amaia Mauleón, “Un otoño con muy buena letra”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 9
outubro 2011, p. 42.
Coméntase o lanzamento de novelas premiadas e obras esperadas polas editoriais
Xerais, Galaxia e Alvarellos editora durante o outono e até finais do ano 2011, entre as
que se encontra a que agora nos ocupa.
- María Rodríguez, “Con boa letra”, La Región, “En confianza”, 4 decembro 2011, p. 2.
Dá conta da entrevista feita a Antón Riveiro Coello co motivo da saída do prelo desta
obra.
Rodríguez, Básico, Quen a matou? Baubo Pubiclub: crónica-Impunidade V, Lugo: A
Gracia. Veniais Edicións, 2011, 234 pp. (ISBN: 978-84-93885-0-2).
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Novela policial de Básico Rodríguez, pseudónimo de Basilio Cobo Rodríguez (O Barco
de Valdeorras, 1956), composta de sesenta e sete capítulos, acompañados dun prólogo,
dun epílogo e dunha addenda. A noticia dunha morte violenta no rural suscita interese
ao narrador en primeira persoa, que se retrotrae até os anos oitenta para tentar entender
por completo aquel crime. Susana, a vítima, e Ramón, o suposto asasino, concurriran
naquel tempo no Club Bambú, coñecido por eles como Baubo Pubiclub. O autor
encárgase de presentar unha historia de focalización múltiple na que alternan os
narradores en primeira persoa, unha galería de personaxes que desfilan polo puticlub
ourensán e que, en maior ou menor medida, contribuíron a que o crime tivese lugar, ou,
simplemente, foron coñecedores deste. A historia comeza nun internado dos Maristas no
que o protagonista estudaba, xunto con personaxes singulares como o Vilas ou Charlie.
Pouco a pouco, estes rapaces introdúcense en mundos escuros e fan do Baubo o seu
refuxio. Alí coñecen, entre outros, a Penélope, a Ramón, a Telmo e a Lorena, os máis
achegados á vítima e ao asasino. Despois dun atraco no Baubo que truncou a súa época
de esplendor, todo o mundo perdeu o costume de ir, pero axiña volve rexurdir, e este é o
momento no que Ramón o Cachopas e Susana, a prostituta que acabou sendo vítima do
asasinato, inician unha relación máis estábel. Logo ten lugar a traxedia, e a última parte
da obra céntrase en especular sobre o crime da aldea de Devesas.
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 21 maio 2011, p. 86.
Infórmase de que Básico Rodríguez asinará exemplares da súa novela Quen a matou?
Baubo Pubiclub: crónica-Impunidade V na Praza Maior de Lugo, co motivo da Feira do
Libro.
Rodríguez Baixeras, Xavier, Brasil no centro, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria,
n.º 74, xuño 2011, 328 pp. (ISBN: 978-84-9865-368-7).
Xavier Rodríguez Baixeras (Tarragona, 1945) ofrece neste volume un híbrido entre
dietario e libro de estampas, producido a partir de cinco anos de residencia en San
Salvador de Baía. Trátase dunha obra narrativa que se encadra na chamada “literatura
do eu”. Reflíctese un desdobramento vital que transforma ao protagonista deste diario, á
vez íntimo e obxectivo, en “outro” durante a metade do ano na que reside fóra de
Galicia e habita noutro clima, cambia de ambiente, viste outras roupas e gusta de
comida diferente. Plasma, a través de variadas estampas e textos moi fragmentarios,
unha pequena aproximación a esta cidade brasileira e á súa cultura, tanto material como
inmaterial (paisaxes, gastronomía, costumes, lendas, escritores, lecturas...).
Recensións:
- Xosé María Álvarez Cáccamo, “Brasil no centro de Xavier Rodríguez Baixeras”,
Festa da palabra silenciada (Publicación Galega Feminista), n.º 27, “Actualidade”,
2011, pp. 146-148.
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Indícase que, ao igual que na obra anterior do autor, Diario de comidas (2004), a obra
que agora nos ocupa non é sinxela de encadrar en canto ao xénero, o que é un dos seus
principais atractivos. Saliéntase que, deste xeito, obrígase ao lectorado a mudar a
perspectiva continuamente, pasando do diario de ton confidencial ao relato do
acontecemento vivido, á crónica do observador asombrado fronte á cidade de acollida
ou á do intelectual crítico. Coméntase tamén que a confidencia emotiva ás veces semella
un poema en prosa.
- Jaureguizar, “Brasil”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “De re varia”, 10 agosto
2011, p. Contracuberta/ “Brasil, trampa de Bildenberg”, El Progreso, “Verano”, “¿Qué
leer?”, 8 agosto 2011, p. 31.
Indica que a lectura deste libro lle resultou agridoce e asemade comenta que é o
resultado dos diarios da súa biografía brasileira de 2006 a 2009.
- Román Raña, “Do divino e do humano”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 385,
“Libros”, 29 setembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 348, “Letras galegas”, 15
outubro 2011, p. 6.
Subliña que o autor nos sitúa perante a súa experiencia autobiográfica nunha especie de
diario de episodios centrados en Brasil, mais que devén en reflexións filosóficas sobre o
divino e o humano. Cualifica esta obra de antoloxía de vicisitudes brasileiras e sinala
que reflexiona sobre temas diversos, como o futuro da cultura galega.
- Jacinto Barreiro Rodríguez, “Riqueza cultural e literatura en estado puro”, Grial.
Revista galega de cultura, n.º 192, Tomo XLIX, “O espello das letras”, outubro,
novembro e decembro 2011, pp. 104-105.
En primeiro lugar, comenta que esta obra é unha combinación de xéneros na que a voz
narrativa en primeira persoa se emprega dunha maneira moi libre. Indica que o estilo é
característico do seu autor. Sinala a presenza de tres constantes: “a poesía, o poetaviaxeiro e o paso inexorábel do tempo”. Informa de que está composto por dúas partes:
unha en forma de diario por terras galegas ou peninsulares e outra formada por estampas
do Brasil, principalmente de Salvador de Bahía. Ademais, considera que se poderían
estabelecer tres apartados en función da clasificación por xéneros literarios: narración,
ensaio e poesía. Apunta tamén a presenza dun glosario de termos brasileiros e dun
apartado de “Lecturas”, na súa maioría citadas no libro. A continuación, céntrase en
cada un dos bloques por xéneros e vai describindo o seu contido. Conclúe que posúe
unha “extraordinaria beleza literaria e cultural”.
Referencias varias:
- A. M., “Brasil desde a ollada galega”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 16 xuño 2011, p.
39.
Breve referencia a este volume, do que se indica que é un diario escrito polo seu autor
desde 2006 no que describe as súas experiencias persoais mentres estivo a residir na
localidade brasileira de Salvador de Bahía.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 381,
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“Libros”, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 341, “Letras en galego”, p. 7, 14 xullo
2011.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que se atopa a medio camiño entre o diario e a narrativa de viaxes. Tamén se
seleccionan Sonetos (2011), de William Shakespeare; Que lle podo ofrecer a quen me
intente?Monográfico Lois Pereiro (2011), coordinado por Anxo Angueira e Teresa
Bermúdez; e Ártico 2.0 (2011), de Xavier Queipo.
- Xosé Carlos Caneiro, “Mes caído”, La Voz de Galicia, “Culturas”, “A outra mirada”,
n.º 429, “Club dandi”, 27 agosto 2011, p. 15.
Indica que vén de ler Brasil no centro e recomenda vehementemente a súa lectura, dado
que nos traslada a Brasil dende unha perspectiva artística e eminentemente literaria.
Tamén anima a achegarse ao mundo científico de Exogamia 0.3, de Caride Ogando.
- Dolores Vilavedra, “Pintan Bastos”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das letras”,
23 setembro 2011, p. 9.
Coméntase que, a pesar de que as editoriais non están a pasar por un bo momento
económico e que a crise afecta sobre todo ás traducións, aínda se publican cousas
interesantes como Brasil no centro (2011), de Xavier Rodríguez Baixeras. Censúrase,
porén, a ambigua condición fenomenolóxica da obra, que desorienta a lectura. Sinálase
tamén que a desorganización cronolóxica, xunto coa indefinición da súa natureza,
prexudican a súa recepción. Menciónanse tamén outras obras como A verdade sobre
Marie (2011), de Jean-Philippe Toussaint; a versión galega e anotada dos Sonetos de
William Shakespeare; Cartas do cárcere (2011), de Antonio Gramsci; Todas as
mulleres que fun (2011), de Andrea Nunes Brións; C (2011), de Tom McCarthy;
Despois da medianoite (2011), de Salma; Vía secundaria (2011), de An Alfaya; In vino
veritas (2011), de Francisco Castro e Cuando Compostela subió el telón (2011), de
Alejandra Juno.
Rodríguez Fer, Claudio, Contos e descontos. Narrativa completa, Noia: Editorial
Toxosoutos, col. Nume, 2011, 325 pp. (ISBN: 978-84-92792-97-9).
Volume que recolle a obra narrativa completa de Claudio Rodríguez Fer (Lugo, 1956).
Está composto por dous volumes publicados con anterioridade, Meta-relatos, escrito
entre 1976 e 1983, e Os paraísos eróticos, escrito durante a súa estadía en Nova York,
Bretaña, París e Atenas entre 1984 e 2009; máis unha obra de mocidade que non fora
editada anteriormente, Prometeo adolescente, que acolle microrrelatos escritos entre
1972 e 1976; e un relato inédito escrito recentemente. Os relatos desta última, propios
da primeira narrativa do autor, preséntanse nos apartados “Pre-relatos”, “Ciclo de lón” e
“Entre a pavura e a revolución” e neles apréciase as influencias de Marcel Proust, Franz
Kafka, James Joyce, William Faulkner, Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft, Jorge Luis
Borges e Julio Cortázar; aínda que tamén se atopan referencias á mitoloxía e ás historias
vencelladas á Guerra Civil e á posguerra. Pola súa banda, Meta-relatos divídese en tres
series “Logaritmos”, “Fábula fauna” e “Flérida floresta” e o conxunto constitúe unha
reflexión sobre a propia narración e o universo da ficción. Os paraísos eróticos conta
con tres seccións: “Belas e bestas”, “Entregas” e “Tres”. Péchase a obra co texto O neno
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que non queria ir á guerra (Recordos dun neno da posguerra), que inclúe os contos “Eu
teño un canciño”, “A vaca con zocas” e “A republiquiña dos animais”.
Recensións:
- Xesús Fraga, “Claudio Rodríguez Fer recompila a súa narrativa en ‘Contos e
descontos”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 7 agosto 2011, p. 29.
Co gallo da presentación deste volume na Feira do Libro da Coruña faise un repaso á
obra de Claudio Rodríguez Fer e coméntase que nel aparecen textos inéditos, como a
súa primeira obra narrativa, Prometeo adolescente.
- Armando Requeixo, “A espiral narrativa de Rodríguez Fer”, Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 686, “Letras atlánticas”, “Libros”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º
686, “Páxina literaria”, “Libros”, 21 agosto 2011, p. 32.
Informa de que este volume reúne toda a narrativa de Claudio Rodríguez Fer e que nel
podemos atopar os seus primeiros textos de mocidade, que aínda non viran a luz, os
libros Meta-relatos (1988) e Os paraísos eróticos (2010), xunto con tres novas historias
descoñecidas até o de agora.
- Ramón Nicolás, “Rodríguez Fer ao completo”, La Voz de Galicia, “Culturas”, “Letras
en Galego”, 3 setembro 2011, p. 13.
Sinala que Contos e descontos recolle tamén pezas inéditas de Claudio Rodríguez Fer e
que conforman un “sorprendente libro” que conxuga os microrrelatos con outras
propostas máis arriscadas. Identifica nesta obra temas, técnicas e estilos que se atopan
en autores como Lovecraft, Cortázar, Kafka, Joyce, Borges ou Chéjov. Finalmente
espera que esta compilación narrativa sexa co decorrer do tempo incompleta.
Rozados, Francisco, O bestiario máxico do abade Eliseo e outras narracións insólitas,
X Premio de Narrativa Ánxel Fole, A Estrada: Edicións Fervenza, 2011, 182 pp. (ISBN:
978-84-939166-8-8).
Volume de relatos de Francisco Rozadas “Rochi” (Forcarei, 1963) dedicado aos artistas
Ameixeiras, Borreiro, Fiestras, Fragoso, Mora e Muras, entre outros. Sinala tamén a súa
gratitude para Manuel Cabada Castro. Contén vinte textos (relato curto, relato longo,
microrrelatos, ensaio) e trátanse temas moi variados (historias fantásticas, contos de
terror, contos de aventuras, contos de humor etc.). Así, o primeiro relato, que dá título a
este volume, é “O bestiario máxico do abade Eliseo”, narración que obtivo o 1º premio
da X edición do Certame de Narrativa Ánxel Fole. O seu protagonista, Frei Eliseo
Xabrino, tiña a teoría de que Trasdomonte, a bisbarra a onde pertencía Verdevila, era a
primeira obra de Deus e iso estaba unido a certas fantasías (seres raros e pantasmas) que
poboaban o mosteiro e que frei Eliseo plasmou nun escrito no que fixo unha relación
coas características de cada un destes seres e que chega en forma de bestiario, despois
de pasar por distintas mans. O segundo relato, “O transparente cronofírico e omníglota
segredo de Don Amaro Loureiro e a súa alma perdida e recobrada”, gañou a I edición
do premio de novela curta Xoán de Cangas. É este un relato de corte fantástico no que o
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protagonista vende a súa alma ao demo a cambio de que lle concedese, non un, senón
tres desexos: poder viaxar no tempo e no espazo, poder volverse invisíbel e coñecer e
dominar todas as linguas vivas e mortas. Os contos de terror forman outro conxunto
dentro do volume, como se observa en “A Quintana de mortos”, “O pintor” ou “O
lobishome de Antas”, onde as lendas, o real e o imaxinario se mesturan. Recóllense
tamén relatos con certo ar cómico como “Autobiografía dun defunto” (narración que
obtivo un accésit na XVI edición do premio Manuel Oreste), no que Rubén Loimil
conta, con moito humor, como foi asasinado pola súa muller e o seu amante dun xeito
do máis ruín. Tamén se atopan narracións históricas, como “O fado do sangue”, ou
fantásticas, como é “O argina que estafou ao felo–O canteiro que matou o demo”.
Outras narracións teñen unha trama máis amábel, como “Fabiola” ou “Bizcochitos”,
microrrelatos de carácter fantasioso que conforman tamén a unidade do volume. As
propostas dos ilustradores Manuel Fragoso, Xesús Muras, Xosé María Barreiro, Pancho
Rodiño e Basilisa Fiestras, entre outros, completan os textos na parte plástica.
Sande, Miguel, A vida fóra, Vigo: Editorial Galaxia, col. Illa Nova, n.º 13, xuño 2011,
80 pp. (ISBN: 978-84-9865-370-0).
Novela de Miguel Sande (Pastoriza, Arteixo, 1961) que ten como protagonista unha
anciá en cadeira de rodas chamada María. A construción dun edificio diante da fiestra,
dende onde María observa a vida pasar, vaille facer ter que imaxinar a vida máis alá
desa construción, a través das súas lembranzas, que permiten coñecer o seu pasado, pero
tamén o presente. Aínda que é unha novela, o teatro e a poesía tamén están presentes. O
narrador e a protagonista van construíndo o relato marcado por episodios temporais. A
narrativa non procura virtuosismos verbais; caracterízase pola claridade e a
transparencia, desde unha concepción da literatura, da narrativa acorde ao século que
vivimos. Reflíctense temas como o sentimento, a lembranza ou a complicidade.
Recensións:
- Ramón Loureiro, “Hecho de la carne del destino”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
424, “Letras no ficción”, “Velut umbra”, 23 xullo 2011, p. 10.
Opina que estamos perante un gran libro escrito por un gran poeta e considera que nel se
dota de vida propia o que parece non ter outro destino que a morte e remátase indicando
que está “hecho de la carne del destino”.
- Laura Blanco Casas, “Relato de senectude”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 382,
“Libros”, 8 setembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 344, “Letras galegas”, 17
setembro 2011, p. 7.
Apúntanse algunhas das características deste volume e entre elas indícase que se basea
na memoria, na enfermidade e na soidade e que ten como protagonista a anciá María.
- Vicente Araguas, “Deconstrución”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 759,
“Páxina literaria”, “Libros”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 689, 11 setembro
2011, p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 689, p. 30, 11 setembro 2011.
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Explica que A vida fóra é unha viaxe introspectiva dunha muller que lembra o que foi a
súa vida. Subliña a plasticidade do estilo do seu autor e cualifica este libro como
impecábel e que merece ser lido polo lectorado máis esixente.
Referencias varias:
- C. F., “Hai que escoitar aos vellos”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 2 agosto 2011, p.
25.
Conversa na que Miguel Sande afirma que este libro está escrito dende a perspectiva
dunha muller que mira como suceden as cousas comúns e que con el quere rachar coa
visión prototípica que ten a sociedade dos vellos.
- Marta García Márquez, “Rivas destapa o silencio do seu libro cunha lectura en
Méndez Núñez”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 4 agosto 2011, p. 17.
Infórmase da presenza de Miguel Sande na XL Feira do Libro da Coruña para asinar
exemplares de A vida fóra e dáse conta tamén da presentación das obras Cociñando ao
pé da letra, Todo é silencio, Fábula galénica e Noah Barleywater escapa da casa.
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 173, “Leer y oir”, setembro 2011, p. 7.
Sección fixa na que se anuncian novidades editoriais e se dá conta do seu argumento;
entre elas o relato A vida fóra, de Miguel Sande, e O noso amor será eterno, de X. H.
Rivadulla Corcón.
Seara Carballo, Alfredo e Celso Rodríguez Cao (coord.), As Burgas de Ourense: ben
de interese cultural, Ourense: Concellaría de Turismo do Concello de Ourense, 2011,
173 pp. (ISBN: 978-84-87623-77-6). u
Escolma de textos, en prosa e verso, que fan referencia ás Burgas de Ourense e que
conta con diversos estudos históricos sobre este símbolo da cidade de Ourense. Foi
publicada pola Concellaría de Turismo do Concello de Ourense co gallo da declaración
das Burgas como Ben de Interese Cultural. Os textos referidos á literatura galega
detállanse a seguir:
- Valentín Lamas Carvajal, “Os graxos da Burga”, pp. 98- 102.
Reprodúcese o texto literario “Os graxos da Burga”, de Valentín Lamas Carvajal, tirado
dunha edición de 1927 das Obras completas de Valentín Lamas Carvajal e que se
publicara anteriormente en libro en 1887 no volume Gallegada. Tradiciós, costumes,
tipos e contos da terriña.
Tamén está descrito no apartado II.1. Poesía deste Informe.
Referencias varias:
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- Pepe Seoane, “Cuatro años en 53 segundos”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”,
9 xuño 2011, p. 3.
Detállase o contido do derradeiro pleno da corporación de Ourense e anúnciase que a
concelleira de Termalismo, Ana Garza, presentará esa tarde este volume, así como
outros de Bieito Iglesias en formato mergullábel.
- P. S., “Ana Garza reivindica la transformación de As Burgas para el Bloque”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Ourense”, 10 xuño 2011, p. 5.
Indícase que na horta das Burgas tivo lugar a presentación deste volume, que se porá á
venda nas oficinas de atención.
Shawki, Yashmina, Fundación Libélula, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Narrativa, n.º 297, febreiro 2011, 95 pp. (ISBN: 978-84-9914-187-9).
A través da vida de tres mulleres, Gladys, Laura e mais Helena, Yashmina Shawki trata
o tema da exclusión social da muller nunha novela estruturada en cinco apartados con
título. Neles vemos como Gladys sofre a dura experiencia da prostitución; como Laura
traballa para manter os seus fillos mentres a súa sogra a maltrata e o seu home é un
proxeneta; e mais como Helena é maltratada pola súa nai, que é drogadicta e alcohólica,
e ten que medrar forzadamente para coidar dos seus irmáns. As vidas destas tres
mulleres conflúen na Fundación Libélula, creada por María Xosé Muradas, unha
avogada cun cancro irreversíbel que dedica o seu esforzo a axudar a mulleres en
situación precaria sen esperar nada a cambio.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “O pequeno empurrón”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 404, 26
febreiro 2011, p. 14.
Ofrécese un breve resumo do argumento desta novela e explícase que se trata dunha
obra “comprometida coa muller” centrada nos conflitos de xénero. Indícase que o máis
relevante é o retrato dos estados de discriminación, inxustizas, desesperación e
desamparo. Apúntase que a autora se aproxima en ocasións ao melodrama, pero
consegue manexar as emocións que o relato pode producir no lectorado.
- Laura Caveiro, “Lonxe do camiño de rosas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
363, “Libros”, 3 marzo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 323, 12 marzo 2011, p.
6.
Indícase que se trata dunha novela coral na que se relatan historias de superación
protagonizadas por varias mulleres. Coméntase que o volume transmite unha mensaxe
positiva pola súa implicación en favor da igualdade de xénero e a loita contra as
inxustizas. Indícase que a escrita pon énfase nos sentimentos e a defensa da liberdade.
- Xavier Castro Rodríguez, “Mulleres como libélulas”, Galicia Hoxe, “Hoxe Galicia”,
“Couso e arca”, 12 marzo 2011, p. 2.
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Ofrécese un breve resumo do argumento da obra e explícase que se trata dun conxunto
de historias encadeadas centradas no universo feminino e na súa resistencia e procura de
esperanza.
- Armando Requeixo, “A narrativa libeliña de Yashmina Shawki”, Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 664, “Letras atlánticas”, 13 marzo 2011, p. 32.
Apúntase que, atendendo ao referente extraliterario, cómpre louvar os valores que se
tentan transmitir (solidariedade, liberdade, xustiza, paz e amor). Con respecto ao plano
intratextual, critícase a elaboración de personaxes planos e previsíbeis así como a
presentación de pasaxes descritivas e diexéticas plasmadas en lugares comúns xa
desemantizados que non aportan novidade á obra.
- Mónica Bar Cendón, “Fundación Libélula de Yashmina Shawki”, Festa da palabra
silenciada (Publicación Galega Feminista), n.º 27, “Actualidade”, 2011, pp. 154-156.
Logo de ofrecer uns breves apuntamentos biobibliográficos sobre Yasmina Shawki,
coméntase que esta se mergulla no mundo da violencia de xénero nunha novela breve e
directa que devolve o lectorado aos anos setenta e oitenta, cando as feministas asumían
militantemente redes e oficinas autoxestionadas de apoio ás mulleres. Saliéntase que se
trata dun discurso positivo e didáctico, sen reforzos ideolóxicos, que expón os atrancos
sufridos por tres mulleres maltratadas. Realízase un bosquexo das protagonistas e
indícase que a autora ignora a descrición naturalista de detalles desagradábeis.
Referencias varias:
- Vanesa Oliveira, “As mulleres libélulas”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Libro”, 5 febreiro
2011, p. 31.
Entrevístase a Yashmina Shawki con motivo da publicación desta a súa primeira novela
en galego. Indícase que é unha “chamada á conciencia social” sobre o maltrato das
mulleres.
- A. M., “Ollada á precariedade feminina”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 5 febreiro
2011, p. 28.
Preséntase esta novela na que Yashmina Shawki trata o tema da violencia de xénero.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 361,
“Libros”, 17 febreiro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 320, “Letras en galego”,
19 febreiro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o argumento. Tamén se seleccionan A rosa do viño. Cultura do viño en
Galicia (2010), de Xavier Castro; Cara B (2011), de Ignacio Silva; e Poemas 19811991 (2010), de Lois Pereiro.
- Dolores Vilavedra, “Non se deixen enganar polas apariencias”, El País, “Galicia”,
“Luces”, 25 marzo 2011, p. 11.
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Fálase das novidades editoriais da primavera e cítase Fundación Libélula (2011), de
Yasmina Shawki, da que se salienta que está formada polas historias de catro mulleres
maltratadas e explotadas. Menciónanse tamén Viaje a Lugo (2011); 1Q84.Libros 1 e 2
(2011), de Haruki Murakami; A ferida de comprender (2011), de Baldo Ramos;
Pequenos encontros, as marcas deixadas (2010), de Farruco Sesto; As horas rotas
(2010), de Chelo Suárez Muíños; A pregunta perfecta (o caso Aira-Bolaño) (2010), de
Juan Tallón; Cara B (2011), de Ignacio Silva; As palabras que move o mar (2011), de
Xaime Toxo; A sombra dos teus soños (2011), de Anxo Rei Ballesteros; e O bebedor de
rakia (2011), de Xesús Manuel Marcos.
- Xosé Carlos Caneiro, “Autenticidade”, La Voz de Galicia, “Culturas” n.º 411, “A
outra mirada”, “Club Dandi”, 16 abril 2011, p. 15.
Recoméndase a lectura desta obra. Ofrécese un breve resumo do argumento e indícase
que se trata dunha “novela actual, de tamiz didáctico” xa que versa sobre a violencia
exercida contra as mulleres.
- Manuel Vidal Villaverde, “O xornalismo tamén é literatura”, Atlántico Diario, “La
revista”, n.º 579, “Literaria”, 25 setembro 2011, p. 48.
Nesta entrevista, Yashmina Shawki comenta que esta novela narra a historia de tres
mulleres que viven nunha situación de precariedade da que queren fuxir.
Silva, Ignacio, Cara B, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, n.º 298,
febreiro 2011, 205 pp. (ISBN: 978-84-9914-154-1).
Volume de relatos de José Ignacio Silva Regueira (Carballo, 1978) composto por tres
relatos galardoados de xeito independente: “Cela aberta” (Premio Certame Literario
Valle Inclán da Pobra do Caramiñal 2008), “Vertixes” (Premio de Novela Curta Cidade
Centenaria de Riveira 2009) e “Escintileos” (II Premio de Micronovela Concello de
Soutomaior 2009). O primeiro deles conta a historia dun home, o doutor Zan,
encarcerado e torturado durante anos por mor da súa oposición ao réxime político da
época. Durante unha parte da súa estadía nese cárcere ten como compañeira a Zaida,
unha rapaza que tamén sofre torturas. Co paso do tempo o doutor non pode aturalo máis
e decide violala. Cando por fin son liberados e consegue asentarse de novo na súa casa,
coa súa muller e os seus fillos, descobre a fatal realidade da identidade de Zaida: a súa
filla dunha relación anterior. A acción sitúase no interior do cárcere, pero tamén no
exterior, particularmente nun hospital e no fogar do protagonista. O tempo que abrangue
o relato vai dende os anos que pasou no cárcere, entre cinco e doce, segundo o propio
protagonista, até un mes despois da súa saída. O narrador, identificado co personaxe
principal, relata a historia en primeira persoa. O segundo relato trata un episodio da vida
de Daniel, que acaba de romper coa súa moza Ana, que marcha a Londres por razóns
laborais. A acción está caracterizada por unha infinidade de saltos temporais cara a atrás
e cara a adiante, que confiren á historia un ritmo moi marcado e vertixinoso, como o seu
propio título, “Vertixes”, indica, e aparece referida por un narrador omnisciente, en
terceira persoa.Vendo que a súa relación se eslúe no esquecemento, Daniel decide
matarse cunha pistola do seu pai, pero cando está a piques de facelo aparece o seu
amigo Raúl. Preso dos nervios, dispáraselle a pistola e mata a Raúl. Acto seguido
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Daniel decide suicidarse, pero cae en coma. Ana volve de Londres ao saber o
acontecido e todo remata tras uns días, xa que Daniel non consegue recuperarse. O
derradeiro relato conta a historia de Manuel, un enfermo psiquiátrico que, grazas ao
accidente do furgón no que o trasladaban a outro centro, consegue escapar. Un narrador
omnisciente en terceira persoa vai referindo as diferentes situacións polas que Manuel
se ve obrigado a pasar, deixando sempre tras de si un regueiro de cadáveres. Nunha
delas atópase cunha muller cega que, coa súa fala, vaino axudando a lembrar a súa vida.
A enfermidade de Manuel déixao sempre cunha forte amnesia e debido a iso non sabe
en que estado se atopa de cada vez. O salientábel deste relato é a anagnórise final, na
que converxen a muller cega, Manuel e outro dos personaxes, un garda civil chamado
Nico. A linguaxe destes tres relatos é formal, rica no léxico e adaptada á situación
persoal de cada personaxe.
Recensións:
- Armando Requeixo, “A cara B de Ignacio Silva”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”, n.º 732, “Reportaxe”, “Letras atlánticas”, p. 39/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 662, “Letras atlánticas”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 662,
“Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, p. 32, 27 febreiro 2011.
Indícase que o volume inclúe tres novelas curtas, gañadoras do Premio de Micronovela
Concello de Soutomaior 2009, do Premio de Novela Curta Cidade Centenaria de
Ribeira 2009 e do Premio Valle Inclán da Pobra do Caramiñal 2008. Coméntase que,
aínda que non foron concibidas para formar parte dun conxunto unitario, comparten
unha mesma estrutura ao enfrontar os personaxes cos seus límites. De “Cela aberta”
sinálase que retrata as metamorfoses ás que obriga o instinto de supervivencia e que o
final resulta pouco verosímil. Con respecto a “Vertixes”, saliéntase a técnica
contrapuntística de saltos temporais e censúrase a excesiva aproximación á traxedia
catártica. De “Escintileos” lóase a hábil dosificación na narración do pasado do
protagonista amnésico.
- Dolores Martínez Torres, “Suspense medido”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
365, “Libros”, 17 marzo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 325, “Letras galegas”,
26 marzo 2011, p. 6.
Coméntase que esta obra está composta por tres relatos. Dise que o primeiro, “Cela
aberta”, reflicte a realidade da tortura a través da dosificación do suspense e fragmentos
asincrónicos. Destácase que “Vertixes” é o relato máis extenso e que narra a traxedia
dun amor esaxerado por medio dunha estrutura elegante e enxeñosa, con saltos
temporais e variedade de perspectivas. De “Escintileos” sinálase que se centra en varios
episodios amnésicos do seu protagonista. Indícase que os tres están escritos cun estilo e
vocabulario simple e eficaz e cunha acertada análise psicolóxica que non cae na
truculencia.
- Vicente Araguas, “Poñer a boa cara”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 736,
“Páxina literaria”, “Libros”, p. 29/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 666, “Libros”, p.
30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 666, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 27
marzo 2011.
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Indícase que esta obra está composta por un relato breve e dous máis longos que tratan
temas como o medo, a crueldade, a loucura, a cordura alienante e o suicidio. Coméntase
que Ignacio Silva está influenciado polo mundo da banda deseñada e do cinema, por
Franz Kafka, Howard Phillips Lovecraft, Jorge Luis Borges e o primeiro Xosé Luís
Méndez Ferrín. Sinálanse certos desacertos na estrutura temporal e narrativa e a
precipitación nos desenlaces.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 361,
“Libros”, 17 febreiro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 320, “Letras en galego”,
19 febreiro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que está formada por “Cela Aberta”, “Vertixes” e “Escintileos”, tres relatos
premiados en diferentes certames galegos. Tamén se seleccionan A rosa do viño.
Cultura do viño en Galicia (2010), de Xavier Castro; Poemas 1981-1991 (2010), de
Lois Pereiro; e Fundación Libélula (2011), de Yashmina Shawki.
- Dolores Vilavedra, “Non se deixen enganar polas apariencias”, El País, “Galicia”,
“Luces”, 25 marzo 2011, p. 11.
Fálase das novidades editoriais da primavera e cítase Cara B (2011), de Ignacio Silva,
da que se salienta que fai cuestionar o concepto de micronovela. Menciónanse tamén
Viaje a Lugo (2011); 1Q84.Libros 1 e 2 (2011), de Haruki Murakami; A ferida de
comprender (2011), de Baldo Ramos; Pequenos encontros, as marcas deixadas (2010),
de Farruco Sesto; As horas rotas (2010), de Chelo Suárez Muíños; A pregunta perfecta
(o caso Aira-Bolaño) (2010), de Juan Tallón; Fundación Libélula (2011), de Yasmina
Shawki; As palabras que move o mar (2011), de Xaime Toxo; A sombra dos teus soños
(2011), de Anxo Rei Ballesteros; e O bebedor de rakia (2011), de Xesús Manuel
Marcos.
- Xosé Carlos Caneiro, “Biografías”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 409, “A outra
mirada”, “Club Dandi”, 2 abril 2011, p. 13.
Recoméndase a lectura deste volume de relatos do que se sinala que podería encadrarse
dentro do “perspectivismo psicolóxico”.
Tabuyo, Domingo, Svea Kött (carne sueca), Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Literaria, n.º 302, abril 2011, 159 pp. (ISBN: 978-84-9914-234-0).
Novela policial de Domingo Tabuyo (Pontevedra, 1957) que presenta ao comisario xefe
da Sección de Investigacións Especiais (SIES), Sindo Romero, natural de Cambados, no
seu traballo diario en Madrid, se ben pasa gran parte do tempo no seu Cambados natal.
En Svea Kött (carne sueca) relátase a investigación dun estraño asasinato dun home no
cruzamento da Gran Vía coa rúa Alcalá, en Madrid, levada a cabo por Sindo Romero
xunto co seu equipo de confianza (composto por María Carballo, Fernando Pontevedra,
Marcos Pazos, Raquel e Isidoro) e mais cos inspectores Montero e Magariños. Pouco e
pouco descobren que este asasinato garda relación con outros tres que teñen lugar na ría
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de Arousa (investigados polo capitán Menduíña da garda civil), en Toledo e mais en
Barcelona. O propio Sindo Romero comproba que canto máis afonda nas súas pescudas
máis impedimentos atopa por parte dos seus superiores. Ao final, o xeneral xefe, quen
se acaba suicidando, cóntalle a Sindo Romero que os catro mortos eran terroristas
biolóxicos, integrantes dunha célula occidentalizada de Al Qaeda, e que foran
asasinados na operación Svea Kött, que significa ‘carne sueca’, por parte dos servizos
secretos do Estado. A narración está ambientada na cidade de Madrid e mais en
Cambados (con numerosas citas a rúas e a lugares facilmente recoñecíbeis).
Menciónanse personaxes reais (como o ministro José Blanco ou o ex-presidente da
Xunta, Emilio Pérez Touriño) e segundo datos da propia narración (como o centenario
da Gran Vía de Madrid) sitúase no ano 2010.
Recensións:
- Armando Requeixo, “A narrativa policial de Domingo Tabuyo”, Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 673, “Letras atlánticas”, “Libros”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º
673, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros”, 15 maio 2011, p. 32.
Sinálase que esta segunda novela de Domingo Tabuyo se inclúe dentro do xénero
policial e de intriga investigadora. Ofrécese un resumo do argumento e critícase a
tradución do título, a incorporación de fragmentos cheos de carga ideolóxica, así como
o estilo reiterativo e descoidado e cualíficase a narración de plana. Considérase que esta
obra non achega nada novo ao xénero no que se inclúe.
- Francisco Martínez Bouzas, “De consumo rápido”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 377, “Libros”, 16 xuño 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 338, “Letras
galegas”, 25 xuño 2011, p. 7.
Resúmese o argumento desta novela policial e indícase que posúe as “clásicas
convencións do xénero detectivesco”, tales como a investigación como elemento
estruturador, a lectura fácil, o entretemento e a atmosfera chea de suspense. Critícanse
aspectos como a existencia de personaxes planos e as innecesarias referencias políticas.
Apúntase que se trata dunha novela de consumo rápido, que o desenlace semella
precipitado e que os personaxes son planos. Censúrase, igualmente, a ausencia de crítica
social e de introspección psicolóxica dos personaxes, características que se citan como
imprescindíbeis para converter o relato detectivesco en novela negra.
Referencias varias:
- L. R., “El presidente de la Real Academia Galega respalda a Tabuyo en su regreso a la
novela con su libro ‘Sve Kött (carne sueca)”, Diario de Arousa, “Cambados”, 7 maio
2011, p. 14.
Fálase da presentación en Cambados desta novela do xénero negro de Domingo
Tabuyo. Coméntase que foi apadriñada por Xosé Luís Méndez Ferrín.
- Manuel Vidal Villaverde, “O pouso unánime do tempo”, Atlántico Diario, “La
Revista”, n.º 560, “Literaria”, 15 maio 2011, p. 60.
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Reprodúcese unha entrevista con Domingo Tabuyo na que se fala desta novela (dos seus
escenarios, do seu protagonista), da poesía e do momento actual da literatura galega.
- Elisa-Lois, “Domingo Tabuyo, el candidato poeta”, El País, “Galicia”, 20 maio 2011,
p. 8.

Refírese á presentación desta novela da que se sinala que está
protagonizada polo comisario Sindo Romero, encargado de
resolver unha trama criminal.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 374,
“Libros”, 26 maio 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 334, “Letras en galego”, 28
maio 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o argumento. Tamén se seleccionan Lume de cobiza (2011), de Miguel Anxo
Fernández; e Noutra dimensión (2011), de Marica Campo.
- Manuel Vidal Villaverde, “Seguiremos loitando para evitar que o ceo caia sobre as
nosas cabezas”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Conversas contemporáneas”, 6 xuño 2011,
pp-30-31.
Entrevístase a Domingo Tabuyo e fálase, entre outras cousas, da súa produción literaria
e da súa última novela Svea Kött.
- Manuel Vidal Villaverde, “A poesía, a patria inmanente do nós”, Atlántico Diario, “La
revista”, “Literaria”, n.º 573, 14 agosto 2011, p. 48.
Conversa na que se di que a obra Svea Kött foi moi ben recibida pola crítica e na que
Domingo Tabuyo indica que a lingua galega é o que singulariza a nosa cultura e na que
se fala da súa poesía.
- Marta Lorenzo, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 9 setembro 2011, p. 78.
Recóllese a presentación do libro Svea Kött (Carne sueca) (2011), de Domingo Tabuyo,
na Galería Sargadelos de Lugo.
- Jaureguizar, “O deputado Tabuyo mergúllase na novela negra co comisario Romero”,
El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 10 setembro 2011, p. 55.
Infórmase da presentación deste volume en Lugo e indícase que estamos perante unha
novela negra que bebe da literatura policial nórdica e na que cobran protagonismo
Suecia e os conflitos humanos.
Toxo, Xaime, As palabras que move o mar, ilust. da cuberta de Antón Sobral, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col. Narrativa, n.º 299, febreiro 2011, 179 pp. (ISBN: 97884-9914-213-5).
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Volume de catro relatos de Xaime Domínguez Toxo (Bueu, 1955) encabezados por
unha dedicatoria persoal. Están relatados por distintos tipos e baixo diferentes formas
narrativas e, se ben predomina a localización xeográfica en Esteiro, tamén se sitúa a
acción en Santiago de Compostela, Lisboa e nos Estados Unidos. Teñen como nexo de
unión a presenza do mar de Esteiro, que actúa como motor e catarse dos personaxes, a
memoria, como base na que se alicerza a construción da identidade dos personaxes, xa
que recuperan vivencias do pasado para explicarse o seu presente; e a existencia de
varias historias simultáneas e engarzadas en cada un dos relatos. En “O alento das
pedras” (pp. 9-45) un narrador omnisciente sitúa ao lector no día en que a nai de Berta
lle conta que o pai non volverá á vila. Despois salta ao presente, cando Berta recibe a
nova da morte do pai e explica a súa vida infantil e como descubriu a relación adúltera
do pai con outra muller. “Cartografías” (pp. 47-116) é unha novela breve, artellada en
capítulos intitulados segundo os personaxes da trama e os lugares onde estes viven, na
que se narran momentos do pasado dunha parella formada por Clara e Carlos, quen
decidiu romper a relación sen lle dar explicacións a Clara, polo que ela reconstrúe a súa
relación para dar coa causa. “A casa dos alicerces mariños” (pp. 117-159) é un relato
longo no que un narrador en primeira persoa relata de xeito simultáneo tres historias: a
morte de Rubén, o seu fillo, nun accidente de tráfico; a relación amistosa e amorosa que
mantivera con Pedro dende que estudaban na universidade compostelá e as mudanzas
que se deran co devir dos anos e, por último, o difícil matrimonio e separación do
narrador e a súa muller, Marta, que marchou do país co fillo, Rubén, dificultando a
relación deste co pai. E “Escuro é o rostro da memoria” (pp. 161-179), un relato narrado
en primeira persoa polo peón dun xogo de xadrez no que se mesturan a vida de Xacobe,
o dono do valioso xadrez de marfil con taboleiro de ébano, as vivencias de Vargas,
antigo policía de Seguridade Nacional en Chile e actual dono do xadrez, e a partida de
xadrez entre Vargas e Sánchez, que se interrompe cando lles traen a dous detidos dos
que extraen información sobre o Movemento de Estudantes Revolucionarios e o Partido
Comunista por medio de violencia física.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Deserto sen nome”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
737, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, p. 28/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 667,
“Letras atlánticas”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 667, “Páxina literaria”,
“Letras atlánticas”, p. 32, 3 abril 2011.
Sinálase que esta primeira obra narrativa de Xaime Toxo está formada por catro relatos
que, malia ter tramas diversas, coinciden en representar a memoria como base da
identidade e os seus protagonistas ser persoas con presentes complexos. Apúntase que
tamén coinciden na temporalidade: a época da morte de Franco. Engádese que “O alento
das pedras” recolle unha historia de enganos amorosos e traizóns familiares, da que se
destaca a recreación de ambientes e personaxes e se censura o recurso á fantasía para
darlle solución. Con respecto a “Cartografías”, indícase que é unha novela curta de
temática amorosa con final triste, con arquitectura esférica, presenza do simbolismo en
certas pasaxes e boa caracterización dos personaxes. De “A casa dos alicerces mariños”
menciónase que é unha historia de amizades e de amores coa que Toxo gañou o
Certame Manuel Murguía de Narracións Breves no ano 2004 e, finalmente, de “Escuro
é o rostro da memoria” coméntase que é un relato que retrata a crueldade do réxime
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fascista chileno no ano 1973 e que xa fora publicado en 2001 co título “Mouro é o
rostro da memoria”. Póñense de relevo algúns erros detectados como, por exemplo,
inexactitudes en cuestións históricas.
- Dolores Martínez Torres, “A dor do presente”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
369, “Libros”, 14 abril 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 328, “Letras galegas”,
16 abril 2011, p. 7.
Explícase o argumento dos catro relatos que compoñen esta obra e coméntase que,
malia ser relatos independentes, conteñen elementos en común, como é o caso do
espazo no que se desenvolven (Esteiro) e uns personaxes que están marcados por
recordos que non se poden borrar e que volven coa dor do presente. Ademais sinálase
como punto de partida de todas elas a separación, a perda dos espazos e seres queridos
que producen morriña dese paraíso perdido, idealizado pola memoria. Finalmente
coméntase que, aínda que as historias son un tanto tópicas, son interesantes como
relatos emocionais.
- A. M., “Os mellores anos da vida”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 30 abril 2011, p. 38.
Indícase que esta obra está formada por un conxunto de relatos longos unidos pola
memoria e a construción da identidade a partir deses recordos imborrábeis ao longo da
existencia humana. Sinálase que esta é a súa primeira obra en solitario.
- Ramón Nicolás, “Xeografías íntimas da memoria”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
413, “Letras en galego”, 7 maio 2011, p. 7.

Coméntase que esta é unha obra madura que parte da reflexión e
da sensibilidade. Indícase que está formada por catro relatos
longos e que un dos elementos máis atractivos desta proposta
radica no coidado expresivo. Ofrécense breves referencias sobre
os argumentos e sinálase que proxectan a memoria dos seus
personaxes no momento actual. Saliéntase o emprego en ocasións
dunha perspectiva infantil ou adolescente e a relevancia outorgada
a detalles aparentemente intranscendentes, incorporando tamén
elementos fantásticos. Destácase que nestes relatos a memoria
constrúe a identidade. Finalmente, recoméndase a lectura desta
obra.
Referencias varias:
- Belén López, “Xaime Toxo recupera a memoria sentimental da súa xeración nun
libro”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 17 febreiro 2011, p. 62.
Indícase que esta obra está conformada por tres relatos longos e un conto e que o fío
condutor é “a memoria e a construción da identidade”.
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- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 364,
“Libros”, 10 marzo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 323, “Letras en galego”, 12
marzo 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que o fío condutor dos catro relatos que compoñen o volume é a construción
da identidade. Tamén se seleccionan Confesión de parte (2010), de Xulio López
Valcárcel; e O bebedor de rakia (2011), de Xesús Manuel Marcos.
- Belén López, “A miña é a última xeración que aspirou a cambiar o mundo”, Diario de
Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 23 marzo 2011, p. 78.
Entrevístase a Xaime Toxo con motivo da presentación desta obra. Indícase que Antón
Sobral realizou a portada e que os relatos teñen dúas vertentes: a memoria emocional e
unha homenaxe á xeración do autor.
- Ramón Rozas, “Os fíos da memoria”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”,
25 marzo 2011, p. 77.
Indícase que o tema central das catro historias que integran esta obra é a memoria.
- Belén López, “Toxo move o mar coas palabras”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Cultura”, 25 marzo 2011, p. 77.
Fálase da presentación desta obra e explícase que está formada por catro relatos que
teñen como fío condutor a memoria.
- Dolores Vilavedra, “Non se deixen enganar polas apariencias”, El País, “Galicia”,
“Luces”, 25 marzo 2011, p. 11.
Fálase das novidades editoriais da primavera e cítase As palabras que move o mar
(2011), de Xaime Toxo, da que se salienta que a segunda das narracións está articulada
como novela breve, de focalización caleidoscópica, e que o final de “O alento das
pedras” resulta artificioso polo recurso ao monólogo evocativo da narradora.
Menciónanse tamén Viaje a Lugo (2011); 1Q84.Libros 1 e 2 (2011), de Haruki
Murakami; A ferida de comprender (2011), de Baldo Ramos; Pequenos encontros, as
marcas deixadas (2010), de Farruco Sesto; As horas rotas (2010), de Chelo Suárez
Muíños; A pregunta perfecta (o caso Aira-Bolaño) (2010), de Juan Tallón; Fundación
Libélula (2011), de Yasmina Shawki; Cara B (2011), de Ignacio Silva; A sombra dos
teus soños (2011), de Anxo Rei Ballesteros; e O bebedor de rakia (2011), de Xesús
Manuel Marcos.
- Lourdes Varela, “Concibo a memoria como algo que está presente e vivo”, Faro de
Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 370, “Entrevista”, 28 abril 2011, p. V.
Entrevístase a Xaime Toxo e fálase da súa primeira obra en solitario, As palabras que
move o mar (2011). Sinálase que o mar é a paisaxe principal do volume e que a
memoria é o fío condutor.
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- Vanesa Oliveira, “Somos peóns do destino”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “En relatos”, 6
maio 2011, p. 29.
Coméntase que esta obra está formada por catro relatos (“O alento das pedras”,
“Cartografías”, “A casa dos alicerces mariños” e “Escuro é o rostro da memoria”).
Indícase que a memoria é o tema principal.
- Lupe Gómez, “O brillo narrativo”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 864, “Disonancias”, 15
maio 2011, contracuberta.
Indícase que a cuberta foi realizada por Antón Sobral. Explícase que se trata de catro
relatos onde “as palabras teñen unha forte enerxía vital” e unha “plasticidade absoluta”.
- Xosé Carlos Caneiro, “Asombro”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 415, “A outra
mirada”, “Club Dandi”, 21 maio 2011, p. 11.
Recoméndase a lectura do volume de relatos As palabras que move o mar de Xaime
Toxo e sinálase que está escrito nun estilo fresco e que pretende amosar a cara oculta do
café “O Derby” de Vigo.
Veiga, Elena, Morto en fucsia, VI Premio Biblos-Pazos de Galicia, Cesuras-A Coruña:
Biblos Clube de Lectores, col. Mandaio, 2011, 168 pp. (ISBN: 978-84-15086-07-9).
Primeira novela de Elena Veiga Rilo (Guísamo, 1991), que se abre cunha fotografía e
unha biografía breve da autora. Componse de cinco capítulos: “Confesión do asasinato
de Virgo23”, “Elucubracións do cura confesor”, “Knockin’ on heaven’s door”, “Imaxes
da situación que se lle vai das mans a unha ama de casa que quixo facer de xefa” e
“Claudia, psicokiller”. Comeza a historia coa confesión de Claudia, unha moza cunha
discapacidade, quen lle conta a un cura que matou a unha tal Virgo23. Ao longo dos
capítulos, vanse coñecendo outros personaxes que entran a formar parte da armazón da
historia (unha ama de casa, un cura e unha transexual). Relatan en primeira persoa as
súas vidas, ao tempo que axudan a completar o acontecido baixo os seus puntos de
vista. No entanto, hai un xogo constante do mundo virtual da Internet co mundo real, ao
tempo que agroman cuestións que fan crítica da sociedade actual, tales como a pedofilia
ou certas condutas mentais, que veñen configurar os protagonistas e as súas actitudes de
frustración, incomprensión ou de violencia e que axudan a resolver con detalle o
acontecido. Igualmente, apréciase un uso da linguaxe directa onde abunda a ironía e o
humor.
Recensións:
- A. M., “Ironía para morrer en fucsia”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 26 febreiro 2011,
p. 38.

Indícase que Elena Veiga Rilo demostra nesta obra que manexa á
perfección a ironía como ferramenta literaria para reflectir un
mundo imperfecto e cheo de dogmatismos. Explícase que a
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novela está divida en tres partes: na primeira delas, por medio de
diálogos absurdos e hábiles, unha rapaza confésalle a un cura que
cometeu un asasinato; a segunda está centrada no cura e na
terceira reprodúcense as palabras do asasinado, que é
caracterizado coma un personaxe estraño que se pronuncia “dende
a tranquilidade que lle dá a un estar morto”.
- Sandra Faginas, “O desacougo da internet”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 405,
“Letras en galego”, 5 marzo 2011, p. 12-14.

Fálase desta novela, gañadora do VI Premio Biblos-Pazos de
Galicia e escrita baixo a dirección de Fina Casalderrey. Indícase
que a autora forma parte da “Xeración Feisbuc” e que a súa obra
se centra na vida virtual, con personaxes marcados polo fracaso, a
dor, a droga, os malos tratos etc. Apúntase que é xustamente a
rede a que consegue unilos. Engádese que o obxectivo do volume
é producir unha “sensación de angustia temporal e espacial” xa
que apenas hai referencias nestes eidos.
- Francisco Martínez Bouzas, “Ousada e disinhibida”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
nº 370, “Libros”, 28 abril 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 330, “Letras
galegas”, 30 abril 2011, p. 7.
Indícase que Elena Veiga Rilo gañou o VI Premio Biblos Pazos de Galicia no ano 2010
por esta obra. Coméntase a agudeza da súa escrita, a creación dunha temática profunda
que parte dunha actitude reflexiva. Coméntase que a novela admite múltiples lecturas,
que está escrita empregando distintos puntos de vista e que nela conviven diferentes
personaxes marcados polos seus recordos e traumas. Apúntase que o fío condutor é un
crime anunciado dende o comezo a través dunha prolepse. Saliéntase a crítica social,
realizada por medio do uso da retranca, e que abrangue todas as entidades e formas de
vida; e a reflexión sobre o mundo da Internet. Finalmente, destácase que a trama está
ben resolta e que se emprega unha linguaxe que mestura os xiros coloquiais da xeración
da autora e unha fraseoloxía característica do ser galego.
Referencias varias:
- A. R., “Elena Veiga presenta mañá en Betanzos ‘Morto en fucsia’, a súa estrea literaria
cargada de ironía”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 2 marzo 2011, p. 39.
Anúnciase a presentación desta primeira novela de Elena Veiga. Indícase que foi a
gañadora da sexta edición do Premio Biblos Clube-Pazos de Galicia de Novela e
coméntase brevemente o argumento.
- Camilo Franco, “O virtual pode parecer inofensivo pero igual non o é”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 5 marzo 2011, p. 39.
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Entrevístase a Elena Viega Rilo, autora de Morte en fucsia e gañadora da sexta edición
do premio convocado pola editorial Biblos. Indícase que a novela se escribiu baixo a
tutela de Fina Casalderrey.
Veiga, Raúl, Pacto entre cabaleiros, Cesuras-A Coruña: Biblos Clube de Lectores, col.
Mandaio, 2011, 140 pp. (ISBN: 978-84-15086-09-3).
Novela coral que resulta da adaptación ao formato libro dun guión cinematográfico do
mesmo autor, Raúl Veiga Rouriz (Santiago de Compostela, 1956). Ábrese cun paratexto
no que se menciona unha celebración da memoria de futuro que fan oito persoas en
Barxés. Nárrase, dun xeito cómico, a historia dun grupo de homes coruñeses xubilados
ou a piques de xubilarse. Terio, Nisio, Mario e Rodolfo acordan que poderán estar
cansos, mais non vencidos. Acordan revivir, os catro xuntos, a iniciación ao sexo dos
seus anos mozos visitando un prostíbulo. Porén, son conscientes de que precisan a
axuda dos medicamentos. Un deles recoñece que ir envellecendo é como volver ser
neno, pero só cos inconvenientes. Conseguir a Viagra non lles é doado e enfróntanse
con problemas a nivel familiar, sentimental e económico. Aínda así, o desexo de vivir
esta experiencia supón un acicate para facer fronte aos problemas e dificultades das súas
peripecias vitais.
Recensións:
- Dorinda Castro Soliño, “Comedia ‘galvanizante”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 378, “Libros”, 23 xuño 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 338, “Letras
Galegas”, 2 xullo 2011, p. 6.
Coida que este volume vén ser o guión dunha longametraxe na que se mesturan os
xéneros da comedia e do drama e onde se fala de amor, amizade e mais de
complicidade.
VV. AA., Amañeceres estraños, Santiago de Compostela: Contos Estraños Editora, vol.
0, 2011, 150 pp. (ISBN: 978-84-939712-0-5).
Volume que recolle dez relatos de diversos autores, ademais de dúas novelas por
entregas e unha tradución. Ábrese cun paratexto en forma de limiar asinado por
Fernando M. Cimadevila e Tomás González Ahola no que se fala do motivo que os
impulsou a crear este selo editorial. Comentan que a narrativa de terror, grotesca e
fantástica, que consideran propia da tradición oral galega, estaba pouco representada no
que a publicacións se refire e que a constatación deste feito animounos a levar a cabo
esta iniciativa. Os contos que contén son os seguintes:
- Xosé Duncan, “O ollo do corvo”, pp. 13-26.
Está protagonizado por un home paxaro que se presenta en forma de corvo nas xanelas
das casas das familias coas que quere acabar. Nesta ocasión os seus obxectivos son a
familia do Solla, un bébado cun ollo de cristal, resultado dunha picada do corvo cando
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trataba de salvar a súa filla; e a familia “do Manuel”, quen remata matando a súa muller
embarazada.
- Manuel Ángel Gayoso, “A morte branca”, pp. 27-38.
Parte da lenda do reino de Kang, que di que os vivos non poden entrar na terra dos
mortos. Un día chega unha expedición de estranxeiros que andan na procura dos
tesouros que agocha esa terra. Collen de reféns a dous escravos, unha súa avoa e o seu
neto. Obríganos a levalos até o reino. A avoa morre no camiño e o neto é finalmente
asasinado cando chegan ao lugar desexado. Comezan a xurdir da terra homes en forma
de monstros que os perseguen. Acaban con todos, a excepción dun deles, que é
devorado finalmente por Bizima, o escravo que antes fora asasinado.
- David Botana, “O tarzán da mella”, pp. 39-56.
Conta unha historia de meigas e bestas protagonizada por un rapaz medio besta, medio
persoa que sufriu os paus da súa nai durante a infancia para facelo manso, ademais das
burlas de todos os rapaces do lugar. Finalmente é condenado pola paixón dunha moza
meiga que o empurra a rematar coa súa propia nai.
- Santiago Bergantiños, “O home e a súa lágrima”, pp. 57-67.
Céntrase nas peripecias dun home que fai un negocio con outro e obtén o amor dunha
muller durante cinco anos, coa condición de que, pasado ese tempo, o individuo co que
selou o pacto volva para lembrarllo. O tempo pasa e o home volve. Na cea do
aniversario coa súa namorada falan do acordo e ela decide marchar lonxe del para
sempre.
- Manuel González, “O último minuto”, pp. 69-79.
Trata dun home que dende que marchou da súa vida a muller que amaba volveuse
tremendamente despistado; tanto que incluso vai saltando días da semana: comeza por
esquecerse dos mércores, logo dos luns, até só vivir en domingo. A xente que o rodea
non quere saber del. O protagonista pregúntase que tería pasado para chegar a esa
situación. Finalmente vánselle restando as horas, os minutos e os segundos.
- Fernando Pérez, “A ardua vida do non-morto”, pp. 81-84.
Está protagonizada por un zombi que conta como se sente un cando se ve dentro da
tumba e vai observando as consecuencias do paso do tempo no seu corpo xa sen vida,
como se vai entumecendo e como os vermes se apoderan del.
- Roberto A. Rodrigues, “As penas de Leopoldo Quintás”, pp. 85-95.
Conta a peculiar historia de Leopoldo Quintás, último habitante de Santa Bríxida.
Cando a penúltima persoa da vila morre, ao protagonista comezan a saírlle penas polo
corpo. Pasa moito tempo sen ducharse xa que non lle fai falta, pois atópase só. Primeiro
comézalle a cheirar a curral, logo descobre plumas por todo o seu corpo. Pensa en ir ao
médico, pero non lle resulta molesto o cambio, senón todo o contrario, pois non ve máis
que vantaxes. Cóllelle gusto aos grans de millo, pasa calor na súa cama e atopa a súa
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casa claustrofóbica, polo que se muda ao curral. Finalmente remata por converterse nun
home polo. Unha mañá mátano para comelo.
- Manuel Castiñeiras, “Erro 404”, pp. 97-112.
A nave espacial Max Planck, inmersa na expedición, Horl, horl, horl, anuncia un erro, o
404. Os tres tripulantes non saben de onde pode vir o problema e pregúntanllo á propia
nave. Esta non pode proporcionarlles solución, pero, logo de insistir, dilles que a súa
información pode ser errónea de fábrica. Discuten sobre quen leva o mando da
expedición e, despois de moito cavilar, deciden revisar o núcleo da nave.
Inclúense tamén dúas novelas por entregas:
- Fabián Plaza, Primeiros (1ª parte), pp. 115-141.
Conta a aventura espacial dos tripulantes da nave Flor de Maio, que tiñan a misión de
conquistar o planeta dos Lucecús. Cando se dirixen a eles para colonizalos pola forza
das armas, os nativos deféndense coas súas. Lonxe de renderse facilmente, mantéñense
en guerra e conseguen atravesar o campo de protección dos humanos, romper a metade
da lanzadeira e matar algúns dos integrantes do exército.
- Ernesto Diéguez, Dark (1ª parte), pp. 143-168.
Presenta unha historia apocalíptica. Relata a inminente fin do mundo, descuberta polo
físico Wilson, marido e pai de familia que decide suicidarse ao comprobar que un
burato negro viña contra a Terra e, en menos de dous meses, o planeta deixaría de
existir. Antes de morrer encárgase de enviarlle a noticia a un científico da NASA, que
llo comunica ao presidente. Este decide facelo público. Pérdese o control da situación,
mais nada importa porque a extinción da humanidade está cada vez máis próxima.
Tamén está descrito no apartado I.3. Narrativa deste Informe.
VV. AA., De Eirugas a Bolboretas, A Coruña: Deputación da Coruña/ Concello de
Arteixo, 2011, 180 pp. (ISBN: 978-84-9812-147-6). u
Tras uns limiares institucionais recóllense os seguintes relatos gañadores das dúas
últimas edicións do Premio Manuel Murguía, co motivo do vixésimo aniversario do
galardón:
- Ana María Galego, “As aventuras de Nice Rod: o día en que o mundo toleou”, pp. 1754.
Trátase dunha historia detectivesca e inspirada nos relatos de ficción científica que ten
lugar no ano 9 do Novo Calendario Reformado (2019 do calendario cristián). En
primeira persoa, Aniceto Rodicio, tamén coñecido como Nice Rod, cóntanos como
levou a cabo a investigación parapolicial para tentar adiviñar quen roubou nuns
laboratorios farmacéuticos chamados Ruter.
- Eva Moreda, “Novel de xadrez”, pp. 55-82.
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Relato de Eva Moreda (A Veiga, Asturias, 1981) no que a protagonista, unha narradora
en primeira persoa, conta a súa afección a buscar nomes dos seus coñecidos por
Internet. Atopa a un ex-compañeiro co que traballara nunha cidade provinciana de
Europa. Descobre del que é un xogador de xadrez e casualmente reencóntranse na
cidade na que agora vive, que é unha das capitais máis grandes de Europa. A súa
relación lévaa a coñecer un misterioso Club Internacional de Excelencia Xadrecística,
no que se verá mergullada até que ten lugar un terremoto.
- Samuel Solleiro, “Caída de Abraham Rosenblath”, pp. 83-105.
Neste relato de Samuel Solleiro (Tui, 1982), un home en primeira persoa imaxina a
infidelidade da súa muller Miranda con Abraham Rosenblath, un xudeu que considera
moi diferente a el e que é veciño da parella. Relaciónase con el para recrearse naquilo
que só está na súa imaxinación, até que a súa suposta amizade o leva a un estado de
obsesión tal que chega a pór en perigo a súa relación matrimonial.
- Antonio Bazarra Maneiro, “O cristal”, pp. 107-122.
Un narrador omnisciente presenta unha historia que transcorre no bar Claudio, onde se
dan cita diferentes personaxes vencellados ao mundo artístico do cine. Dentro, están un
produtor, unha actriz e un guionista que tratan de facer contactos para un futuro traballo.
Xan, un dos protagonistas, padece un ataque de epilepsia e mentres el cae ao chan, os
que están presentes pensan que é unha posta en escena e aplauden o ocorrido.
- Valentín Alvite, “Brais Olveira”, pp. 123-162.
Relato divido en vinte e dúas partes de Valentín Alvite, que conta a historia de Brais
Olveira, quen decide alugar un local en Santiago de Compostela e abrir unha Axencia
de Detectives, especialista en investigacións de risco. Bota tempo sen ter ningún caso e
cando baralla a posibilidade de pechar, chégalle a súa primeira clienta, que quere
recuperar un libro que lle roubaran e que achegaba datos históricos relevantes. Inicia a
investigación no lugar dos feitos e vai percorrendo diferentes espazos e coñecendo a
xente moi variopinta. Este periplo do protagonista está contado dun xeito máis
humorístico que por medio de recursos propios das novelas de misterio.
- Andrés Pociña, “As dúas vellas do Iguasú”, pp. 163-180.
Andrés Pociña (Lugo, 1947) localiza este relato nas fervenzas do Iguasú e artella a
historia ao redor dun grupo de xente da terceira idade que participa nunha expedición.
Unha desas mulleres, en primeira persoa, é quen presenta o resto dos membros.
Céntrase no xefe, Xenaro, algo máis novo en idade, e que pretende roubarlle a unha das
mulleres unha bolsa que contén un exemplar dunha obra de Virxilio, de maneira que
para logralo usa as súas armas de sedución. Resólvese o caso cun estraño asasinato,
coincidindo co remate da excursión.
Recensións:
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- Miguel Sande, “Vinte anos do premio Manuel Murguía de relatos”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 419, “Letras en galego”, 18 xuño 2011, p. 13.
Coméntase que esta obra recompila os relatos gañadores e finalistas das dúas últimas
edicións do Premio Manuel Murguía de relatos curtos, da autoría de Samuel Solleiro,
Andrés Pociña, Eva Moreda, Antonio Bazarra, Valentín Alvite e Ana María Galego.
Engádese que a Deputación Provincial celebra o vixésimo aniversario do premio.
Finalmente indícase que o relato de Samuel Solleiro está contado por un personaxe
obsesionado coa infidelidade da súa parella e que Andrés Pociña parte da expedición
duns anciáns ás fervenzas do Iguasú e que logo se volve sorprendente.
Referencias varias:
- Xosé Carlos Caneiro, “Liberdade”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 425, “A outra
mirada”, “Club dandi”, 30 xullo 2011, p. 16.
Menciónase que este volume contén os relatos finalistas das dúas últimas edicións do
Certame de Narracións Breves Manuel Murguía.
VV. AA., Premios “Terras de Chamoso”. Libro recompilatorio dos traballos
gañadores do Certame Literario Terras de Chamoso. I, II e III (2007-2009), O Corgo:
Asociación Cultural Arumes do Corgo, 2011, 218 pp. (ISBN: 978-84-694-1450-7). u
Volume que se abre cun limiar de Mario Outeiro Iglesias, secretario do xurado do
Certame Literario Terras de Chamoso nas súas tres primeiras edicións. Salienta que o
premio naceu para incentivar a creación de textos en galego nos concellos que formaban
o antigo “comitatus Flammusus”, o primeiro dos tres concellos nos que estaba dividido
o antigo convento xurídico lucense do reino suevo, é dicir, O Corgo, Castroverde, parte
de Láncara e Baralla e un anaco de Becerreá e Lugo. Explica tamén que o certame conta
con tres categorías –infantil, xuvenil e lectorado adulto– e dúas modalidades –poesía e
relato curto-, e ademais achega datos sobre o número de persoas participantes e a
composición dos xurados. O volume recompila unha selección de trinta e cinco textos
gañadores, ademais de incluír na parte final once breves colaboracións escritas por
algúns dos membros do xurado nestas edicións. Así, Miguel Costa Llovera comenta en
“O pino de Formentor” (pp. 179-182) a importancia das árbores na nosa cultura e
acompaña o seu texto cun poema; Antonio Reigosa Carreiras presenta en “O Ponteciña”
(pp. 183-187) unha anécdota de estirpe popular relacionada con Pedro Madruga; Rubén
Ruibal Armesto escribe un monólogo na voz dun neno que ten un pesadelo en “A
excursión á cova” (pp. 189-191); Toño Núñez recrea o renacemento do compromiso
coas raíces propias en “Rapsodia temporal” (pp. 193-195); Marica Campo colabora cun
poema inédito sobre a loita contra o feminicidio na India en “Ser nelas” (pp. 197-199);
Xabier Cordal Fustes achega catro breves poemas de ton humorístico en “Orixes do
turismo rural” (pp. 201-202); Lois Diéguez Vázquez, en “Estraño obxecto” (pp. 203204), presenta un relato moi breve encadrábel na ficción científica; Xurxo Xosé
Rodríguez Lozano achega dous poemas titulados “Xermola a semente” (p. 205) e
“Primavera en Quinte” (p. 207) e Mario Outeiro Iglesias fai protagonistas as cores nas
súas dúas colaboracións “O arco do vello” (pp. 209-210) e “Escala de grises” (pp. 211213). A seguir indícanse os relatos premiados no Certame Terras de Chamoso que
aparecen no libro:
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Primeira edición (2007):
Categoría de adultos:
Modalidade de relato curto:
- Orlando Viveiro Veiga (San Lourenzo de Aguiar, Outeiro de Rei), “O caneiro”,
primeiro premio, pp. 23-31.
-María Xosé Castelo Lestón (O Burgo, Culleredo), “A ela, que quería voar, e tres relatos
máis”, segundo premio, pp. 33-40.
Segunda edición (2008):
Categoría de adultos:
Modalidade de relato curto:
- María Xosé Castelo Lestón, “Dos días estragados”, primeiro premio, pp. 81-87.
- Beatriz Fernández Herrero (Lugo), “Outra vez, sempre”, segundo premio, pp. 89-93.
- Marcelino Sisto Deibe, “A carricanta guedelluda”, primeiro accésit, pp. 95-105.
Terceira edición (2009):
Categoría de adultos:
Modalidade de relato curto:
- Lois Pérez Díaz (Paradela, O Corgo), “A miña verdade”, primeiro premio, pp. 143149.
- Tito Pérez Pérez (Lapío, O Corgo), “O misterioso enigma do encoro pentagonal”,
segundo premio, pp. 151-154.
Tamén está descrito nos apartados II.1 Poesía e VII.1.1. e VII.2.1. Literatura Infantil e
Xuvenil deste Informe.
Referencias varias:
- P. R., “Arumes do Corgo reúne en un libro las obras del certamen Terras de
Chamoso”, El Progreso, “Comarcas”, 11 xuño 2011, p. 13.

Fálase da presentación desta obra que recompila os traballos
premiados nas tres primeiras edicións do certame literario Terras
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de Chamoso. Indícase que a edición corre da man da asociación
cultural Arumes do Corgo.
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I.2. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES.
TEXTOS RECUPERADOS
Cunqueiro, César, Beatum corpus, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 300, xullo
2011, 260 pp. (ISBN: 978-84-9865-378-6).
Segunda edición (primeira na Editorial Galaxia) desta novela de César Cunqueiro
(Mondoñedo, 1941) publicada orixinariamente en Ir Indo Edicións en 1993. O autor
instálase nun mundo de referencias helénicas para describir a relación entre unha parella
de modo orixinal. Dende os primeiros paratextos pode intuírse a súa especial querenza
pola cultura da Antigüidade grega, posto que a dedicatoria inclúe as sombras de Xea,
Apuleio, Xuliano, Lezama… e a cantos habitan o Hades. A obra divídese en cinco
grandes apartados (“Éisodos”, “Nesios”, “Nostos”, “Paradisos”, “Thalasa”), que
acompañan mudanzas entre as relacións dos participantes. Dende o punto de vista
estilístico, o gusto pola descrición requintada, plástica e pausada, a especial escolla
léxica e a ancoraxe histórica das metáforas faise evidente xa nas primeiras liñas. Outra
recorrencia constante constitúena as enumeracións, longas e diverxentes por veces. Os
corpos, elementos centrais desta historia, son tanxíbeis, arquitectónicos e vivos:
purifícanse, perfúmanse ou dóbranse. Oulda, o namoro inicial na novela, é descrita de
modo poderoso, como unha deusa grega, dende a dignidade nas anécdotas do primeiro
encontro até o abano de xestos e decisións que lle pertencen. Esta caracterización de
Oulda estenderase ás outras mulleres do volume, ou aos elementos femininos del,
sempre ordenados xerarquicamente. Polo que aos espazos respecta, por máis que exista
un escenario realista exterior, identificábel coa contemporánea cidade de Vigo, o real
peso dos lugares vén dado polos espazos simbólicos ou metaforizados. “No labirinto” e
“Eleusis” deseñan, progresiva e espacialmente, a ruta iniciática do protagonista, os
limiares e pórticos que cruza nun camiño que sempre acaba por descubrirse corporal e
íntimo. Os relacionamentos forman sempre parte dun lento proceso de iniciación e
aprendizaxe. Así, a introdución dunha terceira persoa, Coré, amiga de Oulda, é
percibida como unha instrución dentro do devir vital do protagonista, e tamén do devir
da parella. A natureza das referencias sobre as relacións eróticas das personaxes é moi
diversa e dá profundidade ao texto: as descricións poden lembrarnos fenómenos
naturais: terremotos, explosións volcánicas; elementos da cultura clásica: mosaicos,
ánforas... Como o título deixaba intuír, Beatum corpus refire a liturxia dos amantes, a
celebración lenta das conxuncións, nun plano entre a realidade e a irrealidade no que
pode deixarse espazo para a metaliteratura: Oulda e o protagonista intercámbianse
apuntamentos dunha prosa traballada, ao estilo das crónicas ou epopeas grecolatinas,
con especificación de momentos. Non se rexistran mudanzas entre ambas as edicións,
máis alá do cambio de editorial: respéctanse os paratextos, a distribución en epígrafes e
subepígrafes, até os pequenos espazados que diferenzan escenas dentro dunha unidade.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Hermenéutica do Eros”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
388, “Libros”, 28 outubro 2011, p.VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 350, “Letras galegas”,
29 outubro 2011, p. 6.
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Indícase que se trata da recuperación por parte da Editorial Galaxia desta novela
publicada hai vinte anos e que se trata dun feito moi salientábel, pois o autor non é
demasiado prolífico. Coméntase que se trata dun exemplo de prosa erótica galega,
destacando o seu carácter de exploración integral do (auto)coñecemento. Saliéntase que
nesta novela se conduce ao lectorado por medio dunha viaxe iniciática até o segredo
cósmico da visión en plenitude. Ponse de relevo tamén que César Cunqueiro fai un
fondo exercicio de estilo e que se trata dun autor decisivo dentro da literatura galega.
Agárdase que esta reedición consiga gañar máis adeptos que recoñezan a importancia da
obra.
- Xosé Carlos Caneiro, “Indignante”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 437, “A outra
mirada”, 22 outubro 2011, p.15.
Saliéntanse as calidades desta obra co motivo da súa reedición: interesante, ousada,
innovadora e rica, que non perdeu valor cos anos. Coméntase tamén que se trata dunha
novela erótica, hermética e culturalista. Recoméndase con vehemencia, aínda que se
sinala que non é unha novela fácil. Indícase que a súa lectura outorga pracer e que está
extraordinariamente ben escrita, aínda que conta con dificultades textuais. Congratúlase
do acto de recuperala dun xeito tan ben logrado, sen baixar o listón para adaptarse ao
mercado.
Referencias varias:
- F. Franco, “César Cunqueiro se jubila como notario tras 44 años de actividad
profesional”, Faro de Vigo, “Vigo”, 14 setembro 2011, p. 12.
Comenta que César Cunqueiro chegou á idade de xubilación e menciónase que é autor
de tres poemarios e da novela Beatum Corpus.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 385,
“Libros”, 29 setembro 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
destácase que se tenta representar o regreso ao paraíso a través de Galicia e da memoria.
Tamén se seleccionan o número 172 da revista Tempos Novos e Restaurante Farruco
(2009), de Chus Pereiro.
Freire, Xe, Cando o gato mira de esguello, Cangas do Morrazo: Edicións Morgante,
col. Mudanzas, 2011, 309 pp. (ISBN: 978-84-15166-28-3).
Reedición desta novela publicada por vez primeira en 1987. O seu autor, Xe Freire
(Mondoñedo, 1962), é quen escribe tamén o limiar que a precede. Nel, o autor fala do
personaxe de Gaspar Soutullo de Batitalas e de Combarro, un excéntrico predestinado á
arte. A escultura e a pintura eran a súa vida até que probou tamén coa fotografía e, por
último, coa literatura, triunfando coas súas descricións. Estes manuscritos, en concreto o
da descrición de Torrevella de Abrea, transcríbense no texto. Explica o autor que Víctor
Mourenza, o crego, atopa eses manuscritos, cos que está un tanto obsesionado. Freire
deixa claro que Soutullo é real e a súa obra é moi valiosa, que lle ten que perdoar por
empregar os seus textos como base desta obra. O volume divídese en catro partes. As
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tres primeiras teñen dezasete capítulos cada unha e a última, só tres. Cada parte comeza
cun fragmento da descrición de Soutullo de Torrevella de Abrea. As escenas no bar de
Amado, con don Cidre, don Clodio, Meixide e os demais, alternan coas da historia entre
Víctor Mourenza, o novo párroco, e Alicia Ansede, unha das mulleres máis fermosas da
vila. Dende unha terceira persoa narrativa, Freire dá conta, xa no primeiro capítulo, de
que Víctor e Alicia, a súa empregada, apareceron mortos na horta da casa reitoral con
sinais de violencia. Despois, hai un salto temporal cara atrás, no que se conta o que
ocorreu entre Víctor e Alicia e o gato Asmodeo. Entre Víctor e Alicia había algo máis
que unha relación de veciñanza, ela era a muller máis desexada. Asmodeo era o seu
gato, o hóspede da súa casa. Era moi estraño e visitaba desafiante continuamente a
Víctor, quen andaba ocupado coa investigación das descricións de Soutullo para
comprobar se se correspondían coa realidade. El tiña claro que Asmodeo era unha gata,
pero un bo día Alicia confésalle que está embarazada e que non tivo relación con ningún
home. Máis tarde Víctor atópaa en actitude sospeitosa co animal. Todo o que acontece é
moi misterioso na opinión de Víctor. O demoníaco gato Asmodeo sitúase por riba de
todos, manexándoos como se lle antolla. O ritmo narrativo non ten pausa e a linguaxe
que emprega Freire é precisa e poética. Esta edición, comparada coa de 1987, é igual en
canto ao contido. O único que as diferencia é o número de páxinas, 252. A edición da
obra do 87 foi subvencionada pola Consellería de Cultura e Benestar Social.
Iglesias, Bieito, Amor e Música Lixeira, ilust. Cinta Arribas, Ourense: Concellaría de
Turismo do Concello de Ourense, col. Relatos Termais, 2011, 63 pp. (DL: C-12122011). u
Reedición da obra homónima de Bieito Iglesias (Ourense, 1957) publicada
orixinalmente na editorial Galaxia no ano 2004 e xa descrita no Informe 2004. Como
cambios máis salientábeis con respecto á primeira edición cómpre sinalar a mudanza de
editorial e colección (Concellaría de Turismo do Concello de Ourense, colección
Relatos Termais) e o número de contos que acolle. Neste volume reprodúcense
unicamente dous relatos dos doce que aparecían na primeira edición: “Lembranza dun
instante marabilloso” e “Francisco Alegre”. Este libro conta co apoio de ilustracións
obra de Cinta Arribas que complementan os textos de Bieito Iglesias.
Referencias varias:
- Pepe Seoane, “Cuatro años en 53 segundos”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”,
9 xuño 2011, p. 3.
Anúnciase que a concelleira de Termalismo presentará uns libros de Bieito Iglesias en
formato mergullábel para a súa lectura nas áreas termais de Ourense.
- P. S., “Ana Garza reivindica la transformación de As Burgas para el Bloque”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Ourense”, 10 xuño 2011, p. 5.
Infórmase de que nun acto que tivo lugar nas Burgas de Ourense se deu a coñecer unha
nova colección de relatos de Bieito Iglesias editados en formato mergullábel e mais que
todos eles presentan vencellos con Ourense.
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Iglesias, Bieito, Miss Ourense, ilust. Cinta Arribas, Ourense: Concellaría de Turismo do
Concello de Ourense, col. Relatos Termais, 2011, 88 pp. (DL: C-1210-2011). u
Reedición da obra homónima de Bieito Iglesias (Ourense, 1957) publicada
orixinalmente na editorial Galaxia no ano 1994. Con respecto a esta primeira edición,
cómpre sinalar a mudanza de editorial e de colección (Concellaría de Turismo do
Concello de Ourense, colección Relatos Termais) e o número de relatos que contén. Na
edición actual recóllese unicamente o relato “Miss Ourense”, mentres que na edición do
ano 1994 aparecían, a maiores, outros tres contos. Este que nos ocupa trátase dun relato
ambientado na cidade de Ourense a finais dos sesenta e que ten como protagonista o
inspector de policía Gumersindo Nespereira, quen ten a encomenda de investigar a
estraña morte dun varredor do concello de Ourense que aparecera aforcado. O morto é
Aquilino Cachafeiro, quen tiña unha filla, Maripi, que fora elixida Miss Ourense nas
festas do Corpus. O inspector sabe que o finado andaba en asuntos turbios de licores
adulterados. O inspector Nespereira despois de varias pescudas, que inclúen unha viaxe
a Suíza como emigrante, descobre que realmente Aquilino Cachafeiro non se suicidara,
senón que o matara Pedro Cimbro, alias o Cimprón, e noivo da súa filla. Este volume
conta co apoio das ilustracións de Cinta Arribas.
Referencias varias:
- Pepe Seoane, “Cuatro años en 53 segundos”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”,
9 xuño 2011, p. 3.
Anúnciase que a concelleira de Termalismo presentará esta tarde uns libros de Bieito
Iglesias en formato mergullábel para a súa lectura nas áreas termais de Ourense.
- P. S., “Ana Garza reivindica la transformación de As Burgas para el Bloque”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Ourense”, 10 xuño 2011, p. 5.
Infórmase de que nun acto que tivo lugar nas Burgas de Ourense se deu a coñecer unha
nova colección de relatos de Bieito Iglesias editados en formato mergullábel e mais que
todos eles presentan vencellos con Ourense.
Iglesias, Bieito, Pan e coitelo, ilust. Cinta Arribas, Ourense: Concellaría de Turismo do
Concello de Ourense, col. Relatos Termais, 2011, 63 pp. (DL: C-1211-2011). u
Reedición da obra homónima de Bieito Iglesias (Ourense, 1957) publicada por primeira
vez no ano 2008 na editorial Galaxia e xa descrita no Informe 2008. Como cambios
máis salientábeis, cómpre sinalar a mudanza de editorial e de colección (Concellaría de
Turismo do Concello de Ourense, colección Relatos Termais) e o número de capítulos
que contén, que pasa de trinta e un a once. Este libro conta asemade co apoio de
ilustracións obra de Cinta Arribas, que complementan o texto de Bieito Iglesias.
Referencias varias:

99

- Pepe Seoane, “Cuatro años en 53 segundos”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”,
9 xuño 2011, p. 3.
Anúnciase que a concelleira de Termalismo presentará esta tarde uns libros de Bieito
Iglesias en formato mergullábel para a súa lectura nas áreas termais de Ourense.
- P. S., “Ana Garza reivindica la transformación de As Burgas para el Bloque”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Ourense”, 10 xuño 2011, p. 5.
Infórmase de que nun acto que tivo lugar nas Burgas de Ourense se deu a coñecer unha
nova colección de relatos de Bieito Iglesias editados en formato mergullábel e mais que
todos eles presentan vencellos con Ourense.
Neira Vilas, Xosé, Querido Tomás, ilust. da capa Luís Seoane, Vigo: Editorial Galaxia,
col. Literaria. Biblioteca Neira Vilas, n.º 3, outubro 2011, 137 pp. (ISBN: 978-84-9865394-6).
Reedición desta novela monologada de amor da autoría de Xosé Neira Vilas (Vila de
Cruces, 1928) na que Sara, unha mestra que se namorou do labrego Tomás, amosa ao
lectorado os seus sentimentos despois de que o seu namorado marchara ao Brasil e non
dera, durante moitos anos, sinais de vida. O limiar desta edición é un texto do propio
autor, asinado en febreiro do 2011 en Gres. Fala do amor auténtico dos protagonistas,
crebado no momento en que o mozo emigra. Explica Neira Vilas (Vila de Cruces, 1928)
que o gran problema era a clase social de ambos, tan diferente. Fala tamén de todas as
diversas publicacións da novela e de traballos de todo o mundo que se fixeron sobre esta
obra, e tamén do momento no que a escribiu, hai trinta anos na Habana. Di que a maior
dificultade foi contar toda a historia dende unha psicoloxía feminina e en primeira
persoa. Querido Tomás é un monólogo en boca de Sara, esta mestra solteira de corenta e
sete anos cumpridos que se lamenta por estar soa nunha aldea que non lle achega nada,
relembrando o seu pasado e queixándose de que podían non existir as vacacións, para
así non ter tempo libre para pensar. Explica Sara como e cando se coñeceron, de
pequenos, e a evolución da súa relación, ao longo de moitos anos, ademais de dar
bastantes datos sobre ambas as familias, tan diferentes. Tomás, despois de traballar no
wolfram e ela estudar en Santiago, marcha ao Brasil. Sara, máis tarde, en Compostela,
coñece a Fernando, un mozo co que ten unha aventura e acaba casando con el, até que
descobre que lle é infiel. Dende aquela xura non ter máis pretendentes e quedar soa para
sempre. Mentres, os días do verán non dan pasado para ela. Ninguén soubo nada máis
de Tomás. A linguaxe é poética e rebuscada, aínda que fermosa e tenra, demostrando un
gran traballo de erudición por parte do autor. O ritmo é pausado e o lector pode
compadecerse da historia de Sara, contada con tranquilidade e sufrimento. Remata a
obra cunha pequena cita na que aparece a data do proceso de escritura desta: La Habana
(Cuba) marzo 1979 - agosto 1980. Esta edición, a sétima, aínda que a primeira na
Biblioteca Neira Vilas da editorial Galaxia, respecta o texto orixinal da edición de 1980
de Ediciós do Castro, na colección “Narrativa”, agás o número de páxinas (daquela
cento quince) e o limiar e unha fotografía do autor, que na outra edición non existía.
Queipo, Xavier, Ártico 2.0, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 297, maio 2011,
160 pp. (ISBN: 978-84-9865-369-4).
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Obra de Xavier Queipo (Santiago de Compostela, 1957) que xa fora editada co título de
Ártico e outros mares no ano 1990 en Edicións Positivas e que agora aparece baixo o
selo da Editorial Galaxia, nunha nova edición ampliada e revisada polo autor para
celebrar o vixésimo aniversario da publicación deste o seu primeiro libro de relatos, que
gañou o Premio da Crítica Española. O novo volume ábrese coa dedicatoria: “A Berta,
que me deu a vida e mais a Adolfo, que a enche de ledicia”. A continuación, aparece o
prólogo “Verbas escasas para introducir un sentimento”, asinado en decembro de 2009,
no que menciona os motivos que o levaron á reedición desta obra, como xurdira a
primeira publicación e onde concede un recoñecemento a Francisco Macías, a Xelís de
Toro e a Basilio Losada nos comezos da súa carreira como escritor. Comenta tamén a
historia do libro durante estes vinte anos e, por último, dedica unhas palabras a falar da
edición renovada. Sinala que, ademais de renovacións tipográficas e ortográficas e da
corrección dalgúns erros, esta nova versión conta con algunhas historias engadidas que
apareceran en publicacións periódicas ou en catálogos de exposicións. Seguidamente
atópase xa o limiar á primeira edición e o conxunto de relatos, que teñen como elemento
común e unificador o mar e o Ártico. Con respecto á edición do ano 90, introdúcense
algúns relatos e dúas seccións enteiras, “Terranova” e “A xeito de epílogo: algunhas
reflexións sobre a literatura e o mar” que, xunto coas demais, “Ártico”, “Outros mares”
e “Terra adentro”, estruturan o volume. Os relatos que se introducen nesta nova versión
son, ademais dos incluídos nas dúas seccións novas, “Os golfiños intelixentes das
latitudes boreais”, “O segundo descubrimento de Scarus hoefleri” e “María a
Tremenda”. A versión de 2011 conta polo tanto coa seguinte estrutura de seccións e
relatos que conteñen: “Ártico” (“O pycnogónido xigante das augas hiperbóreas”,
“Anacos do diario Ártico”, “Notas sobre as aventuras do capitán Gray”, “Nota sobre os
apéndices de unicornios e narvais”, “Os golfiños intelixentes das latitudes boreais”);
“Outros mares” (“Château saignant”, “Panasonic RN 190”, “Baleeiros do Pico”, “O
carocho”, “O segundo descubrimento de Scarus hoefleri”); “Terranova” (“Eclipse”, “A
treboada perfecta”, “A pesca do alcrique”); “Terra adentro” (“Labirintos”, “Falstaff”,
“O deborador de libros”, “Camiño de Berchem”, “A cidade perdida de Herón”,
“Kilernney County”, “María a Tremenda”) e “A xeito de epílogo: algunhas reflexións
sobre a literatura e mar” (“Historia dunha navegación persoal”, “É posíbel escribir no
mar?”, “Navegar, unha epifanía para os sentidos”, “Épica do mar”). A edición de 1990
presentaba unha estrutura semellante, aínda que con menos contidos: “Ártico” (“O
pycnogónido xigante das augas hiperbóreas”, “Anacos do diario Ártico”, “Notas sobre
as aventuras do capitán Gray”, “Nota sobre os apéndices de unicornios e narvais”);
“Outros mares” (“Château saignant”, “Panasonic RN 190”, “Baleeiros do Pico”, “O
carocho”) e “Terra adentro” (“Labirintos”, “Falstaff”, “O deborador de libros”,
“Camiño de Berchem”, “A cidade perdida de Herón”, “Kilernney County”).
Recensións:
- Armando Requeixo, “Xavier Queipo 2.0”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 683,
“Letras atlánticas”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 683, “Letras Atlánticas”, 31
xullo 2011, p. 32.
Saliéntase que esta reedición conserva intacto o pulo orixinal da súa primeira edición,
de 1990, mais que coa súa mellora e ampliación soubo enriquecerse con novas tramas
que amplifican o mundo admirábel do mar que describe.
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- Laura Blanco Casás, “Fermosos relatos de viaxe”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 384, “Libros”, 22 setembro 2011, p. V/ La Opinión. A Coruña, “Saberes”, n.º 346,
“Letras Galegas”, 1 outubro 2011, p. 7.
Explica que o mar e os seus segredos son os protagonistas dos relatos desta reedición e
comenta que a súa escrita se asenta nos diarios de viaxe do seu autor, quen presenta
“abraiantes” descricións da vexetación e das especies mariñas.
- Ramón Nicolás, “Ártico, vinte anos despois”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 433,
“Letras en Galego”, 24 setembro 2011, p. 12.
Salienta o acerto da reedición deste título, do se que informa que está revisado e
ampliado con cinco relatos novos e mais cun “interesante ensaio” titulado “Historia
dunha navegación persoal”. Asemade indica que a súa edición orixinal foi en 1990 en
Edicións Positivas.
- Manolo Do Río, “Por mares nunca de antes navegados”, ABC, “Artes & Letras.
Galicia”, n.º 36, “Libros”, 31 decembro 2012, p. 04.
Coméntase que nesta obra o autor renova a súa traxectoria literaria inserida na temática
do mar e engade cinco novos relatos aos xa anteriormente publicados, ademais dun
ensaio intitulado “Historia dunha navegación persoal”. Indícase que Xavier Queipo
parte das súas experiencias, investigacións e formación académica para dar forma á
novela. Critícase que, a pesar da orixinalidade e frescura da narración, por veces crea a
sensación dun caixón de xastre. Finalmente sinálase que se divide en cinco partes: a
primeira centrada no Ártico e nas criaturas mitolóxicas que o poboan; a segunda, en
“Outros mares”; a terceira. en Terranova; a cuarta, en “Terra adentro” e a quinta e
derradeira intitúlase “A xeito de epílogo: algunhas reflexións sobre literatura e mar”, na
que se realizan diversas consideracións sobre a ausencia da tradición marítima no
sistema literario galego.
Referencias varias:
- A. R., “Iolanda Zúñiga abrirá unha feira de Vigo cun 20% menos de fondos”, Xornal
de Galicia, “Cultura”, 30 xuño 2011, p. 35.
Infórmase das actividades que terán lugar dentro da XXXVII Feira do Libro de Vigo,
entre as que están a presentación de numerosos volumes como Ártico 2.0 (2011), de
Xavier Queipo; Lois Pereiro. Náufrago do Paraíso (2011), de Marcos Calveiro; Lois
Pereiro. Vida e obra (2011), de Iago Martínez, Futuro imperfecto (2010), de Xulia
Alonso; Non hai noite tan longa (2011), de Agustín Fernández Paz; Un dedo manchado
de tinta (2011), de Manuel Portas; e Indignádevos! (2011), de S. Hessel.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 381,
“Libros”, 14 xullo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 341, “Letras en galego”, 23
xullo 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que se trata dunha versión nova e ampliada da obra coa que obtivo o Premio
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da Crítica Española en 1991. Coméntase que se trata de relatos de viaxes e que recibe
influencias de Borges, Jack London, Conrad ou Francisco Coloane. Tamén se
seleccionan Sonetos (2011), de William Shakespeare; Brasil no centro (2011), de
Xavier Rodríguez Baixeras; e Que lle podo ofrecer a quen me intente? Monográfico
Lois Pereiro (2011), coordinado por Anxo Angueira e Teresa Bermúdez.
Rei Ballesteros, Anxo A., A sombra dos teus soños, Vigo: Editorial Galaxia, col.
Literaria. Biblioteca Rei Ballesteros, n.º 2, xaneiro 2011, 132 pp. (ISBN: 978-84-9865349-6).
Nova edición con cambio de colección (de “Literaria” a “Biblioteca Rei Ballesteros”)
deste conxunto de relatos de Anxo A. Rei Ballesteros (Boqueixón, 1952-A Coruña,
2008), xa descritos no Informe 1998.
Referencias varias:
- Dolores Vilavedra, “Non se deixen enganar polas apariencias”, El País, “Galicia”,
“Luces”, 25 marzo 2011, p. 11.
Fálase das novidades editoriais da primavera e cítase A sombra dos teus soños (2011),
de Anxo Rei Ballesteros, da que se salienta que se reedita máis dunha década despois de
ser publicada por primeira vez e que se trata duns textos “de factura impecable”.
Menciónanse tamén Viaje a Lugo (2011); 1Q84. Libros 1 e 2 (2011), de Haruki
Murakami; A ferida de comprender (2011), de Baldo Ramos; Pequenos encontros, as
marcas deixadas (2010), de Farruco Sesto; As horas rotas (2010), de Chelo Suárez
Muíños; A pregunta perfecta (o caso Aira-Bolaño) (2010), de Juan Tallón; Fundación
Libélula (2011), de Yasmina Shawki; As palabras que move o mar (2011), de Xaime
Toxo; Cara B (2011), de Ignacio Silva; e O bebedor de rakia (2011), de Xesús Manuel
Marcos.
- Camilo Franco, “A moderna elegancia dun poeta”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22
abril 2011, p. 32.
Faise referencia, entre outras obras, á publicación da reedición deste libro de relatos.
- A. M., “Lembrando a Rei Ballesteros”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 30 abril 2011, p.
38.
Anúnciase a reedición desta obra publicada por primeira vez no ano 1998.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 372,
“Libros”, 12 maio 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 332, “Letras en galego”, 14
maio 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que se trata dunha reedición da publicada en 1998. Tamén se seleccionan
Cara a unha poética feminista. Homenaxe a María Xosé Queizán (2011), coordinada
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por Manuel Forcadela e Camiño Noia; Lois Pereiro. Vida e obra (2011), de Iago
Martínez, e Animal Abismo (2010), de Diana Varela Puñal.
Ribalta, Aurelio, Ferruxe, Santiago de Compostela: Edicións do Cerne, 2011, 78 pp.
(ISBN: 978-84-85738-61-8).
Edición facsimilar que reproduce a edición de 1894 (A Coruña, Andrés Martínez).
Comeza cun prólogo escrito polo autor, Aurelio Ribalta (Ferrol, 1864-Madrid, 1940),
intitulado “Dous parolas ós leitores” (pp. 9-20), onde comenta “renascemento” da
literatura galega facendo referencia tanto ás voces que xurdiron en favor do movemento
literario galego, como daquelas que consideraban ao galego unha lingua morta non
digna da cultura. Aínda así, explica o autor, que nin sequera estas circunstancias
impediron o xurdimento dunha poesía galega que nace das “convulsións dos fillos da
terra”. Finalmente, comenta que decidiu escribir este relato curto debido á carencia
dunha prosa en galego. A continuación comeza a obra en si (pp. 23-78). Ao longo de
catro capítulos e facendo uso dun narrador omnisciente, cóntase a historia de Mercedes
e a súa tía Petra. Explica que trala morte do seu irmán e da súa cuñada e o falecemento
posterior de parte dos seus sobriños, Petra vese obrigada a deixar a súa posición
acomodada para comezar a traballar como costureira levando consigo á súa sobriña.
Todas as penurias e tristezas que asolaron a súa familia fan cambiar a Petra até
converterse nunha muller de carácter duro e difícil, que non se permite nin sequera
enfermar. Porén, co paso dos anos, a súa saúde verase afectada e a súa sobriña Mercedes
comeza a preocuparse polo seu estado. Remata a historia facendo fincapé na
preocupación de Petra polo destino da súa sobriña cando ela falte.
Rivas, Manuel, Ela, maldita alma, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 162, 2011,
158 pp. (ISBN: 978-84-9865-363-2).
Terceira edición corrixida e ampliada do volume de contos de Manuel Rivas (A Coruña,
1957), xa descrito no Informe 1999, que inclúe dous contos inéditos, “O espertar da
criada” (pp. 13-16) e “O misterio de Uz” (149-151). No primeiro deles unha muller de
clase social baixa intenta entrar nunha sala de exposicións para ver o retrato dunha
criada, pero o porteiro non a deixa pasar. “O misterio de Uz” narra un dos partidos de
Uz, o equipo de fútbol desa localidade, na Liga da Costa.
Recensións:
- A. M., “Galaxia reedita a Rivas”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 14 maio 2011, p. 47.
Fálase da nova edición de Ela, maldita alma, libro de relatos de Manuel Rivas lanzado
por primeira vez no ano 1999. Coméntanse as novidades introducidas como son os
relatos inéditos “O espertar da criada” e “O misterio de Uz”, onde se cuestiona a
identidade de xénero. Apúntase que a cuberta mostra un cadro do pintor Eduardo Sívori
do que parte o autor no relato “O espertar da criada”. Coméntase que Manuel Rivas
segue a distinguirse nesta obra pola distancia compasiva, benhumorada e solidaria que
non evita a presenza dun mal que nunca sae totalmente triunfante.
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- Pilar Ponte, “Tocando o intanxible”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 379,
“Libros”, 30 xuño 2011, p. VI/ La Opinión. A Coruña, “Saberes”, n.º 339, “Letras
Galegas”, 9 xullo 2011, p. 7.
Sublíñase que esta reedición incorpora dous contos inéditos “O espertar da criada”, que
parte do cadro homónimo de Eduardo Sívori, e mais “O misterio de Uz”, centrado no
fútbol local, dos que se comenta brevemente o seu argumento.
Referencias varias:
- D. Mandiá, “Rivas reedita ‘Ela, maldita alma’ con dos nuevos cuentos”, El País,
“Galicia”, 8 xuño 2011.
Fálase da reedición do libro de relatos Ela, maldita alma que Manuel Rivas publicou
por primeira vez en 1999. Fálase da incorporación de dous relatos inéditos titulados “O
espertar da criada” e “O misterio de Uz”.
- Mar Mato, “Eres consciente de tu alma cuando parte de ti viaja a otra persona”, Faro
de Vigo, “Sociedad”, 8 xuño 2011, p. 38.
Entrevístase a Manuel Rivas co motivo da nova edición de Ela, maldita alma. Indícase
que se trata dun libro de trece relatos publicado en 1999. Anúnciase a incorporación de
dous relatos inéditos titulados “O espertar da criada” e “O misterio de Uz”.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 377,
“Libros”, 16 xuño 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntanse as liñas argumentais básicas dos relatos que a compoñen. Tamén se
seleccionan Non hai noite tan longa (2011), de Agustín Fernández Paz; e Esta é a miña
familia (2009), de Pupi.
- maré, “Rivas revitaliza os contos de ‘Ela, maldita alma”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Obra”, 7 xullo 2011, p. 28.
Anúnciase a presentación da nova edición de Ela, maldita alma, un libro de relatos que
Manuel Rivas publicou por primeira vez no ano 1999. Indícase que a nova edición
incorpora dous contos inéditos: “O espertar da criada” e “O misterio de Uz”.
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I.3. TRADUCIÓNS, VERSIÓNS E REEDICIÓNS
Bukowski, Charles, Servizo de Correos (Post office), trad. do inglés Alejandro Tobar,
Santiago de Compostela: Huguin e Munin, col. XX, n.º 1, 2011, 202 pp. (ISBN: 978-84939647-0-2).
Novela do autor Charles Bukowski (Andernach, 1920-Los Ángeles, 1994), onde en
primeira persoa e valéndose do protagonista da obra como o seu alter ego, narra cunha
tendencia realista, parte da súa biografía. Henry Chinaski é, desta maneira, un home de
trinta e seis anos de idade, cun marcado carácter grotesco, desagradábel, basto en todas
as súas formas e sen ningunha outra aspiración na vida que non sexan as mulleres e o
alcol. O seu día a día xira en torno a estes dous factores. Por mor do comentario dun
veciño e, sabéndose carente de ingresos e de formación para apostar por algo mellor,
entra a formar parte do Servizo Público dos Estados Unidos, o servizo de Correo Postal,
no posto de repartidor. Aquí, primeiro como empregado temporal e despois como fixo,
pasa once anos da súa vida, marcados polo cansazo, as rifas, a resaca, a depresión e a
desgana. O motor da súa vida son simplemente as apostas no hipódromo, o whisky, as
cervexas e as mulleres. O seu cargo na estafeta de Los Ángeles non é máis que un
sustento a partir do cal poder alimentar os seus vicios.
Referencias varias:
- Fran P. Lorenzo, “Hugin e Munin abre para a edición galega o mercado ‘gourmet”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 15 decembro 2011, p. 40.
Coméntase o novo proxecto editorial Hugin e Munin, que tentará traducir ao galego
obras universais procedentes de linguas como o inglés, francés, catalán ou linguas
nórdicas. Indícase que as primeiras serán Servizo de Correos, de Charles Bukowski; e O
forasteiro misterioso, de Mark Twain.
- Jaureguizar, “Unha nova editorial lucense traducirá clásicos e contemporáneos ao
galego”, El Progreso, “Vivir”, 15 decembro 2011, p. 62.
Co motivo da presentación en Lugo dunha nova editorial, Hugin e Munin, creada polo
escritor Alejandro Tobar, saliéntanse dous dos títulos que formarán parte da súa
colección de obras dos séculos XIX, XX e XXI traducidas de diferentes linguas ao
galego. Son O forasteiro misterioso, de Mark Twain; e Servizo de correos, de Charles
Bukowski, das que se salientan os argumentos.
Castro, Rosalía de, Costumes galegos e outros textos, tradución do castelán Lidia
Mesas, Noia: Editorial Toxosoutos, col. Trasmontes, 2011, 86 pp. (ISBN: 978-8492792-86-3). n
Recompilación de toda a narrativa breve de Rosalía de Castro (Santiago de Compostela,
1837-Padrón, 1885), que recibiu unha subvención da Consellería de Cultura e Turismo,
a través da Dirección Xeral de Promoción e Difusión da Cultura na convocatoria de
axudas para a tradución para o ano 2010. Ofrécense seis textos traducidos ao galego e
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organizados por orde cronolóxica. O volume ábrese cunha introdución ao cargo da
responsábel da tradución, Lidia Mesas, na que se sinala que toda a produción da autora,
tanto en prosa como en verso, amosa “unha Rosalía instruída, forte e reivindicativa que,
sen resignarse, critica e loita polas inxustizas sociais e rebélase contra a orde
establecida”. Compoñen a obra seis textos, que se describen de seguido. Lieders, que
viu a luz no ano 1858, é a primeira publicación en prosa de Rosalía e o primeiro texto
que se reproduce. Nun principio, semella un canto universal á liberdade creadora e á
independencia, mais logo se converte nunha forte crítica á sociedade patriarcal, que non
lle permitía ás mulleres coma ela expresarse dunha maneira libre. É, polo tanto, un berro
a favor da liberdade da muller, e a ela se dirixe Rosalía en todo momento, para que
quede claro o seu propósito. Oito anos despois, en 1866, Rosalía publica a Carta a
Eduarda, o segundo texto deste volume, que segue a mesma liña feminista que o
anterior. Neste caso, a autora céntrase na dobre función da muller: pública, como
escritora, e privada como nai e esposa. Na carta, Nicanora escribe a Eduarda,
advertíndoa das dificultades de seguir o camiño da escritura. Rosalía reivindica a muller
traballadora, a pesar de que se vexa abocada a unha situación de dobre marxinalidade: a
de ser muller no mundo literario masculino e a de empregar unha lingua aínda non
normalizada. No mesmo ano que esta carta a autora publica O cadiceño, un conto
costumista que retrata e satiriza aos emigrados a Cádiz que volven a Galicia, tempo
despois, desprezando todo o que fai referencia á súa terra e presumindo dunha
castelanización que non existe realmente. Ridiculízanse estas persoas e aprovéitase para
denunciar o complexo de inferioridade do pobo galego, defendendo sempre a súa terra.
No ano 1881 sae á luz Padrón e as inundacións. Este texto fala dos estragos que
causaron as inundacións dese ano nesta vila. Como artigo xornalístico que é, ten
carácter informativo, pero a autora deixa entrever a súa preocupación por Galicia,
marxinada política e socialmente, e a súa desesperanza para o futuro. Isto é o que lle
leva a escribir tamén, no mesmo ano, Costumes galegos, que dá título ao volume, por
ter moita repercusión no momento da súa publicación. Neste artigo descríbese o pobo
galego, que, segundo a autora, ten tres características esenciais: hospitalidade, bondade
e nobreza. Porén tamén se comenta un costume que tiñan os mariñeiros referente á
hospitalidade dos lugares onde traballaban, que era ter unha noite íntima con calquera
muller da casa que os acollera, o que non está ben visto a ollos da autora. Ese mesmo
ano escribiu O domingo de ramos, o seu último texto en prosa. Nel describe os
costumes do pobo galego nese día.
Cortiñas, Luis A., Traizón consagrada (a gran derrota do pobo hispano), trad. Xesús
Torres Regueiro, Betanzos: A. C. Eiravella, col. Xanela da Memoria, 2011, 129 pp.
(ISBN: 978-84-614-7635-0).
Novela autobiográfica do betanceiro Luis A. Cortiñas (1900-1987), avogado e
republicano. Trátase da reedición da obra publicada en Arxentina en 1958, nesta ocasión
en lingua galega, e na que se lembra a época da Guerra Civil española, o que Cortiñas
considera “a gran derrota do pobo hispano”. Ábrese cun prólogo a cargo de Xesús
Torres Regueiro no que se realiza unha aproximación á vida deste persoeiro,
completando os datos biográficos con fotografías. De pai monfortino que exerceu de
boticario en Betanzos, Cortiñas exerceu como avogado na Coruña, foi membro da Orga
e de Izquierda Republicana. O catorce de abril viaxou da Coruña a Betanzos para
declarar o nacemento da República. Chegou a presidir a Asemblea para o Estatuto de
Autonomía na Coruña e en representación das Irmandades da Fala. Foi detido e
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procesado nos comezos da guerra e conseguiu ser internado no Sanatorio de Conxo por
supostos problemas mentais. Realízase unha descrición das vicisitudes dun home
pacífico nun tempo escuro e violento e detállase como era a vida dunha familia de clase
media.
Recensións:
- Estro Montaña, “Memoria de exiliado”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 381,
“Libros”, 14 xullo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 341, “Letras galegas”, 23
xullo 2011, p. 6.
Dálle os parabéns aos editores desta obra e indica que nela se analiza a historia de
España dende a visión de Luis A. Cortiñas, quen fala das súas peripecias na guerra civil.
Asemade sublíñase que esta obra está enriquecida con numerosas fotografías en branco
e negro.
Fournier, Alain, O gran Meaulnes (Le Grand Meaulnes, 1913), trad. Camiño Noia,
Cangas do Morrazo: Edicións Morgante, 2011, 230 pp. (ISBN: 978-84-15166-06-1).
Única obra de Alain Fournier, pseudónimo literario de Henri Alban Fournier (La
Chapelle-d’Angillon-Cher, 1886-Hauts-de-Meuse-Verdún, 1914), falecido aos vinte e
sete anos na Primeira Guerra Mundial. É unha das obras canónicas da Literatura
francesa. Foi traducida a numerosas linguas e levada ao cinema en 1967 por JeanGabriel Albicocco e en 2006 foi dirixida por Jean-Daniel Verhaeghe. O amor da súa
vida, Yvonne Quiévrecourt, a quen coñeceu en 1905, inspiroulle a protagonista desta
novela, Yvonne de Galais. Trátase dunha novela lírica de aventuras na que François
Seurel, o narrador en primeira persoa, decide revivir a súa vida adolescente, o momento
en que coñece o seu amigo, o gran Meaulnes. Conta a historia deste rapaz, chea de
aventuras, pero tamén de amizade e de amor. Ábrese cun paratexto en forma de limiar
da tradutora, Camiño Noia, no que se repasa a vida do autor e se fala da novela.
Engádese tamén unha breve nota sobre os topónimos. A obra está dividida en tres partes
principais e un breve epílogo. Na primeira parte nárrase a chegada de Augustin
Meaulnes á escola de Sainte-Agathe, dirixida polo pai de François Seurel. Unha nova
vida comeza para François e para todos os demais escolares, que caen rendidos aos pés
deste novo alumno tan especial. Pero un día o gran Meaulnes escapa de alí, pedindo un
falso permiso ao granxeiro Fromentin, e remata nunha mansión misteriosa na que se
estaba celebrando unha especie de preboda entre Frantz de Galais e Valentine, onde se
produce o encontro que marcará o resto da vida do gran Meaulnes, a primeira vez que
viu a Yvonne de Galais, a irmá de Frantz. A segunda parte da obra comeza de novo en
Sainte-Agathe, pero Meaulnes marcha a París, dende onde lle escribe tres cartas a
François, a última pedíndolle que se esqueza del, porque o obxectivo é atoparse con
Valentine, a moza de Frantz de Galais. A terceira parte da obra comeza coa marcha de
François á casa do seu tío Florentin e presenta o desenlace da vida dos protagonistas,
pois mentres Meaulnes casa con Yvonne, François asiste á ausencia deste durante anos e
á morte no parto de Yvonne, facéndose cargo da súa filla até que regresa o pai e a leva
con el. A linguaxe que emprega o autor é sinxela, poética e tenra. O ritmo da novela vén
marcado pola rapidez coa que se suceden as aventuras do protagonista. Os únicos
cambios salientábeis con respecto á tradución realizada tamén por Camiño Noia para
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Edicións Xerais de Galicia en 1988 veñen dados pola ausencia de notas nesta que agora
nos ocupa e que si presentaba a de 1988 e polo feito de ir entón destinada ao lectorado
mozo, xa que saíra publicada na colección “Xabarín”. Igualmente, a edición de 1988
presentaba ilustracións a cargo de Salvador Pereira, das que carece a de 2011.
Recensións:
- Xosé Ramón Pena, “Pracer dun clásico”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 377,
“Libros”, 16 xuño 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 338, “Letras galegas”, 25
xuño 2011, p. 7.
Saliéntase que esta novela é un clásico contemporáneo e unha obra fundamental da
literatura francesa. Coméntase que está escrita nun estilo sinxelo, elegante e cheo de
sensibilidade e capacidade evocadora. Celébrase a súa tradución ao galego e convídase
á súa lectura.
Keret, Etgar, Saudades de Kissinger (Ga'aguai le-Kissinger, Zmora-Bitan, Tel Aviv,
1994), trad. do hebreo Moncho Iglesias Míguez, Cangas do Morrazo: Rinoceronte
Editora, col. Contemporánea, n.º 29, 2011, 178 pp. (ISBN: 978-84-92866-21-2).
Conxunto de corenta e nove relatos de Etgar Keret (Tel Aviv, 1967) traducidos ao
galego. Múltiples voces narrativas fanse oír nos diversos textos, que gardan moitas
similitudes entre si e nos que fantasía e realidade aparecen mesturadas coas hostilidades
diarias que sofren os protagonistas. Así, preséntanse, dende homes que esperan pola
Felicidade que está a piques de chegar (“Tan ben”), pasando por persoas ocas (“As
persoas ocas”), por magos que sacan coellos e bebés mortos dos sombreiros (“Un truco
de sombreiro”) a individuos deprimidos aos que polo simple feito de estalo permíteselle
todo, incluso matar a alguén (“Meu irmán está deprimido”). Tamén se fala de
enfermidades (“O tío do mono”), de dores menstruais, (“Dores menstruais”), de
ansiadas pingas para curar o sentimento de soidade (“Pingas”), do gran don da paciencia
(“Paciencia”), de actos violentos (“Campión do mundo”, “As zapatillas”). O alcol e os
seus efectos é un tema sobre o que se reflexiona en varios dos relatos. En “O verdadeiro
gañador dos partidos previos” compiten para beber xerras de cervexa, mentres que
“Beirarrúas” narra o percorrido que fai unha parella de borrachos por unha cidade. Faise
referencia tamén á xerga rueira (“Cargado e co seguro posto”), ás mozas guapas (“A
moza de Korbi”), aos sicarios (“Boas intencións”), ás cousas que se farán cando morra a
muller da súa vida (“Sen ela”), do enfado dun neno que non quería ir ao campamento ao
que o mandaron os seus pais (“Oxalá morran!”) e da tristura doutro ao ter que
abandonar o porquiño no que gardaba os aforros para non escachalo e comprar o seu
Bart Simpson, polo que devecía. O relato que dá nome á obra, “Saudades de Kissinger”,
é un texto narrado en primeira persoa por un home preocupado porque a súa muller
pensa que el non a ama. Esta quere romper a relación por ese pensamento falso e
compulsivo que ten e acaba pedíndolle, como proba de amor e fidelidade, que lle saque
o corazón á súa nai.
Recensións:
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- Pilar Ponte, “Máis aló da anécdota”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 376,
“Libros”, 9 xuño 2011, p. VI.
Indícase que se trata dunha das obras máis importantes da literatura israelí e que conta
con diversas adaptacións ao teatro e curtametraxes. Apúntase que a historia que dá
nome ao libro é “terrible” e presenta unha resolución final enxeñosa que revela a
influencia de Julio Cortázar. Explícase que, malia a presenza da violencia, hai espazo
para a emotividade e a tenrura. Considérase que se trata dunha narrativa “fresca” e
“rápida”.
Referencias varias:
- A. M., “Keret revela as miserias israelís”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 7 maio 2011,
p. 46.
Coméntase que o fío condutor dos relatos que compoñen esta obra son os pesadelos que
se confunden coa realidade.
Koeppen, Wolfgang, Apuntamentos de Jakob Littner desde un burato no chan (Littners
Aufzeichnungen aus einem Erdloch, 1948), trad. do alemán Eva Almazán, Cangas do
Morrazo: Rinoceronte Editora, col. Contemporánea, n.º 31, 2011, 126 pp. (ISBN: 97884-92866-23-6).
Novela de Wolfang Koeppen (Greifswald, Pomerania, 1906-Múnich, 1996) considerada
unha das primeiras memorias literarias do Holocausto. Baseada nas experiencias reais
de Jakob Littner, narra, por medio dun estilo sobrio e aparentemente obxectivo, as
vivencias dun xudeu acomodado de Múnic que se dedica á filatelia. A historia comeza
cando o deteñen na súa casa o nove de novembro de 1938 para ser deportado a Polonia
e finaliza coa súa liberación e o regreso á súa cidade de orixe en 1944. Sae así do soto
húmido e angosto no que se agocha logo de pagarlle (cos cartos que lle fai chegar
periodicamente Christa, a súa socia) a un aristócrata polaco máis motivado pola falta de
recursos que polas súas convicións nazis. Polo medio dáse conta da espiral de
tormentos, fuxidas, medo e mala vida á que se ve sometido o protagonista, pois, aínda
que consegue evitar os campos de concentración, solicita permisos de estancia en
distintos países, pero todos lle son denegados e, estando fóra do seu fogar, recibe a
noticia da morte da súa familia. Como conclusión aos apuntamentos, o protagonista
sinala que non odia a ninguén (perseguidores, delatores, extorsionadores...). Négase a
xulgar e afirma que el non é quen para perdoar e déixao en mans da clemencia divina.
Lovecraft, Howard Phillips, A chamada de Cthulhu e outros relatos de terror cósmico,
Biblioteca Lovecraft. Volume I (The Doom that Came to Sarnath, The Nameless city,
The Hound, The Festival, The Call of Cthulhu, The Dreams in the Witch House), trad.
Tomás González Ahola, Rodrigo Vizcaíno Bravo e Fran Morell, Santiago de
Compostela: Urco Editora, col. Gótica. Biblioteca Lovecraft, n.º 1, 2011, 208 pp.
(ISBN: 978-84-938558-0-2). n

Conxunto de relatos de Howard Phillips Lovecraft (1890-1937)
que recibiu unha axuda á tradución da Consellería de Cultura e
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Turismo da Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Creación e
Difusión da Cultura na convocatoria do ano 2010. Na introdución
Tomás González Ahola explica que a editorial decide publicar
toda a obra deste autor e que este primeiro volume é como unha
introdución que perfila o universo mitolóxico. A continuación
xustifica a inclusión da cada un dos seis relatos de terror, cada un
deles precedido polos datos de publicación do orixinal. En “O
Fado que alcanzou Sarnath” o narrador relata en terceira persoa
unha serie de feitos terroríficos acontecidos hai dez mil anos na
cidade de Sarnath, na zona de Mnar, coa chegada de nómades e os
seus enfrontamentos con criaturas de cor verde descendentes da
lúa e que adoraban a Bokrug. “A cidade sen nome” está contada
en primeira persoa. O narrador diríxese a este lugar remoto do
deserto de Arabia a pesar de que os árabes cren que está maldito.
A acción de “O sabuxo” ten lugar en Nova Inglaterra. O narrador
conta en primeira persoa como el e o seu amigo St. John rouban
tumbas e criptas e organizan exposicións. Un día en Holanda
entran na sepultura dun asaltante de tumbas que ten un amuleto
do Necronomicon do árabe Abdul Alhazred, o símbolo espiritual
dun culto de comedores de cadáveres de Asia Central. “O
festival” está precedido por unha cita de Lactancio en latín e
galego: “Os Diaños fan que os humanos vexan como reais cousas
que non son tal”. En primeira persoa explica que é Nadal e visita
a súa familia na cidade de Kingsport, Massachusetts. O lugar
parece deshabitado. Recíbeo un home que non fala e que lle
amosa unha pila de libros, entre eles Necronomicon, do árabe
Abdul Wormius. Tírase ao río e esperta no hospital de Kingsport,
unha cidade moderna na que lle din que caera por un acantilado.
Lévano ao hospital de St. Mary, en Arkham, onde le o
Necronomicon e descobre que inclúe o relato do que lle
aconteceu. “A chamada de Cthulhu” está dividida en varios
capítulos. O primeiro é “O baixorrelevo de arxila”. Está narrado
en primeira persoa e conta como atopou un manuscrito no inverno
de 1926-27 trala morte do seu tío avó, George Gammel Angell,
experto en inscricións antigas, que fora empurrado por un
mariñeiro. “O culto de Cthulhu” relata que en marzo de 1925
visita o profesor Henry Anthony Wilcox, estudante da Escola de
Belas Artes. O rapaz ten unha febre que o volve louco e detalla
111

cousas horríbeis. Os recortes de xornal conteñen referencias a
historias semellantes. “O informe do inspector Legrasse” fala do
momento no que o tío do protagonista escoitara a palabra
“Cthulhu” en 1908 no consello anual da Sociedade Americana de
Arqueoloxía en Saint-Louis de boca do inspector de policía John
Raymond Legrasse, que lles pedira identificar unha estatuíña de
pedra atopada en Nova Orleáns contra unha presunta cerimonia
vodú. “A tolemia do mar” relata a investigación do narrador de
Thurston sobre o culto. “Os soños na casa da bruxa” narra en
terceira persoa a vida de Walter Gilman, estudante de
matemáticas e folclore na Universidade de Miskatonic, dende que
aluga unha habitación en Arkham, na Casa da Bruxa, habitada por
Keziah Mason, unha bruxa que desaparecera en Salem en 1692.
Recensións:
- Rocío Moar Quintela, “Terror cósmico materialista”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 372, “Libros”, 12 maio 2011, p. VI.

Coméntase que a narrativa de Howard Phillips Lovecraft está
influenciada por autores como E. Allan Poe, L. Dunsany ou A.
Machen e que é representante do “terror cósmico materialista”.
Explícase que algúns dos relatos incluídos nesta obra versan sobre
as consecuencias da revelación do prohibido; o culto a entidades
extraterrenas e o aterrador poder do descoñecido fronte ao saber
científico e ao popular. Indícase que se recrea un mundo marcado
pola segregación social e racial e que se defende a orde natural
fronte a dexeneración do mundo moderno. Saliéntase que a
mitoloxía tecida por Lovecraft deixou pegada na ficción
científica, no cine e na música.
Lovecraft, Howard Phillips, O horror de Dunwich. O que murmura na escuridade (The
Dunwich Horror. The Whisperer in darknes), trad. Tomás González Ahola, Santiago de
Compostela: Urco Editora, col. Gótica. Biblioteca Lovecraft, n.º 2, 2011, 239 pp.
(ISBN: 978-84-938558-0-2). n
Volume que recolle dúas novelas curtas que continúan as historias do universo
mitolóxico chamado “Ciclo de Cthulhu” e que pertencen ao chamado “terror
sobrenatural materialista”, do que precisamente o seu autor, Howard Phillips Lovecraft
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(Providence, Rhode Island, Estados Unidos,1890-1937) foi o seu maior expoñente.
Logo dunha cita tomada de Witches and Other Night-Fears de Charles Lamb, aparece a
primeira das novelas curtas, O horror de Dunwich, que está estruturada en dez capítulos
intitulados. Un narrador omnisciente conta no capítulo de inicio a historia da vila de
Dunwich e fai referencias ó recente horror acontecido alí. Nos restantes capítulos o
lectorado será coñecedor dos acontecementos que sucederon dende o nacemento de
Wilbur Whateley en 1913, ser que medra a unha velocidade fóra do normal, até a final
ameaza de desaparición da especie humana. Os claros avisos da traxedia que se
aveciñaba non foran tidos en conta por ningúen até a intervención de Henry Armitage,
bibliotecario da Universidade de Miskatonic. A continuación segue O que murmura na
escuridade, novela dividida en nove capítulos tamén intitulados e guiada por un
narrador-testigo, Albert N. Wilmarth, profesor de literatura na Universidade de
Miskatonic en Arkham, Massachusetts, que relata en primeira persoa o que aconteceu
despois dunha grande inundación que arrasou o estado de Vermont en 1927. Este
afeccionado entusiasta do folclore de Nova Inglaterra é consultado por algúns amigos
acerca da aparición dunhas criaturas flotando nos ríos desbordados e que é recollida por
todos os xornais. Nun principio pensa que todo é cousa do rexurdimento de vellas
lendas e non lle dá importancia ao asunto, pero co tempo o seu escepticismo posto de
manifesto en columnas de opinión dos xornais vai cambiando grazas ás cartas que
intercambiou con Henry Wentworth Akeley, un erudito do propio estado de Vermont.
Ambos relatos narran alianzas entre ocultas criaturas e algúns seres humanos. Esta obra
recibiu unha axuda á tradución da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de
Galicia, Dirección Xeral de Creación e Difusión da Cultura, na convocatoria para o ano
2010.
Recensións:
- Dorinda Castro Soliño, “Sobrenatural, materialista”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 388, “Libros”, 20 outubro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 350, “Letras
galegas”, 29 outubro 2011, p. 6.
Coméntase a publicación da tradución ao galego das novelas curtas O horror de
Dunwich e O que murmura na escuridade, de Howard Phillis Lovecraft, no segundo
volume da colección Gótica da editorial Urco. Saliéntase a incorporación de elementos
de ficción científica aos tradicionais de terror sobrenatural nas obras deste escritor que
recrea un mundo terrorífico e fantástico con presenza de diversos elementos técnicos e
tecnolóxicos. Por último, agradécese o esforzo a Tomás González Ahola por versionar
este singular autor de “prosa nada doada”.
Lovecraft, Howard Phillips, Nas montañas da loucura (At the Mountains of Madness),
trad. Tomás González Ahola, Santiago de Compostela: Urco Editora, col. Gótica.
Biblioteca Lovecraft, n.º 3, 2011, 212 pp. (ISBN: 978-84-938558-2-6). n
Novela de terror sobrenatural e ficción científica da autoría de Howard Phillips
Lovecraft (1890-1937) que narra o terríbel pesadelo que comeza cando un grupo de
investigadores de diferentes áreas científicas pertencentes á Universidade de Miskatonic
realizan unha expedición á Antártida co obxectivo de obter mostras de rochas e terra de
determinadas capas xeolóxicas e experimentar con varios inventos recentes do seu
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departamento de enxeñaría. Mentres uns permanecen no campamento base, outros
forman unha especie de avanzada cara ao interior do continente, até que realizan un
descubrimento extraordinario. Por radio comunican ao campo base que atoparon
enterrados fósiles duns seres estraños que non saben se clasificar como animais ou
vexetais, con extremidades en forma de estrela e unha serie de puntos estraños. Tamén
descobren unha cadea montañosa que pasa en altura ao Himalaia e unha serie de formas
cúbicas na cima das montañas. A xente do campo base entusiásmase con ese
descubrimento e decide trasladarse ao campamento, pero, por mor dunha tormenta,
córtase a transmisión e deciden esperar a que amaine. Cando cesa a tormenta retoman a
súa andaina e, unha vez alí, achan todo o campamento destruído e aos científicos
mortos. Revisan a tenda de campaña onde fixeran os experimentos sobre as estrañas
criaturas e danse conta de que na mesa hai instrumentos recentemente usados con
sangue e restos humanos. Ademais atopan seis corpos diferentes enterrados e sobre eles
a mesma serie de puntos estraños. O protagonista e outro personaxe deciden viaxar máis
alá das montañas e dan cunha cidade en ruínas e cunha serie de xeróglifos onde figuran
os seres estraños e decátanse de que non todos morreran. Finalmente, só dous científicos
logran fuxir do lugar, un o propio narrador e o outro o seu alumno, que por mor do
vivido perde a cordura.
Lundán, Reko e Tina, Semanas, meses (Viikkoja, kuukausia, WSOY, Helsinki, 2007),
trad. Jarna Piippo e Ramón Nicolás, Pontevedra: Faktoría K de Libros, col. Narrativa K,
n.º 16, 192 pp. (ISBN: 978-84-15250-30-2).
Novela escrita a dúas mans por Reko (Finlandia, 1969-2006) e a súa esposa Tina
Lundán (Finlandia, 1970) que comeza cun paratexto en forma de dedicatoria: “Para as
nais e os amigos”. Reproduce a vida dun individuo ao que se lle diagnostica un tumor
cerebral e a súa loita incesante contra a enfermidade, aínda que o final é irreversíbel e
inexorábel. Escrita ao xeito dun diario confrontado (anacos alternos dun e doutro, Aki e
Minna), comezan a redactalo no momento en que lle comunican que lle restan semanas
ou meses de vida. Casado e con dúas fillas, o protagonista loita contra o tempo, sabendo
en todo momento que pronto chegará a súa fin. A obra divídese en catro partes
principais. As dúas primeiras comprenden os cambios máis importantes nas súas vidas:
Aki ten que deixar de traballar e as cousas comezan a ir doutra maneira. Ten que
operarse, medicarse e someterse a todo tipo de tratamentos para curar a enfermidade que
padece. As dúas últimas partes narran o crecente medo de Aki e da súa muller, o
momento da redacción do testamento e a fase terminal á que chega o doente, momento
no que xa non sente medo.

Recensións:
- Dolores Vilavedra, “Rosalía e as baleas”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 16 decembro 2011, p. 11.
Entre outras obras literarias, analízase esta que agora nos ocupa. Dela coméntase que
non recorre a morbosas recreacións en detalles médicos escabrosos e que dosifica ao
máximo o emocional, conseguindo que o lectorado se identifique cos personaxes.
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McCarthy, Tom, C, (C, Jonathan Cape, 2010), trad. Eva Almazán, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Biblioteca Compostela de Narrativa Europea, n.º 26, xullo 2011, 432 pp.
(ISBN: 978-84-9865-383-0).
Novela de Tom McCarthy (Londres, 1969) que comeza cunha dedicatoria a Eva
Stenram. Está ambientada en Inglaterra a comezos do século XX. Todos os apartados
comezan pola letra C, a letra do carbono, elemento básico da vida. A primeira parte do
libro, titulada “Cofia”, comeza co nacemento dun neno na familia Carrefax, que volverá
aparecer cando teña dous anos e medio. Trátase de Serge Carrefax. En terceira persoa o
narrador describe a vida da familia, os xogos de Serge coa súa irmá Sophie, que é unha
nena antipática; os experimentos do pai coas telecomunicacións e o seu labor á fronte
dunha escola para nenos xordos e a crianza de cocas de seda por parte da nai. O
narrador describe dende o punto de vista de Serge como vai medrando e vai pasando por
diferentes situacións da vida, sempre amosando interese polas telecomunicacións. Esta
primeira parte remata coa morte de Sophie, envelenada no seu laboratorio. A segunda
parte, “Caída”, comeza cando Serge se presenta ao exame de coñecementos xerais de
aeronáutica militar. Aproba e vai en tren a Londres para comezar a traballar como
observador de avións do escuadrón 104. A narración conta detalles do traballo e do
momento en que o avión cae, o compañeiro morre e a el captúrano e lévano a un campo
de prisioneiros. O tempo pasa, os prisioneiros conseguen escapar e a guerra remata. Na
terceira parte, “Colisión”, Serge vive en Londres, en Bloomsbury, onde estuda
arquitectura. Coñece a Audrey, que é actriz, e xuntos consomen droga, van a festas e a
reunións espiritistas. Ofrécenlle ir a Exipto. Na cuarta parte, “Chamada”, o protagonista
traballa no Ministerio de Comunicacións de Alexandría. Viaxa ao Cairo para traballar
na Radiocadea Imperial e, despois de coñecer o lugar e as axitacións políticas, comeza a
traballar para a intelixencia mentres acompaña a un equipo de arqueólogos no seu
estudo das tumbas faraónicas. Alí coñece a Laura, que é a encargada de clasificar o
material. Regresa nun barco ao Cairo, dóelle un xeonllo. Algo lle acontecera na tumba.
Séntese mareado no catre. Soña con insectos, el é un insecto, soña cunha cerimonia de
nupcias, a moza chámase Sophie. O narrador fala dun mozo que delira e vai morrer por
un quiste no nocello infectado que provoca unha septicemia xeneralizada. Cando delira
exhala un “sssss”, un “c-c-c-c”.
Recensións:
- Manuel Xestoso, “Un heroe do noso tempo”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 192,
Tomo XLIX, “O espello das letras”, outubro, novembro e decembro 2011, pp. 107-108.
En primeiro lugar, sinala un episodio da segunda parte de C como primordial para
entender a actitude do autor na narración e detense a comentar esta pasaxe, na que o
protagonista participa como “observador” na Primeira Guerra Mundial, e da que salienta
a ironía que contén. A continuación, indica que Tom McCarthy é un bo coñecedor da
teoría crítica da literatura máis anovadora do século XX, se ben sinala que en C non se
dedicou a prolongar os experimentos narrativos modernistas, senón que empregou os
seus procedementos “para subverter o modo de narración dominante e amosar as súas
insuficiencias”. Seguidamente, apunta á adopción dun modelo inicial de realismo
psicolóxico clásico para finalmente acabar por darlle a volta e transformalo nunha
proposta novidosa. Prosegue cunha análise do argumento e da estrutura da obra e
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conclúe que se trata dunha novela densa, de grande ambición e cunha formulación
narrativa clara e sólida.
Referencias varias:
- Dolores Vilavedra, “Pintan Bastos”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das letras”,
23 setembro 2011, p. 9.
Coméntase que, a pesar de que as editoriais non están a pasar por un bo momento
económico e que a crise afecta sobre todo ás traducións, aínda se publican cousas
interesantes como C (2011), de Tom McCarthy. Sinálase que combina aspectos moi
logrados con outros rocambolescos e que o ritmo narrativo se resente por un exceso de
recensións, ás veces cheas de tecnicismos. Menciónanse tamén outras obras como A
verdade sobre Marie (2011), de Jean-Philippe Toussaint; a versión galega e anotada dos
Sonetos de William Shakespeare; Cartas do cárcere (2011), de Antonio Gramsci; Todas
as mulleres que fun (2011), de Andrea Nunes Brións; Despois da medianoite (2011), de
Salma; Vía secundaria (2011), de An Alfaya; In vino veritas (2011), de Francisco
Castro; Brasil no centro (2011), de Xavier Rodríguez Baixeras; e Cuando Compostela
subió el telón (2011), de Alejandra Juno.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 386,
“Libros”, 6 outubro 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
destácase que se trata dunha obra rica en correspondencias e posíbeis interpretacións.
Tamén se seleccionan a tradución dos Sonetos (2011), de William Shakespeare; e Un
baño de gargalladas (2010), de Rosa Llorente.
Montesquieu, Cartas persas, trad. Emma Lázare, Santiago de Compostela: Edicións
Laiovento, 2011, 265 pp. (ISBN: 978-84-8487-213-9).
Novela epistolar, satírica e de reflexión de Charles Louis de Secondat, barón de
Montesquieu (La Brède, 1689-París, 1755) que se abre cun paratexto en forma de
prólogo no que se explican determinados aspectos relacionados coa obra e co autor
(“Eloxio do señor presidente Montesquieu 1754” e “Algunhas reflexións sobre as
Cartas persas”). Relátase, por medio das cento sesenta e unha cartas que compoñen a
obra, a historia de dous persas, Usbek e Rica, que viaxan por Francia e que se asentan
finalmente en París. Ao longo desta viaxe van reflexionando acerca dos costumes e
prexuízos franceses do século XVIII. Reflexiónase, dende unha visión oriental, acerca
de temas como o amor, o cristianismo, os modos de vida dos occidentais, a monarquía,
a xustiza… En canto aos protagonistas, Rica caracterízase polo emprego dunha prosa
burlesca, mentres Usbek se expresa libremente, ao tempo que razoa e está interesado na
moral, o que o leva a importantes reflexións acerca de diferentes temas que lle chaman
especialmente a atención, como poden ser a relixión ou a xustiza.
Referencias varias:
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- Manuel Vidal Villaverde, “Traducir Bonjour Tristesse”, Atlántico Diario, “La
revista”, n.º 569, “Literaria”, 17 xullo 2011, p. 48.
Conversa coa tradutora Enma Lázare, quen di que acaba de rematar de verter ao galego
As Cartas Persas, obra que recomenda por considerar que aínda está vixente en moitos
aspectos.
Montseny, Federica, Impresións dunha viaxe por Galicia en 1935, trad. Enrique
Sánchez, limiar de Eliseo Fernández, A Coruña: Editorial Trifolium, col. Fume de leña,
febreiro 2011, 77 pp. (ISBN: 978-84-938669-0-7).
Conxunto de artigos publicados orixinariamente por entregas en La Revista Blanca nos
que Federica Montseny (Mañé, Barcelona, 1905-Toulouse, 1994) reflexiona sobre a súa
viaxe por Galicia. No limiar, asinado por Eliseo Fernández, faise un repaso da situación
política do país nos anos da Segunda República. Sitúase neste marco temporal a viaxe
desta propagandista libertaria e indícase que proviña dunha familia implicada de cheo
no desenvolvemento das ideas anarquistas e na conformación da Confederación
Nacional do Traballo (CNT). Sinálase que dende moi nova comezou a escribir e a tomar
parte en mitins e conferencias anarquistas. Indícase que a xira organizada polo Comité
Rexional da CNT tivo lugar entre o tres e o dezaseis de decembro de 1935 e que
transcorreu por Betanzos, Ferrol, Cariño, Santiago, A Coruña, Lugo, Carballo e
Ourense. A obra divídese en cinco partes principais, que se corresponden coas diversas
vilas que vai visitando Montseny: “A Coruña, Betanzos, Ferrol...”, “Ferrol, Cariño”,
“Cariño, Santiago de Compostela”, “A Coruña, Carballo” “E derradeiro. Ourense”. Nos
textos, descríbense as vilas polas que vai pasando e cóntanse anécdotas referidas á
viaxe. Ao xeito dun diario en primeira persoa, fálase do fermosa que é Galicia e do
esplendor sen comparanza da súa natureza e prométese que volverá visitar este
territorio.
Recensións:
- M. Dopico, “Na terra de Rosalía”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 28 febreiro 2011, p. 29.
Infórmase de que este libro foi escrito pola propagandista libertaria Federica Montseny
en 1935 durante unha viaxe que realizou por Galicia. Sublíñase que se publicou
orixinariamente e por entregas en La revista blanca e que agora ve a luz en formato
libro grazas á editora Trifolium.
- Ramón Nicolás, “Federica Montseny por Galicia”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “En
escena”, “Recomendaciones”, 4 marzo 2011, p. 42.
Recoméndase a lectura de Impresións dunha viaxe por Galicia en 1935, de Federica
Monseny, traducida ao galego por Enrique Sánchez e con limiar de Eliseo Fernández,
onde se relatan as impresións paisaxísticas, sociolóxicas e políticas que tivo a súa autora
no ano 1935 nun percorrido que realizou por varias localidades galegas como Betanzos,
Ferrol, Cariño, Lugo ou Ourense. Finalmente apúntase que a súa lectura permite, dende
a distancia, “coñecernos mellor a nós mesmos”.
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- Francisco Martínez Bouzas, “Federica e nós”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
369, “Libros”, 14 abril 2011, p. VI.
Comenta que neste libro Federica Montseny relata o seu periplo propagandístico por
Galicia en 1935, que nel podemos ver a idiosincrasia galega e mais que conforma unha
amálgama de crónica de viaxes e de homenaxes á paisaxe galega.
- Francisco Martínez Bouzas, “Federica e nós”, La Opinión, “Saberes”, n.º 329, “Letras
galegas”, 22 abril 2011, p. 7.
Fálase deste volume que recolle a crónica da viaxe que Federica Montseny realizou pola
Galicia de 1935. Coméntase que se trata dunha mestura de crónica de viaxes e de
homenaxe á paisaxe galega. Indícase que inclúe loanzas ao movemento libertario
galego, anécdotas e curiosidades ás veces tópicas sobre a idiosincrasia galega.
Referencias varias:
- Xosé Lois García, “Federica Montseny en Galiza”, Galicia Hoxe, “Opinión”, “Ecos da
Berenguela”, 29 marzo 2011, p. 4.
Realiza unha achega á biografía da líder anarquista Federica Montseny e comenta que
se vén de publicar este volume.
Moscati, Antonella, Unha case eternidade (Una quasi eternitá, Editorial Nottetempo,
2006), trad. María González Piñeiro, Cangas do Morrazo: Edicións Barbantesa, 2011,
69 pp. (ISBN: 978-84-938859-0-8).
Novela de Antonella Moscati (Nápoles, 1955) estruturada en once capítulos, sen
localización precisa de lugar e tempo, na que un narrador en terceira persoa reflexiona,
cun discurso profundo e íntimo, sobre o paso do tempo e a perda da xuventude física
dende un punto de vista feminino. O relato está baseado na experiencia persoal da
protagonista e salienta as diferenzas que homes e mulleres teñen á hora de vivir ese
inexorábel declinar. A obra destaca tamén a conseguinte aceleración do tempo conforme
os anos de vida van en aumento.
Recensións:
- Rocío Moar Quintela, “Profundo e provocador”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
683, “Libros”, 15 setembro 2011, p.VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 345, “Letras
galegas”, 24 setembro 2011, p. 6.
Afirma que nos once capítulos deste volume se reflexiona en clave íntima sobre o paso
do tempo e as pegadas que este vai deixando no noso corpo e asemade destaca que a
sensación de pesimismo e de melancolía contrastan co “pouso de esperanza que deixa a
súa lectura”.

118

Mosquera Saravia, Javier, Espirais, trad. do castelán Moisés Barcia, Cangas do
Morrazo: Edicións Morgante, col. Papilosante. Taller de edición, 2011, 152 pp. (ISBN:
978-84-15166-30-6).
Novela de Javier Saravia Mosquera (Guatemala, 1961) estruturada en trinta e seis
capítulos, nos que se narra a vida de Santiago en primeira, segunda e terceira persoa,
alterando a linearidade temporal e amosando un determinismo que parece conducir aos
personaxes a un futuro xa escrito. Santiago é natural de Guatemala, pero posúe raíces
galegas por parte do seu avó. A morte e o sufrimento rodean a súa xuventude e marcan
unhas alteracións psicolóxicas que o levan a escoitar as voces de persoas mortas coma a
do seu grande amor, Ainara, unha liberal-radical que, logo de loitar contra o goberno,
morre fusilada polos propios militantes da súa organización ao declarala culpábel de
traizón e a quen nunca deixou de buscar e amar. Tamén escoita a do seu avó, quen lle
pide que devolva os seus ósos a Galicia. Coa axuda de Ramona, unha estudante
guatemalteca extravagante e mística, consegue seguir adiante coa vida e, logo de
conversar con Miguel, o único amigo que lle quedaba do colexio dos Xesuítas, decide
facer caso á voz do seu avó e viaxa a Galicia cos seus ósos para enterralos na súa vila
natal (preto de Lalín). Deposita os ósos no cemiterio e viaxa a Santiago de Compostela
onde, no casco antigo, coñece a Ánxela, quen tamén perdeu o seu amor e con quen
parece ter unha conexión.
Mrożet, Slawomir, O prezo da fama: relatos 1990-1993, trad. do polaco Paula
Cancelas, Cangas do Morrazo: Rinoceronte Editora, col. Contemporánea, n.º 30, 2011,
224 pp. (ISBN: 978-84-92-866229).
Conxunto de relatos de Slawomir Mrożek (Borzecin, Polonia, 1930), considerado un
dos autores polacos con maior recoñecemento internacional, de tendencia realista, que
tratan cun punto de vista totalmente irónico e sarcástico, incluso con certa crítica, a
política, o comunismo, o capitalismo, a situación económica, a sociedade, as relacións
persoais…; todo dende o prisma da sociedade polaca de inicios da década dos noventa,
aínda que a habelencia do autor consegue que neles haxa unha atemporalidade que
contribúe á súa lectura en clave actual. A partir dun constante xogo de narradores, que
van dende a primeira á terceira persoa, Mrożek desprega con grandes doses de humor a
hipocrisía, a fachenda absurda coa que na sociedade actual se amosan moitas persoas e
pon en cuestión estereotipos do comportamento social.
Murakami, Haruki, 1Q84. Libros 1 e 2 (1Q84, Shinchosha, 2010), trad. Mona Imai e
Gabriel Álvarez Martínez, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 295, febreiro 2011,
932 pp. (ISBN: 978-84-83832-96-7).
Volume que reúne as dúas primeiras partes da triloxía novelística ideada por Haruki
Murakami (Kyoto, 1949). Tanto a primeira delas, “Abril-Xuño”, coma a segunda,
“Xullo-Setembro”, preséntanse divididas en vinte e catro capítulos. Garda relación coa
obra de George Orwell, 1984, pois o número nove e o “q” son homófonos en xaponés e,
ademais, ambas as dúas obras introducen o concepto de “Gran Irmán”. Predomina, por
enriba dos diálogos, a descrición detallada dos personaxes. Os dous principais vanse
presentando ao longo de capítulos alternos e nun comezo parece non existir ningunha
relación entre eles. Tengo Kawana é un home marcado pola soidade e o afastamento
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voluntario dunha sociedade á que non quere pertencer. É un matemático moi inseguro
de si mesmo por traumas da infancia ao que lle gusta a vida tranquila. Isto cambia cando
o seu editor lle propón reescribir a novela “La crisálida del Aire”, obra dunha nena de
dezasete anos, para aproveitarse del e recibir un cobizado premio literario. Aomamé é
unha profesora de ximnasia de trinta anos que conta cun físico espectacular. Tamén se
caracteriza por ser solitaria, introvertida e cun escuro e traumático pasado que se vai
descubrindo aos poucos. A medida que avanza a obra descóbrese que é unha asasina de
homes que maltratan ás súas parellas. Planea asasinar ao líder dunha seita relixiosa.
Pouco a pouco vanse achegando as dúas historias, sen ser os propios protagonistas
conscientes da súa proximidade, até que rematan conectadas e cun conflito en común:
descubrir por que o mundo cambiou de 1984 a 1Q84, ademais de estar preparados para
enfrontarse á temíbel Little People.
Recensións:
- Manuel del Río, “Recorriendo distopías”, ABC, “Galicia”, n.º 25, “Artes&letras”, 29
xaneiro 2011, p. 05.
Anúnciase a tradución ao galego desta obra, da man de Mona Imai e Gabriel Álvarez.
Indícase que o título fai referencia á obra 1984 de George Orwell. Apúntase que se
encadra nun xogo de realidades paralelas e que o surrealismo presente nesta novela xira
ao redor dunha seita xaponesa e do seu líder, o que provoca que o autor reflexione sobre
a relación entre seita e cultura. Coméntase que os capítulos se dividen entre as
experiencias de Aomane e as de Tengo. Deste último destácase que reúne os trazos de
moitos dos heroes de Murakami (pasivo, ignorado, sen éxito e con tempo libre para as
intrigas sexuais). Saliéntase que ao longo do relato as fronteiras entre o estraño e o
familiar se van esvaecendo, pero que os detalles e as frases agudas e intelixentes do
narrador reorientan o lectorado ao redor da historia do s. XX, chea de violencia e
circularidade.
- A. M., “Volve Haruki Murakami”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 5 febreiro 2011, p.
38.
Ofrécese un resumo do argumento desta obra e indícase que transcorre no Xapón do
1984. Coméntase a relación do título coa novela de George Orwell titulada 1984 e
indícase que a letra “q” e o número nove son homófonos en xaponés, unha variación na
grafía da que se sinala que reflicte a alteración do mundo no que viven os personaxes.
Saliéntase que o telón de fondo é a historia contemporánea, as seitas relixiosas, o
maltrato e a corrupción.
- Xesús Fraga, “Murakami, a ritmo de ‘thriller”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 402,
“Letras en galego”, 12 febreiro 2011, p. 11.
Coméntase que esta obra retrata as historias de dous personaxes, nun principio
aparentemente desconectadas pero que irán confluíndo grazas a conexións do pasado.
Saliéntase que o autor se serve de capítulos alternos para estruturar a novela e
configurar estes personaxes. Indícase que trata temas como os malos tratos, as seitas ou
as relacións familiares. Apúntase que Murakami mestura acertadamente técnicas propias
do xénero thriller. Engádese que o título da obra é unha homenaxe ao libro 1984, de
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George Orwell, así como ás distopías. Sinálase o desacerto á hora de incluír demasiadas
xustificacións do universo máxico creado.
- Xosé Carlos Caneiro, “Murakami”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 407, “A outra
mirada”, “Club dandi”, 19 marzo 2011, p. 15.
Fálase desta obra e advírtese de que a tradución ao galego, feita por Mona Imai e
Gabriel Álvarez, chegou antes que a tradución en español. Indícase que se trata dunha
particular reescritura de George Orwell e que os seus personaxes están desorientados
nun mundo cheo tamén de desorientación. Coméntase que retrata dun xeito poético
temas como as seitas, a corrupción e a violencia gratuíta.
- Xosé Monteagudo, “O poder dun libro”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 190,
Tomo XLIX, “Espello das letras”, abril, maio e xuño 2011, pp. 106-107.
Sinala que o procedemento que utiliza Haruki Murakami na súa última novela, 1Q84
(2011) “non é novo”, ao usar a estrutura de dúas historias paralelas. Considera que é a
mellor novela deste autor ata o momento e que trata de “escribir e reescribir” a historia.
Repara que nela está presente a cuestión da autoría literaria e que a novela é moito máis
ca “unha reinterpretación” da novela de Orwell. Apunta ademais que o elemento
metaliterario tamén está presente, destacando algúns sinais que se constatan entre as
dúas caras da realidade, a data de 1984 e “1Q84”, onde a historia suscita “múltiples e
orixinais interpretacións”.
Referencias varias:
- X. F., “El 2011 trae los esperados regresos de Marsé, Murakami y Marías”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 10 xaneiro 2011, p. 30.
Indícase que entre as novidades editoriais de 2011 se atopa a publicación de 1Q84, de
Haruki Murakami.
- D. S., “1Q84’, el último libro de Murakami sale en gallego”, El País, “Galicia”, 11
xaneiro 2011, p. 5.
Anúnciase a publicación en galego da última novela de Haruki Murakami, titulada
1Q84. Sinálase que a tradución correu da man de Mona Imai e Gabriel Álvarez.
- R. L., “Os fans de Murakami poden ler ‘1Q84’ en galego o día 1”, El Progreso,
“Vivir”, “Cultura”, 25 xaneiro 2011, p. 64.
Anúnciase a publicación en galego de 1Q84, a última novela de Haruki Murakami.
Indícase que a editorial Galaxia permite ler de balde os tres primeiros capítulos da obra
na Rede e ofrécese un resumo do argumento.
- Jaureguizar, “Telégrafo internacional”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 29 xaneiro
2011, p. 80.
Refírese á 1Q84, novela de Haruki Murakami e ofrécese un breve resumo do
argumento.
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- X. F., “1Q84’, la obra más ambiciosa de Murakami, a la venta mañana”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 31 xaneiro 2011, p. 26.
Anúnciase a publicación en galego de 1Q84 de Haruki Murakami, traducida por Mona
Imai e Gabriel Álvarez. Infórmase de que o título da novela fai referencia á obra 1984,
de George Orwell.
- maré, “Murakami ‘1Q84”, Galicia Hoxe, “MARÉ Hoxe”, 1 febreiro 2011, p. 26.
Infórmase da publicación en galego de 1Q84 de Haruki Murakami, traducida por Mona
Imai e Gabriel Álvarez. Indícase que o título foi concibido como “unha chiscadela” a
1984 de George Orwell. Ofrécese un resumo do argumento.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 363,
“Libros”, 3 marzo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 322, “Letras en galego”, 5
marzo 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o argumento. Tamén se seleccionan Monte do Seixo. Reivindicación da
montaña máxica (2011), de Carlos Solla; e O diario violeta de Carlota (2011), de
Gemma Lienas.
- Héctor J. Porto, “Compleja intriga fantástica”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “En
escena”, “Recomendaciones”, 6 marzo 2011, p. 45.
Recoméndase a lectura de IQ84 (2011), de Haruki Murakami e faise referencia á
tradución ao galego publicada por Galaxia.
- Dolores Vilavedra, “Non se deixen enganar polas apariencias”, El País, “Galicia”,
“Luces”, 25 marzo 2011, p. 11.
Fálase das novidades editoriais da primavera e cítase 1Q84. Libros 1 e 2 (2011), de
Haruki Murakami, da que se sinala que se traduciu antes ao galego que ao castelán, que
a estrutura está baseada nun ritmo alternante e que, aínda que está concibida e narrada
dende parámetros culturais alleos aos galegos, afonda na condición humana e cativa ao
lectorado. Menciónanse tamén Viaje a Lugo (2011); A ferida de comprender (2011), de
Baldo Ramos; Pequenos encontros, as marcas deixadas (2010), de Farruco Sesto; As
horas rotas (2010), de Chelo Suárez Muíños; A pregunta perfecta (o caso Aira-Bolaño)
(2010), de Juan Tallón; Fundación Libélula (2011), de Yasmina Shawki; Cara B
(2011), de Ignacio Silva; As palabras que move o mar (2011), de Xaime Toxo; A
sombra dos teus soños (2011), de Anxo Rei Ballesteros; e O bebedor de rakia (2011),
de Xesús Manuel Marcos.
- Dolores Vilavedra, “O mundo desde outras perspectivas”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 1 xullo 2011, p. 10.
Despois de se referir a varias obras convida a ler esta que nos ocupa aproveitando o
tempo vacacional.
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- Ágatha de Santos, “El libro que marcó mis veranos”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Faro
Verano”, 7 agosto 2011, p. 44.
Dáse conta, entre outras informacións, das obras que está a ler Agustín Fernández Paz
este verán: 1Q84, de H. Murakami; e Centauros do norte, de Marcos S. Calveiro. A
seguir, ofrécense algunhas recomendacións literarias para a época estival, entre as que
están: A Veiga é un tempo distinto e mais Sonetos de Shakespeare.
Murakami, Haruki, 1Q84. Libro 3 (1Q84, Shinchosha, 2010) , trad. Mona Imai e
Gabriel Álvarez Martínez, Vigo: Editorial Galaxia, col. Literaria, n.º 301, setembro
2011, 532 pp. (ISBN: 978-84-9685-389-2).
Haruki Murakami (Kyoto, 1949) continúa nesta terceira novela de ficción o relato en
terceira persoa da historia de Aomame. Estruturada en trinta e un capítulos, céntrase en
tres personaxes: Ushikawa, Aomame e Tengo, dedicándolle un capítulo a cada un nesta
orde e de xeito alterno e o último capítulo a Amoame e Tengo. A acción sitúase en
Tokio, en diferentes barrios como, por exemplo, Shinjuku e Shibuya. Ushikawa é un
detective contratado pola seita Vanguarda para que investigue a Aomame, instrutora de
ximnasia, e verifique se pode traballar para o líder, pero esta convértese na principal
sospeitosa da morte do líder e desaparece. Ushikawa ten que encontrala para evitar a
vinganza do grupo. Aomame vive agochada nun apartamento, aínda que lle
proporcionan alimentos e algo de información sobre o grupo, coa esperanza de
encontrarse outra vez con Tengo, profesor de matemáticas e escritor, o seu amigo da
infancia. Aomame descobre que está embarazada e sente que o fillo é de Tengo, aínda
que non estivera con ninguén. Namentres, Tengo ten que coidar do seu pai enfermo no
hospital, onde terá unha amizade especial cunha das enfermeiras até o pasamento do
pai. O investigador vai pouco a pouco encontrando conexións entre os dous (aínda que o
narrador sempre os presenta afastados) pero non evitará e vinganza da Vanguarda. O
esperado encontro entre Tengo e Aomame prodúcese case ao remate da obra grazas á
organización e non se soltan as mans, xa que o futuro é dos dous.
Recensións:
- Dolores Martínez Torres, “Realidades desaparellas”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 391, “Libros”, 10 novembro 2011, p.VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 353,
“Letras galegas”, 19 novembro 2011, p. 6.
Comézase facendo un repaso polos personaxes principais de 1Q84. Libros 1 e 2,
presentes tamén nesta continuación da triloxía. Indícase que a historia se basea nun
universo de vidas paralelas onde se produce a pescuda calada, repasando as vidas
pasadas e as circunstancias presentes e que cada capítulo se centra alternativamente nun
dos personaxes. Critícase o remate sorprendente, que non parece resolver todos os fíos
soltos da trama, ao tempo que se loan as dotes do autor como creador de personaxes e
ambientes. Finalmente defínese o texto como moi elegante pero con escasa capacidade
de inducir á reflexión nesa complexidade de universos paralelos.
Referencias varias:
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- Amaia Mauleón, “Un otoño con muy buena letra”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 9
outubro 2011, p. 42.
Coméntase o lanzamento de novelas premiadas e obras esperadas polas editoriais
Xerais, Galaxia e Alvarellos editora durante o outono e até finais do ano 2011, entre as
que se encontra a que agora nos ocupa.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 389,
“Libros”, 27 outubro 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que continúa a historia presentada nos dous volumes anteriores e que ten
lugar en dous mundos distintos pero imbricados. Tamén se selecciona Tucho Despistes
(2011), de Ana Santiso.
- Dolores Vilavedra, “Tempo de devalar”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 28 outubro 2011, p. 10.
Entre outros asuntos, faise referencia á saída do prelo desta novela e dise que a súa
lectura decepciona.
- Xosé Carlos Caneiro, “Viva”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 439, “A outra
mirada”, “Club dandi”, 5 novembro 2011, p. 13.
Faise referencia á saída do prelo desta terceira parte da triloxía.
O’Farrell, Maggie, A desaparición de Esme Lennox (The vanishing act of Esme
Lennox, 2006), Premio Novela Europea Casino de Santiago 2010, trad. Manuel
Xestoso, Vigo: Editorial Galaxia, col. Biblioteca Compostela de Narrativa Europea, n.º
28, novembro 2011, 244 pp. (ISBN: 978-84-9865-402-8). n
Novela de Maggie O’Farrell (Coleraine, 1972) que conta a historia dunha vida roubada
e impugnada polo peso das convencións sociais e a complexidade dos lazos familiares.
A maior parte da historia está narrada en terceira persoa, pero muda á primeira cando se
trata de expor as lembranzas da avoa Kitty. Desenvólvese en Edimburgo, na década de
1930. A familia Lennox ten problemas coa filla máis nova, Esme, que é franca e odia as
convencións. Ademais, adoita avergonzalos cando están ante a boa sociedade. Deciden
pór fin a este problema. Anos máis tarde, unha moza, Iris Lockhart, recibe unha carta na
que se lle fai saber que ten unha tía avoa ingresada dende fai máis de sesenta anos
nunha unidade psiquiátrica a piques de desaparecer e que, polo tanto, ten que facerse
cargo dela. Iris xamais escoitara falar daquela muller, Esme Lennox, e a única persoa
que lle pode contar algo da súa historia é a súa avoa Kitty, pero esta, enferma de
alzhéimer, é incapaz de atopar respostas para as súas preguntas sobre que fixo Esme
para que a recluísen nun manicomio con só dezaseis anos e como puido a familia borrar
a memoria dela. Entre os recordos de Esme e os escasos momentos de lucidez de Kitty,
Iris reconstrúe a vida das dúas irmás: a infancia na India e a primeira xuventude en
Escocia, a relación de afecto e rivalidade entre ambas as dúas, o rexeitamento da moza
Esme das ríxidas regras da alta burguesía escocesa e a repentina exclusión.
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Oksanen, Sofi, Purga (Puhdistus, WSOY, Helsinki, 2009) trad. Tuula Ahola,
Pontevedra: Rinoceronte Editora, col. Contemporánea, 2011, 345 pp. (ISBN: 978-8492866-24-3). n

Novela de Sofi Oksanen (Jyväskylä, 1977) dividida en cinco
partes principais, precedidas cada unha delas por un poema de
Paul-Eerik Rummo. Cada parte está composta de diversos
fragmentos con distinto narrador e diferente localización
temporal. Algúns están asinados por Hans Peek, labrego de
Estonia, nos anos 1949 e 1950, e mestúranse coa historia de
Aliide Tru, unha anciá solitaria que vive nunha afastada rexión,
que se dilata durante corenta anos. O presente sitúase no oeste de
Estonia, no ano 1992, pouco tempo despois da independencia do
país como república báltica. Nese momento Aliide Tru atopa unha
rapaza no seu xardín. Chámase Zara, e o lectorado vai coñecendo
aos poucos a súa historia, que transcorre en diferentes espazos,
Vladivostok, Berlín, Tallin... É unha rapaza rusa vítima do tráfico
de mulleres, que precisa a axuda de Aliide para non volver caer
nas mans dos seus raptores. Na segunda parte da obra introdúcese
a historia de Aliide, a súa intensa vida no momento da guerra. Na
terceira parte continúa esta historia, que se mestura con
fragmentos da vida de Zara antes de toparse con Aliide. Na cuarta
parte comeza a aclararse a trama, pois Zara resulta non ser tan
descoñecida como pensaba Aliide. Todo se resolve na quinta e
última parte, na que informes confidenciais e textos de Hans Peek
revelan a verdadeira orixe de cada un e as relacións entre eles. A
violencia e o medo están presentes en toda a obra, que se
desenvolve cun ritmo intenso até as últimas páxinas. Denúnciase
así a explotación sexual na Europa contemporánea e os
totalitarismos do século XX, e amósase a represión que sufriu
Estonia nos anos de ocupación soviética e as súas graves
consecuencias. O Finnish Literature Exchange financiou o 60%
do custo desta tradución.
Recensións:
- Estro Montaña, “Relato desolador”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 389
“Libros”, 27 outubro 2011, p. VII.
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Dise que é un relato intenso, desolador, escrito con estilo realista que fala de segredos
terríbeis e da necesidade de coñecer os efectos devastadores da Historia. Sinálase que os
protagonistas viven sometidos aos avatares da historia de Estonia até os días actuais,
nos que a mafia rusa se relaciona coa escravitude sexual e unha anciá se atopa cunha
moza perseguida polos seus explotadores. Coméntase que, a través dunha prosa sinxela
e de saltos temporais, se amosa a fráxil relación das dúas mulleres, os seus vínculos
familiares, as traizóns e os seus amores nun mundo onde predomina o rancor, a
represión, o medo e a humillación.
Orwell, George, 1984 (Nineteen Eighty Four, 1949), trad. Fernando Moreiras,
Pontevedra: Faktoría K de Libros, xullo 2011, 320 pp. (ISBN: 978-8415-250166).
Novela de George Orwell (Motihari, 1903- Londres, 1950). A primeira parte inclúe oito
capítulos e relata en terceira persoa como Winston Smith chega á casa, onde en todo
momento é vixiado polo Irmán Grande. Os principios do partido (A guerra é paz, a
ignorancia é forza e a liberdade é escravitude) rodéano. A acción ten lugar en Londres,
unha cidade de Oceanía. É catro de abril de 1984 ou iso cre Winston, un funcionario do
Ministerio da Verdade de trinta e nove anos, que comeza a escribir no seu diario os seus
recordos ao tempo que describe e exemplifica como o goberno controla absolutamente
todo e non deixa que o individuo se exprese como tal. Na segunda parte, estruturada en
dez capítulos, conta como se rebela coa axuda dunha rapaza, Julia, formando parte da
resistencia até que a policía os detén. A terceira parte, que consta de seis capítulos,
comeza cando Winston está nunha cela na que o torturan e coñece que Julia o traizoara.
Consegue volver ao mundo exterior, pero a súa ideoloxía cambia. A obra remata cun
apéndice no que se describen os principios e dificultades da Novafala, a lingua que o
Partido quer implantar.
Recensións:
- R. N., “Grande Orwell”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 425, 30 xullo 2011, p. 7.
Festexa a aparición da tradución desta “alfaia da literatura universal”, destaca a súa
impecábel factura e subliña as posibilidades que se lle poden tirar ao texto final, que
leva por título “Os principios da novafala”.
- Ana Martínez, “Todos somos Winston Smith”, ABC. Galicia”, “Artes&Letras”, n.º 32,
27 agosto 2011, p. 5.
Reflexiona sobre a trama desta obra centrándose na figura de Winston Smith e indica
que en conxunto conforma unha crítica social aos réximes totalitarios, que está inscrita
na ficción científica e, asemade, apunta que G. Orwel é o pseudónimo do xornalista Eric
Arthur Blair.
Referencias varias:
- Marta García Márquez, “Comeza a 40 edición da Feira do Libro con boas expectativas
de vendas e de público”, Diario de Ferrol, “Provincia”, p. 16/ El Ideal Galego, “A
Coruña”, p. 15, 2 agosto 2011.
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Fálase da Feira do Libro da Coruña e indícase que cumpre corenta edicións. Infórmase
dos títulos dalgunhas obras que o público pode atopar, como por exemplo esta que
agora nos ocupa.
Pamuk, Orhan, O libro negro (Masumiyet Müzesi, Iletisim Yayincilik, 1994), trad.
María Alonso Seisdedos e Bartug Aykam, Vigo: Editorial Galaxia, col. Biblioteca
Compostela de Narrativa Europea, n.º 27, 2011, 577 pp. (ISBN: 978-84-9865-386-1).n
Novela policial de Orhan Pamuk (Istambul, 1952), dividida en trinta e seis capítulos que
se estruturan en dúas partes principais. Pamuk narra unha historia na que se reflexiona
sobre a escritura e a identidade. O protagonista, Galip, é un avogado que un bo día se dá
conta de que a súa muller, Rüya, desapareceu. Existe a posibilidade de que marchase
con Celâl, un famoso e polémico cronista periodístico, primo do mesmo Galip, que non
dá sinais de vida. Todo comeza coa carta de despedida de Rüya, de dezanove palabras, o
que propicia que o seu home se poña en marcha para descubrir onde se agocha a parella.
Era moi estraño que Celâl, que nunca puña os pés fóra de Istambul, non aparecese en
tanto tempo, por iso Galip presupón que están xuntos. Celâl leva xa dez días sen mandar
unha crónica nova ao xornal para o que traballa. Non pode estar en moitos sitios e Galip
comeza a súa busca na casa do mesmo cronista. As narracións en terceira persoa da vida
de Galip intercálanse coas crónicas de Celâl, que posteriormente acaba escribindo o
mesmo Galip para manter o misterio da desaparición. Este instálase na casa de Celâl e
comeza a suplantar a súa identidade e adoptar a súa forma de vida. A segunda parte
comeza no momento en que alguén que coñecía ben ao cronista chama por teléfono á
súa casa para informalo de que se vai producir un golpe militar moi sanguento. Insiste
continuadamente en achegarse ao seu domicilio, pero Galip (o suposto Celâl) non lle dá
o enderezo a ninguén. Galip investiga as crónicas das que lle fala o individuo do
teléfono e finalmente decide ler e investigar todo o que Celâl escribiu ao longo da súa
vida, para tentar pesquisar o paradoiro da parella. Acaba converténdose noutra persoa,
acosado polo lector fiel do teléfono e a súa muller, Emine, que o enredan nunha
complicada situación. Un día, Rüya aparece morta na tenda de Alâadin e Celâl morto a
tiros na metade da rúa. Cómpre destacar que, á parte do propio Galip, a cidade de
Istambul ten tamén un claro protagonismo nesta historia. Galip percorre as súas rúas e
coñece todo tipo de xentes, nun retrato da sociedade da época da capital turca, entre a
tradición e a modernidade. Esta obra recibiu unha axuda da Consellería de Cultura e
Turismo, Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos, na convocatoria de axudas
para a tradución do ano 2011.
Recensións:
- Marga Romero, “O que nos mantén no xogo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
391, “Libros”, 10 novembro 2011, p.VI/ La Opinión, “Saberes”, nº 353, “Letras
galegas”, p. 6.
Saliéntase que se trata dunha novela que recolle unha historia de miles de historias que
prenden ao lectorado na lectura dende o inicio até o final. Indícase que a cidade se
conforma como un espazo-personaxe que acolle destinos cruzados e ocultos. Coméntase
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que trata da busca da propia identidade e que se novela unha historia que vai máis alá do
xénero policial.
Referencias varias:
- Amaia Mauleón, “Un otoño con muy buena letra”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 9
outubro 2011, p. 42.
Coméntase o lanzamento de novelas premiadas e obras esperadas polas editoriais
Xerais, Galaxia e Alvarellos editora durante o outono e até finais de ano de 2011, entre
as que se encontra a que agora nos ocupa.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 388,
“Libros”, 20 outubro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, “Letras en galego”, 29
outubro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o argumento. Tamén se seleccionan Laxeiro. Os escritos de don Ramiro
(2011), editada por Javier Pérez Buján; e Os reloxos preguiceiros de Néboa (2011), de
Xavier Lama.
Perec, Georges, Ellis Island, trad. Eduardo Estévez, Ourense: Franouren Ediciones,
2011, 73 pp. (ISBN: 978-34-937088-9-4).
Novela poética de Georges Perec (París, 1936–Ivry-sur-Seine, 1982). Nela o narrador,
xunto co seu compañeiro de viaxe, Robert Bober, descobre a historia de Ellis Island,
preto do porto de Nova York, na cal moitos millóns de inmigrantes foron procesados
entre 1892 e 1924, antes de permitírselles a entrada aos Estados Unidos. Dedicada á
memoria de Madame Kramer, consta de dous capítulos, ao longo dos cales Perec
explora o que el denomina “o lugar mesmo do exilio, o lugar da ausencia de lugar, o
non-lugar”, servíndose de recursos tanto narrativos como poéticos, dende longas e
minuciosas descricións até precisas metáforas. Transmite as súas impresións, as
interminábeis preguntas, as imaxes, todo canto espertaba nel aquel lugar insólito, para
intentar comprender como se debían sentir eses milleiros de persoas provenientes de
toda Europa, cunha existencia posta a proba e uns destinos, esperanzas, medos e
desenganos concentrados en Ellis Island, a cal, esperaban, fose a última parada antes de
comezar unha nova vida nunha terra na que, segundo se dicía, as rúas estaban
pavimentadas de ouro.
Rahimi, Atiq, Sangué sabur, trad. do francés Isabel García Fernández, Cangas do
Morrazo: Rinoceronte Editora, col. Contemporánea, n.º 33, 2011, 108 pp. (ISBN: 97884-92866-25-0).
Novela de Atiq Rahimi (Kabul, 1962) que se abre con dous paratextos: unha dedicatoria
e unha cita de Antonin Artaud (“Do corpo polo corpo co corpo dende o corpo e até o
corpo”). Situada “nalgún lugar en Afganistán ou noutro sitio calquera”, ten como
protagonista unha muller oprimida pola relixión, o matrimonio e a sociedade. Nunha
cidade tomada polos tanques, vive entregada ao coidado do seu home, un heroe da
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Guerra Santa en estado vexetal, que converte na súa sangué sabur, na súa pedra de
paciencia, unha pedra máxica que escoita as mágoas de quen llas quere confiar. Un día
tras outro, a protagonista vai confesando o inconfesábel, liberándose da súa dor,
mesturando frustración con tenrura, pasado con presente. A obra, que remata coa morte
de ambos os dous, denuncia, cunha prosa austera, aínda que non exenta de lirismo, o
fanatismo, a violencia e o sometemento da muller.
Salma, Despois da medianoite (Irandaam Jamangalin Kathai, Kalachuvadu
Pathippagam, 2004), trad. María Reimóndez, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Narrativa, n.º 306, xuño 2011, 650 pp. (ISBN: 978-84-9914-254-8).
Novela de Salma (Thuvarankurichi, 1970) traducida por María Reimóndez (Lugo,
1975). Dividida en sesenta e seis capítulos, conta ademais cun prólogo da tradutora e
cun glosario onde se explican algúns termos en támil (lingua orixinal en que foi escrito
o libro) que aparecen na obra. No prólogo, Reimóndez reflexiona sobre a
responsabilidade da persoa que traduce un texto e salienta a importancia de aclarar cal é
a súa posición ante Despois da medianoite. Sinala, ademais, que nesta novela non se
pretende facer entender o mal que viven as mulleres na India, senón “sacar á luz moitas
e complexas explotacións para que fosen visibles para quen as practica” e “denunciar
como se constrúe a discriminación e a violencia contra as mulleres dende o concreto
para o mundo”. Destaca o amor da autora polo detalle e o universo de relacións entre
mulleres que recrea. Despois da medianoite describe a vida dunhas mulleres nunha
aldea do estado Támil Nadu, na India, centrándose no paso da nenez á puberdade de
Rabia. Nas súas páxinas accedemos aos costumes, á idiosincrasia e ás limitacións cotiás
das mulleres desta comunidade musulmá, á súa procura de liberdade nun contexto de
opresión patriarcal e ás dificultades coas que se atopan nese camiño. O ritmo da
narración está influído polos ritmos na natureza, que dominan a vida da súa sociedade.
Entre outros temas, esta obra trata o desexo sexual das mulleres, os abusos, a violencia
ou o espertar sexual entre dúas mozas. Todo isto cunha prosa que vai ao detalle e rompe
cos estereotipos e as premisas.
Recensións:
- A. M., “O que se tece na sombra”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 25 xuño 2011, p. 38.
Explícase que esta novela relata a procura da liberdade das súas protagonistas así como
as dificultades coas que se atopan para “desfacer as posicións que lles veñen dadas”
dende a súa infancia. Coméntase que se emprega unha prosa atenta ao detalle para ir
máis alá dos estereotipos. Engádese que o título orixinal da novela é Irandaan
Jaamangalain Kathai.
- Soraya Domínguez Portela, “Exotismo? Non, humanidade”, Grial. Revista galega de
cultura, n.º 191, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xullo, agosto e setembro 2011, pp.
87-88.
Comeza cunha reflexión sobre os prexuízos da poboación galega sobre a India,
centrados, ou ben no carácter exótico desta parte do mundo, ou ben na súa pobreza. A
continuación, sinala que María Reimóndez, tradutora da novela Despois da medianoite,

129

de Salma, é a persoa indicada para achegarnos a realidade deste país, xa que vive alí e
posúe un contacto consciente co lugar. Prosegue cunha descrición do papel de María
Reimóndez como autora-tradutora no sistema literario galego e de Salma como escritora
támil en conflito coa súa comunidade polo seu labor literario e político. A seguir, pasa a
comentar o contido da obra e destaca que racha a visión homoxeneizadora da India e
salienta a complexidade e a diversidade deste cosmos. Subliña, por último, a opresión
patriarcal como un dos principais eixos temáticos da obra.
- Dolores Martínez Torres, “Escrita rebelde”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 368,
“Libros”, 15 setembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 345, “Letras Galegas”,
24 setembro 2011, p. 6.
Opina que neste libro Salma (pseudónimo de Rokkia Malik) describe a vida de mulleres
nunha aldea da India centrándose no paso da nenez á puberdade de Rabia sen caer na
alegación doutrinal nin nas estampas exóticas.
- Dolores Vilavedra, “Pintan Bastos”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das letras”,
23 setembro 2011, p. 9.
Coméntase que, a pesar de que as editoriais non están a pasar por un bo momento
económico e que a crise afecta sobre todo ás traducións, aínda se publican cousas
interesantes como Despois da medianoite (2011), de Salma. Saliéntase que o argumento
é interesante por achegar as limitacións cotiás das mulleres dunha comunidade musulmá
da rexión india de Támil. Sinálase que consegue mergullar ao lectorado nun mundo no
que rexen pautas lingüísticas e temporais distintas ás do mundo occidental e que a
narración se contaxia dos ritmos dunha sociedade que vive ao son dos ciclos da
natureza. Ponse de relevo tamén que o lectorado debe facer un esforzo para acceder ao
texto a través da tradución, posto que non é o texto o que se revela. Menciónanse tamén
outras obras como A verdade sobre Marie (2011), de Jean-Philippe Toussaint; a versión
galega e anotada dos Sonetos de William Shakespeare; Cartas do cárcere (2011), de
Antonio Gramsci; Todas as mulleres que fun (2011), de Andrea Nunes Brións; C
(2011), de Tom McCarthy; Vía secundaria (2011), de An Alfaya; In vino veritas
(2011), de Francisco Castro; Brasil no centro (2011), de Xavier Rodríguez Baixeras e
Cuando Compostela subió el telón (2011), de Alejandra Juno.
Referencias varias:
- Marga Tojo, “Salma, unha poeta támil en Galiza”, Galicia Hoxe, “Lecer” n.º 866,
“Novidades literarias”, 29 maio 2011, p. 8.
Anúnciase a presentación desta obra así como un obradoiro de escritura creativa coa
autora que organiza o Centro de Documentación e Recursos Feministas.
- María Reimóndez, “Salma e a fe nas palabras”, Xornal de Galicia, “Opinión”,
“Calidoscopio”, 1 xuño 2011, p. 5.
Refírese á presentación desta novela da escritora támil Salma e traducida ao galego por
María Reimóndez. Ofrécese información biográfica da escritora.
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- Héctor J. Pena, “A xente atácame por escribir sobre a sexualidade”, Xornal de Galicia,
“Cultura”, 1 xuño 2011, p. 39.
Entrevístase a Salma con motivo da presentación da súa novela Despois da media noite,
traducida ao galego por María Reimóndez. Explícase que nela a autora reflicte a
“opresión que sofren as mulleres da India”.
- V. Oliveira, “O berro contra o patriarcado da escritora támil Salma”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, 2 xuño 2011, p. 26.
Fálase da presentación da novela Despois da media noite de Salma, traducida ao galego
por María Reimóndez. Apúntase que a obra relata a “opresión que sofren as mulleres
nunha comunidade india”.
- Concha Pino, “A escritora e política india Salma di que toda relixión discrimina á
muller”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 2 xuño 2011, p. 41.
Anúnciase a presentación desta obra e indícase que relata a vida opresiva que viven as
mulleres dunha aldea do estado de Támil Nadu (India).
- Ramón Nicolás, “Sen lectura e sen escrita non podería soportar a miña vida”, La Voz
de Galicia, “Culturas”, n.º 418, “Entrevista”, 11 xuño 2011, p. 12.
Conversa na que a autora deste volume comenta que Despois da medianoite é a primeira
obra escrita en támil que se traduce ao galego e, asemade, apunta algunhas das súas
características, como que nela podemos ver os costumes e a idiosincrasia dunha
pequena vila india e musulmá.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 378,
“Libros”, 23 xuño 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 338, “Letras en galego”, 2
xullo 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que a autora é unha das escritoras máis importantes do panorama literario
indio. Tamén se seleccionan Os poderes máxicos de Aitema (2010), de Concha Blanco;
e Un dedo manchado de tinta (2011), de Manuel Portas.
- Xosé Carlos Caneiro, “Liberdade”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 425, “A outra
mirada”, “Club dandi”, 30 xullo 2011, p. 16.
Recomenda a lectura desta obra, da que se sinala que debuxa mundos liberados para
mulleres oprimidas doutros territorios.
Sands, Bobby, Um día da minha vida (One day in my life), trad. do inglés Patricia A.
Janeiro, Santiago de Compostela: Estaleiro Editora, 2011, 172 pp. (ISBN: 978-84-6147520-9).
Conxunto de relatos de Bobby Sands (1954-1981) traducidos ao galego na súa variante
ortográfica reintegracionista por Patricia A. Janeiro, encargada tamén do limiar e das
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notas. Inclúense catro pezas narrativas nesta obra dividida en tres epígrafes principais,
“Um dia da minha vida”, “A cotovia canta o seu triste cantar” (dúas narracións) e o
“Diário”. No limiar, despois dunha cita de Bertolt Brecht, detállase a biografía do autor.
Coméntase que Bobby Sands foi un preso político, voluntario do IRA, que morreu con
vinte e sete anos despois de estar sesenta e seis días en folga de fame e que escribiu esta
obra en prisión. En “Um dia da minha vida” amósase, por medio dun ton duro e poético
ao mesmo tempo, a crueza da vida cotiá no Módulo H do cárcere de Long Kesh, no que
as torturas físicas e psicolóxicas e as vexacións eran diarias e insoportábeis. O segundo
apartado comprende dous relatos: o primeiro é “A cotovia e o combatente pola
liberdade”, onde, dende unha primeira persoa autobiográfica, se compara o paxaro que
está nunha gaiola coa situación do protagonista, que é caracterizado coma un
combatente pola liberdade; o segundo é “Gentalha Feniana etc.”, que reproduce o que
os presos escoitaban cando os carcereiros os sometían a torturas. O “Diário” recolle os
dezasete días da folga de fame que levan ao protagonista á morte. Nel pide que Deus se
apiade da súa alma e explica os motivos que o levaron, xunto cos seus camaradas, a
entrar nesa folga de fame irreversíbel e considera que está apoiado polo dereito á
independencia da nación irlandesa e a loitar por medio dunha revolución armada para
conseguilo. Péchase a obra cunha cita de John Casey: “e será entom quando vejamos
alçar-se a lua”, en referencia ao momento no que, segundo este personaxe, todos os
irlandeses loiten por esta causa, e coa reflexión de que había que resistir e que nunca
puideron matar o seu espírito.

Recensións varias:
- Dolores Vilavedra, “O mundo desde outras perspectivas”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 1 xullo 2011, p. 10.
Despois de se referir a varias obras relata o argumento desta que nos ocupa e salienta a
súa actualidade.
Sapienza, Goliarda, Eu, Jean Gabin, trad. Dolores Torres París, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Biblioteca Compostela de Narrativa Europea, novembro 2011, 168 pp.
(ISBN: 978-84-9865-404-5).
Obra de Goliarda Sapienza (Catania, 1924-Gaeta, 1996) publicada postumamente, xa
que permanecera inédita en italiano. Sae agora editada en galego pola Editorial Galaxia
na súa colección Biblioteca Compostela de Narrativa Europea, coa colaboración da
Concellaría de Cultura do Concello de Santiago de Compostela. De temática
autobiográfica e cunha voz narrativa autodiexética en primeira persoa, conta
concentradamente nuns días a vida dunha nena rodeada dun ambiente de resistencia e
contracultura na Catania dos anos trinta. Esta rapaza, que pasa as tardes no cinema
Mirone, soña co actor francés Jean Gabin, o que a mantén a salvo das accións fascistas
do momento e das que son vítimas os membros da súa familia.
Soseki, Natsume, Botchan, trad. Mona Imai, Cangas do Morrazo: Rinoceronte Editora,
col. Clásica, n.º 6, 2011, 175 pp. (ISBN: 978-84-92866-14-4).
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Mona Imai recupera un clásico da moderna literatura xaponesa: Botchan, unha novela
satírica que Natsume Soseki, pseudónimo literario de Natsume Kinnosuke (Xapón,
1867-1916) publicou hai máis dun século, 1906. Nela nárranse as aventuras dun mozo
tokiota de vinte e tres anos, descrido e cínico, alter ego de Soseki, que recén terminados
os seus estudos, é enviado a unha escola rural situada nunha illa remota, Shikoku, para
traballar como profesor de matemáticas. É aquí onde se atopa cunha serie de insólitos
personaxes como: o Mapache, director; o Camisa Vermella, xefe de estudos; o Porco
Espiño, profesor de ciencias de aspecto enfermizo e triste; o Bufón, profesor de arte; o
Calacú, profesor de inglés, ademais dunha caterva de feros alumnos, que se empeñan en
facerlle a vida imposíbel. A Botchan custaralle bastante adaptarse ao seu novo destino,
xa que non só debe enfrontarse a diario ás risas e burlas do seu alumnado e á falsidade
dos seus compañeiros de traballo, senón que tamén ten que abandonar as comodidades
que lle ofrecía a cidade de Tokio e aprender os novos costumes desa pequena localidade
que lle parece tan aburrida e os seus habitantes, tan vulgares. A todo isto, súmase a súa
inexperiencia e a súa inseguridade, que lle impiden expresar a súa desconformidade co
xeito que teñen de actuar os que o rodean; por iso, o único xeito de deixar clara a súa
postura é ameazar constantemente coa súa dimisión. Aínda que a novela termina cunha
aparente vitoria, Botchan está condenado ao fracaso: a realidade da vida vence os seus
ideais e alá onde vai está sempre condenado a arrastrar a súa inxenuidade, preservándoa
con terquedade e sacrificando por ela o que sexa necesario.
Recensións:
- Estro Montaña, “Retrato dun antiheroe”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 378,
“Libros”, 23 xuño 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 338, “Letras Galegas”, 2
xullo 2011, p. 6.
Explica que nesta obra se narra a experiencia dun mozo de Toquio como docente nun
lugar remoto de Xapón e que nel podemos ver o clima de conflitividade, de traizón e de
envexas do centro escolar de secundaria así como as falcatruadas do alumnado.
Referencias varias:
- A. M., “O Tom Sawyer nipón”, Xornal de Galicia, “Cultura”, “Para ler na fin de
semana”, 11 xuño 2011, p. 38.
Infórmase da tradución ao galego de Botchan (2010), do escritor xaponés Soseki, pola
editorial Rinoceronte. Coméntase o argumento e realízase unha breve bio-bibliografía
do autor.
Teixidor, Emili, Pan negro (Pa negre, 2004), XXXIII Premi Joan Crexells 2003, Premi
Lletra d’Or 2004, I Premi de Narrativa M. Àngels Anglada 2004, Premi Nacional de
Literatura 2004, trad. do catalán Eduard del Castillo Velasco, Allariz: Fundación
Vicente Risco, decembro 2011, 291 pp. Inclúe DVD. (ISBN: 978-84-939378-0-5). u
Novela de Emili Teixidor i Viladecàs (Roda de Ter, Barcelona, 1933-Barcelona, 2012)
traducida ao galego coa axuda do Institut Ramon Llull. Ábrese con dous paratextos, un
en forma de dedicatoria (“A Pep e a Marina. A Joan Rosaura e a Anna M. Camprubí,
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amigos”) e outro en forma de citas de Agustín García Calvo e W. G. Sebald. Nela o
autor cédelle a voz a Andreu, un neno case adolescente, que relata en primeira persoa a
súa vida na masía da súa avoa Mercé durante a posguerra, nunha etapa difícil para el e
para a súa familia (os tíos Quirze, Bernat, a tía Ció e a tía Enriqueta, e os curmáns
Quirze pequeno e mais Núria). Ao longo do relato cóntanos o seu espertar sexual ao
carón da súa curmá Núria e o pasamento de seu pai, condenado a morte polas súas ideas
políticas. Sobre todo estes dous feitos marcarán a súa vida, converténdoo nunha persoa
fría, reflexiva e de duro carácter, que opta por marchar para a cidade cos amos da
Masía, os señores Manubens. Estes deciden apadriñalo e darlle un futuro mellor do que
acadaría de permanecer coa súa nai, empregada dunha fábrica téxtil. O autor desta
novela recrea como se viviu a posguerra na Cataluña rural, filtrando os feitos a través da
ollada de Andreu que medra á sombra das inxustizas, dos enfrontamentos políticos, dos
recordos dos familiares fuxidos a Francia, contando a historia con inxenuidade, de tal
xeito que é o lector o que ten que construíla para atopar a verdade a partir dos datos que
a visión infantil proporciona. Presenta o seguinte colofón: “Pan negro acabouse de
imprentar o 22 de Nadal do ano 2011, día do aniversario de Emili Teixidor e cando se
cumpren cen anos do nacemento de Álvaro Cunqueiro, amigo que foi da lingua e da
cultura dos Países Cataláns”.

Referencias varias:
- X. M. R., “A Fundación Risco edita en galego o libro e o deuvedé de ‘Pan Negro”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 15 decembro 2011, p. 44.
Coméntase que esta obra foi presentada en galego xunto co deuvedé da película Pa
Negre da man da Fundación Vicente Risco e da Concellería de Cultura de Ourense.
- X. M. R., “A produtora de ‘Pa Negre’ está orgullosa da versión en galego”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Ourense”, 21 decembro 2011, p. 2.
Dáse conta da presentación da tradución ao galego de Pa Negre, baixo o título de Pan
Negro, nun acto que tivo lugar no Auditorio de Ourense e no que se salientou que
estamos perante unha tradución directa do catalán ao galego.
Tobaruela, Pere, Poñente, trad. Ana Isabel Boullón Agrelo, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Literaria. Narrativa, setembro 2011, 208 pp. (ISBN: 978-84-9914-309-5).
Novela de Pere Tobaruela (Barcelona, 1965) que aborda a historia de dous personaxes,
Carme e Josep, que se verán ligadas a través dunha investigación iniciada pola primeira.
Ao longo de cincuenta e catro capítulos condensados en cinco partes e a través dun
narrador en primeira persoa (Carme) e outro en terceira persoa (naqueles fragmentos
que fan referencia á historia de Joseph), a obra conta a historia da protagonista feminina,
unha profesora de historia nun Instituto de Secundaria da cidade de Barcelona, que tras
coñecer a Sarela, unha profesora da Universidade de Compostela, comeza unha
investigación, inducida por esta, sobre os industriais cataláns que se dedicaron á salga.
Esta investigación leva ao lectorado a coñecer a outro dos protagonistas desta historia,
Josep Sadurní, un dos pioneiros cataláns do século XIX que emigraron a Galicia e
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sacaron adiante a industria da salgadura. Unha das temáticas principais desta novela é o
coñecemento das relación que se xeran entre Cataluña e Galicia.
Recensións:
- Francisco Cidrás, “Camiños novos e vellos con luz ao lonxe”, Grial. Revista galega de
cultura, n.º 192, Tomo XLIX, “O espello das letras”, outubro, novembro e decembro
2011, pp. 105-106.
Comeza sinalando que as historias de Pere Tobaruela son viaxes de aprendizaxe, de
encrucilladas e de encontros e nomea algúns exemplos da súa produción literaria nos
que se pode observar esta cuestión. A continuación, céntrase en Poñente e afirma que o
camiño nesta novela se estabelece en dúas dimensións: espacial e temporal. A seguir
comenta o argumento desta obra e salienta a importancia que presenta “o mundo das
relacións entre Cataluña e Galicia”. Considera que se trata dunha novela histórica ou
dunha novelación da historia, moi ben ambientada na época da industrialización galega.
Mais tamén indica que é intemporal no que a aprendizaxes, encontros entre culturas e
peripecias vitais se refire. Por último, analiza o estilo da escrita de Tobaruela, que
considera sinxelo, fluído e pulcro e dedica unhas palabras a loar a “esmerada” tradución
de Ana Boullón.
- Armando Requeixo, “A luz de poñente de Pere Tobaruela”, Diario de Ferrol,
“Nordesía” , n.º 697, “Letras atlánticas”, “Libros” , p. 36/ El Ideal Gallego, “La
Galería”, n.º 697, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 33, 6 novembro
2011.
Indícase que o eixe temático principal é a identidade, tanto a colectiva coma a
individual. Saliéntase que se presentan dúas tramas paralelas e que unha delas ten
radicación metaliteraria ao introducir unha novela no interior doutra. Coméntase que se
trata dun relato ameno, froito dun rigoroso traballo de documentación, pero sen
excesivos incisos explicativos. Saliéntase que o autor consegue trazar unha peripecia
subxugante que resulta da unión de relato documental e ficción novelada.
Referencias varias:
- Dolores Vilavedra, “Tempo de devalar”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 28 outubro 2011, p. 10.
Entre outros asuntos, faise referencia á saída do prelo desta novela, da que se sinala que
explora o mundo dos industriais cataláns que desenvolveron no século XIX a industria
da salga nas costas galegas.
- M. Beceiro, “A razón do meu libro é explicar a presenza dos cataláns en Galicia”. La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 22 novembro 2011, p. L4.
Reprodúcese unha entrevista con Pere Tobaruela na que se tratan cuestións como o
obxectivo da obra, que é expor a presenza dos cataláns en Galicia para crear industrias
de salgaduras, o xogo de presente e pasado e o espazo da historia.
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Toussaint, Jean-Philippe, A verdade sobre Marie (La vérité sur Marie, Les Éditions de
Minuit, 2009), trad. Carmen Torres París e Mª Dolores Torres París, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Biblioteca Compostela de Narrativa Europea, n.º 25, xullo 2011, 148 pp.
(ISBN: 978-84-9865-377-9). n
Novela de Jean-Philippe Toussaint (Bruxelas, 1957) que trata dos problemas
matrimoniais entre dúas persoas adultas. Divídese en tres partes. Na primeira delas o
narrador relata a súa ruptura amorosa con Marie e como ela, unha muller pertencente ao
mundo da arte, ten un romance con Jean-Christophe de G, un home maior ca ela, casado
e que se move no mundo da hípica. Cóntase tamén o tráxico final desta aventura
amorosa e como Marie lle pide axuda e apoio ao narrador. A segunda parte do libro
céntrase en dar conta de como Marie e Jean-Christophe de G se coñeceron no Xapón e
ambos foron “vítimas” dun frechazo e narra a súa conflitiva viaxe de volta a Francia por
mor dos problemas ocasionados polo cabalo del. No derradeiro apartado relátase o
reencontro amoroso con Marie na illa de Elba, onde o finado pai dela tiña unha casiña.
Os tráxicos acontecementos que alí se darán farán que rexurda entre eles o seu amor
pasado. Esta obra recibiu unha axuda da Consellería de Cultura e Turismo, Dirección
Xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos, na convocatoria de axudas para a tradución do
ano 2011.

Recensións:
- Dolores Vilavedra, “Pintan Bastos”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das letras”,
23 setembro 2011, p. 9.
Coméntase que, a pesar de que as editoriais non están a pasar por un bo momento
económico e que a crise afecta sobre todo ás traducións, aínda se publican cousas
interesantes como A verdade sobre Marie (2011), de Jean-Philippe Toussaint.
Coméntase que se trata dun texto redondo onde se aprecia a pegada do Nouveau roman
e que o narrador consegue afondar na identidade dos personaxes a través de elementos
obxectivos, sen dar cabida a especulacións psicoloxistas. Menciónanse tamén outras
obras como a versión galega e anotada dos Sonetos, de William Shakespeare; Cartas do
cárcere (2011), de Antonio Gramsci; Todas as mulleres que fun (2011), de Andrea
Nunes Brións; C (2011), de Tom McCarthy; Despois da medianoite (2011), de Salma;
Vía secundaria (2011), de An Alfaya; In vino veritas (2011), de Francisco Castro;
Brasil no centro (2011), de Xavier Rodríguez Baixeras; e Cuando Compostela subió el
telón (2011), de Alejandra Juno.
- Laura Caveiro, “Vómito de cabalo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 386,
“Libros”, 6 outubro 2011, p. VII.
Salienta o estilo sutil do autor desta obra e menciona a suxestividade das súas
descricións. Sinala que nesta novela as reflexións melancólicas, froito da crise de parella
que existe de fondo, tenden a fusionarse con outra enerxía de signo contrario que tamén
se dá nas súas páxinas, o que produce un efecto no ritmo narrativo de alternancia de
movemento e inmobilidade.
Referencias varias:
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- Hugo Martínez, “Teño a impresión de estar sempre a fuxir’. Conversa con JeanPhilippe Toussaint”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 190, Tomo XLIX, abril, maioxuño 2011, pp. 54-63.
Entrevista ao cineasta Philippe Toussaint, co gallo da tradución ao galego da súa obra A
verdade sobre Marie (2011). Coméntanse os seus inicios como escritor, as súas
referencias literarias, ademais de analizar certos aspectos da obra que nos ocupa.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 683,
“Libros”, 15 setembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 345, “Letras galegas”,
24 setembro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
destácase a unión de humor e angustia e a fatalidade que persegue a uns personaxes dos
que se sinala que xa son coñecidos para o lector por protagonizar a súa novela anterior,
Fuxir. Tamén se seleccionan Dona de corpo delgado. Herba aquí e acolá. Outros
poemas (2011), de Álvaro Cunqueiro; e Penúltimo dietario (2011), de Xosé Neira Vilas.
Twain, Mark, Cartas desde a Terra (Letters from the earth), trad. Carlos Acevedo,
Pontevedra: Faktoría K de Libros, col. Narrativa K, n.º 17, 2011, 80 pp. (ISBN: 978-8415250-26-5).
Esta novela filosófica de Mark Twain (1835-1910) está cargada de crítica social. Conta
as situacións que vive Satán na Terra, a onde foi desterrado por Deus polos seus
comentarios sobre a creación das cousas e da Lei Natural. Satán escribe once cartas aos
seus amigos Gabriel e Miguel dende a Terra nas que describe os humanos coma uns
animais un pouco inxenuos pola súa crenza na providencia divina cando foi Deus quen
creou a Lei da Natureza, que fai que todos os animais (humanos incluídos) se maten os
uns aos outros. A ironía encóntrase tamén nos textos relixiosos e na igrexa, xa que
defende a bondade de Deus e a súa esperanzadora salvación para nós. Un claro exemplo
disto atópase cando Xehová lle di a Moisés que conduza a vinganza dos fillos de Israel
contra os madianitas ou que aforque a todos os príncipes do pobo ante Xehová diante do
sol para que o ardor da ira de Xehová se afaste de Israel. Pero estes non son os únicos
casos, pois cita tamén, entre outras, as historias da cruzada do Sacerdote da Misericordia
contra os madenitas (nesta cruzada o sacerdote vendeu algunhas persoas como escravas
e quedou el coas virxes) e a masacre acontecida en Minnesota (Norteamérica) en 1862
por un grupo de Indios que masacran (crucifican, violan e matan) unha familia enteira
nunha rebelión contra os colonos. Por iso Satán reflexiona sobre se Deus é un exemplo
a seguir pola falta de moral da súa Lei Natural. Satán considera parva a humanidade por
non se opoñer a Deus e á súa Lei.
VV. AA., Amañeceres estraños, Santiago de Compostela: Contos Estraños Editora, vol.
0, 2011, 150 pp. (ISBN: 978-84-939712-0-5).
Volume que recolle dez relatos de diversos autores, ademais de dúas novelas por
entregas e unha tradución. Ábrese cun paratexto en forma de limiar asinado por
Fernando M. Cimadevila e Tomás González Ahola no que se fala do motivo que os
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impulsou a crear este selo editorial. Comentan que a narrativa de terror, grotesca e
fantástica, que consideran propia da tradición oral galega, estaba pouco representada no
que a publicacións se refire e que a constatación deste feito animounos a levar a cabo
esta iniciativa. Neste volume recóllese a tradución ao galego de “Deuses do norte” (pp.
171-180), de Robert E. Howard. Logo dunha loita na neve, dous guerreiros, os únicos
superviventes, espertan e ven ao ser redor todo tinguido de sangue. Un deles mata o
outro e nese momento aparéceselle a Conan unha fermosa muller, que resulta ser Atali,
a filla do deus Ymir. Esta envelena de paixón o guerreiro e condúceo até o seu poboado,
onde pretende que os seus irmáns os xigantes o maten. Mais gaña el a loita contra os
xigantes e a moza pídelle axuda ao seu pai para que a salve. De súpeto, todo dá voltas
até que a moza deixa de verse e Conan esperta rodeado dos seus compañeiros, aos que
lles conta o ocorrido e dáse conta de que leva aínda na man o veo de Atali.
Tamén está descrito no apartado I.1. Narrativa deste Informe.

138

I.4. ANTOLOXÍAS
Rei Lema, Xosé M (ed.), Textos Literarios sobre a Costa da Morte, introd. Xelucho
Abella, Vimianzo: Seminario de estudos comarcais para a promoción do patrimonio
cultural da Costa da Morte, 2011, 122 pp. (ISBN: 978-84-694-4012-4). u
Antoloxía a cargo de Xosé María Rei Lema que acolle textos literarios dedicados á
Costa da Morte, dende a literatura máis culta á máis popular e que viron a luz dende o
ano 1728 até o 2010. Ábrese cun paratexto en forma de pequena introdución. Nela
Xelucho Abella expón a súa consideración de que este enclave non posúe uns límites
xeográficos, senón máis ben emocionais. En canto aos textos, están escritos en
diferentes linguas (galego, castelán, portugués, inglés, italiano) e pertencen a diversos
xéneros literarios (poesía, narrativa e teatro). Distribúense de maneira cronolóxica e,
dentro das entradas do mesmo ano, seguindo unha orde alfabética por autoría.
Compoñen o corpus desta obra cento cincuenta e seis entradas, que corresponden con
cento sesenta e sete textos de cento trinta autores e autoras. Desas, noventa e cinco son
textos poéticos, sesenta son narrativos e un dramático. Do mesmo xeito, cento vinte e
nove están escritos en galego e os restantes repártense entre castelán, portugués, inglés e
italiano. As autorías incluídas son Antonio Rioboo e Seixas, George Borrow, Rosalía de
Castro, Máximo Leyes Posse, Antonio López Ferreiro, Eduardo Pondal, Enrique
Labarta, Francisco Suárez, Pepe de Xan Baña, Evaristo Martelo Paumán, Víctor Castro
Rodríguez, Salvador Golpe, Victorino Abrente, Francisco Tettamancy, Faustino Lastres,
Emilio Waldomar, José Campos, Lois Fernández, Pablo Della Costa, Gonzalo López,
Teresa Juega, Ramón Suárez, José Mas, Manuel Caamaño, Otero Pedrayo, Matías
Escariz, García Lorca, Álvaro Cunqueiro, Ramón Rey Baltar, Eugenio Montale, Avilés
de Taramancos, Emilio Lema, Antón Zapata, Manuel Canosa, Xohana Torres, Gerardo
Diego, Xosé Sesto, Hans Christian Andersen, Dora Vázquez, Víctor Luís Molinari,
Xóan Bernárdez, Xavier Seoane, Nélida Piñón, Manuel Rivas, Xavier Rodríguez, Víctor
Freixanes, Manuel María, Manoel Riveiro, Cristina Amenedo, Darío Xohán Cabana,
Méndez Ferrín, Juan Antonio Posse, Carlos Penelas, María Xosé Queizán, Dictino del
Castillo, Francisco X. Fernández, César Antonio Molina, Xosé H. Rivadulla, Xoán
Babarro, Fernán-Vello, Xelucho Abella, Miro Villar, Wanda Ramos, Alejandro
Finisterre, Marta Dacosta, Xosé Manuel Lema, Arturo Regueiro, Luís Rei, Úrsula
Heinze, Xosé Pérez Parallé, Consuelo Ximénez de Cisneros, Marilar Aleixandre,
Mónica Góñez, Suso de Toro, Isolda Santiago, José Alberte Corral, Arthur Hawkey,
Xurxo Souto, Concha Blanco, Xurxo Borrazás, Inma López, Rosa Méndez, Vicente
Araguas, Román Raña, Reynaldo Valinho, Cesáreo Sánchez, Rosa Vidal, José Ángel
Valente, Francisco Domínguez, Serxio Iglesias, María Lado, Paco de Tano, Estevo
Creus, Alexandre Nerium, Xosé Varela, Xosé Vázquez, Miguel Mato, Ângelo Brea,
Fernando Cabeza, Branca Vilela, Xesús Rábade, Modesto Fraga, Pepe Carballude, Lois
Oreiro e Edelmiro Vázquez. Finalmente, indicar que esta obra foi posíbel grazas ao
proxecto “Percorrendo Vieiros da Costa da Morte”, aprobado pola Deputación da
Coruña.
Tamén está descrito no apartado II.4. Poesía deste Informe.
Rivas, Manuel, O máis estraño. Contos reunidos, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
Col. Literaria. Narrativa, n.º 307, outubro 2011, 488 pp. (ISBN: 978-84-9914-285-2).
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Nesta obra Manuel Rivas (A Coruña, 1957) reúne un total de oitenta e un contos
procedentes de libros como Un millón de vacas, Que me queres, amor?, Ela, maldita
alma, As chamadas perdidas ou Contos de nadal. O volume contén relatos tan
coñecidos como “A barra de pan” ou “A lingua das bolboretas”, e algúns inéditos, como
“A sombra do soño”. Os textos compilados foron revisados estilisticamente polo autor,
se ben non variou significativamente a súa estrutura en relación cos orixinais. A
temática é variada e aborda asuntos como os medos, as paixóns, a emigración, a guerra,
os naufraxios, a relixión, a culpa, a depredación da natureza, a arte, a vida, o humor, o
poder, a incomunicación, as fronteiras ou a resistencia.
Recensións:
- Dolores Vilavedra, “Rosalía e as baleas”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 16 decembro 2011, p. 11.
Entre outras obras literarias, analízase esta que agora nos ocupa. Dela coméntase que
está organizada pola orde cronolóxica de aparición dos libros e que se bota en falta unha
maior minuciosidade editorial á hora de citar cando e onde se publicaron por vez
primeira determinados relatos.
- Armando Requeixo, “O Rivas máis estraño”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
395, “Libros”, 8 decembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 357, “Letras
galegas”, 17 decembro 2011, p. 6.
Indícase que se trata dun volume recompilatorio da maior parte da narrativa de Manuel
Rivas, que inclúe Un millón de vacas, Que me queres, amor?, Ela, maldita alma, As
chamadas perdidas, Contos de nadal e unha tríade de relatos denominada “Tres
historias”. Coméntase tamén que non se incorporan os textos de A man dos paíños. Para
finalizar, saliéntase o único relato inédito, “A sombra dun soño”, por reflectir á
perfección as características da narrativa do autor: o estudo dos reactivos sentimentais, a
psicanálise da parte escura do individuo, a fina emotividade e as pulsións ingobernábeis.

Referencias varias:
- Noelia Díaz, “O problema da literatura galega é o golpismo lingüístico”, La Opinión,
“Cultura”, 2 outubro 2011, p. 59.
Reprodúcese unha entrevista a Manuel Rivas na que se fala deste volume, que
recompila os seus contos. Indícase que, segundo Rivas, era preciso facer unha edición
conxunta, revisada e ordenada e que reescribiu o mínimo.
- Amaia Mauleón, “Un otoño con muy buena letra”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 9
outubro 2011, p. 42.
Coméntase o lanzamento de novelas premiadas e obras esperadas polas editoriais
Xerais, Galaxia e Alvarellos editora durante o outono e até finais do ano 2011, entre as
que se encontra a que agora nos ocupa.
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- Fran P. Lorenzo, “A oralidade fai dos contos un lugar de revelación e de
enigmatización” , El Correo Gallego, “Tendencias”, 21 outubro 2011, p. 47.
Nesta entrevista que o autor lle realiza a Manuel Rivas fálase da publicación do seu
novo libro, que sae ao prelo simultaneamente en galego e en castelán. Ademais, o
xornalista pregúntalle pola perda de conexión de Manuel Rivas co mundo do
xornalismo e, para concluír, felicítao por ser nomeado doutor honoris causa na súa
cidade natal.
- C. F., “Manuel Rivas reúne no libro ‘O máis extraño’ relatos coñecidos e outros
inéditos”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 21 outubro 2011, p. 46.
Infórmase da presentación desta antoloxía de contos de Manuel Rivas.
- Carmen Alonso, “O ser humano non ocupa o centro de interese das institucións”,
Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 765, p. 25/ Diario de Ferrol, “Nordesía”,
n.º 695, 23 outubro 2011, p. 29.
Dáse conta da conversa mantida con Manuel Rivas con motivo da presentación desta
obra en Santiago de Compostela. Nela trátanse asuntos como a súa preferencia pola
narrativa breve e a súa concepción da poesía.
- Xurxo Fernández, “El Principito regresa de la mano de A.G. Roemmers”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 27 outubro 2011, p. 48.
Entre outros asuntos, menciónase a presentación desta nova obra de Manuel Rivas.
- D. Salgado, “Manuel Rivas define la literatura como el ‘campo de los porqués”, El
País, “Galicia”, 27 outubro 2011, p. 6.
Infórmase da presentación desta obra na Libraría Couceiro de Santiago de Compostela.
Coméntase que no acto se reflexionou sobre a evolución de Manuel Rivas no mundo da
literatura.
- Jaureguizar, “A guerra de España é a guerra de Troia; a guerra de todas as guerras”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 27 outubro 2011, p. 47.
Entrevista a Manuel Rivas pola publicación desta obra na editorial Xerais e
simultaneamente en Alfaguara en castelán. Sinala que nel se reúnen contos procedentes
de cinco obras anteriores publicadas ao longo de vinte anos. A entrevista tamén afonda,
entre outras cuestións, na súa forma de ver a literatura e como se desenvolve nas tarefas
de guionista.
- Camilo Franco, “Os contos son animais solitarios”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 27
outubro 2011, p. 38.
Entrevista a Manuel Rivas con motivo da saída do prelo desta obra. Nela saliéntase que
o volume reúne todos os seus relatos breves escritos dende hai vinte anos. Explica que
están corrixidos, pero non reescritos e analiza a súa carreira como escritor.
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- Roberto G. Méndez, “Escribir un cuento es como sostener una cerilla encendida hasta
que te quema los dedos”, El Correo Gallego, “Esta boca es mía”, 28 outubro 2011, p.
64.
Faise una reflexión sobre a sentenza “Escribir un cuento es como sostener una cerilla
encendida hasta que te quema los dedos”, frase que dixo Manuel Rivas nunha entrevista
de El Ideal Gallego co gallo da presentación da recompilación dos seus contos.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 391,
“Libros”, 10 novembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 353, “Letras galegas”,
19 novembro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que reúne todos os relatos do autor e que se trata dunha “pescuda no enigma
humano”. Tamén se selecciona Vaia Tropa (2011), de Antón Cortizas.
- Jaureguizar, “Onde se meteron?”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, “Libros”, 12
novembro 2011, p. 58.
Faise eco da publicación desta obra e celébrase a decisión de acoller nela a produción
contística de Manuel Rivas.
- Ana Rodríguez Fischer, “Entre Cuentos”, El País, “Babelia”, n.º 1049, “Libros”,
“Reportaje”, 30 decembro 2011, pp. 12-13.
Logo de mencionar outros autores de contos pertencentes ao sistema literario español,
faise referencia á publicación desta antoloxía dos contos de Manuel Rivas.
VV. AA., Obras breves de imaxinación. Premios de relatos “Mulleres Progresistas”
2007-2011, A Coruña: Baía Edicións, 2011, 397 pp. (ISBN: 978-84-9995-012-9). n
Obra recompilatoria que contou coa colaboración da Concellaría de Igualdade e
Xuventude do Concello de Vigo e que recolle quince pezas breves de once autoras
gañadoras, finalistas e mencións especiais do Iº, IIº, IIIº e IVº Premio de Relatos
“Mulleres Progresistas”, dos que da edición de 2007 se inclúen os que seguen:
- Rosa María Llorente Suárez, “Mans coma nubes”, primeiro premio, pp. 15-44.
A protagonista reflexiona sobre a súa vida, as historias de amor que viviu, os prexuízos
da xente, o sexo como algo prohibido para as mulleres e critica a hipocrisía desas
persoas que só se moven por aparencias. É unha pintora de éxito, fai os seus cadros
como ela di “escupindo neles” e, porén, pagan unha fortuna por eles, simplemente pola
súa firma. Ao final decátase de que viviu a vida sempre como lle apeteceu,
independentemente da opinión dos demais, e sen precisar de ninguén, de ningún home e
que só co seu corpo e a súa mente conseguiu todo o que quixo.
- Pilar Ortega Pereiro, “O sono de peneque”, segundo premio, pp. 45-70.
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Carolina, unha muller xa adulta , orfa de nai e de pai, quere recuperar a súa “nai
adoptiva”, Lupiña, que ingresou nun convento de monxas. Para conseguilo compórtase
como unha meniña, inventando que se lle aparece o seu avó morto. Recorre a Emilio, o
mozo de Lupiña, o que é para ela o seu pai. Co pretexto do avó, pretende xuntarse outra
vez con estas dúas persoas e volver sentirse libre, como o facía cando era cativa e estaba
rodeada dos seus seres queridos.
No que respecta á edición de 2008 os textos seleccionados son os que seguen:
- Fátima Peón Torres, “Miserere”, primeiro premio, pp. 73-100.
Relata a vida nunha aldea, en Fontán, unha vila tranquila que se viu manchada por unha
serie de traxedias. A historia céntrase na vida dunha familia que se atormentou sempre
pola perda dun dos seus fillos, a posterior morte por accidente do pai, para rematar cun
crime paixonal cometido polo único fillo vivo destes. Pero, sorprendentemente, unha
vez pasado isto, todo segue igual na aldea.
- Clara do Roxo, “Surrealidades”, segundo premio, pp. 101-118.
A protagonista desta historia é vítima do acoso laboral, narra as continuas humillacións,
desprezos e ofensas que sofre cada día no seu traballo por parte do seu xefe e
compañeiros. Estes abusos lévana a sumirse nunha profunda depresión.
- Mar Guerra Cid, “Pel de pataca”, terceiro premio, pp. 119-134.
A protagonista, unha muller atormentada pola vida que leva, decide cambiar, abandonar
todo e comezar a súa vida dende cero. Nai de tres fillos, cun marido que menospreza
todo o que fai, que a trata como unha escrava e polo que xa non sente nada, séntese
explotada tanto dentro como fóra da súa casa. Ante tal sentimento e co fin de volver a
ser feliz decide poñer fin a este sufrimento e marchar.
- Josefa Esperanza Mandado Estévez, “Renovación”, finalista, pp. 135-154.
A protagonista desta historia padece unha enfermidade mental, esquizofrenia. Inmersa
na fase de recuperación, decide pasar uns días nun hotel afastado, co fin de atopar a
tranquilidade que tanto precisaba. Durante a súa estancia no hotel, sente que volve sufrir
alucinacións e que estas nunca desaparecerán, polo que decide suicidarse. Pouco
despois descúbrese que todo o que ela cría que estaba a imaxinar, ocorrera naquel hotel.
- María Cristina Pavón Mauriz, “Farakha”, finalista, pp. 155-183.
Cóntase a viaxe inacabábel dun grupo de amigos. Nun día de calor insufríbel teñen que
percorrer unha parte da India nun tren, chamado Farakha, en condicións pésimas.
Da edición de 2009 inclúense os textos de:
- María Cristina Pavón Mauriz, “Terapia mnémica”, primeiro premio, pp. 187-214.
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Relátase a historia dunha muller que padece alzhéimer, que pouco a pouco vai
esquecendo a súa vida, pero, antes de que isto ocorra, quere ir recordando paso a paso
como foi esta, axudándose dun caderno no que anotou todo aquilo que quería lembrar.
- María Xosé Castelo Lestón, “O último abril”, segundo premio, pp. 215-248.
A protagonista, nun comezo, recapacita sobre a súa vida, a morte, invádea o temor a
desaparecer algún día e sente angustia polo paso do tempo... Deixa a súa parella e
descobre que a súa afillada, para ela case unha filla, ten cancro e quédanlle poucos días
de vida. É a partir disto, cando decide deixar a un lado eses pensamentos negativos e
gozar o tempo que lle queda coa súa afillada. En definitiva, pretende durante eses días
vivir.
- Teresa Barberena Fernández, “Tesalónica”, terceiro premio, pp. 249-264.
O título coincide co nome dunha das súas protagonistas, Tesalónica, como a cidade
grega. Dende un comezo este nome tróuxolle un mal fado e a súa vida viuse marcada
por un terríbel sufrimento, a morte do seu irmán, da súa nai, o desprezo do seu fillo...
Por todos estes motivos, nunha das poucas decisións que tomou durante a súa vida,
púxolle á súa filla o nome de Leuteria, a narradora do relato, para que este lle permitira
a cativa ser libre e vivir, cousa que ela nunca conseguira.
- Mª Cristina Pavón Mauriz, “Coherencia”, mención especial, pp. 265-286.
As persoas protagonistas reciben o nome de A, B e C e a súa relación compárase cunha
relación matemática. A e C son grandes amigas, pero A ten unha pésima relación con B,
que é o mozo da primeira. Nun comezo dáse a seguinte explicación: se C quere a A, ten
que querer a B, pero a relación entre estes é imposíbel, polo tanto C acaba por romper a
relación coa súa mellor amiga. Chégase á conclusión que as relacións matemáticas en
ocasións funcionan.
Por último, da cuarta edición, celebrada en 2010, inclúense os textos de:
- Beatriz Lorenzo López, “Bonecas”, primeiro premio, pp. 289-312.
Os dous protagonistas, Amelia e o seu marido, chegan á aldea onde esta se criou. A
partir deste momento ocorren unha serie de acontecementos que provocan que o marido
comece a sospeitar. Acábase descubrindo que Amelia matou a tres persoas a causa dos
celos que sufría e que unha das vítimas foi unha rapaza que tivera unha relación co seu
marido actual. Este decide acabar con todo matándoa.
- María Cristina Pavón, “Ruído branco”, segundo premio, pp. 313-334.
A protagonista deste relato está vivindo un momento de gran soidade cando descobre
por casualidade nunha canle da televisión unha persoa idéntica a ela. Comeza a partir
dese momento a encontrar moitos “Eus” con facianas diferentes que a aconsellan sobre
que debe facer na vida, o que lle permite ir decatándose das súas distintas identidades.
Ao final do relato, a moza atópase dentro dunha casa da que non pode saír acompañada
dun grupo de xente. Sente medo nun primeiro momento, pero a situación remata por
gustarlle, xa que lle permite abandonar esa soidade que tanto a angustiaba nun comezo.
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- María Xosé Castelao Lestón, “O carteiro”, terceiro premio, pp. 335-380.
Cóntase, de xeito paralelo, a vida de dúas persoas que resultan ser unha parella que
acaba de pór fin á súa relación. El fora un neno feliz que se convertera nun cantante de
éxito e ela sufrira moito durante a súa infancia debido a que presenciara a morte de seu
pai a mans duns militares. Isto marcouna para toda a vida e acabou converténdose
nunha muller triste que fixo da súa separación un auténtico inferno. Remata o relato coa
volta da muller a Galicia, o único lugar no que conseguira estar feliz e tranquila.
- Soledad Agra Tuñas, “Miseria”, mención especial, pp. 381-397.
Amósanse mulleres de diferentes xeracións que son maltratadas, tanto física como
psiquicamente, polas súas parellas.
Referencias varias:
- Ramón Nicolás, “Obras breves de imaxinación”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
446, “Letras en galego”, “Libros para regalar”, 24 decembro 2011, p. 24.
Indícase que este volume recolle os relatos galardoados nas catro primeiras
convocatorias dos Premios Mulleres Progresistas. Destácase que estes premios apostan
por incentivar a presenza da muller no ámbito literario e que acollen tanto autoras
recoñecidas coma novas voces.
Vila Pernas, Miguel, Na mesa con Cunqueiro. Antoloxía gastronómica e literaria,
Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, maio 2011, 50 pp. (DL: VG-4732011). u
Escolma de fragmentos de diferentes obras de Álvaro Cunqueiro (Mondoñedo, 1911Vigo, 1981) nas que se fai referencia á gastronomía galega. Cómpre sinalar que nestes
fragmentos están destacados tipograficamente, con versaleta e cor vermella, os termos
de restauración, nomeadamente pratos e comidas. Comézase con dous textos a xeito de
introdución: “Cunqueiro, pan e compango”, de Ramón Villares; e “Bo proveito,
amigos”, de Miguel Vila Pernas. O primeiro fala de Cunqueiro como escritor
gastronómico e afirma que este libriño “contén unha antoloxía da sapienza
gastronómico-literaria”. O segundo detalla as características desta escolma e comenta a
importancia da gastronomía galega na obra xornalística, nas novelas, nos contos e nas
narracións de Cunqueiro. A seguir conta con seis apartados nos que se divide esta
antoloxía gastronómica: “O noso menú”, “Abrindo apetito”, “Para facer boca”, “Prato
forte”, “Sobremesas” e mais “Carta de viños”; e péchase coa “Bibliografía” na que se
indican todas as obras de Cunqueiro das que se tiraron os textos para esta edición e que
son: A cociña galega (1973), As crónicas do sochantre (1956), El pasajero en Galicia
(1979), Escola de menciñeiros (1960), La bella del dragón (1991), La cocina cristiana
de Occidente (1981), Merlín e familia (1955), Os outros feirantes (1979), Si o vello
Sinbad volvese ás illas (1961), Teatro venatorio y coquinario gallego (1958), Viaje a
Lugo (2011), Viajes imaginarios y reales (1986), Viajes y yantares por Galicia (2005),
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Vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca (1973) e mais Xente de aquí e de
acolá (1961). En xuño de 2011 saíu unha segunda edición do volume.
Referencias varias:
- E. P., “Una exposición muestra en Santiago el universo creativo e íntimo de
Cunqueiro”, La Opinión, “Cultura”, 24 maio 2011, p. 62.
Menciónase a publicación de Na mesa con Cunqueiro. Antoloxía gastronómica e
literaria (2011).
- Xosé Gago, “A Cociña do Paraíso”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 866, “De Lorean de
Bois”, 29 maio 2011, p. 13.
Explícase a aposta do Consello da Cultura Galega por Álvaro Cunqueiro como
gastrónomo.
- Xurxo Fernández, “Cunqueiro”, El Correo Gallego, “Crisol”, 30 maio 2011, p. 56.
Coméntase a saída do prelo do libro gastronómico Na mesa con Cunqueiro, iniciativa
do Consello da Cultura, para celebrar o centenario de Álvaro Cunqueiro.
- José Manuel García Iglesias, “Na mesa con Cunqueiro”, El Correo Gallego,
“Opinión”, “Notas de actualidad”, 2 xuño 2011, p. 2.
Fálase da presentación desta obra realizada con motivo do centenario do nacemento de
Álvaro Cunqueiro. Recórdase a presenza da cociña galega na obra deste escritor.
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 170, “Leer y oír”, xuño 2011, p. 7.
Sección fixa na que se anuncian novidades editoriais, entre elas esta antoloxía do
Consello da Cultura Galega; e O papaventos de Laura, de María Canosa, que conseguiu
o VIII Premio de Ilustración e Narración Pura e Dora Vázquez de Literatura Infantil e
Xuvenil.
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II. POESÍA
II.1. POETAS GALEGOS
Anido, Iria, Cambio de estrela, Santa Comba: TresCtres Editores, col. VarilongoPoesía, n.º 11, 2011, 70 pp. (ISBN: 978-84-92727-19-3).
Poemario de Iria Anido que conta con ilustracións de Xan Eguía. A autora opta polo
verso libre, as máis das veces breve, para deseñar distintas situacións: a soidade
ontolóxica do ser humano, a xestación das palabras e dos sentimentos (amor, medo,
tristura…), o paso dos días, o nacemento dunha cativa, Marcela, ou a propia concepción
da escrita (“Son poeta insegura”), chegando por veces ás chiscadelas metapoéticas (“Xa
aquí/ a piques de escribir/ os versos que me delaten.”). Todo o poemario concíbese
cunha linguaxe sinxela e afectiva, ligada en moitas ocasións á memoria e ás
experiencias da infancia, chegando incluso algún poema narrativo a lembrar un inicio de
conto. A recorrencia ao campo léxico dos planetas e estrelas é un dos leit motiv do
poemario que consegue que o lectorado volva a ollada ao título, pechando a estrutura. O
último dos textos do libro opta pola vehiculación en prosa, ligada a unha dicción
netamente narrativa.
Referencias varias:
- Marisa Vidal Collado, “Anido, Iria; Eguía, Xan, Cambio de estrela, TresCtres, Santa
Comba, 2011. 70 páx. Varilongo/poesía”, Encrucillada, n.º 173, “Libros chegados”,
maio-xuño 2011, p. 117.
Coméntase que o poemario intimista Cambio de estrela, de Iria Anido, está escrito a
catro mans e está ilustrado por Xan Eguía.
Blanco, Carmen, Un mundo de mulleres (fragmentos), Cesuras-A Coruña: Biblos Clube
de Lectores, col. Mandaio, n.º 44, 2011, 96 pp. (ISBN: 978-84-15086-11-6).
Conxunto de poemas de Carmen Blanco (Lugo, 1954) que se inicia cunha dedicatoria a
Claudio e uns versos que sinalan que non hai soños imposíbeis. Séguelle unha
fotografía e unhas referencias biobliográficas da autora. Estruturado en sete partes
(“Aquís”, “A metade do mundo”, “Nas orixes do mundo”, “No amencer mediterráneo”,
“Na alba atlántica”, “No mundo galaico” e “Na luz do mundo”), cada unha delas van
precedidas dun pequeno verso. Trátase de cento cinco poemas intitulados,
caracterizados pola irregularidade dos versos e a extensión dispar, que homenaxean á
muller, para defender unha postura de liberdade ante á vida e o amor, cargada dun
profundo erotismo e sensualidade. As moitas e diversas mulleres que se poden ver no
poemario distínguense en mulleres reais (Rosalía de Castro, Virginia Woolf, María
Mariño, María Balteira...), mulleres mitolóxicas (Pandora, Andrómaca, Afrodita,
Casandra, Penélope...) e mulleres imaxinadas (A señora dos Grandes Ollos, a señora da
Árbore, a señora dos Animais,...). A voz poética preséntase, polo xeral, en primeira
persoa do singular ou do plural (“Vivo como eva”, “Iniciámonos xuntos nos misterios
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do amor”, “Amo a irmandade”, “Non somos suicidas” etc.), no que a linguaxe tamén
pretende ser unha canle máis de comunicación para comprometerse a prol da igualdade
entre sexos.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Por un mundo libre”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 384,
“Libros”, 22 setembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 346, “Letras galegas”, 1
outubro 2011, p. 7.
Sinálase que este poemario ofrece unha relectura da historia e da tradición occidentais
“dende claves identitarias de xénero”; polo que se fai unha revisitación de personaxes
reais ou do imaxinario lendario e relixioso que poñen de relevo o papel protagonista das
mulleres na vida. Indícase que polos seus poemas aparecen, entre outras, as galegas
María a Balteira, Rosalía de Castro ou María Mariño.
- Ramón Nicolás, “De amantes e mulleres”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 443,
“Letras en galego”, 3 decembro 2011, p. 9.
Indícase que este é un poemario que ten como obxectivo derrubar os sexismos e odios e
de facer unha homenaxe ao amor, á liberdade e á fraternidade. Dise que constitúe un
achegamento á presenza feminina ao longo da historia até o presente, polo que se
salienta a visión persoal dunha muller que dialoga para someter o universo das súas
conxéneres a un proceso de literaturización, co que consegue recrear a vida de mulleres
anónimas, das que só viviron na literatura ou daquelas pertencentes ao mundo
mitolóxico, lendario ou relixioso.
Bouza, Pablo, Na intimidade do azougue, premio XXXVI Edición do Certame Literario
do Concello de Vilalba, A Coruña: Edicións Espiral Maior, 82 pp. (ISBN: 978-8492646-38-8). n
Poemario de Pablo Bouza (Fene, 1965) que trata das experiencias e vivencias do “eu”
lírico durante un verán. Estrutúrase en cinco partes. Na primeira delas céntrase na noite
e no silencio, no momento do traballo. Na segunda, o espazo trasládase á praia e dáse
conta das transformacións que vai apreciando nos fillos. A terceira parte, situada en
Londres, presenta un contido máis social, con referencias á emigración e á vida rural
fronte á urbana. As dúas últimas teñen como temática principal a sexualidade e o amor,
co que o ton se volve máis intimista.
Recensións:
- M. J. Rico, “O fenés Pablo Bouza publica con Espiral Maior o seu cuarto libro de
poemas”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 16 outubro 2011, p. 13.
Dáse noticia da publicación en Espiral Maior do poemario de Pablo Bouza, Na
intimidade do azougue, gañador do premio literario que convoca o Concello de Vilalba.
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Coméntase que o que se pretendeu facer no poemario foi un álbum fotográfico do verán,
con imaxes moi fortes e explícase a estrutura e contido do poemario.
Referencias varias:
- Marta García Márquez, “Un verán de 2011 feito poesía”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 24 novembro 2011, p. 12.
Fálase deste poemario e cualifícase de diario fotográfico que pasa dunha casa entre a
herba ao rebumbio de Londres, para rematar centrándose no amor.
Caneiro, Xosé Carlos, Despois de ti, a chuvia, Vigo: Editorial Galaxia, novembro
2011, 55 pp (ISBN: 978-84-9856-398-4). Inclúe CD.
Libro de poemas de Xosé Carlos Caneiro (Verín, 1963) que comeza cun paratexto en
forma de “Introdución” na que o autor se lembra dos seus comezos no mundo da
literatura e dos seus mestres Antón Tovar e Luís Pimentel e onde cualifica este volume
como libro de versos e cancións e asemade define á poesía como “o que fai mover o
silencio”. Este poemario conta con corenta e sete poemas, titulados en galego con
introdución tamén do inglés e do español, que comeza co titulado “Constancia do
regreso” e remata con “Despois de ti, a chuvia”, que dá título ao poemario. Estamos
perante unha reflexión sobre a poesía e o amor con versos de amor, desamor, gozo e
fracaso con algúns acenos á prosa e con referencias cinematográficas (A gata sobre o
tellado de zinc con Elisabeth Taylor, Casablanca con Bogart ou Perdición de Billy
Wilder), musicais (The Eagles, Jackson Brown, Leonard Cohen, Sinatra ou The Beatles)
e tamén a obras literarias como Madame Bovary ou a literatos como Charles Baudelaire,
Fernando Pessoa, Marcel Proust ou Luís Cernuda.
Referencias varias:
- Dolores Vilavedra, “Rosalía e as baleas”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 16 decembro 2011, p.11.
Entre outras obras literarias, dáse conta da saída do prelo desta que agora nos ocupa e
convídase ao lectorado a redescubrir a Xosé Carlos Caneiro.
- Xesús Fraga, “A literatura existe porque primeiro foi poesía cantada”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 21 decembro 2011, p. 39.
Reprodúcese unha conversa con Xosé Carlos Caneiro co motivo da presentación desta
obra. Nela reivindícase o seu labor como poeta e a concepción da poesía como música.
Castro López, Víctor, Muxicas dun arousán. Latexos VI, introd. do autor, Pontevedra:
El Taller del Poeta, xullo 2011, 203 pp. (ISBN: 978-84-15144-50-2).
Este poemario de Eduardo Víctor Castro López inclúe novecentas corenta e catro
composicións breves que recollen as experiencias vitais do autor. De carácter, polo
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tanto, autobiográfico, aborda temáticas ben diversas, dende o amor á Lingua, á paisaxe,
ou a saudade. Non faltan as referencias micolóxicas, pinceladas histórico-culturais, e
crenzas ideolóxicas. Destaca “o humor” e incluso o “tremendismo” presente nestas
composicións. Inclúe un primeiro apartado “Portelo do autor” (pp. 15-19), no que o
autor se dirixe ao lectorado explicando os datos máis relevantes da obra que segue, e
inclúe, un “Epílogo” (pp. 195-196), onde o autor se dirixe novamente ao lectorado,
despedíndose ao tempo que anuncia que volverá en futuras publicacións.
Referencias varias:
- Miriam Cancela, “A Feira do Libro de Vigo estima as súas vendas en 200.000 euros”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 11 xullo 2011, p. 36.
Informa de que na 37ª edición da Feira do Libro de Vigo os libros máis vendidos foron
In vino veritas, de Francisco Castro, Non hai noite tan longa, de A. Fernández Paz;
Todo é silencio, de Manuel Rivas; Os Megatoxos e Os Bolechas.
- Álvaro Agulla, “O libro é un compendio de pensamentos e reflexións curtas sobre a
miña vida”, Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, 21 outubro 2011, p. 18.
Reprodúcense as verbas de Víctor Castro López na presentación desta obra no museo
Torres de Marín. Sinálase que fala da cultura, da xente, das paisaxes e doutros temas de
Marín.
Domínguez Alberte, Xoán Carlos, Materia Infinita, Santiago de Compostela: Librería
Follas Novas/ Follas Novas Edicións, col. Libros da Frouma, n.º 61, maio, 2011, 102
pp. (ISBN: 978-84-92794-39-3).
Poemario de Xoán Carlos Domínguez Alberte (Escudeiros, Ramirás, 1966) que propón,
a través da lectura dos seus versos, botar unha ollada ás lembranzas da infancia. Para iso
constrúe un conxunto de poemas que, de maneira case autobiográfica, recupera estratos
das súas vivencias infantís. Pódense diferenciar dúas partes dentro do volume: unha
primeira parte intitulada “Boa esperanza” (pp. 11-51), e unha segunda intitulada
“Encarnación” (pp. 53- 81). Na primeira parte os poemas incluídos abordan diferentes
momentos da paternidade e das vivencias infantís, que van dende o momento da
concepción e do parto até os primeiros momentos da nenez, cos xogos, os contos, as
primeiras palabras ou a lactancia. Na segunda parte, e tal como o seu título indica, o
autor revive a través das vivencias da súa filla, as propias experiencias infantís nun ton
constante de nostalxia. É importante destacar que nesta segunda parte, ademais de
poemas, inclúe tamén relatos e pictogramas entre as súas composicións. En definitiva, o
autor evoca a infancia no seu poemario como un lugar da memoria, da liberdade e da
inxenuidade, facendo constantes alusións á lingua e á terra galega como un lugar de
pertenza.
Recensións:
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- Ramón Nicolás, “Xeografías interiores”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 424,
“Letras en galego”, 23 xullo 2011, p. 11.
Indícase que este poemario é un retrato do espazo agrario da infancia do autor dende
unha visión real e en clave autobiográfica. Sinálase que está inspirado nunha cita de
Valente (“convertir la palabra en la materia”) e que nel aparece a concepción da materia
como lingua. Coméntase que se presenta un mundo simbólico configurado a través
dunha heteroxénea modalidade de formas, como poemas, prosas, adaxios ou sentenzas.
Menciónase que na primeira parte abondan os versos curtos, a xeito de diario, centrados
na descrición poética, mentres que na segunda son longos, en secuencias máis
narrativas, para a descrición dos espazos rescatados da memoria e que axudan a
construír o mundo interior do autor, onde se lle dá importancia á educación sostida en
valores como a liberdade e a lingua, e, así, o texto está ateigado de exemplos do dialecto
ourensán ou localismos de Ramirás. Finalmente, destácanse outros poemas sonoros,
rítmicos e intensos, o que converte a última parte nunha espiral poética baseada na
microtoponimia.
- Baldo Ramos, “Palabras deshabitadas con nenos ao fondo. Xoán Carlos Domínguez
Alberte: Materia infinita”, A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico,
n.º 87, tomo III, ano XXII, “Publicacións”, xullo-agosto-setembro 2011, pp. 135-138.
Saliéntase que nesta obra aparece a aldea como paraíso, metáfora de Galicia e da
resistencia fronte á castelanización. Indícase que o autor fala nestas composicións dun
paraíso posíbel que non se dá por perdido. Coméntase que o poemario se presenta
dividido en dúas seccións con poemas sobre a experiencia de ser pai, recreándoa dende
o máis mínimo detalle en poemas breves; con textos máis épicos e discursivos. Dise que
a primeira sección parte dunha concepción estática do tempo, fronte á segunda, na que
se olla o presente dende o pasado. Ponse de relevo que a linguaxe empregada tenta ser
reivindicativa e plástica.
Referencias varias:
- Vanesa Oliveira, “Sesión de baño e masaxe”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 15 xuño 2011,
p. 28.
Fálase do poemario Materia infinita, do profesor Xoán Carlos Domínguez Alberte, a
raíz da súa saída do prelo.
- Xoán Carlos Domínguez Alberte, “De ‘Materia infinita”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 18
xuño 2011, p.32.
Acóllese nesta sección fixa a composición “En cada berro seu...”, pertencente ao
poemario Materia infinita, de Xoán Carlos Domínguez Alberte.
- Xoán Carlos Domínguez Alberte, “De ‘Materia infinita”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 19
xuño 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “O idioma configura...”, pertencente ao
poemario Materia infinita, de Xoán Carlos Domínguez Alberte.
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- A. Baena, “Alberte: ‘A poesía é como unha inxección en vena de adrenalina”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 25 novembro 2011, p. 11.
Dáse noticia da presentación do libro de poemas Materia infinita, de Xoán Carlos
Domínguez Alberte.
Domínguez Romero, Francisco, Poemas de inverno, ilust. de Virxilio, limiar de Xosé
Luís Santos Cabanas, Santiago de Compostela: Librería Follas Novas/Follas Novas
Edicións, col. Libros da Frouma, n.º 59, febreiro 2011, 89 pp. (ISBN: 978-84-92794-348).
Poemario da derradeira etapa lírica de Francisco Domínguez Romero (Ferrol, 1939Santiago de la Ribera, 2005), que se inicia cun limiar de Xosé Luís Santos Cabanas e
que se pecha cun apuntamento biográfico. Santos Cabanas encabeza o limiar, que lle
pediu un fillo do poeta, coa cita que aparece na lápida de John Keats e preséntao baixo a
forma dunha carta na que lembra momentos da vida do seu amigo Domínguez Romero
e analiza o poemario á luz de verbas e poemas de Sophia de Mello Breyner, William
Wordsword e Ruy Cinatti. Anteceden aos poemas citas de Teixeira de Pascoaes, Rosalía
de Castro, Sophia de Mello Bryner Andresen e Carlos de Oliveira. Poemas de inverno
componse de micropoemas e poemas breves unidos pola presenza de elementos
atmosféricos referidos ao inverno. Abrangue variadas temáticas e dedica loanzas a
distintos lugares, sobre todo da xeografía galega, como Finis-terrae, o monte Pindo, a
illa de Arousa e a lagoa de Antela, entre outros; homenaxes a persoas coñecidas e a
figuras de renome, como Ernesto “Che” Guevara. Tamén está presente a preocupación
polo feito poético e presenta intertextualidades coa obra de Carlos Casares, Ernesto
Guerra da Cal, Safo de Lesbos e Rabindranath Tagore, entre outros. O volume péchase
cun apuntamento biobibliográfico, no que se reproducen opinións de amigos seus. O
volume está compañado das ilustracións de Virxilio (nome literario de Virxilio Eduardo
Fernández Cañedo, Ourense, 1925-2011).
Recensións:
- Xosé Luís Santos Cabanas, “De ninguén o poema”, A Trabe de Ouro. Publicación
galega de pensamento crítico, n.º 86, tomo III, ano XXII, “Publicacións”, abril-maioxuño 2011, pp. 119-121.
Indícase nunha nota que este é un texto que se leu na presentación de Poemas de
inverno, de Francisco Domínguez Romero, na editorial Follas Novas de Santiago.
Comézase explicando o emblema das Redes Escarlata e o que é esta asociación, da que
forman parte tanto Xosé Luís Santos Cabanas como Domínguez Romero. Esa máxima,
“Nós tamén navegar”, provén do título dun artigo de Francisco Fernández Rei.
Coméntase a emoción que sente polo encargo de escribir unhas liñas sobre este libro e
por desvelar a súa lectura persoal, entendendo que existen moitas outras, xa que a obra
de arte é polisémica. Infórmase de que unha carta que lle escribiu o autor deste texto a
Domínguez Romero é a que fai de limiar de Poemas de inverno. Anímase ao lectorado a
que se achegue a este libro de poemas e aos demais deste autor, que amaba a Keats e a
Rosalía, porque, segundo se di, paga a pena.
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- Marga Romero, “Tal como na auga”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 386,
“Libros”, 6 outubro 2011, p. VI.
Coméntase que este poemario utiliza a palabra para achegarse ao haiku, para subliñar a
sinxeleza da frase e para presentar as certezas que afirman ao autor a través da súa
escrita. Destácanse como liñas temáticas principais a certeza da morte e a volta á
infancia. Sinálase que o limiar é do poeta Santos Cabanas.
Enríquez, Rosa, Desobediencia, limiar Anxo Angueira, Vigo: Q de Vián Cadernos, col.
A Porta Verde do Sétimo Andar, n.º 4, 2011, 41 pp. (ISBN: 978-84-15164-22-7).
Libro de poemas de Rosa Enríquez (A Rúa, 1969) que se abre cun limiar asinado por
Anxo Angueira, quen compara a escrita desta autora coa de Rosalía de Castro, destaca a
influencia de Alain Badiou e menciona os xogos de diferenzas que existen nesta obra.
Comeza o poemario cunha cita de Leonard Cohen tirada de A enerxía dos escravos:
“Convidei un home a cear./ Non quixo mirarme os ollos./ Comeu en paz”. A
continuación, a obra estrutúrase en catro partes, cos seguintes títulos: “Poemas que non
din nada”, “Poemas que din todo”, “Des morceaux d’amour et tristesse” e “Quelques
morceaux pédagogiques”. A través dos textos desenvólvese a un diálogo poético entre
Pauline e Antoine poboado de metáforas de animais (os tigres, o bufálo, a hiena…) e
onde cobran forma temas como a resistencia á dominación, a paixón, o instinto, a
pornografía, a revolta, o asasinato, Libertaria… e onde a lingua galega se mestura co
francés.
Referencias varias:
- X. M., “Para min, a desobediencia é un acto ético”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “A pie de calle”, 30 setembro 2011, contracuberta.
Dáse noticia da presentación do libro de poemas Desobediencia, de Rosa Enríquez, que
fala da necesidade de romper coa palabra e pasar á acción.
Escribano, Dara, Espida ao vento, Vigo: Asociación Galega para a Cultura e a
Ecoloxía, col. Escritores populares, vol. XXI, 2011, 60 pp. (ISBN: 978-84-87904-96-7).
u
O poemario de Dara Escribano é unha colección de corenta e unha composicións
seleccionadas en lingua galega nas que se mesturan vivencias intimistas e persoais da
autora, con outras relativas á natureza e á paisaxe da terra galega. As composicións
caracterízanse por ser breves, de verso curto e empregar unha linguaxe sinxela. Abordan
diferentes temáticas, como a ausencia, a soidade, a morte ou o amor. Estes poemas
acompáñanse de doce ilustracións (fotocopiadas en branco e negro), que recollen
diferentes motivos e elementos paisaxísticos da autoría da poeta. Finalmente, o
poemario ofrece un currículo da autora no que se destaca tanto a súa actividade
creadora, como a súa participación en diversos concursos literarios de poesía, novela
breve de ficción e contos infantís.
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Fernández Abella, Xoán Xosé, Poemas de amor, loanza, condena e outros, limiar:
Xesús Alonso Montero, Santiago de Compostela: Librería Follas Novas/ Follas Novas
Edicións, col. Os libros do loureiro, setembro 2011, 181 pp. (ISBN: 978-84-615-35019).
Libro de poemas de Xoán Xosé Fernández Abella (Monforte de Lemos, 1933), cuxa
poesía é seguidora da poesía tradicional galega, de diversa temática e na que destaca o
soneto, aínda que utiliza moitas outras formas. O limiar, titulado “Palabras de gratitude
para un poeta”, é da autoría do profesor Xesús Alonso Montero, o cal nos fala da
poética do seu amigo Fernández Abella, centrándose de maneira especial neste
poemario. O título do poemario fai referencia ás catro partes en que se divide este libro
de cento vinte e sete poemas titulados, que aparecen en cada parte por orde cronolóxica
dende 1955. A primeira parte, titulada “Amor”, contén vinte e cinco poemas de amor,
moitos dedicados a membros da súa familia e amigos e a elementos da natureza. A
segunda parte, titulada “Loanza”, é a máis extensa, con setenta e sete poemas. Lembra
aquí a poetas que foron vítimas da sociedade, como Manuel Curros Enríquez, ou da
Guerra do 36, como Federico García Lorca e Roberto Blanco Torres, tamén poetas.
Recorda, ademais, a poetas aos que considera mestres, como Rosalía de Castro, Manuel
Antonio ou Celso Emilio Ferreiro, e outros que morreron en pleno vigor creativo, como
Lorenzo Varela, Antonio Tovar, Manuel María ou Xela Arias. Tamén hai algún poema
dedicado aos premiados en varios certames literarios, ao grupo musical A Quenlla ou a
Santa Marta de Ortigueira. A terceira parte, titulada “Condena”, consta de dezaoito
poemas breves satíricos nos que se critican as guerras, a certos ditadores como Pinochet,
os días comerciais como o día da nai, sucesos como o afundimento do Prestige, a
violencia de xénero, retratos como o do ex-presidente Aznar ou ao Partido Popular. A
última parte, “Outros poemas”, consta de sete poemas de diferente temática, como unha
elexía a Antonio Rivera Losada, un poema dedicado aos paxariños e algún outro
existencial. O libro pecha cun apartado titulado “Obras de Xoán Xosé Fernández
Abella”, no que se recollen os seus traballos individuais (bilingües e galegos), os
traballos colectivos, as súas traducións e outras obras. Finalmente, recóllese unha ampla
bibliografía sobre este autor.
Fernández Naval, Francisco X., Suite Dublin e outros poemas, Santiago de
Compostela: Librería Follas Novas/ Follas Novas Edicións, col. Libros da Frouma, n.º
66, novembro 2011, 78 pp. (ISBN: 978-84-695-0164-1).
Recompilación de poemas de Francisco X. Fernández Naval (Ourense, 1956), que
escribiu entre 1993 e 2010. Na súa “Nota do autor” que abre o volume sinala as orixes
comúns dos poemas que o conforman coa excepción do principal, que dá título ao
poemario. Indica asemade que esa composición, “Suite Dublín”, foi creada en marzo de
2010 durante a súa estadía en Irlanda, en medio de lecturas de William Butler Yeats,
Seamus Heaney e Luz Pozo Garza. Estruturado ao redor de catro seccións, comeza coa
“Suite Dublín”, que recolle sete composicións, as dúas primeiras sen título, emprazadas
na cidade irlandesa. O ritmo é lento e a voz poética refire a súa estadía e sitios onde a
paz o cobre todo. Nunha das composicións describe unha muller durmindo e a
configuración dos versos semella lembrar o seu corpo. O seguinte apartado é “Outros
poemas” e recolle un total de vinte e nove composicións poéticas e tres máis breves en
prosa. A maioría delas leva engadido ao final un apuntamento sobre a data e sitio na que
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foron compostas. “Corazón dividido” aparece grafada con caracteres maiúsculos e trata
sobre os bombardeos da guerra de Kosovo. “Ondas do ximprón” e “Ximprón” son dous
poemas dirixidos á loita contra a marea negra do Prestige. Algúns poemas están
dedicados a escritores como Antón Avilés de Taramancos, (“Corazón Simbad”, “VEU a
visitarme o mar”); Luísa Villalta (“Hama”, que consta de cinco estrofas e saíu ao prelo
no catálogo da exposición do Colectivo Cultura Solidaria Galega); Roberto Resendiz
Carmona (“Zamora”) e Marcos Valcárcel (“Ser ti”). Outros inclúen citas tiradas de
Rosalía de Castro (“Os arboredos últimos”), Mahmud Darwish (“Non estiven alí e non
obstante”), J. L. Borges (“Mítica”) e Lois Pereiro (“Oitenta xeración no desengano”).
Todos eles seguen variadas liñas temáticas como a amizade verdadeira, os conflitos
bélicos, o esluír do tempo, as viaxes a través do mar, o éxodo, o destino ou a mirada e o
mirar. As tres composicións en prosa, “Os manaciais [sic]do zahorí”, “Taboleiro” e
“Historia de o après la lettre”, analizan traballos como os dos zahorís, obxectos como un
taboleiro ou elementos que compoñen as palabras, como a letra “o”. No seguinte
apartado “Breve inventario musical da pedra”, aparecen diversos parágrafos sobre
determinados obxectos e lugares de Galicia como un reloxo, unha mámoa, unha ponte,
un templo, Becerreá, Ribadavia, Baños de Molgas etc... Pecha o volume o apartado
intitulado “Brincadeira e coda”, que inclúe unha “Oda á empanada” dedicada a
Erundina e súas compañeiras de traballo na Casa da Crega.

Ferreiro, Alfredo, Versos fatídicos (1994-2010), ilust. Alberto Esperante López e Juan
José Nieto, pról. François Davo, Santiago de Compostela: Edicións Positivas, col. Diversos, outubro 2011, 143 pp. (ISBN: 978-84-921162-5-6).
Neste libro reúnense poemas escritos entre o ano 1994 e o ano 2010 por Alberto
Ferreiro (A Coruña, 1969) que, ou ben xa foran publicados, sobre todo en revistas, ou
ben permanecían inéditos. No prólogo, François Davo, que ten publicado obras de
maneira conxunta co autor, reflexiona sobre a obra deste destacando o eclecticismo das
súas influencias estético-literarias (dende Manuel Antonio até Octavio Paz, pasando por
André Breton), que se ven completadas por unha estética persoal de ton surrealista.
Neste sentido, hai que destacar a forte compoñente surrealista que manifestan a maioría
dos poemas recollidos. No poemario pódense atopar textos de forte contido social e
outros de aparente vocación autobiográfica (sobre todo na cuarta parte do libro: “Na
aldea salgada”). Atendendo a cuestións máis formais, destaca a presenza de poemas moi
curtos cabo doutros que ocupan dúas páxinas. Esta variación tamén se atopa na métrica,
xa que o autor combina versos curtos e longos. Os poemas en prosa son maioría e teñen
un carácter fundamentalmente narrativo, ao que contribúen as moitas ilustracións que o
libro contén (obra de Alberto Esperante López e Juan José Nieto), xa que moitas delas
se repiten con pequenas variacións a medida que avanza a lectura. Ademais, contribúen
a marcar claramente a estética do libro xa que son de clara influencia surrealista.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Culto ao vario en marés de palabras”, La Voz de Galicia, “Culturas”,
n.º 446, “Letras en Galego”, “Libros para regalar”, 24 decembro 2011, p. 10.
Dise que se trata dunha obra que agrupa composicións inéditas de Alfredo Ferreiro e
outras que se versionan ou modifican. Coméntase que conta cun limiar a cargo de
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François Davo e con ilustracións de Alberto Esperante. Indícase que presenta unha
perspectiva heteroxénea, tanto en contidos como en formas e estilos. Saliéntase que
unha das característica principais é a visión poliédrica que amosa, ao ofrecer posíbeis
respostas a unha gran cantidade de preguntas que van dende o ámbito do automatismo
creador até a presenza do máis cotián, sen esquecer a evocación memorialística e o
cuestionamento respecto da morte e do seu último sentido.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 392,
“Libros”, 17 novembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 354, “Letras galegas”,
26 novembro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
destácase que se trata dun poemario diverso, froito da frutífera creación do autor.
Tamén se comentan A chave da Atlántida (2011), de Anxo Fariña; Vou ter un irmán!!!
(2011), de María Solar; e A caza do ghazafello (2011), de Denis M.
- Dolores Vilavedra, “Rosalía e as baleas”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 16 decembro 2011, p. 11.
Entre outras obras literarias, dáse conta da publicación desta que agora nos ocupa, da
que se destaca que se trata dun libro misceláneo.
- Miguel Sande, “Poesía de inverno”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 445, “Letras en
galego”, 17 decembro 2011, p. 10.
Infórmase de que esta obra recompila a produción poética de Alfredo Ferreiro dende
1994 até 2010 e que presenta unha temática moi plural.
García, Xosé Lois, Petroglifia. Poemas a Sober, fotografías Xulio Xil, pról. Camilo
Gómez Torres, Noia: Editorial Toxosoutos, 2011, 127 pp. (ISBN: 978-84-92792-62-7).
Poemario escrito por Xosé Lois García (Lugo, 1945). Está integrado por setenta e cinco
composicións dedicadas á terra de Sober, que se acompañan dunha decena de
fotografías de diferentes petróglifos, realizadas por Xulio Xil. No prólogo, Camilo
Gómez Torres fai un resumo da biografía de Xosé Lois García no que reflicte o seu
compromiso como loitador sindicalista e político e coa cultura galega. A continuación
repasa a súa obra literaria, tanto no eido da narrativa, como na do teatro e da poesía,
sendo este último o máis destacábel. Por último, Camilo Gómez Torres comenta o
poemario Petroglifia e repasa a ampla temática dos diferentes poemas. Os primeiros
poemas están dedicados aos petróglifos de Sober, concretamente aos da parroquia de
Proendos e Pinol. Reivindica así o pasado prehistórico ilustrado polos 18 petróglifos
documentados no concello de Sober. Introdúcese no patrimonio artístico deste concello,
que estará presente ao longo de todo o poemario. Tamén as referencias aos produtos
agrícolas e aos alimentos da zona son habituais, por exemplo, no poema “Roscas de
Sober” ou “Viño profanado de Amandi”. Por outra banda atopamos referencias á cultura
espiritual, ás lendas e aos mitos no poema “Pena da Moura de Gundivós” ou dos
oráculos das barcas no poema “Nas marxes do Sil”. Ademais dos cultos e das crenzas
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dos homes prehistóricos, simbolizados cos petróglifos e as mámoas, tamén se reflicte a
relixiosidade cristiá en poemas como “Na igrexa de Proendos” ou “Santa Apolonia,
padroeira dos tiradentes”. Tamén hai referencias á organización social, por exemplo ao
transporte de mercadorías e persoa, aos traballo e oficios (viñateiros, alfareiros,
músicos, augardenteiros, canteiros, arrieiros...). No que respecta ás épocas históricas,
ademais da prehistoria, tamén se alude á cultura castrexa, co poema “Cabeza castrexa na
casa da Pedreira” ou á romanidade en “Doeade romana”, ao medievo coa explotación
dos labregos por parte da igrexa e da fidalguía. Por último, tamén a natureza ten
presenza neste libro, con referencias aos regatos e aos ríos das terras de Sober, por
exemplo en “Río Sil”, aos animais e ás árbores destas terras. Con respecto á métrica,
predomina o verso libre, aínda que tamén hai poemas de métrica tradicional.
Gómez del Valle, Paula, Elos, prólogo Tati Mancebo, Cangas do Morrazo: Edicións
Morgante, 2011, 73 pp. (ISBN: 978-84-15166-12-2).
Libro de fotografías de Paula Gómez del Valle (Ourense, 1974) que se abre cun
paratexto en forma de dedicatoria ao seu pai, polo seu legado, o amor polo mundo da
fotografía, ao seu presente e á súa filla Xiana, xunto cos seus amigos de Ourense e os da
Cidade Salitre, que co seu apoio fixeron que este libro fose posíbel. Acóllense imaxes
en branco e negro; nas que as texturas, os diferentes obxectos, sabores, paisaxes,
animais e expresións faciais se conectan para retratar a Galicia rural, grande e pequena,
antiga e nova, descoñecida en moitos dos seus aspectos polos ollos inexpertos do
lectorado. Apoiando ás fotografías atópanse recollidas composicións realizadas por
diversos escritores como Tati Mancebo (A Coruña, 1969), poeta, tradutora e escritora
do prólogo, no que se analiza o presente libro de fotografías. Xunto coa autora, os
creadores da palabra escrita (Txiki Calvo, Rodrigo Varela, François Davo, Tati
Mancebo, Leon XX, Rock and Roll e Roi) amósanse activos fronte ás mensaxes
transmitidas que afondan en cada xesto, en cada paisaxe, recobrando forza e a viveza
necesaria para que o pobo responda á chamada da Terra, coa “esperanza de que
saibamos devolverlle, con respecto e agarimo, a xenerosidade das súas entrañas”.
Recensións:
- Román Raña, “Conxugar mundos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 394,
“Libros”, 24 novembro 2011, p. VI.
Dise que se trata dun libro fermoso onde o texto se acompaña de excelentes fotografías
e dun prólogo a cargo de Tati Mancebo. Coméntase que texto e imaxe captan o sentido
último das presenzas e que o primeiro complementa, rectifica ou prolonga a segunda.
Finalmente indícase que o lectorado será quen artelle as conexións entre palabra e
imaxe.
Hermo, Gonzalo, Crac, Premio Xuventude Crea 2010, Cangas do Morrazo: Edicións
Barbantesa, 2011, 66 pp. (ISBN: 978-84-938859-1-5).
Breve volume poético do filólogo galego e poeta Gonzalo Hermo (Rianxo, 1987) que
merecera o primeiro premio no certame Xuventude Crea 2010. Os poemas artéllanse
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nunha breve colectánea intitulada “Escola do resentimento”, que xa vira a luz en 2008
no suplemento “Revista das Letras” do xornal en papel Galicia Hoxe, e nunha segunda,
“Ollo densísimo”, na que se insiren a maioría dos poemas. Neles abórdase a temática da
violencia, que xa se adianta na cita inicial de Heiner Müller: “A primeira forma da
esperanza é o medo”, dende a óptica dos “resentidos”, os asasinados en distintos
conflitos violentos que se sucederon ao longo da Historia para reivindicar a liberdade e
a necesidade de expresarse por escrito, sen ter as pernas e os brazos atados. Nomea a
Josephine e Elizabeth March en Auschwitz, a revolta no Magreb, Stonewall, Madame
Lempicka, Erika Koht (Zsa Zsa Gabor), as vivencias do seu avó en 1953 en Galicia na
vila de “l.”, que era un “lugar metrallado tratando de acordar / de un soño obsceno” (p.
31), na procura dun camiño de saída, movidos polo desexo de deixar atrás unha
“realidade destinada a fracasar constantemente” (p. 31), a servidume que sufriron
moitos homes e mulleres, as consecuencias do consumo de crac na nenez, Elsinor,
Hiroshima... Insire, ademais, o poema “Cut” na páxina 44 antes de reproducir o
homónimo de Sylvia Plath, e remata renunciando e enterrando unha escrita afectada, xa
que lle caeu a coroa por mor dunha morea de ollos dispostos a cegalo. Ao final dos
poemas recolle varias dedicatorias: aos seus, aos amigos, a outros poetas e sobre todo a
Fran. Así mesmo, recoñece a influencia na súa poética de Elfriede Jelinek, Marguerite
Duras, Paul Celan e Heiner Müller. Como complemento de Crac acóllese, sen sinatura,
unha breve bibliografia de Gonzalo Hermo e unha valoración do poemario. No colofón
indícase que se rematou de imprentar o día que se cumpría o aniversario de nacemento
de Wislawa Szymborska, escritora polaca galardoada co Premio Nobel de Literatura en
1996.

Iglesia, Francisco Mª de la, Poesías, edición, limiar e notas de M. R. Saurin de la
Iglesia, A Coruña: Real Academia Galega, col. Letras da Academia, n.º 3, xaneiro 2011,
617 pp. (ISSN: 1699-0056). u
Recompilación de boa parte da obra poética de Francisco Mª de la Iglesia (Santiago de
Compostela, 1827–A Coruña, 1897). O libro está introducido por un limiar escrito por
Mª Rosa Saurin de la Iglesia, onde se explica parte da vida e obra do poeta. A
continuación recóllense duascentas oitenta e unha poesías, tanto inéditas como
publicadas en vida. As composicións aparecen organizadas cronoloxicamente e
inícianse con “Espertador dos cantadores gallegos” (1856) e péchase con “¿Por qué así
vai, poeta?” (1897). Finalmente preséntase un apéndice e as siglas que aparecen no
libro.
Kruckenberg, María do Carme, Jazz espido, ilust. Eva Lloréns Rodríguez e
Purificación del Palacio Solés, Cangas do Morrazo: Edicións Barbantesa, 86 pp. (ISBN:
978-84-938859-6-0).
Segunda parte do poemario de María do Carme Kruckenberg (Vigo, 1926) Jazz espido
(Ediciós do Castro, 1999) que completa os dezasete poemas sobre os grandes nomes
masculinos do jazz coas composicións dedicadas ás grandes mulleres deste eido
musical. Conta con ilustracións de Eva Lloréns Rodríguez e de Purificación del Palacio
Solá.
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Lado, María, Amantes, V Premio de Poesía Erótica “Illas Sisargas”, Malpica:
Caldeirón, 2011, 35 pp. (ISBN: 978-84-615-4059-4).
Poemario de María Lado (Cee, 1979) de temática erótica e de alta carga sentimental. Foi
escrito expresamente para o V Premio de Poesía Erótica “Illas Sisargas” e toma o seu
título da película homónima de Vicente Aranda. Está composto por doce textos nos que
se describen diversos encontros amorosos e se realiza unha especie de catálogo de
amantes, no que aparecen retratados o amante pescador, o morgado namorado, Ulises, o
querido orador ou o amor punk, entre outros.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “De amantes e mulleres”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 443,
“Letras en galego”, 3 decembro 2011, p. 9.
Indícase que este poemario mereceu o premio de poesía erótica Illas Sisargas na súa
quinta convocatoria e que se trata da primeira incursión de María Lado neste tipo de
temática. Saliéntase que se perciben trazos caracterizadores da súa escrita como o feito
de priorizar a comunicación e buscar no cotián as súas posibilidades literarias e
simbólicas, ademais de recorrer a varias voces que dialogan e botan man da dimensión
sentimental e dos pequenos detalles. Sinálase que esta ducia de poemas posúe unha
forte compoñente narrativa e que recollen historias de encontros amorosos en diferentes
escenarios.
- Vicente Araguas, “Amar é o que ten”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
801, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 25/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 703, “Libros”,
p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 703, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 18
decembro 2011.
Salienta que se trata dun libro de poesía erótica que toma o título dunha película.
Considera que lle falta un chisco de drama. Afirma que a autora ofrece composicións
con contención precisa e versos que deixan pechados os poemas nos que se insiren.
Comenta tamén que se podería dotar a historia dun argumento secuenciado e que a
prosa imaxinativa nutre a súa poética. Menciónase finalmente que os poemas non falan
só de sexo, senón tamén de silencios e de distancias.
Referencias varias:
- Manuel Vidal Villaverde, “A vixencia da poesía é indiscutible”, Atlántico Diario, “La
Revista”, n.º 582, “Literaria”, 16 outubro 2011, p. 56.
Entrevista á poeta María Lado na que fala da súa traxectoria profesional, da poesía e en
concreto, do seu último poemario Amantes.
López Abente, Gonzalo, Bretemada. 1917-1922. Libro inédito, introd., estudo e notas
de Miro Villar, Santiago de Compostela: Editorial Alvarellos/Fundación Gonzalo López
Abente, col. Rescate, n.º 15, outubro 2011, 227 pp. (ISBN: 978-84-89323-73-5). n
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Longo poema de Gonzalo López Abente (Muxía, 1878-1963), que permanecía inédito, e
no que a protagonista, Bretemada, é unha metonimia de Galicia. Ao longo das
diferentes partes deste poema, de carácter eminentemente narrativo, imos asistindo ás
vicisitudes da protagonista. A primeira parte está dominada polas referencias clásicas e
a segunda polo ambiente pastoril, realización do tópico do locus amoenus. Na terceira, o
amor da protagonista co guerreiro sofre pola guerra. Guerra que acaba vencendo
Bretemada e que conduce (cuarta parte) á proclamación desta como raíña. No entanto,
na quinta parte, Bretemada é traizoada e encarcerada por unha serpe, metonimia de
Castela. Mais os labregos non se resignan e, despois de loitar, conseguen liberala. Do
poemario destaca o seu carácter profundamente épico no que se deixa sentir a pegada de
Eduardo Pondal e de Ramón Cabanillas, que se manifesta nos versos longos. En canto á
rima, cabo de poemas sen esquema rimático, atópanse unha maioría de versos con rima,
consonante ou asonante, que combinan o esquema ABAB co do tipo AABB. O poema é
precedido dunha longa introdución na que Miro Villar fai un percorrido pola vida do
poeta muxián, polas propostas dos distintos críticos sobre a súa adscrición xeracional e
sobre a súa obra poética (en especial, Bretemada). Ademais, achégase á recepción
interior e exterior da obra de Gonzalo López Abente e destaca a boa acollida que tivo a
obra do muxián en países como Francia e Portugal. Finalmente, fala dos criterios de
edición, baseada no mecanoscrito atopado na sede da Real Academia Galega e que ten
correccións posteriores por parte do propio autor que se incorporan ao texto pero o
editor indica sempre en nota a variante que aparece no mecanoscrito.
Recensións:
- X. L. Méndez Ferrín, “Bretemada”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 731, “No fondo
dos espellos”, 29 outubro 2011, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 353, “No fondo dos
espellos”, 19 novembro 2011, contracuberta.
Anúnciase a publicación deste poema longo inédito de Gonzalo López Abente, que leva
unha introdución de Miro Villar. Comenta que é unha obra polimétrica, simbólica,
escrita entre 1917 e 1922 e de carácter idealista; e tamén se di que é un poema
nacionalista, independentista, no que mesmo figura a violencia como maneira de acadar
a liberdade. Indícase que Bretemada é un símbolo que substitúe idealmente a Galicia,
no que a Patria se transforma en Matria, polo que o poema está a esixir unha lectura
crítica feminista e emancipadora. Opina que este texto dialoga coa poesía europea
posterior ao Realismo e Naturalismo e anterior á Vangarda, pero tamén coa literatura
italiana do medievo e do Renacemento. Finalmente, considera que este poema pode
estar inspirado no Orlando furioso de Ludovico Ariosto, pero tamén na poesía de
Eduardo Pondal.
- Armando Requeixo, “Poesía bretemeira”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 394,
“Libros”, 24 novembro 2011, p. VII.
Coméntase que se publicou este poemario do muxián Gonzalo López Abente, que
contén un cento de poemas divididos en seis seccións: “Nemorosa”, “Guerreira”,
“Principesa”, “Escrava” e “Ceiba”, precedidas dun poema de “Adicamento” e outro
feixe de versos a modo de “Introito”. Sinálase que Bretemada é unha metonimia de
Galicia na súa loita pola liberdade, na súa reafirmación no pasado histórico, na súa
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defensa da lingua propia e dos seus sinais de identidade e na súa beleza paisaxística.
Finalmente, indícase que a obra está introducida e editada por Miro Villar.
- Ramón Nicolás, “Rescate dunha voz precisa”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 444,
“Letras en galego”, 10 decembro 2011, p. 10.
Indícase que o título desta obra quere representar unha metonimia de Galicia.
Coméntase que este libro permaneceu inédito nos fondos da Real Academia Galega e
que foi rescatado grazas ao labor da Fundación Gonzalo López Abente e a editorial
compostelá Alvarellos Editora. Faise tamén unha mención especial ao labor como editor
literario de Miro Villar, que é o responsábel de engadir un traballo informativo sobre a
biografía de Gonzalo López Abente e tamén das reflexións persoais da xeración á que
pertenceu. Preséntase Bretemada como un conxunto de poemas nos que aparecen as
principais “doutrinas identitarias do nacionalismo galego” como a liberdade e a defensa
da lingua e da tradición, ademais da exaltación da singularidade e da beleza da paisaxe
galega. Coméntase que o poemario achega un traxecto descoñecido do quefacer literario
do seu autor e da historia literaria e cultural de Galicia.
Referencias varias:
- J. M. R., “A imprenta un poemario inédito de López Abente”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 18 setembro 2011, p. 38.
Indícase que vai ver a luz un poemario inédito de Gonzalo López Abente, intitulado
Bretemada.
- Baraxeiro, “As novas que nos chegan”, A Xanela. Revista cultural das Mariñas, n.º 32,
“Publicacións”, outono 2011, pp. 29-30.
Dá conta da saída do prelo de diversas obras, entre as que salienta Bretemada. 19171922, de Gonzalo López Abente e No papel que mudo escoita (2011), de Baldomero
Iglesias Dobarro.
- Amaia Mauleón, “Un otoño con muy buena letra”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 9
outubro 2011, p. 42.
Coméntase o lanzamento de novelas premiadas e obras esperadas polas editoriais
Xerais, Galaxia e Alvarellos editora durante o outono e até finais de ano de 2011, entre
as que se encontra a que agora nos ocupa.
- J. M. R., “Bretemada’, de López Abente, ve la luz en su tierra”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 20 outubro 2011, p. 38.
Anúnciase a presentación no salón de actos de Muxía do poemario Bretemada, de
Gonzalo López Abente.
- X. Ameixeiras, “Bretemada’ recobra vida en Muxía”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 23
outubro 2011, p. 45.
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Dáse noticia da presentación en Muxía do poemario inédito Bretemada, de Gonzalo
Francisco López Abente.
- Jesús Trillo, “Bretemada’, de López Abente, presentarase en Santiago e A Coruña”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 15 novembro 2011, p. 34.
Anúnciase a presentación do libro de poemas Bretemada, de Gonzalo López Abente,
nas cidades de Santiago de Compostela e A Coruña.
Lorenzo Tomé, Xavier, Libro de deshoras, Santiago de Compostela: Edicións
Positivas, col. Narrativas, 2011, 130 pp. (ISBN: 978-84-921162-4-9).
Nesta obra de Xavier Lorenzo Tomé (Madrid, 1961), ademais dunha serie de relatos e
microrrelatos, tamén inclúe un grupo de poemas baixo o título de “Contemas, chistemas
e outras letras de X. P.”, “Sempre, tres” ou “Facilidades”, que dan pé a unha
interpretación libre das composicións.
Tamén está descrito no apartado I.1. Narrativa deste Informe.
Maseda Lozano, Martiño, Nos labirintos da alma, Segundo Premio da XXXVIª
Edición do Certame Literario do Concello de Vilalba, A Coruña: Edicións Espiral
Maior, col. Poesía, n.º 240, xullo 2011, 52 pp. (ISBN: 978-84-92646-58-6). n
Poemario de Martiño Maseda Lozano (Xoibán, Vilalba, 1970) composto de corenta e
catro composicións intituladas, sen rima e de estrutura irregular. Os poemas xiran ao
redor das “emocións” nos labirintos da alma, nas que predomina un vocabulario cheo de
elementos negativos e no que só ten presenza a dúbida, a ansia, a inquedanza, o silencio
ou a ausencia. O tempo comeza nunha tarde outonal para proseguir pola invernía “do
pecado”, pero tamén están presentes outras estacións, como na composición “Marchou
maio”. Son continuas as referencias aos tempos pretéritos, pero tamén á rutina que
“apreixa a esencia das cousas” que rodean o poeta, e onde non hai esperanzas de futuro,
pois revela o eu poético que nada posúe, “agás a certeza da derrota final”. A palabra e a
ilusión esgótanse e a vida “pesa como unha lastra de camposanto” até o momento da
despedida. As poucas referencias espaciais que se atopan teñen que ver co lugar natal do
autor, “Banxoi” (Xoibán).
Méndez, Oriana, Cero, Vigo: Editorial Galaxia, col. Dombate. Poesía, n.º 62, febreiro
2011, 84 pp. (ISBN: 978-84-9865-348-9).
Poemario de Oriana Méndez (Vigo, 1984) en que se describe un mundo novo, xurdido
doutro que foi destruído. A través de arriscadas metáforas e imaxes, a autora constrúe
un universo poético no que non contan o espazo nin o tempo. Só importan as imaxes e
os sentimentos que o eu poético nos quere transmitir. E isto faise mediante versos, polo
xeral, longos e sen rima que se combinan, dentro dun mesmo poema, con outros moi
curtos. Un recurso que destaca polo número de veces que é empregado é o
encabalgamento (que aparece practicamente sempre). A disposición dos versos dentro
da páxina é un recurso empregado tamén adoito. Nesta liña, é destacábel que non se
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utilice nunca o punto (nin seguido nin á parte) mais si, en cambio, outros signos
ortográficos como os dous puntos, a coma ou o sinal de interrogación.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Do cero como partida (e chegada)”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”, n.º 754, “Páxina Literaria”, “Libros”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”,
n.º 683, “Libros”, p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 683, “Páxina literaria”,
“Libros”, p. 30, 31 xullo 2011.
Coméntase que a autora deste poemario, Oriana Méndez, pertence a unha xeración de
poetas que pretenden achegarse máis á épica que á lírica, influenciadas polo surrealismo
e a deconstrución. Destácase que esta obra está formada por composicións en ocasións
próximas á prosa poética. Sinálase que é unha poesía dura e ás veces desconcertante;
polo que esixe un lectorado intelixente, ao que provoca facéndolle sentir curiosidade.
- Antía Marante Arias, “Poesía feroz dos espazos ermos”, Grial. Revista galega de
cultura, n.º 191, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xullo, agosto e setembro 2011, pp.
90-91.
Comeza sinalando o leitmotiv desta obra, “a contemplación estrañada da contorna”, e
comenta que a escrita desta poeta viguesa é madura e única. A continuación, indica que
están presentes neste libro varias liñas de L’angelo custode (1971), novela da suíza
Fleur Jaeggy, sobre as que se asenta o “eloxio da tolemia”. Afirma que a visión
distorsionada do contorno se traduce nunha escrita fragmentaria. Xa por último, realiza
un percorrido polas distintas xeografías que conflúen en Cero, dende as coordenadas
máis ben propias da ficción científica até escenarios apocalípticos, para rematar
observando a importancia que se manifesta na obra do distanciamento como “medio
para alcanzar unha plena comprensión da complexa realidade” e dende o que se poderá
proceder a futuras transformacións.
- Isaac Lourido, “Sistema, ficción, rizoma, linguaxe”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 18,
“proTagonista”, verán 2011, p. 27.
Crítica do último poemario de Oriana Méndez, Cero (2011), do que di que dá para
imaxinar “formas renovadas da crítica literaria” que dea conta de relacións e posicións,
de centros e periferias. Indica que para ler este poemario hai que atender á intervención
das “Redes escarlata”. Afirma ademais que a súa aposta pasa pola ficción, refírese ao
poemario como “máquina de guerra”, ao negar a tripartición entre campo da realidade,
campo de representación e campo de subxectividade. Suxire a rendibilidade da
language poetry como xénero discursivo tamén para a abordaxe crítica da poética de
Méndez, ao igual que para os programas poéticos de Chus Pato ou Alfonso Pexegueiro.
- Chus Pato, “Cero, Oriana Méndez par coeur”, A Trabe de Ouro. Publicación galega
de pensamento crítico, n.º 87, tomo III, ano XXII, “Publicacións”, xullo-agostosetembro 2011, pp. 131-133.
Coméntase que este poemario tenta construír unha vida baseada nas palabras que unen
sensibilidade e intelecto e que en cada unha das súas composicións se traza o límite, que
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se iguala á existencia. Lóase a obra e sinálase que é unha das “aventuras poéticas” máis
extraordinarias do momento.
Referencias varias:
- Oriana Méndez, “De ‘Cero”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 27 febreiro 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa o poema “A TRABA”, pertencente ao poemario Cero,
de Oriana Méndez.
- Oriana Méndez, “De ‘Cero”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 28 febreiro 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición poética “DISÓLVENSE desta maneira
os ceros...”, pertencente ao poemario Cero, de Oriana Méndez.
- Oriana Méndez, “De ‘Cero”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 3 marzo 2011, p. 28.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “REFREGA as mans sobre o exército
volcánico”, que se insire no poemario Cero, de Oriana Méndez.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 368,
“Libros”, 7 abril 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 327, “Letras en galego”, 9
abril 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que se presentan os acontecementos de maneira dispersa e non como un
discurso trabado e que se trata dunha pesquisa sobre o significado das palabras. Tamén
se seleccionan Náufragos do paradiso (2011), de Lois Pereiro; A frecha azul do teixo
(2010), de Eva Moreda; e A chamada da selva (2011), de Jack London.
- Oriana Méndez, “Cero”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 19 maio 2011, p. 28.
Esta sección fixa acolle a composición “PERDEREI a gorxa entre o bosque...”,
pertencente ao poemario Cero, de Oriana Méndez.
- Oriana Méndez, “De ‘Cero”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 12 xuño 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “DISÓLVENSE desta maneira os
ceros...”, que se insire no poemario Cero, de Oriana Méndez.
- Ana Salgado, “O século XX é pasado na nosa literatura, non o vou reivindicar”,
Tempos Novos, “Protexta”, n.º 18, “proTagonista”, verán 2011, pp. 26-27.
Entrevista a Oriana Méndez (Vigo, 1984), que vén de sacar á luz o seu poemario Cero
(2011). Reflexiónase sobre os referentes espaciais e literarios da autora e sobre a
situación da literatura galega en xeral e da poesía en particular no século XXI.
- Manuel Villaverde Vidal, “Encantaríame saber escribir novelas, pero por desgraza
todo son poemas”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 24 decembro 2011, p. 11.
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Reprodúcese unha entrevista a Oriana Méndez na que se fala dos libros Conversas co
capitán Kraft e Cero. Indícase que para a poeta esta última obra tenta indagar na
percepción, os puntos de vista, a memoria e a perda. Igualmente tamén explica que o
amor é o eixo principal de calquera poética.
Nunes Brións, Andrea, Todas as mulleres que fun, ilust. Annet Borrás Chia, pról. de
Purificación Cabido, Santiago de Compostela: Corsárias Editora, col. Corsárias
Creación, n.º 1, febreiro 2011, 67 pp. Inclúe DVD. (ISBN: 978-84-614-7026-6).
Andrea Nunes Brións (Marín, 1984) reúne neste poemario vinte e sete composicións de
diferente extensión que transitan arredor da temática erótica –“O rito comezaba núas,
léndonos”–, a identidade feminina e a propia creación –“Todas as mulleres que fun”–,
os afectos persoais, reflexións sobre a situación da realidade galega, en particular sobre
a lingua, a denuncia do sistema capitalista, a ecoloxía –“Esta nostalxia de nome e
apelidos”– ou a poética do corpo, enfocada dende o que supón vivir cun talle fóra das
convencións –“O talle 50”. No libro están presentes as citas doutras mulleres poetas
como Ana Romaní, Olga Novo, Chus Pato ou Teresa Moure. Acompañan o texto as
ilustracións de Annet Borrás Chia, realizadas con trazos que lembran os debuxos
infantís, un DVD con dous videopoemas de As Candongas do Quirombo (Andrea
Nunes Brións e Raquel Rei) e un prólogo en forma de poema de Purificación Cabido.

Recensións:
- Montse Dopico, “Todas as mulleres que fun”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Escrita”, 24
febreiro 2011, p. 28.
Destácase que as bases de Todas as mulleres que fun son os afectos, a identidade
feminina, o país e a utopía. Menciónase que a autora tenta conseguir a proximidade co
lectorado e que se cita, a través de referencias directas ou intertextuais, a outras poetas
galegas, creando unha rede de conexións que reforzan o contido da obra ao constituír a
afirmación do suxeito feminino colectivo. Apúntase que os textos se acompañan de
ilustracións, fotos e un DVD con videopoemas.

Referencias varias:
- Dolores Vilavedra, “Pintan Bastos”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das letras”,
23 setembro 2011, p. 9.
Coméntase que, a pesar de que as editoriais non están a pasar por un bo momento
económico e que a crise afecta sobre todo ás traducións, aínda se publican cousas
interesantes como este poemario. Menciónanse tamén outras obras como a versión
galega e anotada dos Sonetos de William Shakespeare; Cartas do cárcere, de Antonio
Gramsci; A verdade sobre Marie, de Jean-Philippe Toussaint; C, de Tom McCarthy;
Despois da medianoite, de Salma; Vía secundaria, de An Alfaya; In vino veritas (2011),
de Francisco Castro; Brasil no centro, de Xavier Rodríguez Baixeras; e Cuando
Compostela subió el telón, de Alejandra Juno.
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Pallarés, Pilar, Leopardo son, pról. Eva Veiga, Culleredo: Espiral Maior, col. Poesía,
n.º 244, 2011, 68 pp. (ISBN: 978-84-92646-64-7).
Poemario de Pilar Pallarés (Culleredo, 1957) dedicado a Alfonso Costa. Ábrese cun
prólogo a cargo de Eva Veiga no que se comentan algunhas características da escrita da
autora. Destácase, por exemplo, a influencia de autores coma Ricardo Carballo Calero,
Manuel Antonio, Raymond Carver ou Antonio Gamoneda. Coméntase que a morte
constitúe o tema principal na primeira parte, “Femme Lazare”, en contraste coa
segunda, “Crisálidas”, caracterizada por plasmar un maior optimismo vital. Indícase
tamén que na derradeira das seccións nas que se divide esta obra, “Leopardos”, se
introducen versos que tentan provocar e suscitar reflexións sobre diversos aspectos da
sociedade e da relixión. Por último, expóñense os dous temas presentes ao longo do
poemario: o amor e a linguaxe, que van unidos, deixando á vista contradicións. Acolle
trinta e unha composicións sen título distribuídas nas anteditas seccións e nas que se
atopan sentimentos como a pena, a angustia e a agonía e temas tradicionais como a
morte, a perda dun amor ou o problema da identidade.
Recensións:
- Miguel Sande, “Regresa Pilar Pallarés”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 447,
“Letras en galego”, 31 decembro 2011, p. 9.
Coméntase que nesta nova obra de Pilar Pallarés a autora é capaz de transmitir enteireza
e fortaleza demostrando ter gozado da vida. Indícase que nela se fala dunha maneira
distinta de ver as cousas, como se dunha transformación se tratara, facendo ver esa
soidade que trae consigo a nova sociedade, coas súas tecnoloxías e o seu egoísmo.
Destácase que se reflicte o sentir de cadaquén, o que nunca se chega a contar a ninguén,
e afírmase que Pilar Pallarés nos ensina “a ver”. Finalmente menciónase que a obra
consta de corenta páxinas e un prólogo escrito por Eva Veiga.
Referencias varias:
- María Pilar García Negro, “Pilar Pallarés”, La Opinión, “Opinión”, 30 decembro 2011,
p. 23.
Coméntase esta obra de Pilar Pallarés. Dise que a autora é unha figura moi importante
na literatura galega, como crítica e como poeta. Indícase que a obra consta de tres
seccións precedidas dun prólogo de Eva Veiga e nas que se homenaxea a Ricardo
Carvalho Calero nunha obra cualificada de libro-fronteira. Finalmente saliéntase que
deberá ser valorado como unha obra de alta calidade tanto pola súa excelencia retórica
como polos sentimentos que transmite.
- Víctor Castro, “Pilar Pallarés presenta hoy el libro ‘Leopardo son”, El Ideal Gallego,
“Área metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 30 decembro 2011, p. 20.
Coméntase a presentación desta obra na Asociación Cultural “Portas Ártabras” por parte
da autora e doutros intelectuais.
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Pato, Claudio, Como estás?, Santiago de Compostela: Estaleiro Editora, 2011, 57 pp
(ISBN: 978-84-615-1961-3)
Libro de poemas de Claudio Pato (Ourense, 1962) que se abre con citas de Rosalía de
Castro, W. Benjamin, Gilles Deleuze e William Burroughs. Está estruturado nas
seguintes seccións: “1a*”, “2b*”, “3c*”, “4d*”, “escolios”, “5e*” e “6f*”. Con
elementos de metapoética nos que o autor introduce notas ou reflexiona sobre o proceso
de escrita, esta obra presenta gran variedade temática con múltiplas alusións ao cinema,
á música, á literatura ou á política e á ideoloxía. As súas páxinas acollen mencións a
nomes de personalidades tan coñecidas como Ernesto Che Guevara, Rosa Luxemburgo,
Rosalía de Castro, Paul Celan etc.
Recensións:
- Román Raña, “Co-fundir os xéneros”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 392,
“Libros”, 17 novembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 354, “Letras galegas”,
26 novembro 2011, p. 6.
Indícase que este poemario, seguindo a tradición das vangardas, elimina ou alarga as
fronteiras entre os xéneros literarios e, así, introdúcense no discurso poético
enumeracións e fragmentos que semellan guións de filmes, radiotransmisións, obras de
teatro, anacos narrativos etc.
Referencias varias:
- M. B., “A miña poesía é ferramenta para entender aos demais”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 20 novembro 2011, contracuberta.
Entrevista a Claudio Pato na que fala do seu poemario Como estás?, que se define como
un retrato da vida contemporánea a través do seguimento de varios personaxes.
- Miguel Sande, “Poesía de inverno”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 445, “Letras en
galego”, 17 decembro 2011, p. 10.
Lóase esta proposta poética de Claudio Pato polo seu atrevemento e ousadía.
Pedreira, Emma, Antítese da ruína, IX Premio Novacaixagalicia 2010, limiar Teresa
Seara, Santiago de Compostela: Centro PEN Galicia, col. Arte de trovar, n.º 18, xuño
2011, 112 pp. (ISBN: 978-84-615-0722-1). n
Poemario de Emma Pedreira (A Coruña, 1978) que se abre cun prólogo explicativo.
Nel, Teresa Seara rastrexa o concepto de ruína na literatura remontando as súas orixes á
aparición nun poema de Butayna Bint Al-Mutamid, filla dun rei de Sevilla que en 1091
foi feita prisioneira polos almorábides como botín de guerra, desapareceu cun grupo de
cativos e, anos despois, relatoulles a súa desgraciada vida aos seus pais nun poema no
que acepta o seu destino coa conclusión de que “o tempo conduce sempre á ruína”.
Indica tamén que o tema aparece na arte do Renacemento, no Barroco e no
Romanticismo e convértese en símbolo dos medos existenciais do ser humano no século
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XX. Recoñece en Antítese da ruína tres técnicas artísticas: o memento mori, a vanitas e
os construtores de ruínas, que alicerzan o tema central, o axexo constante da morte, e
percorre o poemario salientando as advertencias arredor do “valor circunstancial” dos
seres e a súa cegueira perante a fugacidade da vida. Identifica a presenza de dous planos
complementarios, o interior e o exterior, así como a oscilación entre conceptos en loita
como corpo/casa, lugar/baleiro, vida/morte, e a introdución da única materia que
perdura no tempo: a palabra, a verdadeira “antítese da ruína”. A seguir aparece unha cita
de Xulio L. Valcárcel que alude ao destino incerto dos mortos, e comezan as sete partes
tituladas nas que se estrutura o libro: “Xénese (Intramuros)”, “Este lugar”, “Psicofonía”,
“Intemperies (Cartas Extramuros)”, “Pirólise”, “Destrución do lugar” e “Ruína
universal do lugar”, nas que a autora aborda o tema da morte, presente en toda a súa
obra. Nas trinta e tres composicións preséntase un percorrido en forma de monólogo
que incide no conxunto de ruínas, conformado polo medo e a soidade cosidas ao propio
corpo dende a nacenza, evocacións ao espazo familiar mutilado, as voces sen corpo que
se manifestan como psicofonías, as lembranzas da infancia, o roubo da memoria, o
inventario acumulativo de sombras e tristezas do pasado ou a observación da beleza,
convertendo en leitmotiv poético a desaparición, a perda, a ausencia, a desintegración, a
procura, a busca, a dor ou a deterioración, dende un ton íntimo e familiar.
Recensións:
- Miguel Sande, “A poesía de Emma Pedreira”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 431,
“Letras en galego”, 10 setembro 2011, p. 14.
Indícase que este poemario, gañador do premio Novacaixagalicia, é magnífico e duro
porque fala da presenza constante da morte dende o momento en que se nace. Opínase
que o tema podería resultar agobiante se non fose polo manexo da palabra, xa que a
autora busca o impacto dunha imaxe no momento preciso e tamén a beleza.
- Isaac Lourido, “Escribir para a dor”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 192, Tomo
XLIX, “O espello das letras”, outubro, novembro e decembro 2011, pp. 109-110.
Comeza sinalando que na escrita de Emma Pedreira converxen asuntos de interese para
a crítica galega, como son os premios e a poesía escrita por mulleres. Realiza un
percorrido pola traxectoria de premios que esta escritora leva gañando dende o ano 1998
(os mellor dotados e os máis prestixiosos para o xénero) e, a continuación, pasa a
centrarse nos vínculos desta autora coa cidade da Coruña como centro literario galego.
Sinala que nesta obra están presentes varios trazos da poética de Pedreira,
fundamentalmente a “recreación dunha interioridade que, marcada polo xénero,
reconstrúe espazos contraditorios para o sensíbel e o sentimental”. Comenta a voz
poética, na tensión entre corpo e lugar, e a súa linguaxe poética, “alicerzada na metáfora
e no símbolo” e remata indicando que non é doado estabelecer o sentido do libro como
conxunto.
Pereira Valcárcel, Manuel, Tatuaxes, Santiago de Compostela: Librería Follas
Novas/Follas Novas Edicións, col. Libros da Frouma, n.º 64, outubro 2011, 107 pp.
(ISBN: 978-84-694-8467-8).
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Poemario dedicado a Madrid de Manuel Pereira Valcárcel (Ouzande, A Estrada, 1955)
que abre con dúas dedicatorias, “A Dino, que me presentou Madrid” e “A Chus e María,
porque reedificaron para min a cidade”, e cunha cita en francés do libro Seuls
demeurent (1945), de René Char. Consta de setenta e sete poemas, todos titulados,
breves e, polo xeral, sen rima. É unha especie de collage de todos os elementos que o eu
poético relaciona coa súa visión de Madrid, como datas: a súa chegada en xaneiro do
74, decembro do 96, o presente no momento en que escribe o libro (2011); tempos: as
estacións, as fins de semana e tardes de domingo; nomes de lugares de Madrid: Metro,
Rastro, M30, Km 0, Gran Vía, Os Cines, Montera, La Vaguada, Libreros, Moyano,
Comercial, Café Gijón, Preciados, Serrano, Barrio del Pilar, Entrevías, Retiro, Feira do
Libro, Moncloa etc.; nomes propios: Dino, Chus, María, Vicente Araguas, Maite Dono,
Luz Pichel, Lucía Ferrer, Pilar Fuente, Begoña Regueiro, Roberto Pascual, Inés Canosa
etc. Tamén representa a soidade, a nostalxia do pasado e o agarimo por esa lembranza,
xa que é un canto de amor á cidade. Inclúe seis fotografías, obra do autor, a modo de
ilustración.
Pite, Soledad, Na véspera do silencio, limiar Luís Cochón, Santiago de Compostela:
Librería Follas Novas/ Follas Novas Edicións, col. Libros da Frouma, n.º 65, novembro
2011, 76 pp. (ISBN: 978-84-695-0163-4).
Poemario de Soledad Pite Sanjurjo (Cacheiras, Teo, 1955), centrado na liña temática da
luz, da fraxilidade e do silencio. Nun limiar de Luís Cochón intitulado “Solaina”, pon de
manifesto a cadencia e o ritmo pausado dos versos desta poeta a partir dun símil entre
ela e Glícera, unha personaxe de Francisco de Sales. A seguir, despois dunha
dedicatoria a Pedro, Javier e Pablo (“A Pedro, porque na súa luz acompaso os meus
días” e “A Javier e Pablo, ollada nova que vén de lonxe”), aparece a primeira
composición, “Eses días”. O volume recolle un total de trinta e nove composicións que
non exceden os corenta e tres versos, todas elas cun título en negriña ateigado de
sonoridade. A través de lugares comúns da poesía de corte modernista, cada
composición achega unha visión sutil do mundo que rodea á poeta. Doutra banda
cómpre salientar as ilustracións da autora, realizadas en tinta negra a partir de
fotografías tiradas da natureza e obxectos da vida real a xeito de colaxe.
Porta Verde do Sétimo Andar, A, Pegadas, Vigo: Q de Vián Cadernos, col. A Porta
Verde do Sétimo Andar, n.º 2, 2011, 62 pp. (ISBN: 978-84-15164-44-9).
Volume que reúne poemas ou prosas poéticas de trinta e cinco autores aos que se lles
suman dous ilustradores (Baldo Ramos e Lois Magarillos) para pórlle imaxes aos textos.
Maioritariamente trátase de verso libre e de temática completamente diferente en cada
un deles. A nómina de escritores que compoñen os textos da obra son os seguintes:
Aurelio Costa, Asun Estévez, Alberto Augusto Miranda, António Pedro Ribero, Miguel
Ángel Alonso Diz, Bruno Miguel Resende, Artur Alonso Novelhe, Fabián Barreiro,
Lino Braxe, María Elvira Millán Liméns, Concha Rousia, Alberte Momán, Ramiro
Vidal Alvarinho, Iolanda Aldrei, Marília Miranda Lopes, Manolo Pipas, Xoán Carlos
Domínguez Alberte, Virgilio Liquito, Susana Pazo Maside, Fátima Vale, Alba Méndez,
Marta Pedrosa Agra, Eva Méndez Doroxo, Alfonso Láuzara, Xosé Daniel Costas,
Xoán’ma Rial Rodriguez, Miguel Alonso Fernández, Pilar Mera Costas, Lucía Novas,
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Ana Cibeira, María N. Soutelo, Rosa Enríquez, José Fontes Novas, Xavier Vásquez
Freire e Xurxo F. Martins.
Quintiá, Xerardo, Fornelos&Fornelos, Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño 2011,
Culleredo: Espiral Maior, col. Poesía, 2011, 112 pp. (ISBN: 978-84-92646-62-3). n
Recompilación de poemas de Xerardo Quintiá (Friol, Lugo, 1970) que principia cunha
cita de Andrezej Stasiuk e unha dedicatoria do autor a Fornelos: “ao que alí fica, ao que
de alí se foi”. Divídese en tres partes principais. A primeira, “Poemas sobre un mundo
constituído con teselas de quita e pon, enlatadas”, está composta por corenta e oito
composicións nas que Quintiá teoriza sobre o poético, sobre as palabras e sobre a
mesma composición do poema. Empregando tipoloxías de letra diferentes, o autor
reflexiona sobre a identidade, a extinción de todas as cousas e tamén sobre o verso, o
idioma e o tratamento da linguaxe. A segunda parte, “Poemas sobre un mundo
constituído con teselas de quita e pon, enlatadas (II)”, componse de dezaseis poemas
nos que o autor se amosa na procura da orixe da linguaxe e das cousas. Tamén
reflexiona aquí sobre os termos muller, forza, patria ou amizade, entre outros, sempre
cunha linguaxe poética e precisa e cun ritmo pausado que permite a reflexión. Para
finalizar vén a terceira parte, “Poemas, ampliación”, composta por cinco poemas que se
achegan á escrita en prosa. Neles, Quintiá tenta convencer o lectorado de que se
achegue aos poetas máis universais, como Walt Whitman, Charles Baudelaire ou
Manuel Antonio. Pechan o volume uns apuntes derradeiros sobre o que é Fornelos para
o poeta e un índice das composicións cos respectivos títulos.
Ramos, Baldo, A ferida de comprender, Santiago de Compostela: Librería Follas
Novas/Follas Novas Edicións, col. Libros da Frouma, n.º 58, febreiro 2011, 177 pp.
(ISBN: 978-84-92794-32-4).
Libro de poemas de Baldo Ramos (Celanova, 1971) que recolle dous dos seus volumes
poéticos anteriores, Branco sobre negro (2006) e Monólogo do calígrafo (2007). Nunha
pequena introdución explica a súa decisión de xuntar aquí estes volumes e comenta as
súas edicións limitadas, ao tempo que sinala a razón que o levou a facer tal. Estruturado
ao redor de catro seccións, trata a mestura da parte visual da linguaxe, a caligrafía co
significado dos vocábulos que a compoñen. Cada sección leva o título do poemario
orixinal, conformando a primeira o de Branco sobre negro, que recolle un total de
corenta e un poemas, dos que soamente tres levan título: “Poética”, “Homenaxe a
Leopoldo María Panero” e “Liberario pola alquimia da linguaxe”. Nesta sección o tema
principal é a relación existente entre a pintura e a caligrafía e a beleza inherente de
ambas as dúas. A segunda sección, Monólogo do calígrafo, vén conformada por vinte e
seis composicións poéticas, das que só tres levan título, como “Algalia”, “Fala na
fronteira a lingua das ortigas” e “Pousa”. Volta de novo sobre esa conexión entre arte
pictórica e arte escrita, nun ton máis pesimista. Nestas dúas seccións, os poemas
caracterízanse pola súa brevidade no número de versos, así como pola disposición na
páxina. Inclúe, na terceira sección, “Baleiro contido”, trinta e sete poemas, dos que
aparecen intitulados “A ollada baleira”, dividido en catro partes, das que tres son
denominadas “visións” polo autor e “Díptico”, en dúas partes. Nesta sección os poemas
caracterízanse pola súa grafía en tinta negra escura nalgunhas estrofas e máis clara
noutras. Todos eles, de natureza intimista, xiran ao redor da devandita unión entre
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poesía e imaxe, facendo fincapé no contraste entre o baleiro e o contido da linguaxe
mesma. A derradeira sección, “Cando as palabras viñan de moi lonxe”, recolle quince
poemas, todos eles co seu correspondente título agás un. É esta unha sección diferente
ás anteriores, tanto no seu contido como na súa forma. Ao final de cada poema o autor
especifica o volume no que foi publicado, como por exemplo en Escrita contemporánea
(2005); Volverlles a palabra (2006); Homenaxe dos poetas galegos a Federico García
Lorca contra a súa morte (2006); Poetas con Rosalía (2008); Voces contra a violencia
machista (2008); Casa da gramática (2009); Libraría Couceiro (1969-2009). 40 anos
de agradecemento (2009); Arraianos (2010) ou En defensa do poleiro (2010). O
primeiro poema que abre esta sección, “Agosto, 2009”, constitúe unha homenaxe a
Celso Emilio Ferreiro no seu trinta aniversario. Ao longo de todo o volume aparecen
unha serie de ilustracións en tinta vermella realizadas polo escritor, de trazos anchos e
carácter oriental, que van separando os poemas entre si. Pecha o volume un índice cos
títulos de cada sección.
Referencias varias:
- Dolores Vilavedra, “Non se deixen enganar polas apariencias”, El País, “Galicia”,
“Luces”, 25 marzo 2011, p. 11.
Fálase das novidades editoriais da primavera e cítase A ferida de comprender (2011), de
Baldo Ramos, da que se sinala que se trata dunha poética do silencio e unha invitación a
explorar os límites da palabra. Menciónanse tamén Viaje a Lugo (2011); 1Q84. Libros 1
e 2 (2011), de Haruki Murakami; Pequenos encontros, as marcas deixadas (2010), de
Farruco Sesto; As horas rotas (2010), de Chelo Suárez Muíños; A pregunta perfecta (o
caso Aira-Bolaño) (2010), de Juan Tallón; Fundación Libélula (2011), de Yasmina
Shawki; Cara B (2011), de Ignacio Silva; As palabras que move o mar (2011), de
Xaime Toxo; A sombra dos teus soños (2011), de Anxo Rei Ballesteros; e O bebedor de
rakia (2011), de Xesús Manuel Marcos.
- Baldo Ramos, “De ‘A ferida de comprender”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 17 abril 2011,
p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “Pola abstracción chegades á palabra...”,
que se insire no poemario A ferida de comprender, de Baldo Ramos.
- Baldo Ramos, “De ‘A ferida de comprender”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 19 abril 2011,
p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición “vira o tempo nas canellas do poema...”,
que se insire no poemario A ferida de comprender, de Baldo Ramos.
- Baldo Ramos, “De ‘A ferida de comprender”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 22 abril 2011,
p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “pola abstracción chegaches á palabra...”,
que se insire no poemario A ferida de comprender, de Baldo Ramos.
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- Baldo Ramos, “De ‘A ferida de comprender”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 24 abril 2011,
p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “a poesía dialoga coa pintura...”, que se
insire no poemario A ferida de comprender, de Baldo Ramos.
- Baldo Ramos, “De ‘A ferida de comprender”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 25 abril 2011,
p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición “cae a noite como corpo varado...”, que
se insire no poemario A ferida de comprender, de Baldo Ramos.
- Baldo Ramos, “De ‘A ferida de comprender”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 26 abril 2011,
p. 32/ Galicia Hoxe, “MARÉ”, 30 abril 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “esta lingua de calar...”, que se insire no
poemario A ferida de comprender, de Baldo Ramos.
- Baldo Ramos, “De ‘A ferida de comprender”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 1 maio 2011,
p. 32.
Nesta sección fixa acóllese a composición “fere a memoria no poema reescrito...”,
pertencente ao poemario A ferida de comprender, de Baldo Ramos.
- Dolores Vilavedra, “O mundo desde outras perspectivas”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 1 xullo 2011, p. 10.
Despois de se referir a varias obras salienta esta que nos ocupa e recomenda a súa
lectura.
- Manuel Vidal Villaverde, “Para máis alá da estética”, Atlántico Diario, “La revista”,
n.º 583, “Literaria”, 23 outubro 2011, p. 48.
Entrevista a Baldo Ramos na que fala da súa creación poética, que moitas veces dialoga
coa súa creación plástica, en concreto do seu poemario A ferida de comprender.
Reixa, Antón, Lección de cousas. Lecciones de cosas. Lessons on object, trad. Rami
Rodríguez e Nicholas Aikin Araluce, Editorial: La Oficina, serie ArteLetra, 2011, 408
pp. Inclúe CD. (ISBN: 978-84-938886-3-3).
Volume que recolle, en edición bilingüe galego-castelán, tres poemarios inéditos de
Antón Reixa (Vigo,1957): Maldicir, Cicatriz Barullo e Twist and shout esperanza.
Xunto a eles, reúne outros textos e material audiovisual da súa autoría procedente da
mostra que, co mesmo título, se expuxo no Centro Galego de Arte Contemporánea.
Ademais da versión bilingüe galego-castelán, acolle unha selección de textos en inglés.
Os temas da obra son do máis diverso e variado e reflicten a explosión de ideas deste
autor, xuntas nun libro.
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Rodríguez Fer, Claudio, Amores e clamores (Poesía reunida 1973-2009), Santiago de
Compostela: Ediciós do Castro, 2011, 326 pp. (ISBN: 78-84-8485-306-0).
Volume compilatorio da poesía de Claudio Rodríguez Fer (Lugo, 1956), do período
comprendido entre 1973 e 2009. Abre o volume unha nota bibliográfica na que indica
os contidos e a estrutura da compilación. Explica, así pois, os tres eixes principais: o
ciclo Vulva, o Nómade e a Triloxía da memoria. O primeiro deles vén conformado por
poemas tirados dos cinco libros que o compoñen: Poemas de amor sen morte (1979) –
catorce poemas-, Tigres de tenrura (1981) –merecedor do premio da Crítica Española
en 1982 e do que inclúe uns vinte poemas-, Historia da lúa (1984) – con trinta e catro
composicións divididas en cinco seccións: “Volver a Venusberg”, “A estrela azul”, “O
labirinto de Lilith”, “Lique” e “Mariña”-, A boca violeta (1987) –con trinta e cinco
poemas ao longo de cinco seccións: “A boca violeta”, “Mordedura mortal”,
“Emakume”, “Herbario” e “Todo a ti”-, e Cebra (1988) – con tan só cinco pequenos
poemas-. Algúns destes libros, como sinala a nota, foron ilustrados por Carmen Blanco,
súa muller. O contido destes poemas vén centrado no corpo feminino e nas sensacións
que consegue espertar no home. O segundo eixe, Triloxía da memoria, abrangue tres
libros: Lugo blues (1987), A loita continúa (dores, amores e clamores) (2004) e Ámote
vermella (2009). Do primeiro deles inclúe uns catorce poemas en tres apartados:
“Sempre Lugo”, “Lugo lacustre” e “Lugo xalundes”. Do segundo aparecen dezasete
composicións divididas en tres seccións: “Memoria das cicatrices”, “Rastros de vida e
poesía” e “A loita continúa”. E do terceiro recolle vinte e oito, ao longo de tres
apartados: “No corazón da besta”, “Na besta do corazón” e “Memoria contra a morte”.
Todos estes poemas veñen referidos á topografía e historia luguesa. No derradeiro eixe
do volume, Nómade, inclúe composicións de catro libros: Extrema Europa (1996), A
unha muller descoñecida (1997), Viaxes a ti (2006), Unha tempada no Paraíso (2010) e
Muioc´h kalz eget mil bloaz/Moito máis que mil anos (2010) e explica que exclúe os de
Cinepoemas (1983), por razóns de espazo. Destes libros recolle cerca de trescentas
composicións ao redor da cuestión da sensualidade, a liberdade e a identidade persoal.
Todos os poemas desta compilación inclúen unha dedicatoria ou cita tras a que aparecen
os versos. Cada eixe princípiase cunha reprodución da cuberta orixinal dos libros, cuxos
poemas presenta aquí. Pecha o volume un índice cos títulos de cada composición.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Memoria nómade”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 387,
“Libros”, 13 outubro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 349, “Letras galegas”, 22
outubro 2011, p. 7.
Dáse noticia da publicación desta obra, onde se recolle toda a poesía de Claudio
Rodríguez Fer. Realízase un repaso polas súas publicacións, salientando as liñas
temáticas máis destacadas, como o erotismo, o combate libertario e anarquista, a
memoria histórica ou a igualdade entre homes e mulleres, ademais da súa concepción da
poesía como acción.
- Vicente Araguas, “O amor é un clamor”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
767, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 22/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 697, “Libros”,
p. 34/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 697, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 6
novembro 2011.
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Coméntase que esta edición de toda a obra poética de Claudio Rodríguez Fer contén a
súa vertente erótica, a socio-política, a da poética da viaxe e a da poesía popular; polo
que se di que é un autor que pouco ten que ver coas tendencias e escolas da poesía
galega actual. Coméntase que a súa ducia de poemarios, que van dende Poemas de amor
sen morte (1979) até Unha tempada no paraíso (2010), están agrupados neste volume
en tres ciclos: “Vulva”, “Triloxía da memoria” e “Nómade” e que queda fóra
Cinepoemas (1983).
Rosendo Priego, María, Nómade, XXIII Certame de Poesía Pérez Parallé, A Coruña:
Espiral Maior, col. Poesía, n.º 238, 2011, 60 pp. (ISBN: 978-84-92646-56-2).
Primeira obra de María Rosendo Priego (Vigo, 1984) que arrinca con dúas citas de
Germaine Creer (“O camiño é descoñecido, como tamén o é o sexo da femia non
castrada”) e Karen Finley (“Normalmente a nosa familia, a nosa cidade, o noso país
nunca nos comprenden – Sabemos desde moi novas que nós viríamos a ser
comprendidas. É así a nosa vida, é a nosa historia. Normalmente somos forasteiras,
estrañas na nosa propia familia.”). Trátase dunha colección de trinta poemas sen títulos
ou división algunha. Utilízase un vocabulario sinxelo e a maioría dos poemas teñen
como destinatario “as mulleres”. Ao final do poemario inclúese unha dedicatoria da
autora (“A todas as mulleres nómades que me atopei polo camiño, porque a nosa viaxe
non ten volta atrás”) e un índice no que se indica a páxina na que se atopa cada un dos
poemas.
Recensións:
- Teresa Seara, “A fuxida errante”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 191, Tomo
XLIX, “O espello das letras”, xullo, agosto e setembro 2011, p. 90.
Comeza cunha reflexión sobre o concepto de “nómade”, que dá titulo a esta obra, e
sinala que é baixo o seu sentido posmoderno que debemos interpretar o libro de María
Rosendo. Comenta a temática dos territorios-límite da megápole, que impiden a
comunicación humana. Por último, realiza unha lectura do nomadismo de Rosendo en
clave de xénero, xa que o identifica cunha forza feminina en fuga dos límites impostos
sobre as mulleres ao longo da historia. Salienta as “chiscadelas intertextuais” a outras
escritoras e o esforzo compartido nunha meta común de autocoñecemento e
autoafirmación como mulleres que se manifesta no texto.
Referencias varias:
- C. P., “Estes poemas son un berro das mulleres, en plural”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “A pie de calle”, 4 xuño 2011, contracuberta.
Dáse noticia da presentación de Nómades, de María Rosendo, poemario que fala dos
seus sentimentos durante a súa estadía na Arxentina.
- Dolores Vilavedra, “O mundo desde outras perspectivas”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 1 xullo 2011, p. 10.
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Despois de se referir a varias obras salienta que esta que nos ocupa anima ao lectorado a
asumir unha identidade aberta e en constante evolución.
- Miguel Sande, “Poesía de inverno”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 445, “Letras en
galego”, 17 decembro 2011, p.10.
Indícase que esta obra parte dunha mirada lúcida e reivindicativa.
Seara Carballo, Alfredo e Celso Rodríguez Cao (coord.), As Burgas de Ourense: ben
de interese cultural, Ourense: Concellaría de Turismo do Concello de Ourense, 2011,
173 pp. (ISBN: 978-84-87623-77-6). u
Escolma de textos, en prosa e verso, que fan referencia ás Burgas de Ourense e que
conta con diversos estudos históricos sobre este símbolo da cidade de Ourense. Foi
publicada pola Concellaría de Turismo do Concello de Ourense co gallo da declaración
das Burgas como Ben de Interese Cultural. Os textos referidos á literatura galega
detállanse a seguir:
- VV. AA., “Escolma poética”, pp. 93-97.
Reprodúcense seis poemas ⎯cinco en galego e un en español⎯ que presentan como
eixe central o monumento das Burgas. Estes textos poéticos son: “Las Burgas” de
Emilia Pardo Bazán, publicado en 1876 en El Heraldo Gallego; “As Burgas” de Manuel
de Dios, 1992; “As aguas quentes” de Emilio Arauxo, 1998; “Versos de Otero Pedrayo”
de 1932; unha canción popular “Tríptico ourensán” e mais “As Burgas” de Víctor
Campio Pereira, 1990.
Tamén está descrito no apartado I. 1. Narrativa deste Informe.
Referencias varias:
- Pepe Seoane, “Cuatro años en 53 segundos”, La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”,
9 xuño 2011, p. 3.
Detállase o contido do derradeiro pleno da corporación de Ourense e anúnciase que a
concelleira de Termalismo, Ana Garza, presentará esa tarde este volume, así como
outros de Bieito Iglesias en formato mergullábel.
- P. S., “Ana Garza reivindica la transformación de As Burgas para el Bloque”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Ourense”, 10 xuño 2011, p. 5.
Indícase que na horta das Burgas tivo lugar a presentación deste volume, que se porá á
venda nas oficinas de atención.
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Seoane Casqueiro, Óscar, Parafusos, Cangas do Morrazo: Edicións Morgante,
decembro 2011, 104 pp. (ISBN: 978-84-15166-32-0).
Ópera prima de Óscar Seoane Casqueiro (Santiago de Compostela, 1982) que comeza
cun texto de Manolo Rivas e contén setenta e dous poemas divididos en dúas partes,
“Canción de Inverno” e “Inercias”. A primeira conta con vinte e nove poesías marcadas
en xeral pola nostalxia e a melancolía, que afloran no inverno con moita máis forza que
noutras épocas do ano. Exemplos diso son “Continuo inverno”, “Pantasmas”,
“Saloucos”, “Recordos” e “Tic-Tac”. Hai poemas que fan referencia a cidades galegas,
como é o caso de “Pontevedra” ou “Compostela”, e outros que teñen como eixo
principal a angustia persoal e a soidade, como “Preguntas” ou “Funeral en vida”. Un
dos temas recorrentes na lírica é o amor, por exemplo en “Blues de madrugada” e
“Canción pra ti”, que mostran a morriña do querido. Tamén aparece este motivo
temático en “Canción de perdón”, unha oda que suplica desculpas e recoñece os erros
do pasado, así como poemas máis esperanzadores e reivindicativos nos que se aprecia
que a poesía tamén pode tratar con forza e ironía temas como a reivindicación dos
dereitos, o descontento coa situación política e a necesidade de cambio. É o caso de
“Nenos da guerra”, “Esperanza”, “O noso momento” e “Todos nos toman por parvos”.
En “Inercias” tócase o tema da emigración. En “Refuxio”, preséntase a necesidade de
buscar unha saída ao molesto ruído das cidades. Galicia cobra un papel protagonista en
poemas dedicados a determinados símbolos galegos, como en “Gaivota” ou “O mar
sabe quen”. Na segunda parte hai poemas máis escuros que xiran en torno á morte e ao
paso do tempo e nalgúns poemas rompe totalmente coas formas métricas actuais,
provocando no lector sentimentos como o desarraigamento, o desamor, a morriña, a
soidade ou as lembranzas do pasado e a reflexión sobre a sociedade actual.
Solla, Calros, Holocausto Zacoe, IV Premio de Poesía Victoriano Taibo, Gondomar:
Instituto de Estudos Miñoranos/Entidade Local de Morgadáns-Gondomar, 2011, 107
pp. (ISBN: 978-84-15164-68-5). u
Poemario de Carlos Solla, coñecido como tamén como Calros Solla (Pontevedra, 1971),
que se inicia cuns paratextos en forma de citas de Curros, Viktor Frankl, un “dito
popular” e unha “ambigua profecía zacoe”. A continuación empréndese unha alegoría
sobre a situación do idioma e da identidade do pobo galego. O “eu” lírico apóiase no
humor e na ironía plasmada en verso libre para amosar situacións negativas da realidade
que o rodea, ademais de para incitar á reflexión sobre o entorno dos galegos.
Solla, Calros, MazinGZ, XIV Premio de Poesía Johán Carballeira, Culleredo: Espiral
Maior, col. Poesía, 2011, 74 pp. (ISBN: 978-84-92646-59-3). n
Poemario de Carlos Solla, coñecido tamén como Calros Solla (Pontevedra, 1971). Ao
longo de doce composicións e recorrendo a un humor retranqueiro e a iconas da cultura
popular do século XX como MazinGZ e os seus compañeiros Afrodita e Koyi Kabuto,
vai construíndo unha obra reivindicativa, ao xeito dunha sorte de poesía de escarnio do
século XXI. Estas figuras son invocadas para salvar a lingua, a cultura e o medio natural
galegos. Esta obra parte do tópico do manuscrito atopado e os poemas, moi narrativos,
alternan distintas formas de verso libre.
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Valle Regueiro, Luís, Fedor, XXIII Premio Eusebio Lorenzo Baleirón, pról. Isidro
Novo, Santiago de Compostela: Edicións Sotelo Blanco, 2011, 104 pp. (ISBN: 978-847824-607-6). n
Poemario de Luís Valle (Lugo, 1977) que se abre con citas de Fray Luís de Granada,
William Blake e Lois Pereiro. A continuación, segue un breve prólogo de Isidro Novo
no que fai un percorrido pola traxectoria literaria do autor e polo propio poemario. Este
consta de oitenta e un poemas en prosa escritos en primeira persoa, dos cales só once
son intitulados, moi breves en xeral (algúns de só dous versos). Aqueles que carecen de
título presentan en versaletas as primeiras palabras, a modo de título. Uns poucos van
precedidos dun lugar e dunha data e outros dunha cita (Terencio e Paul Celan). Así
mesmo, hai un dedicado a Antonio Gamoneda. O tema principal do poemario é a morte.
A atmosfera lúgubre e pesimista que presenta vese completada pola presenza de animais
inquietantes como os corvos, os caracois, as donicelas e diversas especies de insectos e
pola alusión á putrefacción dos cadáveres, ás matanzas e ás guerras. Só a casa familiar e
as figuras paterna e materna semellan actuar coma un refuxio contra todo isto. No
entanto, tamén poden tomar outros papeis menos benéficos e actuar como cruel
recordatorio da realidade angustiosa na que o “eu poético” se atopa.
Recensións:
- Román Raña, “Deslumbrantes fulguracións”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
683, “Libros”, 15 setembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 345, “Letras
galegas”, 24 setembro 2011, p. 7.
Sinálase que este poemario é un conxunto de auténticas xoias. Considérase que
algunhas composicións son perfectas na súa dimensión estilística, outras na súa
delineación semántica concisa e outras nunha enunciación sobrecolledora e hermética.
Destácase en todas elas a sorpresa polo emprego do termo inesperado, da presenza
incómoda, o eu lírico que bate na nai, a paisaxe mexicana e o misterio que axita os
sentidos. Coméntase que os textos son curtos, breves poemas en prosa con límites
estritos que teñen influencias de Nick Cave e Eugénio de Andrade.
- Miro Villar, “A morte como materia poética”, Grial. Revista galega de cultura, n.º
192, Tomo XLIX, “O espello das letras”, outubro, novembro e decembro 2011, pp. 110111.
Comeza cun breve percorrido polos premios literarios que Luís Valle conseguiu no
campo da literatura galega, entre os que está o XXIII Premio Eusebio Lorenzo Baleirón
de Poesía. Salienta que este volume “honra moito a memoria de Eusebio Lorenzo
Baleirón” porque comparte con el o hermetismo, o culturalismo, o coidado formal e o
gusto polo clásico. A continuación desenvolve os fíos temáticos do poemario, como a
morte, a metaliteratura e a metapoética. Remata sinalando que se podería facer unha
lectura espiritual da obra e salientando o coidado formal que se observa tamén na
estrutura.
- Dolores Vilavedra, “Rosalía e as baleas”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 16 decembro 2011, p. 11.
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Entre outras obras literarias, analízase esta que agora nos ocupa. Dela coméntase que se
trata dun volume de poesía clásica, gañador do Premio Eusebio Lorenzo Baleirón.
Saliéntase que, malia un título que pode resultar demasiado desorientador, propón unha
profunda reflexión sobre a morte a través dun rigoroso coidado formal e do
estabelecemento dun diálogo coa tradición literaria sobre o tema.
Referencias varias:
- Luís Valle, “De ‘Fedor”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 24 xuño 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “AMNESIA”, que se insire no poemario
Fedor, de Luís Valle Regueiro.
- Luís Valle, “De ‘Fedor”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 25 xuño 2011, p. 32.
Esta sección fixa acolle a composición “SÍNTOME COMO UNHA ESTRELA...”,
pertencente ao poemario Fedor, de Luís Valle Regueiro.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 380,
“Libros”, 7 xullo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 340, “Letras en galego”, 16
xullo 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que foi gañadora do XXIII Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón e que
continúa a liña discursiva de A Caída (2009), centrándose nesta ocasión na reflexión
sobre a morte. Tamén se seleccionan neste caso Vivir, unha aventura irrepetible (2011),
de Mercedes Queixas Zas e O meu gato é un poeta (2011), de Fran Alonso.
Vasconcellos Cabral, Caíno, As portas ausentes, ilust. propio autor, limiar de Anxo
Manuel Rodríguez Ratel, Gondomar: Instituto de Estudos Miñoranos, col. Letras da
Groba, 2011, 127 pp. (ISBN: 978-84-15164-41-8). u
Comeza este poemario cun texto en prosa sen título, asinado polo autor Caíno
Vasconcellos Cabral (Baiona, 1947) e datado en abril de 2011 en Baiona, no que
reflexiona sobre a Baiona da súa infancia, que desapareceu, pero que segue viva na súa
alma, e mais cun limiar, tamén sen título e obra de Anxo Manuel Rodríguez Ratel, no
que indica que a sensibilidade destes poemas tamén se pode ver na pintura de Caíno e
subliña que ao seu autor lle doe Baiona e tamén lle doe a Humanidade. A seguir temos
un cento de poemas de diversa extensión, dende un só verso até algún con máis de
trinta. Percíbese unha ausencia case total dos signos ortográficos sintagmáticos
auxiliares de puntuación, con verso libre. Nestes versos o poeta reflexiona sobre as
lembranzas saudosas da súa infancia con gran presenza dos elementos da natureza e
mais do mundo mariñeiro.
Vidal Caramés, Aurora e Clementina, Citania, Pontevedra: Editorial El Taller del
Poeta, 2011, 141 pp. (ISBN: 978-84-15144-25-0).
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Poemario de Aurora Vidal Caramés (Pontevedra, 1934) e Clementina Vidal Caramés
(Redondela, 1940) que se divide en dúas partes: “Piorno de Soños” (pp. 5-73), da
autoría da primeira das irmáns, e “Casa de Lume” (pp. 75-137), de Clementina. “Piorno
de Soños” iníciase cuns versos de Eugenio de Andrade e unha dedicatoria a Víctor
Campio, dando paso así, ás cincuenta e nove composicións que a constitúen, das que
cómpre destacar a sinxeleza lingüística e a brevidade dos seus versos. Nelas emprégase
o tempo como un eixo transversal que o percorre todo, tanto dende unha perspectiva
cronolóxica, como mediante alusións ao reflexo do paso do tempo na natureza.
Estabelece, ademais, unha contraposición entre a nenez e a mocidade/adultez,
enfatizando a súa relación cun pasado luminoso fronte a un presente escuro. En
definitiva, a melancolía e a nostalxia son temáticas recorrentes nas súas composicións e
os soños xogan un papel relevante como exemplo das ilusións do pasado e o desacougo
dos soños non cumpridos no presente. Por outra banda, hai que destacar que os poemas
“Doas do pensamento” e “Olliños”, pertencen a un primeiro poemario da autora titulado
Doas do pensamento. Algúns dos textos restantes foron publicados no xornal Faro de
Vigo e recitados nas festas da poesía no Ateneo de Pontevedra entre os anos 1952 e
1957. A segunda parte, “Casa de Lume”, iníciase cunhas verbas de Claude Debussy,
que dan paso aos cincuenta e sete poemas, dos que nove deles pertencen a Alquimia
(Espiral Maior, 2004), outros nove a Deambulario (El taller del Poeta, 2008), dous á
Antoloxía Poética (Follas Novas, 2000) e outros dous son traducións do libro Poemas
tristes y alegres (Pontevedra, 1985). En xeral estas composicións son un canto á
natureza e á terra, con constantes alusións á infancia e ás lembranzas da nenez. Entre as
diferentes temáticas que abordan destacan a nenez, a maternidade, a morte ou o
desacougo aínda que cun ton máis esperanzador que a primeira parte. Algúns deste
poemas están dedicados a persoeiros como Evaristo Mosquera, Víctor Campo, Xosé
María Álvarez Blázquez, Luz Pozo Garza ou Xulio Valcárcel.
Vila Ribadomar, Xosé María, Fotogramática, ilust. Saúl Otero, Cambados: Editorial
Incomunidade, 2011, 39 pp. (DL: 334360/11).
Poemario de Xosé María Vila Ribadomar (Cambados, 1970) que se inicia cunha
dedicatoria do autor aos seus avós e mais a alguén chamado “Endalkachew”.Trátase dun
libro de poesía en prosa, a excepción dos seis poemas finais, que son composicións de
verso longo e métrica desigual. Conta cun total de vinte e dous poemas de extensión
irregular. O autor fai uso dunha sintaxe complicada, con abundancia de metáforas e
xogos de palabras que dificultan a súa comprensión e interpretación. É unha poesía
hermética, de temática variada, onde predominan os poemas de amor cargados de
erotismo, agás nos seis poemas finais non prosificados, nos que intenta interpretar o
caos psicosocial do mundo, cun pouso de melancolía e tristura. As ilustracións que
acompañan o poemario son de Saúl Otero. Son pinturas abstractas en branco e negro no
interior do libro e en cor na cuberta, onde aparece tamén o nome do autor e o título do
libro destacando en cor vermella sobre o fondo.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Temperado cristal”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 396,
“Libros”, 15 decembro 2011, p. VI.
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Saliéntase que esta obra continúa cos sinais identificadores da súa poética: a
sintagmática neosurreal de escaso uso da metáfora e o léxico substancioso. Dise que
nela hai unha clara preferencia pola poesía en prosa, agás nos últimos poemas, nos que
emprega o verso longo. Sinálase que a obra ten unha temática erótica que trata dun amor
omnipresente e irrenunciábel e que é nos últimos versos onde se deixan asomar vagas de
memoria que tentan interpretar o caos psicosocial actual.
Vilanova, Manuel, Nin sequera no ceo, Santiago de Compostela: Librería Follas
Novas/Follas Novas Edicións, col. Libros da Frouma, n.º 60, maio 2011, 64 pp. (ISBN:
978-84-92794-40-9).
Poemario de Manuel Vilanova Rodríguez (Barbantes-Ourense, 1944) caracterizado pola
variedade na extensión dos poemas, que vai dende os minipoemas a poemas máis
longos, a mestura de poemas intitulados e outros sen titular, e pola multiplicidade de
temas e personaxes. A unidade deste poemario vén dada pola tenrura, un estilo tenso e
fragmentario, unha lírica intensa, a reiteración dos personaxes de Ada, Uxía, Merlín e
do propio poeta, a localización maioritaria en Vigo e a referencia a elementos tirados da
Biblia e das cantigas e mitoloxía galegas. Entre as temáticas tratadas destaca a expresión
da vida cotiá e do crecemento persoal dos nenos Ada e Uxía, a homenaxe a algúns
amigos, a reflexión sobre a forma e contido que deben ter os minipoemas, a importancia
da figura de Merlín e a preocupación pola chegada da morte, entre outras.
Recensións:
- Xosé Carlos Caneiro, “Liberdade”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 425, “A outra
mirada”, “Club dandi”, 30 xullo 2011, p. 16.
Coméntase que este poemario, editado por Libros da Frouma, é un gran libro de
poemas, de nomes, infancias, soños e minipoemas, de lugares e evocacións.
- Román Raña, “Infancia perenne”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 384, “Libros”,
22 setembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 346, “Letras galegas”, 1 outubro
2011, p. 7.
Coméntase que este poemario contén os sentimentos de persoas que viven nunha
infancia perenne que non está contaminada polos intereses adultos. Sinálase que recolle
tenrísimos afectos de nenos e nenas e a maneira de ver o mundo de Merlín; aínda que ás
veces esa alegría se converte en melancolía ante a fugacidade da vida. Indícase que
tamén neses versos aparecen as reflexións irónicas sobre a escrita e as homenaxes ao
Álvaro Cunqueiro neotrobadoresco. Finalmente, dise que todo isto está expresado por
un poeta que domina a lingua e a sintaxe, cun lirismo sen fisuras ao servizo da
expresión do seu interior.
- Vicente Araguas, “Os nanopoemas de Manuel Vilanova”, Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 692, “Libros”, p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 692, “Páxina
literaria”, “Libros”, p. 30, 2 outubro 2011.
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Indícase que este poemario se presenta dun xeito moi orixinal, xa que os protagonistas
das composicións son unha banda de cativos. Coméntase que debaixo deste punto de
partida pode percibirse unha capa de misterio e a procura da beleza. Sinálase que é unha
poesía de percorrido circular que chega ao corazón do lectorado a través do abraio e da
conmoción. Finalmente dise que é unha poesía escrita con intelixencia, enxeño e
autenticidade.
Villar, Miro, As Crebas, XIII Certame de Poesía Concello de Carral 2010, A Coruña:
Espiral Maior, col. Poesía, 2011, [43] pp. (ISBN: 978-84-92646-57-9). n
Poemario de Miro Villar (Cee, 1965) que inclúe trinta e unha composición de extensión
breve e verso longo, caracterizadas pola intertextualidade presente nos seus versos.
Aparecen constantes referencias ás obras doutros autores e destacan as evocacións
constantes a Luís Cernuda e á súa produción literaria. Dita intertextualidade deixa
patente o alto culturalismo presente no libro, exemplificado tamén polas constantes
referencias mitolóxicas existentes nas súas composicións. A temática máis destacada do
poemario fai referencia ao compromiso social.
Recensións:
- Teresa Seara, “Saír á vida”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 191, Tomo XLIX, “O
espello das letras”, xullo, agosto e setembro 2011, pp. 91-92.
Comeza comentando que o poeta nos conduce ao encontro da dor nun discurso no que o
“eu” sempre se dirixe a un “ti” feminino e que se vai alicerzando con lembranzas, mitos,
personaxes do pasado, desexos imposibles etc. Afirma que as claves formal e temática
desta obra se atopan nas dúas citas (de Francisco Fernández Naval e de Luís Cernuda)
que encabezan os textos e que, segundo a autora, poden lerse como “unha sorte de
prólogos poéticos”. A primeira supón unha aclaración do concepto de creba e a segunda
apunta ao fracaso do amor como “punto de partida desta crónica”.
- Miguel Sande, “O compromiso en Miro Villar”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
434, “Letras en galego”, 1 outubro 2011, p. 10.
Sinálase que este poemario reflicte o compromiso do autor consigo mesmo e coa
literatura e nel prevalecen a serenidade, a aprendizaxe e a madurez, pero tamén a
innovación e a modernidade. Coméntase que os versos son longos, case coma
parágrafos, matizados por un heptasílabo ou un hendecasílabo. Finalmente, indícase que
as crebas son o que arrastra o mar até as praias, sexa lixo ou tesouros, e dise que o
lectorado ten que sentirse cribeiro para recoller as imaxes que se atopan e compoñelas.
Referencias varias:
- Miro Villar, “De ‘As crebas”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 22 xuño 2011, p. 32.
Nesta sección fixa acóllese a composición “Non te chames Penélope”, pertencente ao
poemario As crebas, de Miro Villar.
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- J. M. Ramos, “El ceense Miro Villar presenta su libro ‘As Crebas”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 18 agosto 2011, p. 30.
Anúnciase a presentación en Muxía do poemario de Miro Villar, As Crebas.
- J. M. R., “La Fundación López Abente presentó el poemario ‘As crebas’ de Miro
Villar”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 23 agosto 2011, p. 31.
Dáse noticia da presentación do libro de poemas As Crebas, de Miro Villar, en Muxía.
VV. AA., Premios “Terras de Chamoso”. Libro recompilatorio dos traballos
gañadores do Certame Literario Terras de Chamoso I, II e III (2007-2009), O Corgo:
Asociación Cultural Arumes do Corgo, 2011, 218 pp. (ISBN: 978-84-694-1450-7). u
Volume que se abre cun limiar de Mario Outeiro Iglesias, secretario do xurado do
Certame Literario Terras de Chamoso nas súas tres primeiras edicións, no que salienta
que o premio naceu para incentivar a creación de textos en galego nos concellos que
formaban o antigo “comitatus Flammusus”, o primeiro dos tres concellos nos que estaba
dividido o antigo convento xurídico lucense do reino suevo, é dicir, O Corgo,
Castroverde, parte de Láncara e Baralla e un anaco de Becerreá e Lugo. Explica tamén
que o certame conta con tres categorías –infantil, xuvenil e adultos– e dúas modalidades
–poesía e relato curto-, e ademais achega datos sobre o número de persoas participantes
e a composición dos xurados. O volume recompila unha selección de trinta e cinco
textos gañadores, ademais de incluír na parte final once breves colaboracións escritas
por algúns dos membros do xurado nestas edicións. Así, Miguel Costa Llovera comenta
en “O pino de Formentor” (pp. 179-182) a importancia das árbores na nosa cultura e
acompaña o seu texto cun poema; Antonio Reigosa Carreiras, en “O Ponteciña” (pp.
183-187) presenta unha anécdota de estirpe popular relacionada con Pedro Madruga;
Rubén Ruibal Armesto, en “A excursión á cova” (pp. 189-191) escribe un monólogo na
voz dun neno que ten un pesadelo; Toño Núñez, en “Rapsodia temporal” (pp. 193-195),
recrea o renacemento do compromiso coas raíces propias; Marica Campo, en “Ser
nelas” (pp. 197-199), colabora cun poema inédito sobre a loita contra o feminicidio na
India; Xabier Cordal Fustes achega catro breves poemas de ton humorístico en “Orixes
do turismo rural” (pp. 201-202); Lois Diéguez Vázquez, en “Estraño obxecto” (pp. 203204), presenta un relato moi breve encadrábel na ficción científica; Xurxo Xosé
Rodríguez Lozano achega dous poemas titulados “Xermola a semente” (p. 205) e
“Primavera en Quinte” (p. 207); e Mario Outeiro Iglesias fai protagonistas as cores nas
súas dúas colaboracións “O arco do vello” (pp. 209-210) e “Escala de grises” (pp. 211213). A seguir indícanse os poemas premiados no Certame Terras de Chamoso que
aparecen no libro:
Primeira edición (2007):
Categoría de adultos:
Modalidade de poesía:
- Marcelino Sisto Deibe (Ferrol), “Praia de Doniños. Campo de tiro”, primeiro premio,
pp. 19-20.
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- Cruz Martínez Vilas (Vigo), “Bosquexo dunha perna que pretende tirar para adiante”,
segundo premio, pp. 21-22.
Segunda edición (2008):
Categoría de adultos:
Modalidade de poesía:
- Alberte Momán Noval (Santiago de Compostela), “Constritor”, primeiro premio, pp.
73-74.
- Luz Airado Bello (Román, Vilalba), “Das túas augas”, primeiro premio, pp. 75-76.
- Xosé Daniel Costas Currás (Moaña), “Beizos e man de illa”, primeiro accésit, pp. 7780.
Terceira edición (2009):
Categoría de adultos:
Modalidade de poesía:
- Xosé Daniel Costas Currás (Paradela, O Corgo), “O delicado cheiro de Aumaxab
Marma”, primeiro premio, pp. 129-130.
- Montserrat Doucet (Lapío, O Corgo), “Acertando nas cereixas”, segundo premio, pp.
131-133.
- Orlando Viveiro Veiga, “Poemas en outono”, primeiro accésit, pp. 135-137.
- Luz Airado Bello, “Versos pra Lúa”, segundo accésit, pp. 139-141.
Tamén está descrito nos apartados I.1. Narrativa e VII.1.1. e VII.2.1. Literatura Infantil
e Xuvenil deste Informe.
Referencias varias:
- P. R., “Arumes do Corgo reúne en un libro las obras del certamen Terras de
Chamoso”, El Progreso, “Comarcas”, 11 xuño 2011, p. 13.

Fálase da presentación desta obra, que recompila os traballos
premiados nas tres primeiras edicións do certame literario Terras
de Chamoso. Indícase que a edición corre da man da asociación
cultural Arumes do Corgo.
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Yáñez, Rafa, Da Chá ao lonxe, Vilalba : Instituto de Estudios Chairegos, col.
Biblioteca Chairega, n.º 17, 2011, 61 pp. (ISBN: 978-84-936797-6-7). u
Poemario de Rafa Yáñez Jato (Vilalba, 1979) que comeza cuns paratextos en forma de
dedicatoria (“Para a miña tía Sara, os ollos máis apaixonados...”) e cita de Fernando
Pessoa (“Polo menos na ausencia saberei de min/ E ao verme como fun de lonxe,
atopar/ En min un pouco ao neno que deixei”). Está formado por vinte composicións,
sen título a meirande parte e de diversa extensión, nas que a temática principal é a
morriña que sente o autor pola terra na que naceu, Vilalba, e que agora describe dende
Madrid, o seu lugar de estudos e residencia. Comenta os cambios que se produciron na
Terra Chá dende que era un rapaz até a actualidade e dedícalle numerosos eloxios á súa
terra, ademais de dar conta das diferentes sensacións que esta lle provoca. Insire
referencias a versos doutros autores como María Mariño ou Pablo Neruda e dedicatorias
aos seus seres queridos. Péchase o volume co seguinte colofón: “Rematouse de
imprimir este libro, editado polo Instituto de Estudios Chairegos de Vilalba, co
patrocinio da Vicepresidencia Primeira da Deputación Provincial de Lugo, no mes de
maio de 2011, mes e ano no que as Letras Galegas homenaxean ao poeta monfortino
Lois Pereiro”.
Recensións:
- Vicente Araguas, “A chaira posmoderna”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
“Páxina Literaria”, “Libros”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 681, “Libros”, p.
30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 681, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 17 xullo
2011.
Indícase que se trata dun poemario de curta extensión que se atopa entre Manuel María,
pola complicidade que o autor estabelece con el, e Wim Wenders, polo xesto cheo de
visualidades. Coméntase que se aposta pola economía expresiva, pola personificación
da paisaxe e pola ironía. Finalmente, sinálase que humaniza as formas da terra, ao igual
que facía Manuel María.
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II.2. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES.
TEXTOS RECUPERADOS
Cunqueiro, Álvaro, Dona do corpo delgado. Herba de aquí e acolá. Outros poemas.
Poesía 1933-1981, ed. de Xosé-Henrique Costas e Iago Castro Buerger, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Biblioteca Álvaro Cunqueiro, xullo 2011, 308 pp. (ISBN: 978-84-9865381-6).
Volume inserido dentro da colección denominada “Biblioteca Álvaro Cunqueiro”, que
coincide no tempo coas celebracións artelladas en 2011 arredor do nacemento do
escritor. Trátase da segunda entrega dedicada á poesía en galego de Álvaro Cunqueiro
(Mondoñedo, 1911-Vigo, 1981), na que se recolle a obra publicada dende 1933 á data
do seu pasamento. Esta nova edición recupera Dona do corpo delgado (1950), Herba
aquí e acolá (1980) –poemario de gran repercusión na poesía galega a partir dos anos
oitenta do século XX que se presenta co título e a ordenación estabelecida polo autor– e
mais outras composicións soltas que aparecen en orde cronolóxica baixo a epígrafe
“Outros poemas”, publicadas en medios como Faro de Vigo, Vida Gallega, La Región,
La Voz de Galicia e escritas maioritariamente entre 1933 e 1960. No prólogo dos
editores, os profesores Xosé-Henrique Costas e Iago Castro Buerger especifican o
tratamento ortográfico ao que someteron os textos e denominan “alófonos fantásticos” o
grupo de trece poemas que, baixo o título de “poemas apócrifos”, o mindoniense deu a
coñecer como supostas traducións de poetas estranxeiros que, na realidade, só existiron
na súa imaxinación. A edición complétase coa epígrafe “Paratextos”, un feixe de
apuntamentos, comentarios ou debuxos do autor sobre os novos poemas ou sobre as
falsas traducións.
Recensións:
- Daniel Salgado, “Mil e un ‘Cunqueiros”, El País, “Galicia”, “Luces”, 23 setembro
2011, pp. 8-9.
Coméntase que a edición feita por Xosé Henrique Costas e Iago Castro Buerger de
Poesía 1933-1981, para conmemorar o centenario de Álvaro Cunqueiro, presenta medio
cento de poemas espallados pola prensa e os poemarios Dona do corpo delgado (1950)
e Herba aquí e acolá (1980). Indícase que estes dous poemarios resumen os centros
arredor dos que xira a súa escrita en verso: a relectura da tradición medieval, o
europeísmo militante, a tendencia italiana, a nostalxia como ética que substitúe a
lixeireza dos poemas vangardistas dos anos trinta etc. Crese que o máis valioso do
volume son os máis de cincuenta poemas descoñecidos e compostos entre 1933 e 1960,
aos que se suman outros tantos recollidos en 1991 por Costas, que daquela optou por
reestruturar Herba aquí e acolá. Sinálase que a outra achega deste poemario son os
trece textos dos “alófonos fantásticos”, que contribuíron á consideración de Cunqueiro
como un autor que inventaba todo, até recensións biográficas de autores estranxeiros
que non existían. Finalmente, sublíñase que o obxectivo dos editores de Poesía 19331981 é confeccionar un tomo dedicado á faceta de “aduaneiro lingüístico” do poeta.
- Ramón Nicolás, “Universo Cunqueiro”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 434,
“Letras en galego”, 1 outubro 2011, p. 10.
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Fálase da reedición da obra lírica de Álvaro Cunqueiro, titulada Poesía 1933-1981, na
que os profesores Xosé Henrique Costas e Iago Castro recompilaron Dona do corpo
delgado (1950), Herba de aquí e acolá (só os poemas que aparecían na edición de
1980) e medio cento de composicións escritas entre 1933 e 1960 que foran publicadas
en revistas pero nunca en libro. Dise que, por outra banda, tamén se recollen os “poemas
apócrifos”, trece composicións que deu a coñecer como traducións de poetas
estranxeiros que nunca existiron, entre os que destacan os “alófonos fantásticos”.
Sinálase que o volume se completa coa epígrafe “Paratextos”, un grupiño de
apuntamentos, comentarios ou debuxos do autor sobre os novos poemas ou sobre as
falsas traducións.
- Armando Requeixo, “Acertos e eivas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 389,
“Libros”, 27 outubro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 351, “Letras galegas”, 5
novembro 2011, p. 7.
Fálase da edición de Xosé Henrique Costas e Iago Castro Buerguer de Dona do corpo
delgado. Herba aquí e acolá. Outros poemas. Poesía 1933-1981, de Álvaro Cunqueiro,
da que se di que é un heteroxéneo conxunto no que se recompilan os versos do escritor
aparecidos entre 1933 e 1981. Crese que o volume presenta dous acertos: fai accesíbel
ao lectorado actual a poesía galega de Cunqueiro que fora publicada en libro na
posguerra e na transición e compila un número considerábel de textos que estaban
espallados pola prensa periódica e que agora se poden consultar nun mesmo traballo.
Por outra banda, pénsase que o libro ten varias eivas: hai poemas de Cunqueiro escritos
entre 1933 e 1981 que non foron recollidos, non se indican as fontes das que se
extraeron os textos e non se incluíron versos escritos entre 1930 e 1932 que Cunqueiro
non compilou nos seus poemarios.
Referencias varias:
- Xosé-Henrique Costas e Iago Castro Buerger, “Poemas esquecidos de Álvaro
Cunqueiro anteriores a 1933”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 192, Tomo XLIX,
“O espello das letras”, outubro, novembro e decembro 2011, pp. 134-139.
Coméntase que esta obra acolle cento vinte e tres composicións inéditas en libro en vida
de Álvaro Cunqueiro, que viron a luz en prensa e revistas literarias, en ocasións por
medio do emprego de sinaturas falsas ou pseudotraducións. Finalmente, reprodúcense
oito deses poemas, intitulados “D’un libro”, “Rostros mortos”, “Noiturnio III”, “Ben
quixera...”, “Soma de craridades”, “Craraboia”, “Nenos” e “Oco”.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 683,
“Libros”, 15 setembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 345, “Letras galegas”,
24 setembro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que recolle a produción de Álvaro Cunqueiro dende 1933 a 1981, período que
se cualifica de fundamental e do que se destaca que a voz poética acada un nivel ao que
non se chegara antes na literatura galega. Tamén se seleccionan neste caso Penúltimo
dietario (2011), de Xosé Neira Vilas; e A verdade sobre Marie (2011), de Jean-Philippe
Toussaint.
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- Isidoro Peña, “Mehldau”, El Correo Gallego, “Crisol”, 3 outubro 2011, p. 64.
Dáse noticia da publicación da reedición de Dona do corpo delgado. Herba aquí e
acolá. Poesía 1933-1981, de Álvaro Cunqueiro.
Cunqueiro, Álvaro, Mar ao norde/ Mar al norte, ed. bilingüe galego-castelán, trad.
Xavier R. Baixeras, epíl. Xosé María Álvarez Cáccamo, Madrid: Alento, xuño 2011, 88
pp. (ISBN: 978-84-939267-0-0).
Reedición en edición bilingüe galego-castelán deste poemario de Álvaro Cunqueiro
(Mondoñedo, 1911-Vigo, 1981), que se publicou por primeira vez no ano 1932. Está
estruturado nas seguintes seccións: “Porto”, “Mar outa”, “Illa” e “Terra adentro”. A
maioría dos poemas non levan título; só aparece nas composicións: “Sol”, “Sombra” e
“Sempre”, da primeira parte (“Porto”) e “Rosal”, que se encontra dentro do apartado
“Illa”. Este feito contrasta coa información que se ofrece nos índices de edicións
anteriores, onde os poemas eran citados segundo o primeiro verso. Nesta obra cobra un
papel importante a presenza dun mar estilizado e abstracto, ao tempo que se describe
unha paisaxe que conecta coa vangarda e coa identificación dos contrarios presente nos
escritores taoístas. Entre outros temas están presentes a saudade, o erotismo e a
sensualidade en breves poemas que reciben a influencia da poesía surrealista francesa e
da chamada Xeración do 27 española. Ao igual que na primeira edición as ilustracións
son de Luís Seoane. A tradución ao castelán é de Xavier R. Baixeras e caracterízase
pola súa literalidade con respecto ao orixinal en galego. A continuación do poemario,
figura un artigo en castelán do propio Cunqueiro titulado “Luís Seoane, mi ilustrador”,
que recupera a homenaxe que lle brindara ao pintor coruñés nun número monográfico
de Grial, co motivo do seu falecemento. Evoca a xénese de Mar ao Norde e o papel
primordial de Seoane, que se encargou dos pormenores materiais do volume. Por
último, conta cun epílogo de Xosé María Álvarez Cáccamo intitulado “Mar ao Norde:
unha densa miniatura simbólica”, en versión bilingüe, no que se examinan os “prodixios
metamórficos” de Cunqueiro. Nel, Cáccamo analiza o referente marítimo do autor
mindoniense nese “mar ao norde” que é o Cantábrico e a Mariña luguesa. Percorre a
tradición vangardista ecléctica na que se insire o volume e considera que consegue
equilibrar nos poemas a emotividade co distanciamento propio do creacionismo.
Menciona tamén as lecturas de mocidade de Cunqueiro, que tanto o influíron, e conclúe
que Mar ao Norde deseña unha “perfecta figura de circularidade que afortala a rigurosa
estrutura do alegórico periplo amoroso”.
Recensións:
- Xosé Manuel Dasilva, “Trasladar a poesía de Cunqueiro”, Grial. Revista galega de
cultura, n.º 192, Tomo XLIX, “O espello das letras”, outubro, novembro e decembro
2011, pp. 112-114.
Comenta o nacemento da editora Alento e sinala que Mar ao norde, en formato bilingüe
galego-castelán, é a súa primeira publicación. A continuación, realiza unha
aproximación ás fontes literarias desta obra. Expón unha panorámica das traducións ao
castelán da poesía de Cunqueiro que foron publicadas para rematar gabando a edición
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nun volume autónomo do presente poemario, xa que, sinala, non se volvera publicar en
volume independente, nin en galego nin en castelán, dende que saíra orixinalmente do
prelo. Seguidamente fala do deseño editorial do volume, céntrase no artigo de
Cunqueiro, “Luís Seoane, mi ilustrador”, e salienta a importancia deste ilustrador na
primeira edición da obra. Indica que a versión castelá dos poemas é de Xavier R.
Baixeras e que está fundamentada na literalidade. Por último, dálle a benvida a esta
nova editorial e deséxalle moita sorte no seu obxectivo de difundir a literatura galega
máis alá das nosas fronteiras.
- Román Raña, “Prodixios metamórficos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 391,
“Libros”, 10 novembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 353, “Letras galegas”,
19 novembro 2011, p. 7.
Fálase da reedición de Mar ao norde, de Álvaro Cunqueiro, ilustrado xa na súa edición
de 1932 por Luís Seoane, e agora traducido ao castelán por Xavier R. Baixeras.
Coméntase que esta nova edición conta cun epílogo de Xosé María Álvarez Cáccamo
no que se examinan os “prodixios metamórficos” de Cunqueiro, e cun texto do propio
Cunqueiro titulado “Luís Seoane, mi ilustrador”. Indícase que esta primeira poesía de
Cunqueiro se caracteriza polas simetrías nas descricións dunha paisaxe que conecta coa
pintura de vangarda e co Zen xaponés e cuxa percepción o sitúa na liña dos escritores
taoístas na identificación dos contrarios, que tamén aparece nos haikus de Basho.
Referencias varias:
- D. S., “Pardo de Cela, de heroe nacional a farsa histórica”, El País, “Galicia”,
“Luces”, 23 setembro 2011, pp. 8-9.
Sinálase que a editorial madrileña Alento publicou unha edición bilingüe do primeiro
libro de poemas de Álvaro Cunqueiro, Mar ao norde.
- Ó. I., “Alento publica obra inédita del Handke ‘balcánico”, El País, “Galicia”, 27
setembro 2011, p. 6.
Coméntase que a editorial Alento publicou o poemario Mar ao norde, de Álvaro
Cunqueiro, en edición bilingüe.
- Amaia Mauleón, “La editorial ‘Alento’ se estrena con ‘Mar ao Norde’, de Álvaro
Cunqueiro”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 4 novembro 2011, p. 48.
Dáse noticia da presentación en Vigo da edición bilingüe de Mar ao norde, o primeiro
libro escrito por Álvaro Cunqueiro en 1932.
- B. R. Sotelino, “Editorial Alento rescata al primer Cunqueiro”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 4 novembro 2011, p. 44.
Coméntase que se presentou en Vigo a edición bilingüe de Mar ao Norde, de Álvaro
Cunqueiro.
- Amaia Mauleón, “La editorial Alento se estrena con ‘Mar ao norde’, de Cunqueiro”,
La Opinión, “Cultura”, 4 novembro 2011, p. 63.
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Coméntase que a editorial Alento comezou a súa andaina coa presentación da súa
primeira publicación, a edición bilingüe do poemario Mar ao norde, de Álvaro
Cunqueiro.
- F. F., “Mar ao Norde’, viaje de juventud de Cunqueiro, se presenta en la Fundación
Torrente Ballester”, El Correo Gallego, “Santiago”, 11 novembro 2011, p. 28.
Dáse noticia da presentación de Mar ao norde, de Álvaro Cunqueiro, na Fundación
Torrente Ballester de Santiago de Compostela.
Fernández Naval, Francisco. X., Golpear de sombras/Bater de sombras, trad. Teresa
Seara, ilust. da cuberta Maribel Longueira, Madrid: Huerga y Fierro Editores, 2011, ed.
bilingüe, 99 pp. (ISBN: 978-84-8374-936-4).
Edición bilingüe do poemario Bater de sombras, de Francisco X. Fernández Naval
(Ourense, 1956), que se publicou por primeira vez en 2010 en Espiral Maior na
colección “Poesía” (n.º 225) e que está descrita no apartado correspondente do Informe
2010. Aparece agora en Huerga y Fierro Editores, coas composicións traducidas ao
castelán por Teresa Seara e cun cambio de ilustrador (Alfonso Costa para a edición en
galego; Maribel Longueira, para a bilingüe). Ademais, aos trinta e sete poemas que
conformaban Bater de sombras engádeselles outro intitulado “Contraluz”.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Batendo nas sombras”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
724, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 26/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 701, “Libros”,
p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 701, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 4
decembro 2011.
Coméntase que con esta edición bilingüe Francisco X. Fernández Naval tenta abrirse ao
mercado español. Indícase que este libro contén unha poesía forte, enunciadora duns
principios básicos radicais, facendo honor á revolucionaria Alejandra Pizarnik, dende
unha intimidade dorida. Sinálase que a claridade dos sentimentos non se perde coa
complicidade que se mantén co lectorado, que sempre agradece que se trate como un ser
intelixente.
Novoneyra, Uxío, Muller pra lonxe, eds. Xoán Ramiro Cuba e Montserrat González
Álvarez, ilust. Carlos Pardo Teijeiro, pról. Luís Cochón, Lugo: Deputación de Lugo,
Coleución Gran Lugo de tebra, n.º 1, 2011, 90 pp. (ISBN: 978-84-8192-458-9). u
Segunda edición do volume publicado pola Deputación de Lugo en 1986 que recolle a
produción poética de Uxío Novoneyra (Parada de Moreda, O Courel, Lugo, 1930–
Santiago de Compostela, 1999) dende 1955 até 1985. O libro ábrese cun prólogo de
Luís Cochón no que se salienta o amor como temática fundamental da obra. Consta de
vinte e un poemas e dezaseis debuxos que reproducen versos de Novoneyra. Os poemas
estrutúranse en cinco seccións, precedidas por ilustracións de Carlos Pardo Teijeiro. O
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primeiro bloque presenta dous poemas: un dedicado á festa dos Caneiros de Betanzos e
o outro a un poema antigo que atopou na súa casa. A segunda sección ten dez textos,
nos que o amor é o tema máis recorrente, aínda que hai poemas nos que fala da
natureza, da xuventude etc. De novo, a temática do amor está presente no terceiro
capítulo do libro, o cal consta de cinco textos, e no cuarto, formado por dous. As dúas
composicións do último bloque tratan sobre un arqueiro e a tristeza. A continuación
engádese un apartado (“Manuscrita”) no que se recolle un texto sobre Uxío Novoneyra
publicado por Raimundo Patiño no número un dos Cuadernos da guadaña (1979) e uns
poemas caligráficos manuscritos do poeta. Remata o libro cun epílogo, asinado por
Claudio Rodríguez Fer, no que analiza e explica o contido dos textos, destacando que o
eixo central do poemario é o amor.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Novoneyra pra lonxe”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
n.º 734, “Páxina Literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 27/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 699, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La
Galería”, n.º 699, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 33, 20 novembro
2011.
Dáse noticia da publicación, catorce anos despois da súa primeira edición, do poemario
de Uxío Novoneyra Muller pra lonxe, ao coidado de Xoán Ramiro Cuba e Montserrat
González Álvarez e cun prólogo de Luís Cochón. Indícase que é unha autoescolma de
versos amorosos preparada por Novoneyra do material escrito entre 1955 e 1985, no que
se solapan poesía obxectual con versos paisaxísticos, poesía cósmica e existencial e
composicións cívicas, pero tendo como telón de fondo o amor e o erotismo atemporais.
Coméntase que este volume constitúe a súa primeira grande antoloxía e nel recóllense
as poesías que pertencen ao ciclo Os eidos e todos os Poemas caligráficos cos que se
abriran os Cuadernos da Gadaña.
Referencias varias:
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 22 decembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a presentación a cargo de Luís Cochón e Olga Novo
da reedición de Muller pra lonxe, de Uxío Novoneyra, no Modus Vivendi de Santiago
de Compostela.
Vázquez Pintor, Xosé, Seara. Obra poética (1971-2011), Culleredo: Espiral Maior,
col. Poesía, 2011, 332 pp. (ISBN: 978-84-92646-66-1).
Volume que recolle a edición da poesía reunida de Xosé Vázquez Pintor (Melide, 1946)
e inclúe os libros inéditos Anuncian aves e Os versos do zapateiro. Ábrese cun
paratexto en forma de dedicatoria a Xabi, “por vires dende lonxe, das estrelas, tan feliz”.
Acóllense a continuación os dez poemarios, todos intitulados e introducidos por
dedicatorias ou citas de versos doutros autores. Gándaras (1971) iníciase cunha
dedicatoria aos seus pais. Consta de trinta e nove poemas, ao longo dos cales se fala dos
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proxenitores do “eu” lírico e da relación que este mantén con eles. Os dous últimos
dedícanse especialmente á nai e ao pai, respectivamente. Terra e pan (1975) está
composto por dezaoito poemas nos que fala da súa terra, do mar, de Galicia e da súa
xente. O espertar tamén é noso (1977) introdúcese por medio duns versos de Pablo
Neruda. Está formado por vinte e catro composicións nas que o “eu” lírico reflexiona
sobre a súa infancia. Ofidios de Diario (1984) vai acompañado dunha dedicatoria a
María e tres versos de tres autores. Acolle corenta e catro poemas nos que se comentan
as inquedanzas do suxeito poético. O derradeiro deles vai dedicado ao seu pai, xunto
cunha data. Na vertical da noite (1990) ábrese cunha dedicatoria a Xerardo e cítase un
verso de Ramón María del Valle-Inclán. Ofrécense setenta e unha composicións. Dende
o número un até o vinte e tres fálase de situacións vividas polo “eu” lírico, mentres que
a partir do vinte e catro os protagonistas son diferentes obxectos da vida cotiá (unha
cadeira, un ordenador, un pano,...). No corazón mancado (1990) introdúcese cun
paratexto en forma de dedicatoria a Antonia e cuns versos de Álvaro Cunqueiro. Consta
de trinta e oito poemas que presentan como temática principal os medos e inquedanzas
da existencia. Rotación violeta (1996) divídese en dous apartados, “Horas” e
“Segundos” (este último introducido por uns versos de San Juan de la Cruz),
conformados por vinte e sete poemas cada un deles que falan das etapas da vida.
Banzados (2001) está composto por cincuenta e seis poemas nos que se realiza unha
crítica de diversas situacións. O noveno poemario é o inédito Anuncian aves, escrito
entre 1991 e 1993 e formado por setenta e catro composicións nas que se expresan as
emocións e os sentimentos que suscita a contemplación dunhas obras pictóricas. Ao
final faise referencia aos autores dos cadros. A derradeira obra incluída nesta
recompilación é outro dos libros do autor, sen editar até o momento, Os versos do
zapateiro. Confórmano trinta e oito poemas, que se abren cunha dedicatoria ou cunha
cita de versos doutros autores.
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II.3. TRADUCIÓNS E VERSIÓNS
Castaño, Yolanda (coord., trad. e limiar), Babelia en galego, Pontevedra: Deputación
de Pontevedra, col. Illas Cíes, setembro 2011, 186 pp. (ISBN: 978-84-8457-381-4). u
Poemario coordenado e traducido por Yolanda Castaño (Santiago de Compostela, 1977)
que se abre cun paratexto en forma de dedicatoria: “Co meu agradecemento a Brane
Mozetič e a Xesús Franco”. A continuación, conta cun limiar a cargo da propia
tradutora da obra no que sinala que a orixe deste libro está nun Obradoiro de Tradución
Poética organizado principalmente polo Centro de Literatura Eslovena, unha entidade
dedicada ao intercambio e á promoción das literaturas europeas. Comenta que na
edición de 2010 o obradoiro reuniu poetas de linguas maioritarias, como o ruso, o
chinés e o xaponés, e minoritarias, entre as que estaba o galego, representado
precisamente por Castaño. Indica que as persoas que participaron no Obradoiro tiveron
que trasladar primeiramente unha escolma da súa obra poética ao inglés, base para a
posterior tradución. A continuación, céntrase nos aspectos que considera máis
relevantes dos autores e das autoras que aparecen neste volume e salienta que é a
primeira vez que se presenta en Galicia a súa poesía. Seguidamente ao limiar, atópanse
os poemas na lingua orixinal ao carón da versión en galego de Antoine Cassar, Yasuhiro
Yotsumoto, Mamta Sagar, Veronika Dintinjana, Stanislav Lvovsky, Xi Chuan e
Yolanda Castaño. Por último, este volume péchase coas biobibliografias das escritoras e
dos escritores que participan nel.
Heinze de Lorenzo, Ursula, molto amoroso (poemas/gedichte), ed. bilingüe galegoalemán, Santiago de Compostela: Librería Follas Novas/Follas Novas Edicións, col.
Libros da Frouma, n.º 63, setembro 2011, 127 pp. (ISBN: 978-84-92794-32-4).
Poemario de Ursula Heinze de Lorenzo (Colonia, 1941) centrado na liña temática do
amor, xa patente dende o seu título. Xusto antes das dúas citas que abren o volume,
tiradas do Opus Affettuoso de Casimiro de Brito e de Svetlana Hristova-Jocik, indica a
presenza dalgúns extractos de O Cantar dos Cantares. Recolle un total de cincuenta e
nove composicións poéticas de non máis de dez versos en formato bilingüe alemángalego, seguidas todas elas, excepto a primeira e a última, de versos da obra antedita.
Precisamente, a composición coa que comeza este poemario, sinala o obxectivo do
mesmo, a escrita lírica dun conto sobre o amor entre dúas persoas, que remata cando
termina o volume, cunha composición que transmite o final dese conto. Dase a presenza
de certos elementos simbólicos ao longo das composicións, como por exemplo as partes
do corpo humano, a noite, o camiño, os puntos cardinais, a lúa, o vento, o mar, a beleza,
o xardín, o lume, a máscara, o verán e os soños. Grafadas en primeira persoa, as
composicións dan conta dos sentimentos dunha muller cara ao home que ama, nun ton
doce e suave, ateigado de sensualidade ás veces. En ningunha delas aparecen caracteres
en maiúsculas, pero si frases en inglés e francés. Nunha das contralapelas pódese ler
información bibliográfica da poeta.
Recensións:
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- Armando Requeixo, “Paisaxe de brasa”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 394,
“Libros”, 1 decembro 2011, p. VI.
Coméntase que se trata dunha nova edición, traducida ao galego, deste texto de Ursula
Heinze de Lorenzo xa aparecido en 2003 en alemán e intitulado Saeculum saeculorum.
Sinálase que se trata dun conxunto de poemas que, con citas dos versos do Cantar dos
cantares, rememoran unha historia de amor chea de sensualidade. Indícase que o estilo
está marcado por encabalgamentos abruptos, contención na adxectivación, que é
acumulativa por veces, e elementos da glosa bíblica.
Szymborska, Wislawa, Versos escollidos, trad. e limiar Lucía Caeiro, ed. bilingüe
polaco-galego, Santiago de Compostela: Edicións Positivas, col. Di-versos, novembro
2011, 321 pp. (ISBN: 978-84-921162-8-7).
Antoloxía poética en edición bilingüe polaco-galego que acolle oitenta e catro
composicións de Wislawa Szymborska (Prowent, 1923-Cracovia, 2012). Ábrese cun
limiar a cargo da tradutora, Lucía Caeiro, no que se ofrece unha nota biográfica da
autora, da que se opina que é unha das maiores voces da poesía contemporánea mundial.
Faise referencia tamén ás características e influencias da súa poética e xustifícase a
selección realizada. Acóllense composicións das obras Chamando ao Yeti (1957), Sal
(1962), Unha monada (1967), Se acaso (1975), O gran número (1976), Xente na ponte
(1986), Fin e principio (1993), Instante (2002), Dous puntos (2005) e Aquí (2009).
Destaca nestes versos a capacidade da autora para converter en materia poética sucesos
e feitos mínimos e sutís, captar os conflitos do ser humano dun xeito directo e cunha
estética accesíbel. Os soños, os animais, o sentido do humor e o amor son temas
recorrentes da súa escrita.
Referencias varias:
- D. Salgado, “La poeta polaca, Szymborska, por primera vez en gallego”, El País,
“Galicia”, 13 decembro 2011, p. 6.
Coméntase que a obra poética de Wislawa Szymborska se pode atopar en galego da man
da tradución de Laura Caeiro.
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II.4. ANTOLOXÍAS
Alonso Montero, Xesús (ed. e limiar), Víctor Campio Pereira. Quince sonetos de amor
e once poemas máis, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, abril 2011, 80 pp.
(ISBN: 978-84-453-5009-6). u
Antoloxía poética intimista de Víctor Campio Pereira González (Garabás, Maside,
1928), editada polo profesor Xesús Alonso Montero (Vigo, 1928), quen no
limiar,“Brevísimas notas sobre a vida e a obra literaria de Víctor Campio Pereira, poeta
excelso de hoxe e de sempre”, repasa a vida e a obra do autor, a súa poesía, xustifica a
selección desta antoloxía e adianta o que pode atopar o lectorado nela. Explícase que
Pereira se deu a coñecer en 2008 cando o PEN Clube Galicia, por iniciativa do seu
presidente, Luís González Tosar, publicou unha antoloxía de toda a poesía deste autor
titulada O aire, a luz e o canto. Poesía reunida (1987-2006); destes noventa poemas, o
editor escolleu vinte e seis para a presente antoloxía, dirixida aos escolares de Maside e
das comarcas próximas. O título é indicativo dos poemas que contén (na súa maioría
sonetos de amor, de amizade e de aprecio), dividida polo editor en oito partes, cuxos
títulos se corresponden cos universos temáticos dos que consta. A lingua utilizada é un
galego clásico e coidado, mais de raíz popular. A primeira parte, titulada “Despois do
pasamento de Isabel Nolasco”, consta de dous sonetos elexíacos dedicados á súa muller,
xa falecida; en “A nai, o pai” atópanse un poema elexíaco dedicado á súa nai e outros
dous ao seu pai, mentres que “Retrincos da súa vida” se compón de dous sonetos
elexíacos nos que lembra a súa nenez e o seu can desaparecido, momento vital presente
tamén en “Lugares matrios: de onte a hoxe”, no que lembra en dous poemas e un soneto
os lugares e o tempo da súa nenez. O quinto apartado, “Cinco grandes voces poéticas:
cantos, elexías”, fai referencia en cinco sonetos a cinco autores xa mortos polos que
sente devoción: Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez, Ramón Otero Pedrayo,
Eduardo Blanco Amor e Federico García Lorca para en “Musa civil: as inxustizas, o
Trinta e Seis”desenvolver unha temática social e cívica. Na parte sétima, “Poemas para
os amigos”, dedica dous sonetos a dous grandes amigos seus: Arturo Baltar e Xesús
Alonso Montero. Finalmente, a última parte, titulada “Varia (métrica, temática)”, como
o seu título ben indica, consta de tres poemas de diversa métrica e temática variada.
Recensións:
- Xesús Alonso Montero, “Víctor Campio: ‘Quince sonetos de amor”, La Voz de
Galicia, “Culturas”, n.º 440, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 12 novembro 2011,
p. 10.
Coméntase que esta antoloxía consta de vinte e seis poemas destinados aos escolares
das terras “nutricias” do poeta. Sinálase que Víctor Campio é un mestre no xénero dos
sonetos: no latexo vital, na música íntima, no prodixio da súa linguaxe (un galego rico e
clásico ao mesmo tempo). Sublíñase que nos quince sonetos hai amor aos represaliados
do 36 e a poetas como Rosalía de Castro, Federico García Lorca ou Manuel Curros
Enríquez, entre outros; e que dentro destas composicións hai dúas elexías antolóxicas
machadianas dedicadas ao falecemento da súa muller, Isabel Nolasco, en 1986. Indícase
que a poesía de Campio é cálida, latexante, nobre, construída nun galego clásico pero de
raíz popular e feita para gañar ao lectorado.
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Referencias varias:
- Alba Chao, “Na actualidade a poesía tende a ser menos vital”, La Región,
“Ciudadanos”, 1 novembro 2011, p. 13.
Recóllese unha entrevista a Xesús Alonso Montero para falar do libro do que é editor,
unha antoloxía de Víctor Campio titulada Quince sonetos de amor e once poemas máis.
- Xosé Carlos Caneiro, “Talento”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 441, “A outra
mirada”, “Club dandi”, 19 novembro 2011, p. 10.
Recoméndase a lectura da escolma de Víctor Campio Quince sonetos de amor e once
poemas máis.
Fernández Naval, Francisco F. (ed.), Tamén navegar. Escolma de poesía galega sobre
carpintería de ribeira e embarcacións tradicionais, Noia: Editorial Toxosoutos,
Colección Esmorga, 2011, 211 pp. (ISBN: 978-84-92792-95-5).
Escolma de cento dez poemas en galego de sesenta e sete autores de todas as épocas e
que teñen como nexo de unión seren composicións que tratan o tema das embarcacións
pesqueiras (gamelas, traíñas, dornas…). Realizada por Francisco F. Fernández Naval
(Ourense, 1956) para reivindicar e dar visibilidade ao patrimonio marítimo galego, a
obra ábrese cunha pequena introdución do editor na que explica os motivos da aparición
da antoloxía e descríbea brevemente. Toma o título dun verso de Xohana Torres e
consta de dúas partes (mais un índice final de autores) nas que os poetas son ordenados
cronoloxicamente. A primeira delas, máis breve, recolle poemas relacionados coa
construción das embarcacións (carpintaría de ribeira) escritos dende a Idade Media
(Joan Zorro é o primeiro autor que aparece) até os nosos días (Miro Villar). A segunda,
máis extensa, ten como eixo temático, as embarcacións e as actividades que se
desenvolven mediante elas (a pesca, o transporte, as viaxes etc.). Nesta última pódense
atopar novamente autorías de todas as épocas, entre as que se inclúe Rosalía de Castro,
Eduardo Pondal, Ramón Cabanillas, Luís Amado Carballo, Álvaro Cunqueiro ou Xosé
Luís Méndez Ferrín. Ao incluírense autores de épocas tan diferentes e con estilos tan
diversos conséguese unha gran riqueza nos recursos retóricos (dende o paralelismo
medieval e o verso medido até o verso libre e os recursos visuais empregados
actualmente).
García, Xosé Lois, Por ninguén aloumiñada. Poesía completa I (1972-2005), estudo
preliminar de Camilo Gómez Torres, Noia: Editorial Toxosoutos, 2011, 415 pp. (ISBN:
Obra completa: 978-84-92792-92-4/ ISBN Tomo I: 978-84-92792-93-1).
Antoloxía poética da obra de Xosé Lois García (Lugo, 1945) que contén poemas
escritos dende 1972 até 2005. Inclúe un primeiro estudo introdutorio intitulado “Xosé
Lois García: Biografía” (pp. 5-34), a cargo de Camilo Gómez Torres, onde se explica as
súas orixes, a súa infancia e madurez, o seu compromiso político e cultural, o seu labor
creativo como xornalista, poeta e docente. De seguido afonda na súa poesía nun
apartado intitulado “ Xosé Lois García: Poesía” (pp. 34-78) onde analiza as súas
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tendencias literarias por épocas, ofrecendo unha visión das súas características segundo
estas etapas. A continuación dá comezo a antoloxía escrita en tres idiomas galego,
portugués e catalán. As temáticas da súa poesía van dende o corte amoroso e erótico, até
a morte, e sempre dende un compromiso social cos desamparados.
Recensións:
- Román Raña, “Variedade temática”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 390,
“Libros”, 3 novembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 352, 12 novembro 2011,
p. 7.
Sinálase que toda a poesía de Xosé Lois García composta por vinte libros que publicou
ao longo da súa vida e que van dende o Cancioneiro de Pero Bernal (1972) até Poemas
pornofálicos (2009), foron recollidos en dous volumes, precedidos dun prólogo de
Camilo Gómez Torres no que se analiza a traxectoria existencial do autor e a
repercusión dos seus poemarios. Coméntase que os temas son moi variados: a poesía
como arma de combate, poemas neotrobadorescos, poesía que reivindica os territorios
nativos e poesía amorosa. Indícase que a variedade formal tamén é abundante: vai dende
a composición rimada ao verso libre. Finalmente, recóllense algunhas incursións do
autor en catalán e portugués.
Referencias varias:
- M. Beceiro, “La poesía de Xosé Lois”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Patio de vecinos”, 12 outubro 2011, contracuberta.
Dáse noticia da presentación na libraría Couceiro da obra completa de Xosé Lois
García, publicada en dous volumes: Por ninguén aloumiñada e No sangue dos bardos.
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 14 outubro 2011, p. 78.
Dáse conta da presentación dos volumes que acollen a obra completa de Xosé Lois
García, Por ninguén aloumiñada. Poesía completa I (1972-2005) e No sangue dos
bardos. Poesía completa II (2005-2009).
- A. A., “Compendio poético de la obra de Xosé Lois García”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 15 outubro 2011, p. 48.
Anúnciase a presentación en Monforte dun compendio da obra poética de Xosé Lois
García que recolle os seus vinte e dous poemarios escritos entre 1972 e 2009.
- María L. Viñas, “Xosé Lois García presentó en Lugo cuarenta años escritos en verso”,
El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 15 outubro 2011, p. 57.
Dáse noticia da presentación en Lugo da poesía completa de Xosé Lois García, recollida
en dous volumes: Por ninguén aloumiñada (1972-2005) e No sangue dos bardos (20052009), que recompilan as súas obras escritas en galego, catalán e portugués.
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Graña, Bernardino, Mar de soños: antoloxía canguesa da súa obra literaria, Cangas do
Morrazo: Asociación Cultural A Cepa, col. Poetas populares, n.º 7, 2011, 136 pp.
(ISBN: 978-84-615-2514-0). u
Libro de homenaxe ao autor Bernardino Graña (Cangas do Morrazo, 1932) levado a
cabo pola Asociación Cultural “A Cepa”. Ábrese a obra cun paratexto en forma de
introdución na que se realiza un percorrido pola traxectoria vital e literaria do poeta. A
continuación, inclúese unha selección de composicións do homenaxeado. Acompáñase
este volume de fotografías de diversas etapas vitais de Bernardino Graña.
Referencias varias:
- A. Agulla, “A Cepa presenta hoxe un libro adicado ao escritor Bernardino Graña”,
Diario de Pontevedra, “O Morrazo. Bueu. Cangas. Moaña”, 29 setembro 2011, p. 20.
Coméntase que a Asociación Cultural A Cepa, de Cangas, editou o volume número sete
da colección Poetas Populares no que se recolle a produción poética e narrativa de
Bernardino Graña, titulado Mar de soños.
- JLMC, “Mar de Soños’ navega por Bernardino Graña”, Atlántico Diario, “Área
metropolitana. Morrazo”, 30 setembro 2011, p. 21.
Dáse noticia da presentación da escolma Mar de Soños, de Bernardino Graña.
Matalobos, Manuel Celso e Olga Patiño Nogueira, Sentimentalismo. Antoloxía de
referencia. Etapa de Fundación, Santiago de Compostela: Bubela Editorial, xuño 2011,
91 pp. (ISBN: 978-84-938451-1-7).
Antoloxía poética realizada por Manuel Celso Matalobos (Lugo, 1959) e Olga Patiño
Nogueira. Ábrese o volume cunha introdución a cargo de Xesús Manuel Valcárcel na
que fala da fundación do “sentimentalismo”, recente movemento da vangarda artística
galega que se inicia coa publicación das obras Animal sentimental, Dialéctica
sentimental e Práctica sentimental que, segundo se di, compoñen o primeiro de tres
manifestos nos que se expoñen, por orde cronolóxica de publicación, os fundamentos
ideolóxicos da teoría, as bases do ideario estético ou os “principios de constitución do
movemento” e o ideario completo do movemento nas súas vertentes literaria e artística,
respectivamente. Os nomes dos restantes manifestos son Manifesto sentimentalista e
Rebelde stil novo por orde de aparición e, xunto co anterior, Valcárcel fai un percorrido
polos fundamentos que se propoñen, entre os que se fala particularmente dos principios
fundacionais e a liña de pensamento, que o autor resume como “un posicionamento
revolucionario ante a institucionalización da cultura,..... , a covardía intelectual como
consecuencia da aceptación do politicamente correcto, para gañar diñeiro, en contra da
arte e dos artistas,” dando lugar a un movemento que se centra na “valoración do
individuo, en contacto inevitable co social por suposto, pero como un ser autónomo que
basea a súa autonomía tanto na súa capacidade de raciocinio como na estimación,
valoración e xestión dos propios sentimentos”, de aí o nome do movemento. Xa para
rematar, agradece a Manuel Celso Matalobos e Olga Patiño Nogueira o labor de
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recompilación dos breves textos poéticos presentados no volume, que pertencen a sete
dos autores fundadores, e que compoñen esta primeira antoloxía de referencia do
sentimentalismo. A continuación, reprodúcense os sete textos de cada un dos sete
compoñentes principais: Carlos Arias, Cristina Ferreiro Real, Manuel C. Matalobos,
Xesús Alfonso Parada, Olga Patiño Nogueira, Mariña Pérez Rei e Xesús Manuel
Valcárcel, todos eles precedidos dunhas breves notas bio-bibliográficas.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Poetas Senti_mental_istas”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º
682, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 682,
“Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 33, 24 xullo 2011.
Fálase desta antoloxía poética na que os seus responsábeis, o profesor Manuel Celso
Matalobos e a profesora Olga Patiño, reúnen algunhas composicións representativas da
escrita dalgúns poetas que publicaron na Editorial Bubela durante os seus cinco anos de
vida. Sinálase que se recollen sete poemas (algún escritos para a ocasión, outros inéditos
e poucos tirados de poemarios anteriores) de sete autores, nos que se propugna un estilo
novo, rebelde, alternativo, que loita contra a hexemonía do mercado, a banalización e a
infantilización dos contidos e o politicamente correcto, que defende a liberdade
creadora. Indícase que se complementan “a visión estática de Arias e o verso de
caudalosa espiral de Pérez Rei, a escrita reflexiva e dialóxica de Matalobos e a telúrica
de Parada, o simbolismo iniciático de Valcárcel e o neosurreal de Ferreiro Real ou o
intimismo epifánico de Patiño”.
- Dorinda Castro Soliño, “Pensamento SENT”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
683, “Libros”, 15 setembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 345, “Letras
galegas”, 24 setembro 2011, p. 6.
Coméntase que esta antoloxía poética recolle textos das autoras e dos autores que
fundaron o SENTIMENTALISMO: a Manuel Celso Matalobos e a Olga Patiño únense
Carlos Arias, Cristina Ferreiro Real, X. Afonso Parada, Mariña Pérez Rei e X. Manuel
Valcárcel. Deste último sinálase que é tamén o autor da presentación da obra, na que se
lembran os principios do movemento e o camiño percorrido, así como as súas claves:
evitar o control institucional e basearse na convicción da valoración do individuo como
ser autónomo con capacidade de raciocinio e de xestión dos seus sentimentos. Sinálase
que os textos seleccionados son mostra das liñas do pensamento SENT na literatura:
impulso sentimental e visionario, abandono do retoricismo e concentración nos
significados.
- Vicente Araguas, “Antoloxía dos poetas do ‘sentimentalismo”, Diario de Arousa, “O
Salnés Siradella”, n.º 766, “Páxina Literaria”, “Libros”, p. 32/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 696, “Libros”, p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, “Páxina literaria”,
“Libros”, p. 30, 30 outubro 2011.
Indícase que esta antoloxía poética recolle no seu prólogo, asinado por Xesús Manuel
Valcárcel, as intencións dos “sentimentalistas”. Coméntase que esta escolma, cuxos
responsábeis son Manuel Celso Matalobos e Olga Patiño, recolle os textos deles dous e
de Valcárcel, pero tamén os de Carlos Arias, Cristina Ferreiro, Xesús Afonso Parada e
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Mariña Pérez Rei, dos cales, cinco deles son de Lugo. Destácase a poesía de Mariña
Pérez Rei, rompedora e rupturista a partir da melancolía dos seus poemas e a capacidade
épica, polo que posúe de narrativa e visual da poesía de Cristina Ferreiro.
Referencias varias:
- Marta Becerra, “Letras de inspiración lucense”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 30 setembro 2011, p. 10.
Dáse noticia da presentación no Instituto Lucus Augusti da escolma poética
Sentimentalismo. Antoloxía de referencia. Etapa de fundación.
Méndez Ferrín, Xosé Luís, Poesía fundamental. 1976-2005, trad. ao castelán e notas
por Eloísa Otero e Manuel Outeiriño, Madrid: Calambur Editorial, col. Poesía, n.º 123,
2011, 521 pp. (ISBN: 978-84-8539-221-2).
Antoloxía poética da obra de Xosé Luís Méndez Ferrín (Ourense, 1938) que inclúe, en
versión bilingüe galego-castelán, os poemarios Con pólvora e magnolias (1976), Poesía
enteira de Heriberto Bens (1980), O fin dun canto (1982), Estirpe (1994) e Contra
Maquieiro (2005). Como se ve, a escolma inclúe os títulos máis representativos da obra
poética do escritor ourensán e que se caracterizan pola súa temática político-social.
Dada a cantidade de obras e poemas incluídos, podemos atopar composicións de moi
diversas formas e estilos (verso libre e verso medido, versos rimados e non rimados
etc.). A antoloxía ábrese cun prólogo de Antonio Gamoneda e péchase cun epílogo de
Manuel Outeiriño onde fala, de maneira esencial, sobre o libro Contra Maquieiro
(2005). As notas están situadas ao final da antoloxía e achegan, sobre todo, información
cultural e histórica para unha mellor comprensión do texto.
Recensións:
- Túa Blesa, “Méndez Ferrín: Poesía fundamental”, El Mundo, “El Cultural”, “Letras”,
“Poesía”, 8 xullo 2011, p. 20.
Coméntase que esta antoloxía reúne en edición bilingüe cinco dos libros de Xosé Luís
Méndez Ferrín, con anotacións sobre personaxes e lugares mencionados e citas ou ecos
literarios. Opínase que Ferrín foi fundacional da tradición recente, xa que Con pólvora e
magnolias (1976) é un libro que marcou un antes e un despois na actualización da
literatura galega. Sinálase que un dos principios fundamentais da escrita do autor é
político, transformador da realidade; así, á xeografía, á historia e á mitoloxía galegas
únenselle outras de diversas orixes, polo que o local toma unha dimensión universal.
Finalmente, crese que escribe sobre o real pero cunha linguaxe chea de imaxes e de
referencias culturais, de saltos no espazo e no tempo.
- Xosé Manuel Dasilva, “Méndez Ferrín exportado ao castelán”, Grial. Revista galega
de cultura, n.º 192, Tomo XLIX, “O espello das letras”, outubro, novembro e decembro
2011, pp. 114-115.
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En primeiro lugar, comenta como o monolingüismo en galego da literatura de Xosé
Luís Méndez Ferrín lle dificultou a difusión dos seus escritos en lingua castelá. A
continuación, realiza un breve repaso polas traducións a esta última lingua dalgúns dos
seus títulos e menciona que existen eivas importantes, principalmente na poesía. Indica
que ese baleiro veu enchelo este volume, que se abre cun limiar de Antonio Gamoneda
ao que seguen as cinco obras de Ferrín seleccionadas para esta recompilación. Destaca
que se prescinde de Voce na néboa (1957) e que isto non permite seguir a evolución do
autor dende o comezo. Salienta que o libro se pecha cun epílogo asinado por un dos
tradutores, que analiza Contra Maquieiro, e un apartado de notas relacionadas con cada
unha das obras que acolle. Finalmente, subliña que con esta edición se facilitará a
recepción da poesía ferriniana ao lectorado español.
Referencias varias:
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 175, “Leer y oír”, novembro 2011, pp. 4-7.
Sección na que se anuncian novidades editoriais, entre elas o compendio da obra lírica
fundamental de Xosé Luís Méndez Ferrín en edición bilingüe; e o número 35 da revista
Raigame.
Morán, César, Haberá primavera. Catorce poemas, catorce cancións, Vigo: Editorial
Galaxia, novembro 2011, 56 pp. (ISBN: 978-84-9865-397-7).
Selección de poemas de Álvaro Cunqueiro realizada por César Morán co motivo da
celebración do centenario do nacemento do autor mindoniense. Moitos deles pertencen
a Herba aquí e acolá (1980), de temática neotrobadoresca, aínda que tamén se atende ás
outras etapas da súa escrita e, así, inclúense outras composicións máis vangardistas ou
místicas. A obra ofrece tamén debuxos de Luís Seoane e unha composición de César
Morán en homenaxe a Cunqueiro. Esta selección vai acompañada de dous CDs, un cos
poemas musicados e outro coa gravación da derradeira conversa concedida por este
autor.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Primaveras a Cunqueiro”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 703,
“Letras atlánticas”, “Libros”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 703, “Páxina
literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros”, 18 decembro 2011, p. 32.
Comézase considerando que esta obra será unha das máis duradeiras de todas as que se
publicaron con motivo do Ano Cunqueiro. Indícase que, logo dun breve prólogo de
César Morán, se reproducen catorce poemas acompañados dun breve texto explicativo.
Lóuvase o acerto na elección dos textos incluídos na escrita neotrobadoresca e moitos
deles pertencentes a Herba aquí e acolá (1980). Coméntase que o libro inclúe debuxos
de Luís Seoane.
- R. N., “As claves da súa poesía”, La Voz de Galicia, “ Cultura”, 22 decembro 2011, p.
42.
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Saliéntanse as imaxes de Luís Seoane que ilustran este volume e o acerto na escolla dos
textos e nos comentarios de César Morán, que desvelan claves da escrita cunqueiriana.
Indícase que se inclúen dous CDs, un cos poemas musicados e outro que inclúe a
entrevista realizada polo propio Morán a Álvaro Cunqueiro, da que se destaca que é un
dos diálogos con fondo literario máis brillantes dos coñecidos até o momento.
Finalmente, ponse de relevo que se trata dun libro “preciso e insustituíble”.
Referencias varias:
- Dolores Vilavedra, “Rosalía e as baleas”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 16 decembro 2011, p.11.
Entre outras obras literarias, dáse conta da saída do prelo desta que agora nos ocupa, da
que se sinala que acolle catorce poemas de Álvaro Cunqueiro musicados por César
Morán.
- Ana Baena, “En resposta a Cunqueiro digo que haberá primavera”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 21 decembro 2011, p. 16.
Dá conta da presentación de César Morán do seu libro-disco, no que lle pon música a
catorce poemas de Cunqueiro.
- Lourdes Varela, “Nunca deixarei de poñerlle música a poemas de Cunqueiro”, Faro de
Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 397, “Entrevista”, 22 decembro 2011, p. V.
Entrevístase a César Morán, co motivo da publicación dun libro-disco onde interpreta
musicalmente catorce poemas de Álvaro Cunqueiro. Afirma que os poemas
seleccionados pertencen á última etapa do autor, pois pretende reivindicar o Cunqueiro
vangardista. Así mesmo, recoñece que non foi doado musicalizar os versos, debido á
súa métrica irregular. Por outro lado, confesa que creou o disco tendo en conta que se
aproximaba o ano do centenario de Cunqueiro.
Rei Lema, Xosé M (ed.), Textos Literarios sobre a Costa da Morte, introd. Xelucho
Abella, Vimianzo: Seminario de estudos comarcais para a promoción do patrimonio
cultural da Costa da Morte, 2011, 122 pp. (ISBN: 978-84-694-4012-4). u
Antoloxía a cargo de Xosé María Rei Lema que acolle textos literarios dedicados á
Costa da Morte, dende a literatura máis culta á máis popular, que viron a luz dende o
ano 1728 até o 2010. Ábrese cun paratexto en forma de pequena introdución. Nela
Xelucho Abella expón a súa consideración de que este enclave non posúe uns límites
xeográficos, senón máis ben emocionais. En canto aos textos, están escritos en
diferentes linguas (galego, castelán, portugués, inglés, italiano) e pertencen a diversos
xéneros literarios (poesía, narrativa e teatro). Distribúense de maneira cronolóxica e,
dentro das entradas do mesmo ano, seguindo unha orde alfabética autorial. Compoñen o
corpus desta obra cento cincuenta e seis entradas, que corresponden con cento sesenta e
sete textos de cento trinta autorías. Desas, noventa e cinco son textos poéticos, sesenta
son narrativos e un dramático. Do mesmo xeito, cento vinte e nove están escritos en
galego e os restantes repártense entre castelán, portugués, inglés e italiano. As escritoras
e os escritores que se inclúen son: Antonio Rioboo e Seixas, George Borrow, Rosalía de
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Castro, Máximo Leyes Posse, Antonio López Ferreiro, Eduardo Pondal, Enrique
Labarta, Francisco Suárez, Pepe de Xan Baña, Evaristo Martelo Paumán, Víctor Castro
Rodríguez, Salvador Golpe, Victorino Abrente, Francisco Tettamancy, Faustino Lastres,
Emilio Waldomar, José Campos, Lois Fernández, Pablo Della Costa, Gonzalo López,
Teresa Juega, Ramón Suárez, José Mas, Manuel Caamaño, Otero Pedrayo, Matías
Escariz, García Lorca, Álvaro Cunqueiro, Ramón Rey Baltar, Eugenio Montale, Avilés
de Taramancos, Emilio Lema, Antón Zapata, Manuel Canosa, Xohana Torres, Gerardo
Diego, Xosé Sesto, Hans Christian Andersen, Dora Vázquez, Víctor Luís Molinari,
Xóan Bernárdez, Xavier Seoane, Nélida Piñón, Manuel Rivas, Xavier Rodríguez, Víctor
Freixanes, Manuel María, Manoel Riveiro, Cristina Amenedo, Darío Xohán Cabana,
Méndez Ferrín, Juan Antonio Posse, Carlos Penelas, María Xosé Queizán, Dictino del
Castillo, Francisco X. Fernández, César Antonio Molina, Xosé H. Rivadulla, Xoán
Babarro, Fernán-Vello, Xelucho Abella, Miro Villar, Wanda Ramos, Alejandro
Finisterre, Marta Dacosta, Xosé Manuel Lema, Arturo Regueiro, Luís Rei, Úrsula
Heinze, Xosé Pérez Parallé, Consuelo Ximénez de Cisneros, Marilar Aleixandre,
Mónica Góñez, Suso de Toro, Isolda Santiago, José Alberte Corral, Arthur Hawkey,
Xurxo Souto, Concha Blanco, Xurxo Borrazás, Inma López, Rosa Méndez, Vicente
Araguas, Román Raña, Reynaldo Valinho, Cesáreo Sánchez, Rosa Vidal, José Ángel
Valente, Francisco Domínguez, Serxio Iglesias, María Lado, Paco de Tano, Estevo
Creus, Alexandre Nerium, Xosé Varela, Xosé Vázquez, Miguel Mato, Ângelo Brea,
Fernando Cabeza, Branca Vilela, Xesús Rábade, Modesto Fraga, Pepe Carballude, Lois
Oreiro e Edelmiro Vázquez. Finalmente, indicar que esta obra foi posíbel grazas ao
proxecto “Percorrendo Vieiros da Costa da Morte”, aprobado pola Deputación da
Coruña.
Tamén está descrito no apartado I.4. Narrativa deste Informe.
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III. TEATRO
III.1. DRAMATURGOS GALEGOS
Agrelo Hermo, Xosé, O triángulo escaleno, limiar Xerardo Agrafoxo e Euloxio R.
Ruibal, Noia: Editorial Toxosoutos, col. Esmorga, 2011, 62 pp. (ISBN: 978-84-9279284-9).
Peza teatral de Xosé Agrelo Hermo (Noia, 1937-Santiago de Compostela, 2006)
publicada postumamente en homenaxe ao autor que se abre cuns paratextos en forma de
limiares a cargo de Xerardo Agrafoxo (Noia, 1952) e Euloxio R. Ruibal (Ordes, 1945).
Agrafoxo reflexiona sobre o proceso de formación e as actuacións do grupo de teatro
Candea, fundado por Agrelo Hermo, así como das obras que este grupo representou.
Pola súa banda, Euloxio R. Ruibal comenta a obra dramática do escritor noiés,
cualificándoa como comprometida e de denuncia social, e presenta os argumentos das
súas obras teatrais: Noite de lobos (1989), sobre a necesidade da unión solidaria para
conseguir unha vida digna; Metá e metá (1989), sobre a inxustiza da emigración, que
separa as familias, e O mestre (1989), acerca dun mestre republicano. Tamén menciona
as obras que Agrelo Hermo escribiu para teatro escolar: Sogima (1990), O xogo
dramático (de, con, por, para nenos) (1990), O espanta-paxaros (1990), O cartafol de
Ruperto (2002) e O ensaio. A seguir reprodúcese O triángulo escaleno que ten como
punto de partida o clásico enredo do triángulo amoroso que reflicte unha historia de
amor e desamor de tres persoas que aman de xeitos diferentes: un cura novo, Brais, que
cuestiona a súa vocación; unha moza, Verónica, estudante de Farmacia que se namora
do cura, e a súa amiga, Marta, estudante de Psicoloxía namorada de Verónica. Divídese
en tres actos cun mesmo escenario, que só varía para indicar o paso do tempo, e conta
unicamente con tres personaxes.
Recensións:
- Xavier Castro Rodríguez, “Tres personaxes de ángulos desiguais”, Galicia Hoxe,
“Hoxe Galicia”, “Couso e arca”, 16 abril 2011, p. 2.
Recórdase o falecemento de Xosé Agrelo e indícase que a peza, até o momento inédita,
foi publicada pola Editorial Toxosoutos cunha ilustración na cuberta de Alfonso Costa e
con dúas “achegas paratextuais en forma de limiares” realizados por Xerardo Agrafoxo
e Euloxio R. Ruibal. Infórmase de que a compañía de teatro Mutis representou esta obra
e de que a peza pechou as xornadas da VI edición da Semana da Historia de Noia.
Explícase que a obra realiza unha crítica moderada e humorística da Igrexa, ao tempo
que mestura a comedia amorosa e o drama.
- Rocío Moar Quintela, “Desequilibrios de amor”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
377, “Libros”, 16 xuño 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 338, “Letras galegas”,
25 xuño 2011, p. 7.
Infórmase de que a Editorial Toxosoutos publicou a obra teatral inédita Xosé Agrelo
Hermo, un home comprometido coa lingua e coa cultura galega. Indícase que a imaxe
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da cuberta foi realizada por Alfonso Costa e que a edición conta cun prólogo de Xerardo
Agrafoxo e Euloxio R. Ruibal. Explícase que entre os temas que trata a comedia
dramática en tres actos están os límites entre o amor e a amizade, a sexualidade no seo
da Igrexa, así como o medo ao abandono e á soidade. Sinálase que os diálogos son
fluídos e sinxelos e que a linguaxe utilizada se caracteriza por ser xuvenil, espontánea e
con certos toques humorísticos.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, La Opinión, “Saberes”, n.º 331, “Letras
galegas”, 7 maio 2011, p. 7.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que a súa temática xira ao redor do amor e das diversas maneiras de vivilo.
Tamén se seleccionan Lois Pereiro. Antoloxía poética, de Daniel Salgado e a A princesa
Sabela, de Cornelia Funke.
Álvarez, Fernando, O Ático, Santiago de Compostela: Follas Novas, col. Libros da
Frouma. Follas de teatro, abril 2011, 132 pp. (ISBN: 978-84-615-1771-8).
Obra teatral de Fernando Álvarez (Ferrol, 1947) desenvolvida nun acto e oito escenas,
como se indica na cuberta, nunca representada até o momento. O ton dramático e o
humor negro lembran algúns trazos de Ramón María del Valle-Inclán ou de Antón
Chékhov. A peza acontece nunha mesma escena, na que os cambios da luz amosan o
paso do tempo ao longo do día. Narra a historia dun matrimonio septuaxenario que
reside nun ático como único inquilino do edificio. Ao drama persoal desta parella
súmanse as condicións case ruinosas do edificio e as andanzas e desventuras dos
clientes do negocio de pitonisa da muller. Só aparecen cinco personaxes en escena con
nome propio (Lola e Pepe, o matrimonio; e Luís, Carme e Henrique, clientes de Lola)
máis tres ladróns na última escena. Na liña argumental inclúense diferentes historias
entrelazadas, cada unha delas ligada a un personaxe distinto. Lola e Pepe viven nun
edificio no que xa non quedan veciños e ás lembranzas de tempos mellores da súa casa
engádese a traxedia do asasinato dun fillo e a distancia co outro, emigrado a Nova York.
Xunto a estas sombras, o matrimonio ten unha luz de esperanza de ir visitar o fillo, que
se trunca na última escena cando uns ladróns asaltan a súa casa e rouban os seus aforros.
A esta historia lígase a de Luís, un pobre home que semella abocado ao suicidio pola
traizón da súa muller cun amigo do seu fillo; a de Carme, unha muller que está a
arruinar a súa vida co vicio do xogo,e a de Henrique, un home novo que ten altas
aspiracións políticas e pouca moral. Trátase dunha obra curta cun ritmo pausado polos
intervalos entre escenas, polas longas parrafadas dalgúns personaxes e polo seu ton
dramático.
Recensións:
- Carlos Miguel Vidal, “Fernando Álvarez Bouza, autor teatral”, Diario de Ferrol,
“Diario de Verano”, “Ferrol”, “Crítica”, “Literatura”, 7 agosto 2011, p. 08.
Saliéntase que a acción e os diálogos dos oito personaxes teñen lugar nun ático e
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realízase un bosquexo dos dous protagonistas, Lola e Pepe, un matrimonio de anciáns.
Coméntase que se tenta amosar con verosimilitude e dramatismo a peripecia vital duns
individuos desventurados que loitan contra as súas propias debilidades e o seu destino.
Destácase que o autor realiza unha análise psicolóxica dos protagonistas chea de
realismo e que a falta de acción exterior se compensa coa relevancia que adquiren as
didascalias, polo que esta peza dramática ten moito de novela dialogada. Lóuvase a
profundidade e o patetismo dos longos parlamentos de Pepe, así como o interese
crecente da trama.
- Armando Requeixo, “Nos fondos abisais”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 687
“Letras atlánticas”, “Libros”, 28 agosto 2011, p. 32.
Coméntase que esta obra conta a vida diaria dunha parella de anciáns que se dedican a
unhas ocupacións cualificadas de excéntricas e que, conforme se avanza na lectura das
oito escenas (que compoñen un único acto), se descobre que estas ocultan unha traxedia
familiar: a morte accidental dun fillo. Indícase que, a través do retrato destes e doutros
personaxes, se denuncian diversas lacras presentes na sociedade actual, como a
violencia e o maltrato, a ludopatía, a desestruturación do núcleo familiar, o cinismo da
clase política e a inseguridade cidadá. Saliéntase que a presenza do humor negro achega
esta obra á de Antón Chékhov e á de Ramón María del Valle-Inclán. Finalmente, ponse
de relevo que nesta peza a anguria vital e o desencanto só deixan paso á esperanza cara
ao final.
Referencias varias:
- Nicolás Vidal, “A felicidade é posible aínda nos tempos de crise ou nas circunstancias
máis adversas”, Diario de Ferrol, “Diario de Verano”, “Ferrol”, 19 xullo 2011, p. 10.
Reprodúcese unha entrevista a Fernando Álvarez Bouza na que se fala da posibilidade
de que se represente esta obra e da motivación á hora de escribila.
Dans, Raúl, Chegamos despois a unha terra gris, Premio Álvaro Cunqueiro para textos
teatrais 2010, limiar Xerardo Couto, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Xunta de Galicia,
col. Biblioteca Dramática Galega, n.º 15, marzo 2011, 152 pp. (ISBN: 978-84-9914209-8). n
Raúl Dans (A Coruña, 1964) presenta o retrato dun núcleo familiar en descomposición,
que ten como centro a Helena, que se compaña de “Unha muller”, “Andrés”, home de
Helena; “Luísa”, filla de Helena e Andrés; “Iván”, parella de Luísa; “Antón”, “Raquel”,
“Pura”, nai de Helena, e “Martín”. O drama, de feitura clásica, retrata antiheroes
modernos e, como anuncia a contracapa do libro, aborda a natureza das relacións
persoais “e as súas escravitudes, o inexorable paso do tempo, as frustracións, o fracaso e
as débiles esperanzas que nos manteñen con vida”, penetrando nas zonas escuras da
alma humana para perderse nelas. Xerardo Couto asina o limiar, titulado “Dans e Frost:
o camiño que non collemos”, no que se presentan brevemente a traxectoria do autor nas
súas facetas de dramaturgo, guionista de radio e televisión, actor e director de dobraxe e
actor de teatro para, a seguir, describir os trazos temáticos e estruturais do texto.
Comenta que a peza consta de dous actos, o primeiro transcorre na cidade e o segundo
ten como eixo a aldea, e que os diálogos son fluídos, pero “ásperos, cheos de reproches
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do que puido ser e non foi”. Couto relaciona as motivacións dos personaxes de Dans
coa figura simbólica que protagoniza un poema de Robert Frost, “The Road Not
Taken”. Sitúa a traxedia na encrucillada que os versos evocan e que resume afirmando
que “non se poden andar dous camiños, non se poden vivir dúas vidas, somos o que
escollemos”. A seguir a obra dramática trata o drama vital de Helena, que ten cancro de
mama. As escollas vitais do pasado frústrana e obrígase a afastar de si ás persoas máis
próximas. Todos os personaxes de sofren pola frustración que a cada un lle produce
unha determinada decisión vital tomada no pasado.
Recensións:
- Inma López Silva, “Do mal, con altura”, Grial. Revista Galega de Cultura, n.º 190,
Tomo XLIX, “O espello das letras”, abril, maio, xuño 2011, pp. 112-113.
Comeza apuntando que a literatura de Raúl Dans ten un “magnetismo especial” e repara
nesta súa última achega, da que destaca a referencia inicial ao doutor Jekyll e ao señor
Hyde para facer mención á reflexión implícita que hai sobre o mal “como algo básico
que tamén nos define”, ademais de salientar “unha idea de arbitrariedade moral que
resulta suxestiva e fondamente dramática”. Indica, que os trazos da personaxe principal,
Helena, non xeran empatía no lectorado e que lle conceden ao texto os elementos para
un “conflito definitivo”. Deste xeito, define esta peza teatral como unha historia que non
“responde aos clixés do happy end”, incidindo no seu existencialismo polas súas
“reminiscencias sartrianas e camusianas”.
- Miguel Sande, “Cando se fala das relacions familiares”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 418, “Letras en galego”, 8 xuño 2011, p. 11.
Saliéntase que esta obra, que foi merecedora do Premio Álvaro Cunqueiro 2010, se le
con interese e facilidade. Indícase que se realiza un retrato dun xeito desapiadado dun
núcleo familiar en descomposición e que se pretende afondar nas convencións do
lectorado. Finalmente, coméntase que se ofrecen diálogos directos e duros que
manteñen a atención de quen se achegue a esta peza dramática.
- MF Vieites, “Poética do desacougo e da derrota”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 382, “Teatro”, 8 setembro 2011, p. VIII.
Coméntase que se traza un retrato desapiadado e realista por medio de verbas precisas e
diálogos fluídos. Apúntase que as historias persoais que se presentan dan conta dunha
derrota colectiva e da absurda que se pode volver a existencia. Indícase que se ofrece un
triángulo feminino que refire unhas relacións familiares “cheas de paradoxos e
patoloxías” nas que se afirman relacións de dependencia e submisión.
- Roberto Pascual, “Ante o espello. Somos o que somos, non o que cremos ser”, Revista
Galega de Teatro, n.º 69, “Libros”, inverno 2011, pp. 87-89.
Suxírese que esta obra debería formar parte do repertorio teatral galego nun futuro
próximo polo seu acerto na proposta de situacións, a profundidade das súas ideas e a
profusa textualidade. Coméntase que as forzas internas que moven os personaxes teñen
que ver coa impulsividade e a violencia da sexualidade. Saliéntase que a peza, dividida
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en dous actos, expón dende o comezo o conflito entre dúas unidades familiares, Andrés
e Helena, nos corenta, e Luísa e Iván, nos vinte. Indícase que malia semellar un drama
burgués, a obra muda grazas a usos como, por exemplo, o contraste cunha escena
onírica. Ponse de relevo que o realismo no trazado de situacións, conversas e
personaxes posúe tamén un profundo simbolismo, propiciado polas luces que proxectan
os corpos, os espellos que devolven a realidade ou o regato que corre por debaixo da
casa. Menciónase que o pozo é un dos elementos desencadeantes da intriga que provoca
a posibilidade do suicidio. Finalmente, sinálase que a soidade acaba envolvendo a todos
os personaxes, sen capacidade de dominar as condicións ás que chegaron nas súas vidas.
Referencias varias:
- Camilo Franco, “A moderna elegancia dun poeta”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22
abril 2011, p. 32.
Faise referencia, entre outras obras, á publicación desta peza, da que se sinala que foi
premio Álvaro Cunqueiro de teatro.
- Vanesa Sotelo, “Non hai ningunha razón pola que unha obra de teatro sexa peor
literatura que unha novela”, Revista Galega de Teatro, n.º 67, “Entrevistas”, verán
2011, pp. 39-43.
Reprodúcese unha conversa con Raúl Dans con motivo da publicación desta peza
dramática na que comenta, entre outros asuntos, o porqué do título, o seu carácter coral
ou a adopción dunha óptica feminina.
- Carlos Caneiro, “Continuar”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 421, “A outra
mirada”, “Club dandi”, 2 xullo 2011, p. 15.
Fai referencia á saída do prelo desta obra e recoméndase a súa lectura.
Guede Oliva, Manuel, A función do tequila, XV Premio de Teatro Rafael Dieste 2011,
A Coruña: Deputación Provincial da Coruña, 2011, 94 pp. (ISBN: 978-84-9812-155-1).
u
Peza teatral de Manuel Guede Oliva (Venezuela, 1956) que mestura realidade con
ficción e presente con pasado. Ábrese cun poema de Jorge Luis Borges intitulado “El
espía”e unha dedicatoria (“A Carlota e a Cristina”). A historia parte do suceso real no
que o mexicano José García Peña, alias “Jalisco”, matou na localidade galega de Arillo
a súa sogra, a súa cuñada e a súa muller, María Docampo, a secretaria de Alfonso
Daniel Rodríguez Castelao en Nova York e suposta espía dos Servizos Especiais da
Axencia de Seguridade Nacional Americana. Despois de estar na cadea, marchou ás
Palmas, casou e tamén matou a súa segunda muller e a filla desta e prendeulles lume.
Foi detido e tres anos despois suicidouse. A trama, que se compón de catorce escenas,
ademais de tres apartados introdutorios (“Formulación da hipótese”, “Personaxes” e
“Espazo”) e un apartado a modo de conclusión titulado “Ampliación da hipótese”,
iníciase na sala de visitas do Hospital Psiquiátrico Insular e transcorre nunhas horas. Alí
o Axente dos Servizos Americanos, Edmond Peevy, visita a Jalisco e lévalle unha
botella de tequila e un bote de barbitúricos, que vai tomando aos poucos. Peevy

207

pregúntalle porque matou a súa primeira muller xa que a axencia só lle pediu que
queimase os seus papeis, porque tamén traballaba para eles e tiñan medo de que os
traizoase. Entre eses papeis Jalisco descubriu que tiña un amante, un empresario
coruñés, e por iso a matou. Despois de pasar uns anos na cadea, a Axencia meteuno a
traballar nun hotel das Palmas e ordenoulle protexer a un cubano, Carlos Álvarez, que
pensaban que resultou ser un dos seus e que estaba a investigar sobre ETA. Jalisco
descubriu que se deitara coa súa muller, Irene Quevedo, polo que matou os dous e a súa
filla Iolanda, pois non podería aguantar a súa mirada de odio nin podía deixar
descendencia. No medio da trama insírense escenas dos seus recordos, ou aquelas que
forman parte da súa imaxinación, nas que as súas mulleres finadas se comunican con el.
Finalmente, a peza remata coa morte de Jalisco.
Referencias varias:
- Marta García Márquez, “A Deputación edita ‘A función do tequila’, premio de teatro
Rafael Dieste en 2011”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 28 setembro 2011, p. 13.
Indícase que esta obra foi galardoada co premio de teatro Rafael Dieste e dáse conta do
argumento.
Lourenzo, Manuel, Aquelas cousas do verán, V Premio Abrente de Textos Teatrais,
limiar Manuel Xestoso, Ourense: Difusora de Letras. Artes e Ideas, col. Teatro, n.º 5,
2011, 64 pp. (ISBN: 978-84-92958-09-2).
Obra dramática de Manuel Lourenzo (Ferreira do Valadouro, 1943) que se abre cun
limiar de Manuel Xestoso, onde se describe o recordo nostálxico do estío como “o pano
de fondo que acolle o poliédrico relato” e se afirma o “virtuosismo” do dramaturgo “á
hora de manexar os recursos dramáticos que converten Aquelas cousas do verán nunha
obra fresca e audaz que, simultaneamente, mantén unha firme conexión cos alicerces
clásicos do gran teatro”. A seguir, relaciónase esta obra con Electra (1994), Fedra
(1982) e a Traxicomedia do vento de Tebas namorado dunha forca (1981) e sinálanse
como precedentes directos Veladas indecentes (1996) e mais Edén e outros paraísos
(1981). Conclúe cunha breve introdución á peza na que sinala os seus trazos temáticos
(“a nostalxia inherente ao discorrer do tempo, o afán por identificar unha identidade que
nos defina e o esforzo por dixerir unha realidade caótica e rompida”, así como a
memoria como ferramenta construtora de sentido en contraste coa incomunicación e o
presentismo da nosa sociedade) e estruturais (o fragmentarismo dos diálogos e as
peripecias, a polifonía de voces, o multiperspectivismo). Unha didascalia inicial propón
orientacións para a dirección de escena que inciden na oportunidade de respectar as
estratexias do argumento, baseadas na fragmentación. Os espazos da acción son unha
casa, unha horta, unha figueira, o paseo e o mar. A historia narra como Celso traballa
coidando a Pamela, unha muller hoxe incapacitada e dependente que se despraza en
cadeira de rodas e posúe unha casa con vistas ao mar e a unha figueira. Coñécense
dende hai moitos anos e manteñen unha relación de amizade atravesada pola lembranza
dos corpos adolescentes ao sol e o desexo que noutrora sentiran o un polo outro.
Durante a primeira parte da peza, a conversa entre ambos é intermitente e entrecrúzase
co monólogo de Alsira, que ten unha casa en Marzán, onde tamén goza da sombra
dunha figueira. Alsira perdeu a Ramón, o seu home, a quen por veces dirixe nostálxica
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os seus laios sobre a vida no presente, evoca vivencias do pasado e mestúraas con
comentarios sobre os acontecementos anecdóticos do día a día. Darío suma a súa voz e a
súa memoria na forma de parágrafos curtos que de súpeto entrecortan os parlamentos
dos demais e conversa con Toño sobre as traizóns persoais que sufriu. Ao concerto
dramático veñen sumarse, primeiro, Rosa, a parella actual de Darío, e logo, Delia, a
compañeira de Toño, personaxes que finalmente acaban dialogando entre si.
Recensións:
- MF Vieites, “Memorias de amores novos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 376,
“Teatro”, 9 xuño 2011, p. VIII.
Fálase desta peza dramática na que Manuel Lourenzo se declara impresionista e
“concibe un dramaturgo empírico” que mostra retallos de varias historias que se
mesturan. Dise que os personaxes se converten en voces que falan de frustracións,
desexos e pasado. Cítase a súa obra Magnetismo (1996). Refírese a outros dramaturgos,
como Nikolai Evreinov ou Harold Pinter, e coméntase a estratexia que poñen en
práctica algúns narradores que consiste en “abrir ou pechar vieiros para mostrar ou
agochar todo tipo de cousas”.
Lourenzo, Manuel, Tres versións, Bertamiráns: Edicións Laiovento, col. Cadernos de
Teatro, n.º 271, 2011, 109 pp. (ISBN: 978-84-8487-197-2).
Manuel Lourenzo (Ferreira do Valadouro, 1943) achega unha traxedia e dúas
dramatizacións. A primeira, “As troianas”, a partir da obra de Eurípides, desenvólvese
nun único escenario, un acampamento, nos arredores de Troia e relata a peripecia vital
de Hécuba e outras mulleres, Andrómaca, Casandra ou Helena, escravizadas polos
guerreiros ao convertérense en botín de guerra, unha vez rematada a contenda. Os
guerreiros reparten o botín de mulleres, que serán escravizadas para servir ao novo amo.
A segunda, “O salto do puma”, baseada n’A illa do doctor Moureau, desenvólvese
nunha cabana dunha illa en once escenas diferentes, e conta con só tres personaxes,
Prendick, Montgomery e Moreau. Prendick é un náufrago que chega a unha illa na que
un extrano doctor, Moreau, experimenta con animais para tentar convertilos en humáns
e poder así mellorar a especie. Porén, o resultado final son uns monstruos horríbeis que
se rebelan en contra do seu creador. E a terceira “Transilvania” baseada en Drácula de
Bram Stoker, desenvólvese en Transilvania, Londres e nos exteriores e interiores en
dezaséis escenas distintas. Achégase a historia de Drácula, que non consegue amar a
ningún ser humano exceptuando unha muller, Mina.
Recensións:
- MV García, “Troianas e outras pezas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 386,
“Teatro”, 6 outubro 2011, p. VIII.
Coméntase que este volume recolle, nun proceso de transmodalización, tres versións
d’As troianas (415 a. C.), de Eurípides; Drácula (1897), de Bram Stoker e A illa do
doutor Moreau (1896), de H. G. Wells. Destácase a súa lealdade coa esencia de cada un
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dos textos seleccionados. Apúntase que As troianas recolle o fundamental da peza de
Eurípides e que recrea imaxes de destrución, desterro e violación. Indícase que Manuel
Lourenzo tratou xa en textos anteriores a peripecia do personaxe creado por Bram
Stoker.
Referencias varias:
- Alberto Ramos, “Lourenzo reúne nun novo volume tres versións teatrais de clásicos
literarios”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 24 xaneiro 2011, p. 32.
Anúnciase a publicación desta obra, na que Manuel Lourenzo adapta ao teatro galego
tres títulos clásicos, isto é, Drácula (1897), de Bram Stoker co nome Transilvania; A
illa do doutor Moreau (1896), de H. G. Wells que titula O salto do puma e As troianas
(415 a. C.), de Eurípides do que mantén o título.
Neira Cruz, Xosé A., Pedra sobre pedra, VIII Premio Barriga Verde de Textos para
Teatro de Monicreques modalidade de adultos, Santiago de Compostela: Xunta de
Galicia/Baía Edicións, col. Barriga verde, n. 9, 2011, 58 pp. (ISBN: 978-84-92630-943) n
Xosé Antonio Neira Cruz (Compostela, 1968) asina un drama para monicreques
baseado en datos históricos sobre o proceso de realización do Pórtico da Gloria e sobre
a vida e a morte do seu creador. O autor cita nunha nota ao pé algunhas fonte, por
exemplo, nomea de maneira explícita un documento asinado polo rei Fernando II de
León o día 23 de febreiro de 1168. Os personaxes son, por un lado, dous anxos e dous
demos, a raíña Esther, o profeta Daniel e o apóstolo Santiago, todos eles habitantes do
Pórtico da Gloria; e polo outro, o Mestre Mateo, o Cego da zanfona e Lázaro, o seu fiel
guía; Don Nuno, cóengo do cabido compostelán; o Mestre Bernal, arquitecto da
catedral, e Paio e Xil, pai e fillo, canteiros ao servizo do mestre Mateo. Completa a
listaxe o Coro de voces e figurantes. A acción estrutúrase en once escenas que decorren
nas inmediacións do espazo único do Pórtico. Unha noite, na catedral de Santiago, as
figuras inacabadas do conxunto escultórico andan á conversa. O mestre Mateo, que está
a traballar ao pé deles, percibe as súas voces e sobe por unha escaleira até a altura do
tímpano, para lles reprochar que tamén eles falen mal del ás súas costas. Teme estar
perdendo o siso e o apóstolo Santiago tenta acougalo. Insístelle en que marche durmir
un pouco, pero Mateo non quere. Leva xa case vinte anos traballando nesta obra e sabe
que lle cumpre o tempo porque vai vello. Láiase do descrédito ao que o someten “os de
aí embaixo”, en referencia ao prelado Don Pedro Suárez de Deza e os seus secuaces. No
día seguinte, o cego e mais Lázaro visitan a obra. Mentras Lázaro lle describe a seu tío a
marabilla do Pórtico da Gloria, este glosa as súas palabras, o cego bota man da súa
zanfona e canta o esplendor do Pórtico mentres sae da escena guiado por Lázaro.
Bernal, o mestre de obras, e don Nuno, o deán da catedral, que observaron e ouviron a
conversa anterior, preocúpanse ao comprobar que a obra de Mateo está xa na boca dos
cegos e, por tanto, nos oídos e na consideración do pobo. Repudian por indignas as
representacións deseñadas polo mestre e coméntanas para, a seguir, desvelar que existe
o plan de asasinar a Mateo. Ao tempo a raíña Esther entoa unha cantiga medieval contra
a podremia e a xenreira que zumega do que vén de escoitar e aos últimos acordes,
superponse o son dos ciceis que manexan Paio e Xil, pai e fillo que dialogan no verbo
dos arxinas ou fala dos canteiros sobre o ruxe-ruxe do plan de asasinato. Esa noite, en
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idéntico escenario, os anxos e os demos deciden coller os ciceis e traballar polo mestre
esgotado, que é asasinado por Bernal e máis o deán. Amence e o arcebispo párase para
admirar a grandeza do pórtico rematado e bendíceo. A música dos vinte e catro anciáns
da Apocalipse acompaña a colocación do corpo de Mateo como “Santo dos croques”, o
arcebispo bendíceo a el tamén e a voz en off do Apóstolo consuma a beizón.
Santiago, Carlos, Abraço de ferro, pról. João Luis Oliva e Pompeu José, [s.l.]: Através
Editora, col. Através das letras, n.º 4, 2011, 69 pp. (ISBN: 978-84-87305-41-2).
Peza teatral escrita por Carlos Santiago (Santiago de Compostela, 1966) que se abre con
dous prólogos, elaborados por João Luís Oliva e Pompeu José, respectivamente. O
primeiro é unha pequena reflexión filosófica sobre o tempo, as ideas, Deus e mesmo a
morte; mentres que o segundo, máis íntimo e persoal, amosa o grande aprecio e amizade
polo autor e polo traballo que desenvolve. A obra reproduce o diálogo de dúas
personaxes, Amadeus (novo, enerxético e con vontade de cambio) e Tadeus (maduro,
excéntrico e cunha longa experiencia vital), que, sen apenas coñecerse, son contratados
para levar a cabo unha obra na que o único guión que poden seguir é o que os seus
propios impulsos lles marquen, dicindo en todo momento o primeiro que se lles pase
pola cabeza. No diálogo, que vai do humor ao drama, prodúcese un constante “tira e
afrouxa” entre os dous, cunha forte mestura entre realidade e surrealismo e na que se
suceden situacións cómicas como, por exemplo, cando tentan actuar de maneira
imprevisíbel desorganizando o que acontece ao seu redor por medo a que estea todo
premeditado por unha “man invisible”. Ese dualismo aparece en temas que se tratan ao
longo da obra: vida /morte; xuventude/experiencia; determinismo/liberdade;
personaxe/actor e, finalmente, a existencia/ausencia de Deus, relacionada co
determinismo e presente no mesmo nome dos protagonistas: Amadeus (“O amado de
Deus”) e Tadeus (“O que nega a Deus”).
VV. AA., V Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico, pról. Ana Vallés, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, 2011, 77 pp. (ISBN: 978-84-9914-235-7). Inclúe CD.
Volume que recolle a obra galardoada co premio do xurado e mais co premio da
audiencia, titulada Paraíso, así como as tres obras finalistas do V Premio Diario
Cultural de Teatro Radiofónico que organiza a Radio Galega en colaboración co Centro
Dramático Galego. Tras recoller a acta do xurado, reprodúcese un prólogo, titulado
“Para ver sen ver”, de Ana Vallés, no que reflexiona sobre o teatro radiofónico e mais
sobre a súa experiencia como directora desta edición. Asemade este libro inclúe un CD
coas gravacións do texto gañador, así como das tres obras finalistas: Como eliminar as
manchas de vómito, de Eva Freixeira Ferreira; Carne de canón, de Rebeca Montero
Martínez e máis Señora Carme, de Manuel Román. No libro reprodúcese o texto
gañador e as tres obras finalistas, que se describen a seguir:
- Xosé Manuel Pacho Blanco, “Paraísos”, premio, pp. 11-33.
Peza de Xosé Manuel Pacho Blanco (Ourense, 1974) na que dúas mulleres, María e
Lucía, falan da demencia senil do pai de María e na que nun programa de entrevistas hai
unha conversa co escritor latinoamericano Roberto Bolaño na que fala de Roberto Vidal
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Bolaño, de Arturo Pérez Reverte, da Real Academia Galega etc. Tamén se oe unha
noticia de última hora sobre a morte nun accidente do rei Xoán Carlos.
- Eva Freixeira Ferreira, “Como eliminar as manchas de vómito”, finalista, pp. 35-49.
Texto de Eva Freixeira Ferreira no que vemos as experiencias dunha muller cos seus
problemas coa comida así como as súas conversas e reflexións cunha doutora.
- Rebeca Montero Martínez, “Carne de canón”, finalista, pp. 51-64.
Peza de Rebeca Montero Martínez (Ourense, 1967) na que se presenta como a
xornalista Helena Vilariño e o cámara Miguel Alonso discuten en público na gala de
recollida dun premio ao seu traballo xornalístico, titulado “Carne de canón”. Ao final
descóbrese que a discusión non fora auténtica senón que fora finxida co fin de ter máis
repercusión pública e gañar máis cartos.
- Manuel Román, “Señora Carme”, finalista, pp. 65-76.
Nesta peza de Manuel Román dúas mulleres falan sobre a importancia da lectura e sobre
o canto dun xílgaro dunha delas, que é decapitado cunha xanela mentres conversan, á
súa vez, coa señora Carme, que está na rúa.
Recensións:
- Lucía Seoane, “Ver sen ver”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 381, “Libros”, 14
xullo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 341, “Letras galegas”, 23 xullo 2011, p. 6.
Indícase que este volume inclúe a obra galardoada na quinta edición do Premio Diario
Cultural de Teatro Radiofónico, Paraísos, de Xosé Manuel Pacheco Blanco, da que se
salienta que se trata dun texto entre ficción e realidade. Menciónanse tamén as pezas
finalistas, Como eliminar as manchas de vómito, de Eva Freixeira; Carne de canón, de
Rebeca Montero e Señora Carme, de Manuel Román. Coméntase que todas elas parten
da crenza no poder da palabra perante a opresión do poder e amosan a capacidade
creativa das letras galegas. Finalmente, remátase co desexo de que estas obras sexan
levadas á escena.
- Ramón Nicolás, “Teatro nas ondas”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 432, “Letras
en galego”, 17 setembro 2011, p. 14.
Apúntase que o texto gañador, Paraísos, de Xosé Manuel Pacheco, parte do recurso do
teatro dentro do teatro e do protagonismo da radio na propia peza para ofrecer unha
serie de historias cheas dun pouso crítico e provocador. Coméntase que as autoras Eva
Freixeira Ferreira e Rebeca Montero Martínez e o autor Manuel Román presentan tamén
textos reivindicativos sobre a bulimia e a tolemia, o xornalismo hipócrita e a defensa da
liberdade dende a fórmula do teatro do absurdo.
Referencias varias:
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- Marga Tojo, “Na cultura galega hai moita autocensura”, Galicia Hoxe, “Comunicación
Hoxe”, 14 abril 2011, p. 38.
Anúnciase que o gañador do V Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico da Radio
Galega foi Xosé Manuel Pacho Blanco coa súa obra Paraísos. Explícase que o
argumento da obra premiada é un “accidente sufrido polo rei de España”. Indícase que o
texto e a súa dramatización serán editados pola editorial Xerais nun libro-cd. A seguir,
realízase unha entrevista co autor na que fala do argumento desta obra.
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III.2. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES
Carré, Leandro, Teatro recuperado: O pago. O engano. Un caso compricado, ed.
Carlos Caetano Biscainho, A Coruña: Universidade da Coruña, 2011, 244 pp. (ISBN:
978-84-9749-492-2). u
Compilación de tres textos teatrais de Leandro Carré Alvarellos (A Coruña, 1888-1976),
un dos protagonistas relevantes da actividade teatral galega das primeiras décadas do
século XX, que vén precedida dun estudo introdutorio de Carlos Caetano Biscainho no
que se comenta a influencia deste autor no teatro galego e as características dos seus
textos. A primeira das obras, O pago, é un drama en tres actos no que o protagonista,
Miguel, está enfermo e vive unha situación desesperada por falta de diñeiro. O tema
principal é a necesidade, aínda que aparecen outros como a honra, a explotación laboral
e a chantaxe sexual. A segunda, O engano, é unha comedia dramática de tres actos,
protagonizada por Ernesto, dedicada á xuventude galega, á quen se quere alertar sobre o
engano que representan a idealización provinciana de Madrid e os cantos de serea da
gloria prometida pola capital, converténdose a vergoña, o ridículo polo fracaso, a honra
burlada e derrotada, nos cernes da resolución da trama. Por último, Un caso
compricado, é unha comedia de dous actos na que se presenta a resolución dun caso
policial que remata cun desenlace feliz con promesa de matrimonio. A peza trata a
investigación do posíbel crime, deixando como un tema secundario os amores non
consentidos.
Recensións:
- Xosé Feixó, “Ambicioso estudo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 394, “Libros”,
1 decembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 356, “Letras galegas”, 10 decembro
2011, p. 7.
Indícase que esta obra está publicada polo Departamento de galego-portugués, francés e
lingüística da Universidade da Coruña e que a edición, estudo introdutorio e notas son
responsabilidade de Caetano Biscainho Fernandes. Saliéntase que o estudo introdutorio
contextualiza a dramaturxia de Leandro Carré con precisión, á vez que se analizan a
lingua do autor, a súa concepción da escrita e a recepción das representacións feitas.
Finalmente, coméntase que é doado de ler e ameno.
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III.3. TRADUCIÓNS E VERSIÓNS
Chékhov, Antón, A gaivota. O tío Vania (Chaika/ Diadia Vania), trad. Perfecto
Andrade Grande, introd. Norma Rodríguez González, Vigo: Editorial Galaxia, col.
ESAD.Galicia, n.º 9, xullo 2011, 232 pp. (ISBN: 978-84-9865-385-4).
Volume que recolle dúas obras teatrais de Antón Chékhov (Rusia, 1860-1904) e que
recibiu unha axuda da Consellería de Cultura e Turismo, Dirección Xeral do Libro,
Bibliotecas e Arquivos, na convocatoria de axudas para a tradución do ano 2011. Os
textos dramáticos aparecen precedidos dunha ampla introdución de Norma Rodríguez
González na que se comenta que a produción dramática do autor semella escasa en
comparación coa narrativa, pero que axudou a sentar as bases do teatro moderno.
Descríbese tamén a súa escrita dramática como un “exercicio laborioso e dificultoso”
cunha evolución clara e palpábel e coméntase a súa vida, relacionada coa medicina e co
Teatro de Arte de Moscova, fundado por Dachenko e Stanivslaski, até a súa morte por
tuberculose. Lémbrase que a renovación dramatúrxica de Chékhov se centra
principalmente no diálogo, na recreación de atmosferas e na construción de personaxes
novos. Finalmente, realízase un percorrido pola restante produción dramática do autor.
A gaivota é unha comedia estreada por primeira vez no ano 1896 en San Petersburgo,
que se divide en catro actos cun gran salto temporal entre os últimos. Céntrase,
principalmente, nos conflitos románticos e artísticos de catro personaxes: a cándida
Nina, a actriz Irina Arkádina, o dramaturgo experimental Konstantín Trepliov, fillo de
Irina, e o famoso escritor Trigorin. A acción desenvólvese na finca de Sorin, onde se
dispoñen para unha representación teatral protagonizada por Nina, que non o fai ben.
Arkádina búrlase dela mentres Trepliov se retira desgustado pois está namorado dela.
Nina anhela ser unha grande actriz teatral e fálalle a Trigorin con paixón da arte, aínda
que el pensa que a súa profesión é bastante aburrida. Trepliov sente que fracasa ao ver a
Nina entusiasmada con Trigorin, quen lle regala unha gaivota que cazou no río, antes de
anunciarlle a súa partida con Arkádina ao día seguinte. Nina queda triste e Arkádina
preocúpase de que vixíen a Trepliov, que quere suicidarse. O tío Vania, estreada o ano
seguinte, 1897, está tamén dividida en catro actos, e desenvólvese na herdade de
Serebriakov, a onde acaba de chegar este pedante profesor retirado xunto coa súa
segunda esposa, Elena. Alí habitan Sonia e o tío Vania, traballando duramente, coa nai
deste e con Teleguin, só para que Serebriakov puidese vivir ben. A fermosa Elena
provoca a angustia de todos naquela casa, xa que ao seu lado saen a relucir as miserias
persoais de cada un. Así Vania decátase do baleiro existente na súa vida e Elena
aproveita para evadirse da súa desgraciada vida.
Recensións:
- Pilar Ponte, “Teatro vixente”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 387, “Libros”, 13
outubro 2011, p. VI /La Opinión, “Saberes”, n.º 348, “Letras galegas”, 15 outubro 2011,
p. 7.
Indícase que A gaivota representa o éxito teatral dun autor que se consideraba narrador
por enriba de dramaturgo. Coméntase que se trata dun texto sobre o conflito entre a arte
consagrada e a nova. Con respecto á peza O tío Vania, saliéntase o predominio do
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diálogo fronte á acción que conduce á reflexión sobre a necesidade de non errar na toma
de decisións para arrepentirse nin frustrarse.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 384,
“Libros”, 22 setembro 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que os seus personaxes sofren profundos conflitos internos froito dunha
realidade que se vai derruíndo e que, como pano de fondo, aparece o mundo da arte e as
súas miserias. Tamén se seleccionan Proceso e encarceramento de Ramón Piñeiro.
1946-1949 (2011), de Xosé Manuel Dasilva; Vía secundaria (2011), de An Alfaya e Os
Megatoxos e a cara oculta de Lúa (2011), de Anxo Fariña.
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III.4. POSTAS EN ESCENA
Neste apartado achégase a información recollida a partir das publicacións periódicas,
ben sen asinar, ben asinadas, que son as que se describen en “referencias varias”.

III.4.1. CICLOS, ENCONTROS, FESTIVAIS, MOSTRAS,
SALAS ALTERNATIVAS E SEMANAS
Adolfo Marsillach, Ciclo de Teatro Profesional
Ciclo de teatro profesional enmarcado nos Encontros Culturais de Primavera “Letras
Galegas 2011” que está organizado pola Concellería de Cultura do Concello de
Culleredo. Na edición de 2011participaron Teatro de Ningures, con 0’7% Molotov;
Teatro do Atlántico, con Memoria de Helena e María; Áncora Producións, con Pisados;
Malasombra Teatro, con GO ON!; Teatro do Adro, con Ai, Carmela e Talía Teatro, con
Pelos na lingua.
Referencias varias:
- L. T., “Malasombra reanuda el viernes el ciclo de teatro Adolfo Marsillach en O
Burgo”, El Ideal Gallego, “Área Metropolitana”, 13 abril 2011, p. 22.
Indica que se reanuda o Ciclo de Teatro Adolfo Marsillach o día quince coa
representación da obra GO ON!, da compañía Malasombra.
Aguiño, IIª Mostra de Teatro Afeccionado Francisco Lorenzo Mariño
Organizada pola asociación cultural, recreativa e veciñal Francisco Lorenzo Mariño.
Contou coa participación de Ad Libitum, coa obra O meu home tolea, Teatro
Charamela, con Se o sei... non volvo a casa e o Grupo de Teatro A Pombiña, con Nin
Dios entende aos homes.
Referencias varias:
- Suso Souto, “La VI Semana Cultural de Aguiño rendirá homenaje al teólogo Torres
Queiruga”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 13 xaneiro 2011, p. 30.
Anúnciase que a Mostra de Teatro Afeccionado de Aguiño está organizada pola
Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño e que nela participará, entre outras, a
compañía Teatro Ad Libitum coa peza O meu home tolea.
- Suso Souto, “Homenaxe a Torres Queiruga en Aguiño”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Símbolos”, 13 xaneiro 2011, p. 31.
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Infórmase do comezo da Mostra de Teatro Afeccionado organizada pola Asociación
Cultural Francisco Lorenzo Mariño. Indícase que nela participará, entre outras, a
compañía Teatro Ad Libitum coa montaxe O meu home tolea.
Aguiño, IIIª Mostra de Teatro Afeccionado Francisco Lorenzo Mariño
Organizada pola asociación cultural, recreativa e veciñal Francisco Lorenzo Mariño,
tivo lugar durante os sábados do mes de novembro de 2011. Contou coa participación
de Carrachanacacha, coa obra Comendo pimentos de Padrón con Tarantino; Teatro de
Cámara Ditea, con Farsa Plautina; Grupo de Teatro do Liceo de Noia, con Smóking e
Grupo de Teatro Charamela, con O achado do castro.
Agustín Magán, Xº Festival de teatro afeccionado
Organizado por primeira vez en 2002 pola Axencia Galega das Industrias Culturais
(AGADIC) e a Federación de Teatro Afeccionado (FEGATEA) para lembrar e
homenaxear a Agustín Magán, ademais de servir de intercambio de experiencias entre
grupos afeccionados. Na edición de 2011, celebrada entre os días nove e catorce de
decembro, participaron as compañías NNC Teatro, coa obra Esperando a Godot;
Hipócrita Teatro, con Homes en escabeche; Achádego Teatro, con As alegres comadres
de Windsor; O Aturuxo de Melpómene, con RRHH (o método); Teatro no Aramio, con
Baile de sombras e Marañao Teatro, con Ópera Pánica (Cabaret Tráxico).
Referencias varias:
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 9 decembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, infórmase da celebración do Xº Festival de teatro afeccionado
Agustín Magán no Teatro Principal de Santiago de Compostela.
Ames, Vª Mostra de Teatro Afeccionado de
Mostra de teatro afeccionado celebrada no concello de Ames dende o catro até o
vintecinco de novembro de 2011. Contou coas representacións A cantante calva, polo
grupo Andaravía Teatro; O porvir está nos ovos, polo Grupo de Teatro Municipal de
Ames; Comendo pementos de Padrón con Tarantino, por Carrachanacacha e Ceg@s,
polo Grupo de Teatro Municipal de Muros.
Referencias varias:
- M. Manteiga, “Vuelve a Ames la Mostra de Teatro Aficionado con cuatro grupos”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 3 novembro 2011, p. 35.
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Sinala a posta en marcha da quinta edición da Mostra de Teatro Afeccionado nos
auditorios da cultura do concello de Ames. Salienta a presenza das compañías
Andaravía, Carrachanacacha e a Escola Municipal de Muros.
Asociación de Mulleres “Amistad”, XVIº Mes do Teatro da
Ciclo de teatro afeccionado organizado pola Asociación de Mulleres “Amistad”, de
Santa Mariña e que tivo lugar ao longo do mes de outubro no Local do Río. Contou coa
participación das compañías O Bordelo de Cervo, coa obra Querencia; Quemaisten
Teatro, con Cinema; Grupo de Teatro A Pombiña, con Rosenda, unha criada indecente
e A Adala de Fazouro. Ademais representou a súa obra Donas de Amistad.
ANADE, Mostra de Teatro Especial de Galicia da Fundación
Organizada pola Fundación ANADE, as representacións tiveron lugar no Auditorio
Gustavo Freire de Lugo os días doce, trece e catorce de abril de 2011. Contou coa
participación da Fundación Igual Arte, coa peza Axóuxeres de cores, e coas compañías
foráneas Éra uma vez... teatro, do Porto e Nova, de Avilés.
Referencias varias:
- Marta Becerra, “Lugo exhibe su lado más altruista”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 12 abril 2011, p. 9.
Infórmase do inicio da Mostra de Teatro Especial de Galicia 2011 celebrada no
auditorio Gustavo Freire e organizada pola Fundación ANADE.
- Marta Becerra, “Nace un nuevo espacio cultural”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 13 abril 2011, p. 13.
Apunta o inicio da Mostra de Teatro Especial organizada pola Fundación Anade, e
destaca a actuación do primeiro grupo internacional, Éra uma vez… Teatro, do Porto.
- Marta Becerra, “Exaltación del caldo de castañas”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 15 abril 2011, p. 13.
Fálase do remate da Mostra de Teatro Especial, celebrada no auditorio municipal
Gustavo Freire e organizada pola Fundación Anade.
Arteixo, XIIª Mostra de Teatro Afeccionado de
Organizada pola Concellería de Cultura de Arteixo, con emprazamento no Auditorio da
localidade. Na edición de 2011 contou coa participación da compañía barcelonesa
Titziana Teatro e o Grupo de Teatro Los Cigarrales da Casa de Castela-A Mancha da
Coruña. Ademais levaron a cabo as súas representacións as galegas Teatro Orballo, coa
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obra A diáspora; Carfax Teatro, con O cuarto do príncipe e o grupo de teatro da
Asociación Cultural Faíscas con Antoloxía de mulleres.
Arteixo, Outono Cultural 2011
Ao longo dos meses de outubro, novembro e decembro de 2011 representáronse no
Auditorio de Arteixo as obras Memoria de Helena e María, de Teatro do Atlántico;
Memoria das memorias dun neno labrego, de Abrapalabra Creacións Escénicas;
Citizen, de Chévere; Conversas na cuneta mentres a vida pasa alá fóra, de O Trasno
Novo Teatro; Peza para dous actores, de NNC Teatro; Un cranio furado, de Producións
Teatrais Excéntricas; Comendo pementos de Padrón con Tarantino, de Aturuxo de
Melpómene; e Life is a paripé, de Obras Públicas.
Arzúa, Ciclo de Teatro Afeccionado no Outono
Organizado pola Concellería de Cultura de Arzúa, celebrouse durante catro domingos
en diferentes lugares do municipio. Representáronse as obras O ferreiro de Satán, polo
grupo de teatro Os Chaos da Balada; e O gordo e o calvo van ao médico, por Os sete
magníficos máis un.
Referencias varias:
- A. Arca, “Os Chaos abren en Arzúa el V ciclo de teatro aficionado”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 14 outubro 2011, p. 35.
Informa da quinta edición do Ciclo de Teatro Afeccionado en Arzúa e destaca o labor
de organización do departamento de Cultura, así como a posta en escena da peza O
ferreiro de Satán, do grupo Os Chaos da Balada de Santiso.
- S. Formoso, “Arzúa y Boqueixón se vuelcan con sus respectivos ciclos de teatro”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 19 outubro 2011, p. 37.
Indica o comezo dos ciclos de teatro dos concellos de Arzúa e Boqueixón. Comenta que
no primeiro caso decidiuse levar este tipo de actividades culturais ás parroquias.
- C. G., “El ciclo teatral de Arzúa continuará mañana en San Martiño de Calvos”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 22 outubro 2011, p. 37.
Comenta o desenvolvemento do Ciclo de Teatro Afeccionado de Outono na parroquia
de San Martiño de Calvos e menciona a representación da peza O Gordo e o Calvo van
ao médico, da compañía Os sete magníficos.
Atracción Teatral V
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Ciclo teatral organizado polo Concello de Lugo e a compañía Nova Escena Teatro, con
emprazamento no Centro Social Fingoi. Participaron na edición de 2011 Nova Escena
Teatro, coa obra O inspector; Max Teatro, con Arte-F e Garelia Teatro, con Medievalia.
Referencias varias:
- Marta Becerra, “Acceso nada restringido”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”, 24
outubro 2011, p. 7.
Sinala a representación da peza Medievalia por parte do grupo Garelia Teatro, como
parte do ciclo de teatro afeccionado Atracción Teatral V, organizado por Nova Escena
Teatro.
- Marta Becerra, “Sin castañas no hay otoño”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”, 6
novembro 2011, p. 10.
Informa da posta en escena d’O Inspector, pola compañía Nova Escena Teatro no centro
social municipal da Milagrosa. Apunta que dita representación forma parte do ciclo de
teatro amador Atracción Teatral V.
Baiona, Iª Mostra de Teatro Afeccionado de
Organizada pola Concellería de Cultura de Baiona, con emprazamento no Auditorio V
Centenario. Participou Fontevella coa obra Os vellos non deben de namorarse...das
mozas novas.
Betanzos, IIº Encontro de Teatro Afeccionado de
Organizado pola Agrupación Teatral Mariñán e o Concello de Betanzos ao longo do
mes de febreiro, con emprazamento na Aula de Cultura do Edificio Liceo da localidade.
Contou coa participación de Tangatutanga Teatro, con Aberto por folga. Cabaré
laboral; Gargallada Teatro, con Os pecados capitais e a Agrupación Teatral Mariñán,
con Amor filial. Tamén se acolleu a representación dunha obra de Teatro Azar.
Referencias varias:
- L. T., “Tangatutanga reanuda este fin de semana el Encontro de Teatro Afeccionado
de Betanzos”, El Ideal Gallego, “Área metropolitana”, “Betanzos”, 10 febreiro 2011, p.
23.
Anúnciase o Encontro de Teatro Afeccionado de Betanzos organizado pola Agrupación
Mariñán e o Concello de Betanzos. Fálase do programa e indícase que a compañía
Tangatutanga representará Aberto por Folga. Cabaré Laboral.
Boqueixón, Ciclo de Teatro de Outono de
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Ciclo de teatro organizado polo Concello de Boqueixón. As representacións tiveron
lugar na Casa da Cultura de Camporrapado entre o trinta de outubro e o vinte e sete de
novembro de 2011. Participaron o Grupo Xuvenil de Boqueixón, coa obra O achado do
Castro; Toxos e Carrouchas, con A noite de Sabina; Candelexas, con En busca da
chacha perdida e Abrapalabra Creacións Escénicas, con Memoria das memorias dun
neno labrego.
Referencias varias:
- S. Formoso, “Arzúa y Boqueixón se vuelcan con sus respectivos ciclos de teatro”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 19 outubro 2011, p. 37.
Informa do comezo dos ciclos de teatro dos concellos de Arzúa e Boqueixón. Menciona
as postas en escena das pezas O achado do Castro, do Grupo Xuvenil de Boqueixón; A
noite de Sabina, de Toxos e Carrouchas; e En busca da chacha perdida, de Candelexas.
- C. G., “El festival de teatro se pospone”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 1
novembro 2011, p. 32.
Indica o adiamento do Festival de Teatro de Outono do concello de Boqueixón por mor
da ausencia dalgúns dos grupos convidados.
Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
Ciclo de teatro afeccionado organizado polo Consello da Cultura da Área de Cultura da
Deputación de Lugo, co obxectivo de achegar o teatro aos diversos concellos da
provincia. A edición de 2011 contou coas representacións Borrando sombras, por parte
do grupo de teatro A Adala; As alegres comadres de Windsor, por Achádego Teatro;
Terra, por Alentía Teatro; Residencial Paradiso, por Ardora Teatro; Farsa á escocesa e
matrimonio século XXI, polo grupo teatral Axóuxeres; Apariencias, por Batán; O xuízo,
polo Grupo de Teatro da Biblioteca Municipal de Antas de Ulla; O tanatorio, pola
Escola de Teatro Os Falcatrueiros; Crise, suma e segue, por Faro Miño; Bar Varela,
almorzos e cubatas, por Hipócrita Teatro; O país da auga, por Metátese Teatro; O
inspector, por Nova Escena Teatro; Recobrou o sorriso Eleuterio, polos Baluros de
Castro de Rei; Quintana de vivos, anguria de orfos, por O Bordelo; O reo, por Parápono
Teatro; O médico a paus, polo grupo de teatro Pinchacarneiro; Miña sogra é incrible,
polo grupo de teatro A Rabela; Non volvas Salustio, non volvas, polo grupo teatral
Raiolas; Comedia bífida, por Rebuldeira Teatro; Encaixes de vida, por TeatroCrea; e A
cabaña do tío Toño, por Zampalladas.
Referencias varias:
- Pablo Rodríguez, “El ciclo Buxiganga llevó este año 90 obras teatrales a 38
ayuntamientos”, El Progreso, “Comarcas”, 29 novembro 2011, p. 11.
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Dáse noticia do éxito do programa Buxiganga organizado pola área de cultura da
Deputación de Lugo.
Cabaré, VIº Festival Galego de
Celebrado na Coruña, dende o vinte até o vinte e nove de outubro de 2011. Participaron
Tantatutanga Teatro, con Aberto por folga-Cabaré laboral; Factoría Galaica de
Improvisacións, con Improcabaré; Mundo Villalustre, con Le Frigo; Obras Públicas,
con Life is a paripé; Femme Fatale, con Cabaredeambulante e As nenas perdidas.
Ademais representaron as súas obras as compañías Hermanas Trilita, de Extremadura;
Capicúa e La Industria Teatrera, de Cataluña.
Referencias varias:
- M. G. M., “O Festival Galego de Cabaré ábrese a todos os públicos na súa sexta
edición”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 18 outubro 2011, p. 12.
Dá conta das novidades incluídas na sexta edición do Festival Galego de Cabaré na
cidade da Coruña e indica que o evento ofrecerá até trece espectáculos na rúa, en locais
de ocio, no Fórum e no Teatro Rosalía.
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 23 outubro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Rúa Real da Coruña dun
espectáculo de Cabaret Capicúa, dentro do Festival Galego de Cabaré.
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 26 outubro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Forum Metropolitano da Coruña
da obra Life is a paripé, de Obras Públicas, dentro do Festival Galego de Cabaré.
- Luis P. Ferreiro, “El festival de cabaré echa el telón”, La Opinión, “A Coruña”,
“Oferta Fin de semana”, 28 outubro 2011, p. 13.
Informa da clausura do Festival Galego de Cabaré na cidade coruñesa coa posta en
escena da peza As nenas perdidas, do grupo Femme Fatale.
- M. G. M., “¿Por que ellas no se pierden?”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 29 outubro
2011, p. 14.
Fala da estrea da peza As nenas perdidas, da compañía Femme Fatale, organizadora do
Festival Galego de Cabaré, como broche de ouro da edición de 2011.
Cando Outono se fai Teatro, IVº Ciclo de Teatro Afeccionado
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Ciclo de teatro afeccionado de Coia organizado polo Centro Cultural e Artístico Rueiro
coa colaboración da Federación Galega de Teatro Afeccionado (Fegatea). Na edición de
2011, celebrada dende o un de outubro até o dezanove de novembro, acolléronse as
representacións O mundo escuro, da compañía Navia Teatro Escola; O amor de don
Perlimpín con Belisa no xardín, de Teatro Atlántida; En busca da chacha perdida, de
Candelexas Teatro e A lotería, de Teatro do Rueiro.
Referencias varias:
- Silvia Camesella, “El ciclo ‘Cando outono se fai teatro’ continúa con la obra ‘O
mundo escuro”, Faro de Vigo, “Vigo4costados”, 11 outubro 2011, p. 2.
Dá conta da representación da peza O mundo escuro, da compañía Navia Teatro Escola,
no Centro Cultural Rueiro (Coia), como parte do IV Ciclo “Cando o outono se fai
teatro”, organizado pola Federación Galega de Teatro Afeccionado (FEGATEA) en
colaboración co antedito Centro.
Cangas, XXVIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo
Organizada polo colectivo do Centro Recreativo Cultural Xiria, o Concello de Cangas e
Teatro de Ningures, baixo a dirección de Mª Xosé Mariño, conta co patrocinio da
Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), 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. A edición de 2011, que deu comezo o día un e
rematou o nove de xullo, contou coa participación da compañía chilena La Mona
Ilustre, as andaluzas Espejo Negro, La Rous e Laví e Bel, a madrileña Kubik
Distribución, as catalás Bot Project e La Baldufa, as murcianas Gaupasa e Nacho Vilar,
as arxentinas El Rayo Misterioso e Dionisos Aut e a belga Joseph Collard. Ademais
levaron a cabo as súas representacións as galegas Mundo Villalustre, Teatro Nú e Tía
Mardalina con Le Frigo (O Frigorífico); Lusco e Fusco, con Encontros; Voadora, con
Super8; Talía Teatro, con Volpone; Paula Carballeira e Suso Cortegoso, con A pata de
mono; Vanesa Sotelo e Manu Paz, con Umoría de cardiopatías ambulantes; Funboa
Escénica, con Oiseau Rebelle; Escola Municipal de Artes Escénicas de Cangas, con
C@ntos rodados e Viravolta Títeres, con O galo quirico e os seus amigos e O
horroroso crime de Xan Miñoca.
Recensións:
- Manuel Xestoso, “XXVIII Mostra de Teatro Cómico e Festivo. A rir a Cangas”,
Revista Galega de Teatro, n.º 68, “Festivais”, outono 2011, pp. 33-35.
Dáse conta da celebración da XXVIIIª edición da Mostra de Teatro Cómico e Festivo de
Cangas. Saliéntase a participación de compañías galegas como Voadora, que puxo en
escena a obra Super 8, da que se salienta que, aínda que pretende ser unha reflexión
sobre a memoria e a identidade, funciona mellor cando se limita a ser unha sucesión de
sketchs. Coméntase que Talía Teatro representou a peza Volpone, da que se indica que
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se atopa moi próxima á commedia dell’arte e que funciona moi ben, a pesares de certa
simplificación no tratamento dos personaxes.
Referencias varias:
- Cecilia Martínez, “Cangas, puro teatro”, Diario de Pontevedra, “Diario do Morrazo”,
n.º 151, “Cangas”, 28 maio 2011, p. 5.
Faise referencia a que a vixésimo oitava edición da Mostra Internacional de Teatro
Cómico e Festivo de Cangas terá lugar entre os días un e nove de xullo.
- J. L. M. C., “La mostra de Cangas trae teatro de Bélgica y Chile”, Atlántico Diario,
“Área metropolitana”, “Morrazo”, 28 maio 2011, p. 19.
Coméntase que a XXVIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas
celebrarase dende o día un ao nove de xullo e indícase que participarán grupos de
Andalucía, Madrid, Bélxica, Cataluña, Murcia, Arxentina, Chile e Galicia.
- M. C., “Cangas acoge el festival de Teatro Cómico y Festivo”, Atlántico Diario,
“Galicia en la semana”, p. 63/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 61, 2 xuño 2011.
Sinala o comezo dunha nova edición da Mostra Internacional de Teatro Cómico onde
participan nove compañías procedentes de Galicia, Chile, Andalucía, Arxentina e
Bélxica.
- M. C., “Comienza en Cangas la Mostra de Teatro Cómico”, Atlántico Diario, “Galicia
en la semana”, 1 xullo 2011, p. 69/ La Región, “Galicia en la semana”, 30 xuño 2011, p.
61.
Anúnciase a apertura da Mostra de Teatro Cómico de Cangas, da que se di que durará
até o día nove de xullo, e menciónanse algunhas das compañías participantes, como
Teatro Nu, ou o actor César Cambeiro como persoa encargada do pregón.
- Tere Gradín, “En Cangas todo es pura comedia”, Faro de Vigo, “Visado”, n.º 475,
“Escena”, 1 xullo 2011, p. 6.
Tras anunciar o comezo da XXVIIIª edición da Mostra de Teatro Cómico e Festivo de
Cangas, dáse conta das representacións que compoñen os carteis nos distintos
emprazamentos da Mostra, por orde de actuación.
- F. D., “Continúa la Mostra de Teatro Cómico de Cangas”, Atlántico Diario, “Galicia
en la semana”, p. 40/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 68, 3 xullo 2011.
Saliétanse os protagonistas diarios da Mostra: Joseph Collard, o domingo; a Escola
Municipal de Artes Escénicas de Cangas, o luns; La Rous, o martes, e Voadora, o
mércores.
- Ángeles Pazos, “Continúa la XXVIII Mostra Internacional de Teatro con La Baldufa y
La Rous”, Diario de Pontevedra, “O Morrazo/Bueu/Cangas”, 5 xullo 2011, p. 15.
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Con motivo da súa participación na Mostra de Teatro de Cangas, coméntanse as
representacións que a compañía galega Funboa Escénica levará a cabo. Menciónanse
ademais outros grupos participantes, como Voadora, e fálase das actividades paralelas
ás representacións.
- J. J. Cid, “El crimen de Woyzeck”, Atlántico Diario, “Verano”, 5 xullo 2011, p. 16.
Fálase da participación de La Baldufa no Festival de Teatro Cómico de Cangas.
- Marta Mato, “Cangas, Ribadavia y el Festiclown elevan el telón de las artes escénicas
este mes”, Faro de Vigo, “TV/Espectáculos”, 5 xullo 2011, p. 59.
Fala de tres dos grandes eventos das artes escénicas en Galicia: a Mostra Internacional
de Teatro Cómico en Cangas, a MIT de Ribadavia e o Festiclown en Vigo. Dáse conta
dalgunha das compañías participantes en cada unha das mostras.
- Teresa Cuíñas, “Montajes, circo y cursos de formación en el programa de la Mostra de
Teatro de Cangas”, El País, “Galicia”, 5 xullo 2011, p. 6.
Fálase da Mostra de Teatro de Cangas e menciónanse algúns dos catorce espectáculos
que a conforman, sinalando os diferentes emprazamentos nos que se levarán a cabo.
- J. J. Cid, “Vigo se rinde a la ‘parrocha”, La Región, “Verano”, “Vamos a la playa”, 6
xullo 2011, p. 22.
Coméntase a participación de Gaupasa, Nacho Vilar e Voadora no marco do Festival de
Teatro Cómico de Cangas.
- Laura Domínguez, “Para los niños el mundo es como un videojuego y la gente se
muere de mentira”, Atlántico Diario, “Área Metropolitana”, “Morrazo”, “Entrevista”, 6
xullo 2011, p. 19.
Entrevista á actriz Rosa Díaz, participante na Mostra de Teatro Cómico e Festivo de
Cangas na que fala da peza teatral que vai pór en escena, aínda que nun aparte se
menciona outra das representacións da Mostra, Súper 8, de Voadora.
- S. N., “Termina la Mostra de Teatro Cómico de Cangas”, Atlántico Diario, “Galicia en
la semana”, p. 30/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 30, 7 xullo 2011.
Faise un percorrido polas obras máis salientábeis dos vindeiros días da Mostra, entre as
que destacan Volpone, de Talía Teatro, e Umoría. De cardiopatías ambulantes, de
Vanesa Sotelo.
- Cecilia Martínez, “Teatro argentino, catalán y gallego, en la jornada de hoy de la
Mostra de Cangas”, Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín”, 8 xullo 2011, p. 14.
Coméntanse as representacións previstas para o día facendo alusión á temática das
pezas: unha obra dos cataláns Bot Project; Umoría. De cardiopatías ambulantes, de
Vanesa Sotelo e outra peza a cargo dos arxentinos Dionisos Aut.
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- Ángeles Pazos, “La Mostra de Teatro premia a Ana Romaní por su labor en la Radio
Galega”, Diario de Pontevedra, “Diario do Morrazo”, n.º 157, “O Morrazo”,
“Bueu/Cangas/Moaña”, 9 xullo 2011, p. 6.
Comeza anunciando a entrega do premio Xiria no marco da XXVIII Mostra de Teatro
Cómico e Festivo de Cangas á periodista e escritora Ana Romaní polo seu labor na
Radio Galega. A seguir, fálase do remate da Mostra mencionando algunhas das
actuacións que terán lugar ao longo da xornada, como a participación da foránea Laví e
Bel.
- C. B., “Xiria recibe 6.000 euros de la Deputación para la Mostra de Teatro Cómico e
Festivo de Cangas”, Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Bueu. Moaña”, 18 novembro
2011, p. 18.
Infórmase da subvención concedida ao Centro Recreativo Cultural Xiria para financiar a
Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas.
Cañiza, Iª Mostra de Teatro Afeccionado da
Primeira edición deste festival de teatro afeccionado que tivo como emprazamento a
Casa da Cultura da Cañiza. Participaron a compañía Maraña Teatro, coa obra Encontros
enguedellados; Non sí? Teatro, con Ubú Rei, o grupo de teatro do IES As Barxas cunha
obra de Federico García Lorca e Xerpo do Porriño, cunha de Dario Fo.
Referencias varias:
- R. Tébar, “Mostra de Teatro aficionado de A Cañiza para el fin de semana”, Atlántico
Diario, “Área Metropolitana”, “Condado/ Louriña”, 24 xuño 2011, p. 20.
Fala da primeira mostra de teatro afeccionado da Cañiza e destaca a presenza feminina
na dirección das obras do cartel.
Caranza, XIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Ciclo teatral organizado pola Concellaría de Cultura de Ferrol e a compañía ferrolá
Teatro Ad Libitum dende o mes de novembro do ano 2000. Celebrado no Centro Cívico
de Caranza e no auditorio FIMO, conta asemade coa colaboración da Asociación Max
de Teatro e co patrocinio da Deputación Provincial da Coruña e da Fundación Caixa
Galicia. Cada edición outórgase durante a súa celebración o Premio do Público, que na
temporada 2010-2011 foi para a Asociación A Pombiña de Pedroso pola obra Ao son
dos novos. Nesta edición de 2011 participaron as Mulleres de Mugardos con “...e elas
quedan”; a compañía Menudo Grelo, con O segredo do tío Sanfona; Pandemia, con O
penúltimo tren; Aturuxo de Melpómene, con Non todos os ladróns veñen por mal; o
Grupo Teatral Axóuxeres, con A gata sobre o tellado de cinc quente; o grupo Teruca
Bouza, con Ladrón morto cando tentaba fuxir; a Agrupación Teatral Mariñán, con
Amor filial; A Pombiña, con Ao son dos novos; Teatro Artesán, con Anxelina e o honor
dun brigadier; a compañía municipal de Ares, con A voda de Esganarello; Quemaisten,
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con Cinema; Crucia Teatro, con O pinchazo de Vanesa; Ad Libitum, con Arte-f; e O
Bordelo, con O espello do prestamista. Tamén levou a cabo a súa representación
Oquetiqueiras.
Caranza, XIIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Ciclo teatral organizado pola Concellaría de Cultura de Ferrol e a compañía ferrolá
Teatro Ad Libitum dende o mes de novembro do ano 2000. Celebrado no Centro Cívico
de Caranza e no auditorio FIMO, conta asemade coa colaboración da Asociación Max
de Teatro e co patrocinio da Deputación Provincial da Coruña e da Fundación Caixa
Galicia. Nesta edición de 2011-2012 participaron Bradomín Teatro, con Levadas polo
vento; Bartoleta Teatro, con Yerma; Candelexas Teatro, con En busca da chacha
perdida; O Bordelo, con Quintana de vivos, anguria dos orfos; E.M.T. de Laxe, con
Fillas da néboa; Nova Escena Teatro, con O inspector; Agarimo, con Os cartos;
Airiños, con Ata que a morte nos separe; Gargallada, con Non me chames cariño se non
o sintes; e Aturuxo de Melpómene, con RRHH (O método). Tamén levou a cabo a súa
representación Sal-Monela Teatro.
Referencias varias:
- N. V., “El ciclo de teatro aficionado Domingos a Escena regresa a Caranza en
octubre”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 24 setembro 2011, p. 14.
Informa do regreso do ciclo de teatro afeccionado “Domingos a Escena” ao Centro
Cívico de Caranza.
Carballiño, XXIIº Festival de Teatro Galego do (FETEGA)
Organizado pola compañía Nove-Dous Teatro e Arteficción en colaboración co
Concello do Carballiño e con subvencións da Axencia Galega das Industrias Culturais
(AGADIC), Novagalicia banco e Caja Madrid. Na edición de 2011, dirixida por Josi
Lage, entregáronse os galardóns a mellor actor e actriz, ao espectáculo máis valorado
polo público e o premio honorífico á directora de Sarabela Teatro, Ánxeles Cuña.
Participaron as compañías Teatro do Noroeste, con O último cowboy; Talía Teatro, con
Pelos na lingua; Teatro do Morcego, con American café; e Carlos Blanco con Ordem e
progresso.
Carballiño, Xº Outono Teatral
Ciclo de teatro realizado en Carballiño e organizado pola Área de Educación do
Concello de Carballiño. Na edición de 2011 participaron as compañías Sarabela Teatro,
coa obra Tango; e Eme2, con O florido pénsil.
Referencias varias:
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- X. A. R., “Un monólogo de Tonhito de Poi clausura o Outono Teatral”, La Región,
“Carballiño”, 1 decembro 2011, p. 19.
Dise que a programación do Outono Teatral Carballiño rematará o sábado coa actuación
no Auditorio municipal de Tonhito de Poi, que interpretará un “Monólogo musicado”.
Cariño, XXXIIIª Mostra de Teatro Galego de
Mostra de teatro celebrada no Auditorio Municipal do concello ferrolán que acolle
actuacións para diversos tipos de público, tanto por parte de compañías profesionais
como afeccionadas. Na edición de 2011 participaron Producións Teatrais Excéntricas,
coa obra Un cranio furado; e Teterella Teatro, con Un corazón perfecto.
Cee, XXIVª Mostra de Teatro de
Organizada, xunto coa asociación cultural Domingo Antonio de Andrade, polo actor,
director e fundador de Talía Teatro. A edición de 2011 celebrouse do vinte e un até o
vinte e cinco de agosto e contou coa participación das compañías Funboa Escénica, con
Oiseau Rebelle; Paula Carballeira e Suso Cortegoso, con A pata de mono;
Carrachanacacha, con Gheidi, só para adult@s; Talía Teatro, con Pelos na lingua e
Volpone; Teatro do Atlántico, con Memoria de Helena e María; Mundo Villalustre, con
Le Frigo (O Frigorífico); Obras Públicas, con O fútbol é así; Teatro da Zarabanda, con
Xenitais e Isla Le Triska, con Montaña rusa (vida e obra de Fermín Noite), ademais de
Ghazafellos, con Contos para escagarriñarse; Talía Teatro, con Carta urxente para
Máximo Toxo; Baobab Teatro, con Fíos; Títeres Cachirulo, con Pinocho; Peter Punk,
con A chungatrona; e Paula Carballeira, con O dragón azul, o león de pedra e o corvo
solteiro.
Referencias varias:
- J. M. R., “La Mostra teatral trae hoy a Baobab, Peter Punk, Talía y Obras Públicas”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 23 agosto 2011, p. 31.
Faise eco do éxito da Mostra de teatro de Cee anunciando as representacións para a
xornada: a obra infantil Fíos, de Baobab Teatro; Chungatrona, de Peter Punk; Pelos na
lingua, de Talía Teatro, e O fútbol é así, de Obras Públicas.
- J. M. R., “Cuatro nuevas funciones en la XXIV Mostra de Teatro ceense”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 24 agosto 2011, p. 28.
Anúncianse as representacións previstas para o día na Mostra de Cee: Pinocho, por
Títeres Cachirulo; Memoria de Helena e María, por Teatro do Atlántico; e Xenitais, por
Zarabanda.
Cee, Sábados culturais do Concello de
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Organizados pola Concellaría de Educación, Cultura e Xuventude do Concello de Cee.
Celebráronse os días cinco, doce, dezanove e vinte e seis de febreiro, doce, dezanove e
vinte e seis de marzo; dous, nove e dez de abril; e sete de maio no Salón de Actos do
Concello. Participaron as compañías Teatro do Adro, con Ai, Carmela; Talía Teatro,
con Pelos na lingua; Abrapalabra Creacións Escénicas, con Memoria das memorias dun
neno labrego; Producións Acontrabutaca, con Frantasmas; e Talía Teatro, con Palabras
encadeadas e Volpone. Contou, ademais, con espectáculos destinados ao público
infantil a cargo das compañías Tres Globos, Pedro e o lobo. Singular versión; Pinga
Teatro, O bufón do reino e A Xanela do Maxín, A pequena lúa.
Referencias varias:
- J. M. R., “Talía Teatro cierra hoy los Sábados Culturais con la función ‘Volpone”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 7 maio 2011, p. 44.
Fala do peche do ciclo Sábados Culturais coa representación de Volpone, da compañía
Talía Teatro.
Chámalle X 2011, VIIIas Xornadas de Arte de Acción
Xornadas de performance organizadas pola Facultade de Belas Artes da Universidade
de Vigo e que se veñen realizando anualmente dende 2004. A edición de 2011 tivo lugar
os días oito, nove, dez e once de novembro na Sala X da Facultade e no Museo
MARCO de Vigo e contou coa participación de Berio Molina, con Devuison;
anananananan, con Kant-arte e mecerte do meu. Presentaron tamén os seus proxectos
Othman Fekraoui, Omar Saadoune, Sabela Peinado Casal, Karim Kharbaoui, Belén
Chorén e Lucía Peiro.
Referencias varias:
- Carlos Tejo, “Chámalle X 2010: do íntimo no público”, Revista Galega de Teatro, n.º
66, “Festivais”, primavera 2011, pp. 55-63.
Dáse conta da celebración das VIIas Xornadas de Arte de Acción Chámalle X na cidade
de Pontevedra e no Museo MARCO de Vigo. Reflexiónase sobre o papel do espectador
nas perfomances que teñen lugar nos espazos públicos, revelando o carácter permeábel
da acción, sometida a unha ollada limpa de crítica e preconceptos.
Chantada, XXIª Mostra de Teatro Popular Maruxa Villanueva
Mostra de teatro celebrada en Chantada que organiza o colectivo teatral Faro-Miño
deste concello. Na edición de 2011, celebrada os días dezanove, vinte e tres, vinte e
catro e vinte e cinco de agosto, participaron as compañías Fulano, Mengano e Citano,
coa obra Nunca menos; a Aula de Teatro do Concello de Sarria, con O Velorio; Velaí
Vai, con Casamento concertado; e Faro Miño, con Crisis, suma e segue.
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Referencias varias:
- X. L. Q., “El Concello chantadino y Faro do Miño abren el viernes la XXI Mostra de
Teatro”, El Progreso, “Ribeira Sacra”, 17 agosto 2011, p. 14.
Anuncia a apertura da XXIª Mostra de Teatro Popular Maruxa Villanueva, organizada
polo Concello de Chantada e o colectivo teatral Faro-Miño, dando conta dos días de
celebración e das actuacións que se levarán a cabo.
Cidade de Lugo, IXª Mostra de Teatro
Mostra de teatro organizada polo Concello de Lugo, en colaboración coa Vicerreitoría
de Cultura da Universidade de Santiago de Compostela, a Escola Arte e Ocio de Fingoi
e Palimoco Teatro. Na edición de 2011 participaron as compañías In Bocca al Lupo
Teatro, coa obra Camiños do Pracer; Nova Escena Teatro, con A herdanza da tía
Constanza; Parápono Teatro, con O reo; Hipócrita Teatro, con Bar Varela, almorzos e
cubatas; Achádego Teatro, con As alegres comadres de Windsor; e Casamanita Teatro
con Os dous lados da felicidade.
Referencias varias:
- Marta Becerra, “La Mostra de Teatro levanta el telón”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 7 xuño 2011, p. 8.
Fai referencia á novena edición da Mostra de Teatro Cidade de Lugo e menciónanse
dúas das montaxes incluídas no programa: Camiños do pracer, de In Bocca al Lupo
Teatro; e A herdanza da tía Constanza, de Nova Escena Teatro.
- Marta Becerra, “La creatividad tiene premio”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”,
9 xuño 2011, p. 13.
Dáse conta da presenza de Parápono Teatro, con O reo; Hipócrita Teatro, con Bar
Varela, almorzos e cubatas; e Achádego Teatro, con As alegres comadres de Windsor
dentro da Mostra de Teatro Cidade de Lugo.
Coruña, Xª Mostra de Teatro Independente da
Mostra teatral celebrada na cidade da Coruña. As funcións tiveron lugar no Fórum
Metropolitano. Na edición de 2011 representáronse as obras Electra, de Noite Bohemia;
Inshillah, de Artestudio; e Miles Gloriosus, de Teatro Parrocha. Ademais participou o
grupo Teatro Azar.
Referencias varias:
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- M. G. M., “A Mostra de Teatro Independente mistura posta en escena e tempos para a
reflexión”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 25 febreiro 2011, p. 15.
Fálase da décima Mostra de Teatro Independente e indícase que xirará ao redor da
importancia das escolas na formación. Preséntase o programa, que inclúe a
representación de catro pezas: Miles Gloriosus, de Teatro Parrocha; La doctora Jekyll y
la señora Hyde, de Teatro Azar; Electra, de Noite Bohemia e Inshallah, de Artestudio.
Coméntase a evolución da situación das artes escénicas dende a primeira edición da
mostra.
Coruña, XIVº Certame de Teatro 2011 da
Certame teatral celebrado na cidade da Coruña, organizado polo grupo Candilejas Don
Bosco do Centro Calvo Sotelo e promocionado e patrocinado pola Deputación
Provincial da Coruña. Na edición de 2011 representáronse as obras Melocotón en
almíbar, do Grupo de Teatro Artesán de Sada; Memoria de Ut, de Teatro no Aramio; e
Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda, do grupo de teatro Alexandre Bóveda.
Ademais participou o grupo Ateaco.
Coruña, XVIIIº Festival Internacional de Teatro Universitario da
Festival internacional de teatro universitario organizado pola Concellería de Cultura en
colaboración coa Aula de Teatro e Danza da Universidade. Na edición de 2011
representáronse as obras Pasatempo: un banco, unha farola, un parque, do Teatro
Escola de Narón; Nunca durmo, a cargo da Aula de Teatro da Universidade da Coruña;
O invisible espectro da vellez e a serena superación do éxito, do Teatro Universitario
Ferrolán; O círculo de xiz, da Aula de Teatro da USC-Lugo; Zápping, da Aula de Teatro
da Universidade de Vigo; Systema, de Peripecia Teatro, da Universidade da Coruña;
Historia de Pura e Angelita. Pequeno divertimento mordaz, da Aula de Teatro da
Universidade de Santiago; e Leve, a nada nas mans, da Aula de Teatro Universitaria de
Ourense. Ademais participou a Aula de Teatro da Universidade de Burgos.
Referencias varias:
- Luis P. Ferreiro, “Teatro nas aulas”, La Opinión, “A Coruña”, 5 abril 2011, p. 13.
Infórmase da celebración da décimo oitava edición do Festival Internacional de Teatro
Universitario, que comeza cun encontro de danza o día cinco de abril e remata coa
representación d’O círculo de xiz, da Aula de Teatro da USC-Lugo, o día once de maio.
Daniel Cortezón, VIIª Mostra de Teatro Afeccionado
Ciclo de teatro afeccionado levado a cabo no municipio de Ribadeo. Con duración
durante unha fin de semana, a edición de 2011 contou coas postas en escena das
compañías Quemaisten, con Cinema; e Gargallada Teatro, con A última cinta de Krapp.
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Referencias varias:
- Marta Lorenzo, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, 16
setembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase o comezo da VIIª Mostra de Teatro Afeccionado
Daniel Cortezón.
- Rubén de Rosende, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
17 setembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Cine-Teatro de Ribadeo da obra
Cinema, de Quemaisten, dentro da VIIª Mostra de Teatro Afeccionado Daniel Cortezón.
- Rubén de Rosende, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
18 setembro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Cine-Teatro de Ribadeo da obra
A última cinta de Krapp, de Gargallada Teatro, dentro da VIIª Mostra de Teatro
Afeccionado Daniel Cortezón.
Domingos de Melpómene, Ciclo de Teatro Os
Ciclo teatral organizado polo Padroado da Cultura de Narón en colaboración coa
asociación teatral Aturuxo de Melpómene. A edición de 2011que acolleu as súas
representacións no auditorio municipal de Narón ao longo do mes de outubro, contou
coas compañías Asociación Teatral Paso de Valverde, coa obra Drammático;
Quemaisten Teatro, con Cinema; Teatro Escola de Narón, con Pasatempo: un banco,
unha farola, un parque; e Devanceiro Teatro, con Preguntas sobre o meu pai. Tamén
participou Atrezo, con Contos pendurados do arco da vella.
Educación, Teatro (é) Educación, IVº Ciclo de Teatro Comunitario
Organizado pola Comisión de actividades culturais e a Comisión de Normalización
Lingüística da Facultade de Ciencias da Educación e a Vicerreitoría de Extensión
Universitaria, Cultura e Sociedade da Universidade de Santiago de Compostela; en
colaboración coa Rede Municipal de Centros Socioculturais da Concellaría de Cultura e
Centros Socioculturais de Santiago de Compostela, o Consello de Relacións Veciñais
desta cidade e o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia. Celebrouse no
Salón de Actos da Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela.
Na edición de 2011 participaron Quemaisten Teatro, con Cinema; o Grupo de Teatro Na
Lúa, con Os gatos solidarios; o Grupo de Teatro do Centro Sociocultural de Conxo, con
O aniversario de Chejov; e o Grupo de Teatro da Facultade de Ciencias da Educación,
con Ubú no horteiro.
En clave de teatro, Ciclo
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Organizado pola compañía Teatro do Mar, celebrouse no Edificio de Usos Múltiples de
Sanxenxo. Participaron os alumnos da escola de teatro da compañía, que representaron
Unha axencia de viaxes un tanto especial e Xoana sen medo.
Entre Culturas, IIº Festival
Organizado polo grupo teatral La Caja de Pandora, celebrouse na Casa da Cultura de
Verín os días trinta de setembro e un, sete e oito de outubro. Participaron o grupo teatral
Xeito, coa obra A xustiza do muiñeiro; Grupo Teatro Vai Avante, con A birra do morto;
Candea Teatro con Os cravos de prata e La Caja de Pandora.
Escolas de Teatro 2011, Mostra de
Organizada pola asociación cultural Manicómicos en colaboración coa Concellería de
Cultura da Coruña e o Fórum Metropolitano. Na edición de 2011 participaron Casa
Hamlet, con Travesía; Espazo aberto, con Poema visual-morea de ratos; Manicómicos,
con Mostra colectiva; Teatro Escola de Narón, con Pasatempo: un banco, unha farola,
un parque; e Escola de Teatro Ardebullo, con Unha de vaqueiros.
Estrada, IIIº Certame de Teatro Afeccionado da
Mostra de teatro afeccionado organizada pola Escola Municipal de Teatro da Estrada. A
edición de 2011 tivo lugar no Teatro Principal os días trinta de setembro e un, sete, oito,
catorce e quince de outubro. Participaron o Grupo Xuvenil da Escola Municipal de
Teatro da Estrada, coa peza O principiño; NNC Teatro, con Esperando a Godot; o
Grupo de Adultos da Escola Municipal de Teatro da Estrada, con A ruleta rusa e
Revolto de vinganza amarga con xarope de clown; Taller de Teatro Clámide, con Os
fillos artificiais; e Mequetrefes Teatro, con Do día que meus pais me plantaron nunha
maceta.
Referencias varias:
- C. G., “Nueva apuesta por el teatro este mes en A Estrada”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 5 outubro 2011, p. 31.
Informa das representacións das pezas A ruleta rusa, da Escola Municipal de Teatro e
Os fillos artificiais, de Teatro Clámide, no teatro principal da Estrada na terceira edición
do Certame de Teatro Afeccionado dese concello.
- C. G., “El teatro centró la agenda estradense”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 11 outubro 2011, p. 36.
Sinala a posta en escena dunha peza do grupo de teatro Clámide como parte do Certame
de Teatro Afeccionado da Estrada.
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FestAlt11, Xº Festival Alternativo de Teatro e Danza de Vigo
Iniciado no ano 2003, este festival está organizado pola Concellaría de Cultura e
Animación Sociocultural do concello de Vigo, e pola Asociación Cultural Noescafé
Teatro. Patrocinado pola Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural e pola
Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, conta ademais coa colaboración de
entidades tanto públicas coma privadas, así como da Concellaría de Xuventude,
Igualdade e Normalización Lingüística. Os lugares de celebración dos diversos
espectáculos teñen lugar tanto nas rúas de Vigo como en espazos cubertos, tales como o
Auditorio Municipal ou a Casa das Artes. A edición de 2011 celebrouse dende o dez até
o vinte de marzo e contou coas actuacións de Nut Teatro, con My own life; e Nuria
Sotelo, con Métanse nos seus asuntos; ademais de grupos procedentes de Cataluña, País
Vasco, Portugal e Italia.
Referencias varias:
- M. Dopico, “A memoria que nos conforma”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Festival”, 8
marzo 2011, p. 29.
Fálase de My own life, unha montaxe coa que Nut Teatro inaugura o Festival Alt 2011.
Apúntase que a mostra comeza no Día Especial da Muller e infórmase da programación.
- maré, “Á busca das novas linguaxes”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Para ver”, 10 marzo
2011, p. 29.
Anúnciase a décima edición do ALT, o Festival Alternativo das Artes Escénicas de
Vigo. Explícase que está dedicado ás “novas creadoras galegas” e infórmase da
programación que inaugura My Own Life, da compañía Nut Teatro.
- Ágatha de Santos, “En época de crisis, hay que ajustarse”, Faro de Vigo, “Sociedad”,
11 marzo 2011, p. 46.
Entrevístase á fundadora e directora do Festival Alternativo das Artes Escénicas de
Vigo con motivo da décima edición do encontro. Indícase que a edición quedou
inaugurada coa representación de My Own Life, da compañía Nut Teatro.
- Alfonso Becerra de Becerreá, “ALT 2011. Décimo aniversario. Conversa con Lola
Correa”, Revista Galega de Teatro, n.º 66, “Festivais”, primavera 2011, pp. 51-53.
Coméntanse que ALT partiu da toma de contacto da compañía Noescafé Teatro, de Lola
Correa e Roberto Taboada, coas novas formas de teatro na Sala Triángulo de Madrid, en
2001. Realízase un repaso, da man de Correa, polos espectáculos máis salientábeis dos
dez anos de existencia do festival. Conclúese que o ALT segue a ser un festival libre e
innovador, en diálogo constante coas poéticas actuais, tanto de Galicia coma do resto do
mundo.
Fingoi, Xornadas de Artes Escénicas
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Xornadas teatrais que na edición de 2011 contaron coas representacións En ruinas?,
polo grupo de Educación Primaria do Colexio de Fingoi; Blue Island (Un lugar
axeitado para criminais), de Vagalume Escénica; e O nobelo, de Teatro Solidario As
Insuas. Participaron tamén os grupos da Biblioteca de Antas do Ulla, Arquelino,
Traledalle, Lusco e Fusco e Cachelos.
Referencias varias:
- S. J., “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 1 xuño 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Centro Social de Fingoi (Lugo)
da obra En ruinas? a cargo do grupo Educación Primaria do Colexio de Fingoi, Blue
Island (Un lugar axeitado para criminais), de Vagalume Escénica e O nobelo, de
Teatro Solidario As Insuas.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 2 xuño 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Centro Social de Fingoi (Lugo)
de obras a cargo do grupo de terceiro de Educación Primaria do Colexio de Fingoi, da
Biblioteca de Antas do Ulla, Arquelino, Traledalle, Lusco e Fusco e Cachelos.
FIOT, XXº 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”. Acolle representacións teatrais, contacontos,
actuacións musicais e shows de diversa índole. Na edición de 2011 celebrada dende o
seis até o trinta e un de outubro, concedeuse o galardón “Xograr de Outono”, a
Marcelino de Santiago, “Kukas”. Asemade, tivo lugar dentro do festival o Ciclo OTNI,
ciclo teatral destinado a proxectos de carácter máis contemporáneo no que participou
Lusco e Fusco, con Encontros, e Compañía Desastronauts, dende Galicia e Macarena
Recuerda Sheperd, dende Cataluña. Dentro do FIOT participaron Nuria Espert e as
compañías El Óbolo Producciones, Illana, Ron Lalá e Juanjo Seoane Producciones,
dende Madrid; Teatro de Marionetas do Porto, dende Portugal e Enfila’t, dende
Cataluña. No referente ao panorama galego, estivo representado polas compañías Eme2,
con O florido pénsil e Producións Teatrais Excéntricas, con Oeste solitario.
Referencias varias:
- J. M. R., “El FIOT celebra su veinte aniversario con un cartel de 28 espectáculos”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 2 outubro 2011, p. 35.
Faise eco da posta en marcha da vixésima edición do FIOT en Carballo, que contará con
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vinte e oito funcións representadas en diversos lugares do concello.
- M. C. S., “El festival de teatro carballés pone a la venta los bonos para ocho
espectáculos”, La Opinión, “Carballo/Costa da Morte”, 5 outubro 2011, p. 19.
Informa da saída á venda das entradas para a vixésima edición do FIOT en Carballo.
- J. M. Ramos, “Óbolo, de Madrid, representará hoy ‘Torvaldo furioso”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 14 outubro 2011, p. 35.
Dáse conta da posta en marcha do FIOT no Pazo da Cultura da capital compostelá a
partir da representación dunha peza da compañía madrileña Óbolo Producciones.
- Camilo Franco, “O sentido do humor da resistencia”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Teatro”, 14 outubro 2011, p. 7.
Salienta a presenza do humor na vixésima edición do FIOT de Carballo, así como a
representación das pezas O florido pénsil e Oeste solitario de Eme2 e Producións
Teatrais Excéntricas, respectivamente.
- J. M. Ramos, “Eme2 presenta ‘O florido pénsil’ en el Pazo da Cultura”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 15 outubro 2011, p. 35.
Destaca a representación da peza O florido pénsil, da compañía Eme2, no Pazo da
Cultura de Santiago de Compostela como parte do FIOT. Menciona finalmente o elenco
que conforma a peza.
- J. M. R., “El Óbolo Producciones, de Madrid, izó el telón del Outono de Teatro II”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 16 outubro 2011, p. 37.
Comenta a posta en escena en Carballo dunha peza da compañía Yllana, como parte do
FIOT, así como a inauguración do mesmo a cargo do grupo madrileño Óbolo
Producciones.
- J. Trillo, “Lusco e Fusco presentará mañana sus ‘Encontros”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 19 outubro 2011, p. 37.
Destaca algunhas das representacións que conforman o programa da vixésima edición
do FIOT en Carballo, como Oeste solitario, do grupo P. T. Excéntricas. Sinala tamén o
acto de entrega do Xograr de Outono 2011.
- Camilo Franco, “Ese lugar no que caen as follas”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Teatro”, “FIOT de Carballo”, 21 outubro 2011, p. 11.
Describe a trama e personaxes da peza representada pola compañía Teatro de
Marionetas de Porto, dentro da programación do FIOT en Carballo.
- Camilo Franco, “O festival de Carballo péchase entre o humor, o novo circo e
Shakespeare”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Teatro”, 28 outubro 2011, p. 16.
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Recolle detalles sobre a clausura en Carballo do Festival Internacional de Outono de
Teatro (FIOT).
- A. Martínez, “El teatro se convierte en un vehículo de sensibilización”, La Voz de
Galicia, “Ecovoz”, 31 outubro 2011, p. 8.
Dá conta da clausura do FIOT en Carballo e salienta a presenza da actriz Nuria Espert
na representación dunha das pezas que conforman o programa.
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 31 outubro 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Pazo da Cultura de Carballo da
obra La violación de Lucrecia, a cargo de Nuria Espert, coa que se pechará o XXº
Festival Internacional “Outono de teatro” desta localidade.
- Diana Mandiá, “Nuria Espert cierra el vigésimo festival de teatro de Carballo”, El
País, “Galicia”, 1 novembro 2011, p. 6.
Recolle o labor interpretativo de Nuria Espert na representación da peza La violación de
Lucrecia, na clausura do FIOT de Carballo que tivo lugar no Pazo da Cultura.
FITEU, XVIIº Festival Internacional de Teatro Universitario da Universidade de
Santiago de Compostela
Celebrado dende 1995, está dirixido por Roberto Salgueiro ao abeiro do Convenio Lugo
Cultural, asinado pola Universidade de Santiago de Compostela (USC), o Concello de
Lugo, a Deputación Provincial e a Fundación Caixa Galicia. Desenvólvese nos dous
campus da Universidade de Santiago de Compostela e ten como coordinadores a Pablo
Rodríguez no campus de Lugo e a Cecilia Carballido no de Santiago. A edición de 2011
contou coa representación de Son(h)o dor-mente, do grupo Teatrubi e Historia de Pura
e Angelita. Pequeno divertimento mordaz e O círculo de xiz, da Aula de Teatro da USC.
Referencias varias:
- E. P., “O teatro universitario chega á cidade de Lugo”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 4
abril 2011, p. 36.
Infórmase de que Lugo acollerá diversas representacións dentro do Festival
Internacional de Teatro Universitario.
- M. M. L., “El Festival de Teatro Universitario traerá siete obras del 4 al 11 de abril”,
El Progreso, “Lugo”, 30 marzo 2011, p. 10.
Anúnciase o XVIIº Festival Internacional de Teatro da Universidade de Santiago de
Compostela e infórmase das pezas que integran o programa, entre as que se atopa
Historia de Pura e Angelita. Pequeño divertimento mordaz, da Aula de Teatro da USC.
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- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 4 abril 2011, p. 102.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Gustavo Freire de
Lugo da obra Son(h)o dor-mente, do grupo Teatrubi, dentro do Festival Internacional de
Teatro Universitario.
- Marta Becerra, “Los estudiantes salen a escena”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 5 abril 2011, p. 4.
Dáse conta dalgunha das compañías que participan no Festival Internacional de Teatro
Universitario, entre as que se atopa Son(h)o dor-mente, da compañía Teatrubi.
- Marta Becerra, “La química, una materia divertida”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 6 abril 2011, p. 4.
Faise eco da representación da obra O círculo de xiz, da compañía de teatro da USC
dentro do Festival Internacional de Teatro Universitario.
FITO, IVº Festival Internacional de Teatro de Ourense
Este festival xurdíu da man de Teatrauria, programa de accións para a xestión,
produción e difusión das artes escénicas para as cidades. Está organizado pola compañía
teatral ourensá Sarabela Teatro, co apoio institucional da Consellería de Cultura, a
Deputación Provincial, o Concello de Ourense, o Teatro Principal e a Universidade de
Vigo. A edición de 2011 tivo lugar dende o un até o once de outubro. Baixo a dirección
de Ánxeles Cuña, contou con representacións por parte das compañías Teatro Corsario,
Granhoj Dans, Teatro del Lémming, Jo Stromgren Kompani, Onira Teatro, Guirigai,
Momo Theatre, Marcel Lí Antúnez Roca, Viaje Inmovil, The Ljud Group ou Gataro.
Ademais participou a compañía galega Voadora, con Super8.
Referencias varias:
- C. R., “O Fito achega ó campus as reflexións de ‘The Gift”, Atlántico Diario,
“Universitas”, 29 setembro 2011, p. 39.
Informa do acto de presentación da nova edición do Festival Internacional de Teatro de
Ourense.
- S. N., “Los títeres de ‘Aullidos’ en la cuarta edición del FITO”, Atlántico Diario,
“Galicia en la semana”, p. 59/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 53, 29 setembro
2011.
Dáse conta da inauguración da cuarta edición do FITO e destaca a posta en escena
dunha peza da compañía Teatro Corsario, da que describe a súa trama e orixes en certas
historias mitolóxicas.
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- S. N., “Menos compañías, más calidad”, La Región, “Festival Internacional de
Teatro”, “Programa”, 1 outubro 2011, p. 22.
Comenta o inicio da cuarta edición do FITO e salienta a representación dalgunhas das
pezas como a da compañía Teatro Corsario, entre outras. Destaca finalmente o labor de
dirección de Anxeles Cuña.
- Carolina A. Piñeiro, “Hai que pensar que a boa oferta cultural repercute no comercio, a
hostelería e empresa”, La Región, “Ourense”, “Persoaxe do día”, 2 outubro 2011, p. 13.
Conversa con Ánxeles Cuña Bóveda sobre a cuarta edición do FITO na que se fala do
programa desta edición ou das súas preferencias por algunha das pezas.
- S. N., “La obra ‘The Society’, el plato fuerte en el FITO”, Atlántico Diario, “Galicia
en la semana”, p. 34/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 76, 2 outubro 2011.
Salienta a representación no FITO dunha peza da compañía danesa Granhoj Dans, xunto
ás de Teatro del Lemming, Jo Stromgren Kompani e Onira Teatro.
- Sonia Torre, “El Fito: mirar y escuchar”, La Región, “Ourense”, “Crónica”, 4 outubro
2011, p. 12.
Comenta a cuarta edición do FITO a partir dos seus obxectivos e da posta en escena de
pezas de compañías foráneas como Granhoj Dans e Jo Stromgren, das que describe
brevemente as súas tramas.
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, 5
outubro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Principal de Ourense
dunha obra de Onita Teatro, dentro do Festival Internacional de Teatro de Ourense.
- F. D., “El festival de Teatro FITO continúa en Ourense”, Atlántico Diario, “Galicia en
la semana”, p. 59/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 61, 6 outubro 2011.
Destaca a representación dalgunhas pezas no FITO, como por exemplo a do grupo
Guirigai, da que tamén indica a súa trama.
- C. A. Piñeiro, “El poder se sube al escenario”, La Región, “Ourense”, “Crónica”, 6
outubro 2011, p. 11.
Dá conta da evolución do FITO e das pezas representadas pola compañía Guirigai.
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 6 outubro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Principal de Ourense
dunha obra de Guirigai, dentro do Festival Internacional de Teatro de Ourense.
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- S. N., “The Invasion’, en la clausura del FITO”, Atlántico Diario, “Galicia en la
semana”, p. 46/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 68, 9 outubro 2011.
Informa de que na clausura do FITO representáronse Super 8, da compañía Voadora e
outras dúas pezas das compañías foráneas Viaje Inmóvil e The Ljud Group.
- Ó. I., “The black rider’ cierra en Ourense el festival de otoño”, El País, “Galicia”, 11
outubro 2011, p. 6.
Comenta a xornada de clausura da cuarta edición do FITO coa representación de pezas
de compañías foráneas caso de Ljud Group.
- Jaureguizar, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 11 outubro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación nas rúas de Ourense da obra The
invasion, de The Ljud Group e, no Auditorio municipal da mesma cidade, de The black
rider, de Gataro, dentro do Festival Internacional de Teatro de Ourense.
Galicia, Ceo das Letras
Ciclo celebrado na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela. Entre outras
actividades, tentouse estabelecer un diálogo entre a literatura e outras disciplinas coma o
teatro a través das representacións das obras Ao raso coas lebres, de Casa Hamlet e
Cunqueiradas, de Cándido Pazó.
Galicia, XIIª Mostra de Teatro Universitario de
Mostra de teatro universitario celebrada na cidade de Santiago de Compostela que na
edición de 2011 acolleu as representacións Leve, a nada entre as mans, da Aula de
Teatro Universitaria de Ourense; Xente interesante en Terranova, de Diagonal Teatro;
Caricias, coprodución de compañías de teatro da USC e antigos alumnos da Aula de
Teatro; Historia de Pura e Angelita. Pequeno divertimento mordaz, da Aula de Teatro
da Universidade de Santiago de Compostela; Oito mulleres, de Artías Teatro; Ubú, de
ENLATA Teatro; Feeling Good, d’Os sigillatos galaicos; Divertimento, de Teatro no
Aramio; A onda, de Teatro da Falúa; Nunca durmo, da Aula de Teatro da Universidade
da Coruña; Do día que meus pais me plantaron nunha maceta, de Mequetrefes Teatro;
A comedia do orgullo, do Grupo de Teatro Pinchacarneiro; e Versión 2.0, do grupo
Tolemia da Universidade de Santiago de Compostela.
Referencias varias:
- Ana Iglesias, “ARTías Teatro destina los fondos de su función a Proxecto Home”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 25 maio 2011, p. 31.
Anúnciase a actuación de Artías Teatro coa obra Oito mulleres na XIIª Mostra de Teatro
Universitario de Galicia.
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- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 30 maio 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Principal de Santiago de
Compostela das obras Nunca durmo da Aula de Teatro da Universidade da Coruña, e
Do día que meus pais me plantaron nunha maceta de Mequetrefes Teatro, dentro da
Mostra de Teatro Universitario de Galicia.
- S. J., “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 1 xuño 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Principal de Santiago de
Compostela da obra Versión 2.0, do grupo Tolemia da Universidade de Santiago de
Compostela, dentro da Mostra de Teatro Universitario de Galicia.
Gondomar, Mostra de Teatro de Marzo de
Mostra de teatro realizada no concello de Gondomar en colaboración coa Axencia
Galega das Industrias Culturais (AGADIC). As representacións teñen lugar no auditorio
Lois Tobío. Na edición de 2011, celebrada dende o dezanove até o vinte e sete de
marzo, participaron as compañías Producións Acontrabutaca, con Frantasmas; e
Fulano, Mengano e Citano, con Viva a crise.
Gondomar, Mostra de Teatro de Maio de
Mostra de teatro realizada no concello de Gondomar en colaboración coa Axencia
Galega das Industrias Culturais (AGADIC). As representacións teñen lugar no auditorio
Lois Tobío. Na edición de 2011, celebrada dende o seis até o catorce de maio,
participaron as compañías Abrapalabra Producións Escénicas, con Memoria das
memorias dun neno labrego; e Malasombra, con GO ON!.
Isto Ferve, XIº Encontro Contemporáneo de Teatro e Danza
Organizado polo Teatro Ensalle, coa colaboración da Axencia Galega das Industrias
Culturais (AGADIC) e o Concello de Vigo. Celébrase na Sala de Teatro Alternativo
Teatro Ensalle. Na edición de 2011 celebrada entre o catro e o vinte e sete de marzo,
participaron as compañías Magrinyana, con Dende a sombra/Bufóns e pallasos;
Provisional Danza, Cambaleo Teatro e El Canto de la Cabra.
Referencias varias:
- Teresa Cuíñas, “O mes da escena alternativa”, El País, “Galicia”, “Luces”, 4 marzo
2011, p. 7.
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Anúnciase a apertura da VIIª edición do festival de teatro e danza Isto Ferve que se
realiza no Teatro Ensalle de Vigo. Indícase que se trata dun dos dous certames estábeis
promovidos pola sala anualmente e que o programa inclúe catro montaxes: A Fondo, da
compañía Provisional Danza; Dende as sombras. Bufóns e pallasos, de Magrinyana; El
mapa no es el territorio, de Cambaleo Teatro e Tierra pisada, por donde se anda,
camino; de El Canto de la Cabra. Recóllese a queixa realizada polo director da sala
Pedro Fresneda sobre a “escasa atención” que lles dirixe o Concello de Vigo.
- maré, “Xan Só e Paula Carballeira interpretan en Vigo ‘Bufóns e Pallasos”, Galicia
Hoxe,”MARÉ”, “Escena”, 10 marzo 2011, p. 30.
Infórmase da representación, no Teatro Ensalle de Vigo, da obra Bufóns e pallasos
dentro do marco do festival Isto Ferve.
Itineranta, IIª edición do Festival de Espéctaculos de Rúa Itinerantes
Celebrado en Pontevedra os días nove, dez e once de agosto. Na edición de 2011 contou
coa participación de Teatro de Ningures, con Os cómicos dell’auto; Troula Animación,
con Invasión pirata, ademais das compañías foráneas Carros de foc, Teatrapo, La
Baldufa Teatre e Tutatis Productora.
Referencias varias:
- J. J. Cid, “Itineranta’, en Pontevedra”, Altántico Diario, “Verano”, p. 18/ La Región,
“Verano”, “Vamos a la playa”, p. 20, 9 agosto 2011.
Infórmase da inauguración en Pontevedra de Itineranta.
- Lena Blanco, “Pontevedra, o mellor escenario”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
10 agosto 2011, contracuberta.
Fala do festival de espectáculos na rúa “Itineranta”, consistente nunha serie de
representacións e espectáculos que recorren as rúas da cidade de Pontevedra. Tras
salientar a orixinalidade e éxito da iniciativa, menciónanse algúns dos participantes,
como os estremeños Teatrapo, Carros de Foc, Troula Animación, Teatro de Ningures,
Tutatis e La Bafulda Teatre.
Lauro Olmo, IIº Ciclo de Teatro Afeccionado
Organizado por Gargallada Teatro e financiado pola Federación Galega de Teatro
Afeccionado. Celébrase no Auditorio Lauro Olmo do Barco de Valdeorras. A edición de
2011 tivo lugar os días trinta de setembro e sete e catorce de outubro. Contou coa
participación de O Trasno Novo Teatro, con Conversas na cuneta mentres a vida pasa
alá fóra; Asociación Teatral Paso de Valverde, con Drammático; e Hipócrita Teatro,
con Bar Varela, almorzos e cubatas.
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Lugo, XIª Mostra de Teatro Clásico de
Mostra organizada no marco dun convenio entre o Concello de Lugo e Caixanova
destinada a rememorar as figuras de recoñecidos autores do século XX. As diferentes
actuacións celébranse no Auditorio Municipal Gustavo Freire de Lugo. Na edición de
2011 contouse coas representacións Volpone, de Talía Teatro e Salomé, do Centro
Dramático Galego, ademais da participación das compañías Teatro de la Abadía,
Atalaya Teatro, Morboria Teatro e Galiardo Producciones.
Referencias varias:
- Jaureguizar, “La Mostra de Teatro Clásico reúne en Lugo a seis de las mejores
compañías”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 19 xaneiro 2011, p. 62.
Anúnciase o programa da Mostra de Teatro Clásico de Lugo no que serán representadas
obras de escritores como William Shakespeare, Ben Jonson ou Miguel de Cervantes da
man de compañías como Morboria Teatro, Talía Teatro ou Teatro de la Abadía.
- S. J., “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 1 febreiro 2011, p. 62.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Gustavo Freire de
Lugo da obra Ricardo III, de Atalaya, dentro da Xª Mostra de Teatro Clásico.
- Camilo Franco, “No sé si Cervantes era gallego, pero era muy retranqueiro”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 2 febreiro 2011, p. 39.
Entrevístase a Fefa Noia, directora de teatro da montaxe El coloquio de los perros que
representa o Teatro de La Abadía na Mostra de Teatro Clásico de Lugo. Infórmase do
resto do programa con representacións de autores como Miguel de Cervantes ou
William Shakespeare.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 3 febreiro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Gustavo Freire de
Lugo da obra Volpone, de Talía Teatro, dentro da XIª Mostra de Teatro Clásico.
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 4 febreiro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación o día cinco de febreiro no
Auditorio Gustavo Freire de Lugo dunha obra de Teatro de la Abadía e, o día seis, outra
de Morboria Teatro, dentro da Xª Mostra de Teatro Clásico.
- Ruth López, “El fin de semana llega con Cervantes y Shakespeare tras el ‘Volpone’ de
Talía”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 4 febreiro 2011, p. 71.
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Fálase das pezas que se representan na Mostra de Teatro Clásico de Lugo, entre as que
se atopa a adaptación feita pola compañía Talía Teatro do texto de Ben Jonson titulado
Volpone o el zorro.
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 5 febreiro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Gustavo Freire de
Lugo dunha obra de Teatro de la Abadía, dentro da XIª Mostra de Teatro Clásico.
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 6 febreiro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Gustavo Freire de
Lugo dunha obra de Morboria Teatro, dentro da Xª Mostra de Teatro Clásico.
- Sebas Senande, “Lugo no se perdió ‘El coloquió de los perros’, el único Cervantes de
la Mostra de Teatro Clásico”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 6 febreiro 2011, p. 68.
Fálase d’El coloquio de los perros, a única peza de Miguel de Cervantes representada
na Mostra de Teatro Clásico de Lugo. Indícase que a representación correu da man de
Teatro de la Abadía. Anúnciase a representación El sueño de una noche de verano, de
William Shakespeare.
- Jaureguizar, “Ahora soy un actor de 25 años porque antes estaba enfermo”, El
Progreso, “Vivir”, “Sociedad”, 8 febreiro 2011, p. 55.
Entrevístase a Juan Luis Galiardo, un dos actores d’El avaro, peza incluída dentro do
programa da Mostra de Teatro Clásico de Lugo.
- S. J., “O CDG pechará a Mostra de Teatro Clásico cun ‘Salomé’ ‘galeguizado”, El
Progreso, “Vivir”, “Sociedad”, 8 febreiro 2011, p. 55.
Infórmase que a versión de Salomé, realizada polo Centro Dramático Galego, porá o
broche final á Mostra de Teatro Clásico de Lugo. Explícase que se trata dunha
adaptación “galeguizada” da obra de Oscar Wilde.
- S. J., “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 8 febreiro 2011, p. 62.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Gustavo Freire de
Lugo dunha obra do Centro Dramático Nacional, dentro da XIª Mostra de Teatro
Clásico.
- Ruth López, “El Harpagón de Juan Luis Galiardo seduce al público de la Mostra”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 9 febreiro 2011, p. 64.
Fálase da representación d’El avaro, de Molière no marco da Mostra de Teatro Clásico
de Lugo. Indícase que un dos actores é Juan Luis Galiardo.
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- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 10 febreiro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Gustavo Freire de
Lugo da obra Salomé, do Centro Dramático Galego, dentro da XIª Mostra de Teatro
Clásico.
Máis Teatro 2011, Ciclo
Organizado pola Concellería de Cultura de Bueu. Participaron Máscara Producións, con
Por diante e por detrás; Corpórea Troupe, con O primeiro de todo, mandarei cortar esa
avenida de Cerdeiras; Lambríaca Teatro, con Benito Bienvenida (o cásting); e Aturuxo
de Baión, con O que vale unha nai.
Malpica de Bergantiños, VIIª Mostra de Teatro
Organizada polo Concello de Malpica e financiada pola Deputación da Coruña. A
edición de 2011 celebrouse dende o dezaoito de novembro até o dezasete de decembro e
tivo lugar no Auditorio do Centro Cívico de Malpica. Participaron as compañías
Coper@ctiva Cultural, con Pista Activa; Xandobela, con Cunqueirémonos, Redrum
Teatro, con Moito conto; Talía Teatro, con Pelos na lingua; A Tropa de Trapo, con
Contos coas mans abertas; e a Asociación Teatral Os Amigos de Malpica, con O
Milagre e Mañanciñas de Sol.
Referencias varias:
- J. M. R., “La VII Mostra de Teatro ofrecerá seis espectáculos”, El Correo Gallego,
“Área de Santiago”, 13 novembro 2011, p. 38.
Dise que a Mostra de Teatro de Malpica de Bergantiños comezará o día dezaoito e
constará de seis espectáculos.
Manicómicos, XIº Festival Internacional de Teatro Cómico
Organizado pola asociación cultural herculina Manicómicos, coa colaboración do
Concello da Coruña, a Deputación Provincial da Coruña e Gadis, acolle actuacións
galegas e internacionais. A edición de 2011, celebrada dende o nove até o trece de
marzo, contou coa participación de Pez en Raya, Roces e goces, Yllana e Circus
Klezmer. Representáronse ademais as obras Sen Pecado Concebida, de Mariclown e
Encontros, de Lusco e Fusco.
Recensións:
- M. G. M., “A risa alóngase despois do Entroido”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 19
febreiro 2011, p. 14.
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Preséntase o programa da XIª edición do festival Manicómicos. Fálase das pezas que
interpretan as seis compañías participantes: de Sen pecado concebida, de Mariclown
destácase que se trata dun espectáculo cómico con trazos de cabaret que trata sobre o
conflito da muller; de Encontros, de Lusco e Fusco dise que mestura teatro físico, danza
e novo circo e pon en escena un acto de comunicación entre dúas persoas. Coméntanse
tamén as representacións das compañías foráneas Pez en Raya, con LoCerebro; Roces e
Goces con Púnchame e Goza, Yllana con Zoo e Circus Klezmen.
Referencias varias:
- Luis P. Ferreiro, “Un inverno de risas”, La Opinión, “A Coruña”, 19 febreiro 2011, p.
13.
Anúnciase a edición do festival de inverno de Manicómicos. Indícase que o cartel está
composto por sete representacións de agrupacións como Mariclown, Lusco e Fusco e
Pez en Raya.
- Luis P. Ferreiro, “Publicidad sin encubrir”, La Opinión, “A Coruña”, 2 marzo 2011, p.
11.
Coméntase unha das estratexias publicitarias que leva a cabo a compañía Manicómicos
co obxectivo de dar a coñecer esta edición do Festival Internacional de Teatro Cómico.
- M. G. M., “A rutina precisa de paiasos a diario”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 2
marzo 2011, p. 14.
Fálase das estratexias publicitarias postas en marcha por Manicómicos para dar a
coñecer esta edición do Festival Internacional de Teatro Cómico. Anúnciase o programa
do encontro no que participarán compañías como Yllana e Circus Klezmer.
- M. G. M., “Doble sesión del gesto en el Rosalía”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 8
marzo 2011, p. 13.
Fálase das dúas pezas que representará a compañía Yllana nesta edición do Festival
Internacional de Teatro Cómico organizado pola compañía Manicómicos.
Manicómicos, XIIº Festival Internacional de Teatro Cómico
Organizado pola asociación cultural herculina Manicómicos, coa colaboración do
Concello da Coruña, a Deputación Provincial e Gadis, acolle actuacións galegas e
internacionais. A segunda das edicións celebradas ao longo de 2011, tivo lugar dende o
catro até o sete de agosto. Contou coa participación de Boni, Los Green Chichón,
Amontonados por azar, Ouch Entertainment, Taiyuan Circus, Anchuán de la Cream,
Cabeza de pie, Guillermo Porta, Djammal, Dj Capuzzi&Señorita X, Novo Circo
Galego, Sally e Jiribilla. Representáronse ademais as obras Circo de tolos, de Circo
escarranchado e Trogloditas, de Tanxarina.
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Recensións:
- Luis P. Ferreiro, “El arte vuelve a las plazas”, La Opinión, “A Coruña”, 3 agosto 2011,
p. 9.
Salienta o inicio do festival Manicómicos nunha época na que nin a crise conseguiu o
descenso no ritmo de actuacións de rúa de titiriteiros, circo, clowns, paiasos, actores ou
acróbatas. Lóase a participación dos chineses Taiyua Circus como cabeza de cartel e
menciónanse outros dos participantes, como os irlandeses Ouch Entertainment, os
bailaríns galego-portugueses Djammal, o malabarista catalán Boni e os arxentinos DJ
Capuzzi&Srta. X. Finalmente, coméntase a división do festival en dúas seccións
diferenciadas: a “oficial”, na que os artistas cobran o seu caché e cuxo cartel o
completan os madrileños Capitán Maravilla e Green Chichón, as andaluzas Jiribilla e os
galegos Tanxarina; e a sección “Off”, composto por aqueles espectáculos denominados
“de gorra” nos que o aporte económico depende da vontade do público.
- M. G. M., “Canto máis preto do público, mellor”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 3
agosto 2011, p. 14.
Tras celebrar o inicio da duodécima edición do Festival Manicómicos, este ano con
trinta e unha actuacións a cargo de quince compañías, menciónanse os diferentes
emprazamentos nos que se levarán a cabo os espectáculos e saliéntase a oferta de
funcións para todo tipo de públicos, das cales se di que a concelleira de Cultura louva o
carácter familiar e humorístico. A seguir, reprodúcese a opinión de Carlos Sande,
director do festival, no tocante ao cada vez maior número de representacións e á
expansión das posibilidades que o festival achega, entre as que se fala da diferenza entre
espectáculos de carácter oficial e os denominados “de gorra”, salientando entre eles os
de rúa pola súa calidade. Tras comentar as características que seguen a facer de
Manicómicos un dos grandes Festivais das Artes Escénicas celebrados en Galicia,
pásase a tratar os diferentes grupos e representacións que se poderán ver nos catro días
de duración, entre os que se salienta a presenza de Boni, os madrileños Capitán
Maravilla, Jiribilla, DJ Capuzzi&Srta. X, Djammal, Green Chichón, os arxentinos
Amontonados por Azar, Anchuán de la Cream, e Circo Chosco, como foráneos; entre os
galegos, Tanxarina, con Trogloditas; o Novo Circo Galego e Circo Escarranchado.
- Marta García Márquez, “Cuando el ingenio pace sobre el asfalto”, El Ideal Gallego,
“A Coruña”, 5 agosto 2011, p. 16.
Comeza salientando o enxeño e improvisación dos espectáculos de rúa, entre os que fala
de Taiyuan Circus, dende China, e Sally, dende Dublín, para seguir louvando a calidade
deste tipo de espectáculos nos que tamén se destaca o elemento sorpresa implícito
debido á constante interacción co público. A seguir, refire os moi variados tipos de
actuacións dos que se poderá gozar na rúa, tales como circo, clown, malabares, música,
acrobacias, e indica que serán levados a cabo tanto por compañías oficiais coma por
outras que “pasan a gorra”. Para rematar, fala dos grupos que participarán: os irlandeses
Ouch Entertainment, os arxentinos Amontonados por Azar, os madrileños Los Green
Chichón e o andaluz Anchuán de la Cream, e comenta brevemente cada unha das
representacións que levarán a cabo.
Referencias varias:
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- Raquel Martínez, “O festival de Manicómicos arranca o xoves na Coruña”, Xornal de
Galicia, “Bóla extra”, 3 agosto 2011, p. 37.
Anúnciase o comezo do XII Festival Manicómicos, do que se di que durante catro días
inundará as rúas da Coruña con actuacións do grupo teatral homónimo. Dise que
compoñen o cartel até trinta e unha actuacións de compañías procedentes do ámbito
nacional e internacional que combinarán circo, teatro e clown.
Meaño, Mes do Teatro de
Organizado pola Concellaría de Cultura e Educación e a Oficina de Información
Xuvenil de Meaño, celebrouse no centro social de Dena. Contou coa presenza do grupo
de teatro Aturuxo de Baión, coa obra O que vale unha nai e Teatro do Mar.
Miño, Vª Mostra de Teatro non Profesional do
Organizado pola asociación Feixó Araúxo, tivo lugar os días vinte e oito, vinte e nove e
trinta de abril e o un de maio na Guarda, O Rosal e Goián. Recibiu o premio do público
Aventuras e desventuras no Camiño de Santiago da princesiña Socorro, o trobeiro
Carolo e o demo dos cornos, do IES Vilar Ponte de Viveiro. Representáronse as obras
Os pecados capitais, do grupo Gargallada; A visita da vella dama, de Vichelocrego
Teatro; A raíña Catarina e as súas fillas, do IES A Sangriña; Aventuras e desventuras
no Camiño de Santiago da princesiña Socorro, o trobeiro Carolo e o demo dos cornos,
do IES Vilar Ponte de Viveiro e RRHH (O método), do Aturuxo de Melpómene.
Referencias varias:
- A. F., “Convocada la quinta edición do Teatro Non Profesional”, Atlántico Diario,
“Área metropolitana”, “Baixo Miño”, 5 febreiro 2011, p. 24.
Anúnciase a convocatoria da quinta edición da Mostra de Teatro do Miño, organizada
pola Asociación Cultural Gabriel Feixó de Araúxo. Infórmase dos requisitos que deben
cumprir as compañías que desexen participar.
MITEU, XVIª Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego
Mostra que tivo a súa orixe en 1994, organizada pola Aula de Ourense baixo o nome de
I Mostra de Teatro Galego Universitario de Ourense. En 1996 pasou a constituírse na I
MITEU (Mostra Ibérica/Internacional de Teatro Universitario). Entre os seus obxectivos
están potenciar o intercambio artístico entre grupos galegos e grupos da Península ou de
fóra dela. Celébrase anualmente no Teatro Principal, aínda que tamén sae por veces a
outros lugares. Ao remate das funcións estabelécese un coloquio sobre a obra e sobre as
distintas xestións dos grupos universitarios. 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
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Dacosta e a coordinación de Elena Seijo. Conta tamén co patrocinio da Universidade de
Vigo, a Área de Cultura do Concello de Ourense, a Axencia Galega das Industrias
Culturais (AGADIC) e Caixanova. Dende 1999 celébrase tamén o “Premio de
Dramaturxia Carlos Couceiro”, que na edición de 2011 engadiu a figura de Begoña
Muñoz ao seu nome, para premiar con 600 euros unha das compañías participantes,
ademais dos premios do público e da MITEU de cada edición. Nesta edición inclúese un
novo premio, á mellor resolución técnica, denominado “Suso Díaz”. Participaron as
compañías galegas Rosaura, Aula de Teatro Universitaria de Ourense, coa obra O
Teatro, onde?; Cordelia, Aula de Teatro da Universidade de Ourense, con Bernarda,
represión ou liberdade; Teatro do Adro, con Ai, carmela; Aula de Teatro Universitaria
de Vigo, con Zápping; Elefante Elegante, con In; Aula de Teatro da Universidade da
Coruña, con Nunca durmo; Aula de Teatro da USC-Campus de Lugo, con O círculo de
xiz; Aula de Teatro da Universidade de Santiago de Compostela, con Historia de Pura e
Angelita. Pequeno divertimento mordaz e Maricastaña, Aula de Teatro Universitaria de
Ourense, con Leve, a nada entre as mans. Como grupos foráneos participaron Leo
Bassi, Les Trioles Croches, de Francia; Aula de Teatro da Universidade Carlos III de
Madrid, Wollny, de Alemania; Dna Works, dos Estados Unidos; Teatro Soltis Lajos, de
Hungría; Gruppo Limpido Compagnia Teatrale Banda Kurenai, de Italia; Palco Pief,
proxecto de formación en teatro e cidadanía de Teatr’Ubi, de Portugal; Ymedioteatro,
de Jaén; o grupo de teatro da UPNA, de Navarra; a Aula de Teatro da Universidade de
Zaragoza e Faculté des lettres et des sciences humaines et l’atelier de théâtre de BenM’Sik. Université-Hassan II Mohammedia, de Marrocos.
Referencias varias:
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 167, “Miscelánea”, marzo 2011, pp. 4-7.
Infórmase da XVI edición da MITEU que se celebrará do un ao quince de abril e que
reunirá grupos galegos e internacionais, ademais de contar con encontros, faladoiros etc.
- S. de la Fuente, “La Muestra de Teatro Universitario de Ourense acoge a 24 grupos”,
Faro de Vigo, “TV/Espectáculos”, p. 63/ La Opinión, “Cultura”, p. 55, 23 marzo 2011.
Anúnciase a decimosexta edición da Mostra de Teatro Universitario. Infórmase do plan
de actividades e da participación de vinte e catro grupos universitarios e oito
profesionais.
- C. R., “O cómico Leo Bassi, un dos pratos fortes da Miteu”, Atlántico Diario,
“Universitas”, p. 47/ La Región, “Universitas”, p. 7, 24 marzo 2011.
Fálase da presentación da XVIª edición da Mostra Internacional de Teatro Universitario.
Destácase a actuación de Leo Bassi co seu espectáculo Utopía. Infórmase das novidades
introducidas, vinculadas á denominación dos premios.
- maré, “Varios grupos católicos levan a Leo Bassi aos tribunais”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Censura”, 29 marzo 2011, p. 30.
Dáse conta da participación de Leo Bassi no festival MITEU e fálase da querella
interposta contra el por mofarse do Papa e da relixión nun espectáculo.
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- Carolina A Piñeiro, “A Miteu abre o almanaque”, La Región, “Ourense”, 1 abril 2011,
p. 8.
Infórmase do comezo da XVIª edición da Mostra Internacional de Teatro Universitario e
das actividades que constitúen o seu programa, entre as que se atopa a participación de
Leo Bassi. Cualifícase de “internacional, variada e multidisciplinar”.
- M. C., “Utopía’, de Leo Bassi, en la Miteu”, La Región, “Galicia en la semana”, 3
abril 2011, p. 85.
Refírese a Utopía, o espectáculo co que Leo Bassi participa na Mostra de Teatro
Universitario. Explícase que se trata dun texto crítico coa sociedade no que reivindica as
utopías.
- C. R., “A diversidade de propostas marca esta edición da Miteu”, La Región,
“Universitas”, “Extra Sanidad”, 7 abril 2011, p. 7.
Fai referencia á decimosexta Mostra Internacional de teatro Universitario de Ourense e
infórmase das actividades paralelas.
- M. C., “Marathon de femmes’, teatro desde Marruecos en la Miteu”, Atlántico Diario,
“Galicia en la semana”, 10 abril 2011, p. 51.
Alúdese á representación e á participación dunha compañía marroquí na Mostra
Internacional de Teatro Universitario.
- C. R., “A Miteu máis internacional baixa o telón”, Atlántico Diario, “Universitas”, p.
43/ La Región, “Universitas”, p. 7, 14 abril 2011.
Dáse conta do peche desta edición da Mostra Internacional de Teatro Universitario e
coméntase que participaron vintecatro grupos de oito países diferentes.
- M. C., “La compañía ourensana Maricastaña cierra la Miteu”, Atlántico Diario,
“Galicia en la semana”, p. 62/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 68, 14 abril 2011.
Comenta o peche da Mostra Internacional de Teatro Universitario coa representación da
obra Leve, a nada entre as mans, do grupo Maricastaña.
- Xavier Lima de Gardón, “Tempo de letras (e lerias)”, La Región, “Ourense”, “Arte et
Alia”, 18 abril 2011, p. 8.
Informa do peche da Mostra Internacional de Teatro Universitario e destaca a
participación da artista Marisa Calvo.
- Jorge M. de la Calle, “Rematou a Miteu, pero segue o espectáculo”, Galicia Hoxe,
“Opinión”, 21 abril 2011, p. 6.
Reflexiona sobre os quince días que durou a Mostra Internacional de Teatro
Universitario de Ourense, sobre os grupos participantes e sobre o éxito de público.
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- M. Dopico, “As revoltas febles”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 22 abril 2011, p. 29.
Apúntase que a obra Nunca durmo, escrita por Rubén Ruibal, se representará o día vinte
e oito dentro da Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense.
Moaña, XXIVos Circuítos Teatrais de
Organizados polo Concello de Moaña e copatrocinados pola Deputación de Pontevedra.
Celebráronse ao longo do mes de outubro no auditorio do Instituto As Barxas.
Representáronse as obras American café, de Teatro do Morcego; Memoria das
memorias dun neno labrego, de Abrapalabra Creacións Escénicas; Historias de
contrabando, de Avelino González; 0’7% molotov, de Teatro de Ningures; e O turista
madrileño, de Producións Teatrais Excéntricas.
Moaña, Noites de Teatro Afeccionado de
Organizadas polo Concello de Moaña, co patrocinio da Deputación de Pontevedra.
Tiveron lugar no centro sociocultural Daniel Castelao de Quintela. Representáronse as
obras Efémero, do grupo de teatro da Asociación de Mulleres de Moaña; e Para vir a
esta romaría non hai que pagar entrada, do grupo de teatro Intermoi.
Moraña, IVºCiclo de Teatro de
Organizado polo Concello de Moraña. Celebrado na Casa da Cultura “Alfonso Daniel
Rodríguez Castelao”. Participaron o grupo de teatro da Biblioteca Municipal de Antas
de Ulla, con Crónicas daquela escola; Nova Escena Teatro, coa obra O Lirio; e a Aula
de Teatro do Concello de Moraña, con Dereita-Esquerda.
Referencias varias:
- C. G., “A fin de semana, teatro en Moraña”, Diario de Pontevedra, “Diario de
Caldas”, n.º 258, “Vivir en Caldas”, 13 abril 2011, p. 6.
Infórmase da representación da obra O lirio, da compañía Nova Escena Teatro dentro
do IVº Ciclo de Teatro de Moraña.
Mostra das Artes Escénicas de Galicia
Celebrada en Santiago de Compostela dende o dezasete até o vinte de outubro de 2011,
en substitución da Feira Galega das Artes Escénicas, debido a restricións orzamentarias.
Organizada pola Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC). No ano 2001, por
primeira vez, 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. Durante
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a súa celebración anúncianse os gañadores dos Premios Álvaro Cunqueiro para Textos
Teatrais, Manuel María de Literatura Dramática Infantil e Barriga Verde de Textos para
Teatro de Títeres, todos eles convocados anualmente por AGADIC. A edición do ano
2011 contou coas representacións teatrais das pezas Último cowboy, de Teatro do
Noroeste; Le Frigo, de Mundo Villalustre; Os magníficos confetti brothers (uns
cadáveres moi vivos), de Confetti Brothers Productions; Oiseau Rebelle, de Funboa
Escénica; Tango, de Sarabela Teatro; Montaña rusa (vida e obra de Fermín Noite), de
Isla Le Triska; Pelos na lingua, de Talía Teatro; E. R. (algún día traballaremos xuntas),
de Teatro do Atlántico; Citizen, de Chévere; Oeste solitario, de Producións Teatrais
Excéntricas; Unha hora na vida de Stefan Zweig, de Lagarta, Lagarta; Cama e conto, de
Babaluva; Fíos, de Baobab Teatro; A folla máis alta, de Berrobambán; Pío, de
Caramuxo Teatro e Valados, de Artestudio Teatro. Participaron ademais Inversa Teatro,
Producciones P&G Circus e Katarsis.
MOSTRA(TE), Xª Mostra de Teatro Afeccionado
Organizado por A. C. Solpor, coa colaboración do Concello de Salvaterra do Miño e a
Deputación de Pontevedra. A edición de 2011 tivo lugar na Carballeira das Fraguiñas os
días vinte e dous, vinte e tres e vinte e catro de xullo. Contou coa participación do grupo
de teatro Porta Aberta, con Aquí non paga ninguén; Teatro Avento, con Humano (the
game); e Trasno Novo Teatro, con Conversas na cuneta mentras a vida pasa alá fóra.
Referencias varias:
- Roma Tébar, “Gastronomía, buenos vinos y teatro en el puente de Santiago”, Atlántico
Diario, “Área Metropolitana”, “Condado”, 26 xullo 2011, p. 18.
Entre outros eventos culturais que tiveron lugar na fin de semana, coméntase a afluencia
de público na décima edición da mostra de teatro afeccionado MOSTRA(TE), que tivo
lugar en Salvaterra do Miño.
- Roma Tébar, “Poner en valor la cultura en el rural”, Atlántico Diario, “Área
Metropolitana”, “Condado/Louriña”, 27 xullo 2011, p. 22.
Salienta o éxito da mostra de teatro afeccionado MOSTRA(TE), organizada por un
grupo de mozos, que alcanzaba este ano a súa décima edición. A seguir, coméntase o
proceso de organización e os custos do programa, para o que se pide maiores achegas
económicas, dada a afluencia de xente. Para rematar, fala de como xurdiu a iniciativa.
MOTA, VIª Mostra de Teatro Afeccionado de Ourense
Mostra de teatro afeccionado organizado polo Concello de Ourense. As representacións
lévanse a cabo no salón de actos da Biblioteca Nodal. Celebrada durante os meses de
outubro, novembro e decembro, a edición de 2011 acolleu as representacións de Ópera
pánica (cabaré tráxico), por Marañao Teatro; Os cravos de prata, por Candea Teatro;
Secuestrei á profesora, polo grupo de teatro da Universidade Laboral de Ourense;
Domingo, por Á Intemperie Teatro; e Ubú Rei, por Non Si Teatro.
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Narón, IIª Mostra de Teatro Amador de
Organizado polo Padroado de Cultura de Narón. Celebrado nas instalacións da
asociación cultural A Pombiña, en Pedroso, os días trece, vinte e vinte e sete de febreiro
e o cinco e seis de marzo. En 2011 representáronse O testamento do tío Nacho, do
grupo teatral Mixturas; Ao son dos novos, do grupo de teatro A Pombiña; Os pintores
non teñen recordos, do grupo de teatro da Terceira Idade Os Xeitosos; e RRHH (O
método), de Aturuxo de Melpómene.
Outes, Outono Teatral de
Organizado polo Concello de Outes. As representacións tiveron lugar entre os meses de
setembro, outubro e novembro na Casa da Cultura da localidade. Na edición de 2011
participaron Carrachanacacha, coa obra Gheidi (só para adult@s); Obras Públicas, con
Life is a paripé; Mofa e Befa, con Un cranio furado; O Aturuxo de Melpómene, con
Todos os ladróns non veñen por mal; Tangatutanga Teatro, con Aberto por folga.
Cabaré laboral; e Candelexas, con En busca da chacha perdida; ademais dos
espectáculos destinados a un público infantil Leo e as estrelas, a cargo de ZasCandís!
Teatro; Contos coas mans abertas, da Tropa de Trapo; Lume, de Babaluva; As viaxes de
Torbeliño, de Son+D2; Area e auga, de Teatro do Andamio; Dous pallasos en apuros e
Peter Punk e o neno imperdible, de Os sete magníficos máis un; e Bicharada, de
Berrobambán.
Referencias varias:
- M. G., “El Outono Teatral acogerá trece representaciones”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 7 setembro 2011, p. 34.
Fálase da presentación no concello de Outes do ciclo Outono Teatral, do que se di que
acollerá até trece representacións na casa da cultura, entre as que se menciona En busca
da chacha perdida, por Candelexas.
Outono de Teatro, Ciclo de Teatro Afeccionado
Organizado pola Sociedade Cultural e Recreativa A Pombiña en colaboración con
FEGATEA (Federación Galega de Teatro Afeccionado). Tivo lugar en Pedroso (Narón)
os días un, oito e vinte e nove de outubro de 2011. Contou coa participación de
Quemaisten, con Cinema; Asociación Teatral Paso de Valverde, con Un traballo é un
traballo; Grupo Local de Bertamiráns, con Atraso; e A Pombiña, con Rosenda, unha
criada indecente.
Palas de Rei, XIIª Mostra “Teatro no Camiño” de Teatro Amador
Mostra de teatro afeccionado organizada polo Grupo Metátese Teatro e a sociedade
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cultural ‘Orden de donas e cabaleiros do priorato de Vilar de Donas: Os lobos’. Levada
a cabo a través do Centro de Documentación e Interpretación da Ulloa, esta mostra, que
foi creada coa finalidade de achegar o traballo de grupos afeccionados galegos e
foráneos, conta asemade coa colaboración do Concello, a Concellería de Cultura e a
Deputación. No ano 2011 participou o grupo O Batán de Cangas de Foz.
Referencias varias:
- Paula Francos Anllo, “Comienzan en Palas las jornadas internacionales de teatro del
grupo Metátese”, El Progreso, “Comarcas”, 25 agosto 2011, p. 14.
Anúnciase o comezo da XIIª Mostra Internacional de Teatro Amador-Teatro no Camiño
de Santiago, organizada polo grupo Metátese Teatro de Palas de Rei en Lugo, e dáse
conta dalgunhas das representacións que se levarán a cabo durante as dúas semanas de
duración.
- Lara Lozano, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 1 setembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Casa da Cultura de Palas de Rei
dunha obra do grupo teatral O Batán de Cangas de Foz, dentro da XIIª Mostra “Teatro
no Camiño” de Teatro Amador.
Pedra do Moucho, IVº Ciclo de Teatro Afeccionado
Ciclo de teatro afeccionado organizado pola asociación cultural e deportiva Pedra do
Moucho que se celebra na parroquia brionesa de Ons. Conta coa colaboración do
Concello de Brión, a Federación Galega de Teatro Afeccionado (FEGATEA) e a
Dirección Xeral de Promoción e Difusión Cultural. As representacións teñen lugar na
Casa da Cultura. A edición de 2011 tivo lugar os días vinte e nove de outubro e doce e
vinte e seis de novembro, coas representacións Silicon Valley, por Tiruleque Teatro; e
En busca da chacha perdida, por Candelexas.
Poio Escena, Ciclo de Teatro
Ciclo de teatro afeccionado celebrado no centro cultural Xaime Illa Couto Raxó do
concello de Poio. Na edición de 2011, que tivo lugar os días trinta de outubro e seis e
trece de novembro, participaron as compañías Lúa Chea, coa peza Haberá voda?; o
Grupo de Teatro Alexandre Bóveda, con Vida, Paixón e Morte de Alexandre Bóveda; e
Tolemia, con Versión 2.0.
Referencias varias:
- Águeda Piñeiro, “Díaz retoma Poioescena, que se celebrará del 30 de octubre hasta el
13 de noviembre”, Diario de Pontevedra, “Poio”, “Comarca”, 4 outubro 2011, p. 12.
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Dá conta da posta en marcha da segunda edición de Poioescena, o festival de teatro
afeccionado do concello de Poio dirixido por Silvia Díaz. Sinala asemade a presenza no
festival dos grupos locais Lúa Chea e Casa Rosada.
- M. A. C., “Lúa Chea llena el Xaime Illa en la apertura de Poioescena”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Provincia”, 31 outubro 2011, p. 11.
Alude á representación da peza Habera voda?, do grupo Lúa Chea, no Centro Cultural
Xaime Illa de Raxó como inauguración da segunda edición do Ciclo de Teatro
Afeccionado Poioescena.
Ponteceso 2011, XVIIIº Ciclo de Teatro
Organizado pola Concellaría de Cultura de Ponteceso, en colaboración coa Asociación
Cultural Monte Branco. A edición de 2011 tivo lugar os días cinco, doce, dezanove e
vinte e seis de novembro no local da Asociación. Participaron Os sete magníficos máis
un, coa obra O gordo e o calvo van ao médico; Obras Públicas, con Life is a paripé;
Produccións Acontrabutaca, con Frantasmas; e Pinguela Teatro, con Razóns de peso.
Porriño, Teatro no Outono do
Ciclo de teatro afecionado organizado pola Asociación Artística Atrezo en colaboración
con FEGATEA. A edición de 2011 tivo lugar os días nove, dez e once de setembro e
participaron as compañías Fontevella, coa peza Os vellos non deben de namorarse...das
mozas novas; Carfax Teatro, con Portus Veteris; e Nova Escena Teatro, con O
inspector.
Referencias varias:
- C. Albarenga, “Los mayores se apuntan al teatro en la villa del Louro”, Faro de Vigo,
“Baixo Miño/Louriña”, “Especial”, 24 setembro 2011, p. 2.
Recolle a representación de varias pezas no Centro Cultural de Porriño como parte do
Ciclo de Teatro Afeccionado organizado por FEGATEA en colaboración coa
Asociación Artística Atrezo: Os vellos non deben namorarse...das mozas novas, da
compañía Fontevella; Portus Veneris, de Carfax Teatro e O Inspector, de Nova Escena
Teatro.
Redondela, XIº Festival Artistas de Rúa de
Festival de artistas de rúa que acolle malabaristas, clowns, titiriteiros,... de todas as
partes do mundo. Parte dunha iniciativa do colectivo cultural CNC-El Zurdo, en
colaboración co Concello de Redondela, e enmárcase dentro das “Noites Máxicas dos
Viaductos”. Na edición de 2011, que tivo lugar os días vinte e nove e trinta de xullo na
Alameda da localidade, participaron artistas e compañías galegas como Teatro de
Ningures e Tres Pés.
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Ribadavia, XXVIIª Mostra Internacional de Teatro de
Mostra de teatro creada en 1973 baixo o nome Mostra de Teatro Abrente. Organizada
polo Concello de Ribadavia en colaboración coa Concellaría de Cultura, está dirixida
por Roberto Pascual e ten como marco a Praza Maior de Ribadavia, o Auditorio do
Castelo dos Sarmientos e as rúas do barrio xudeu, así como a Igrexa da Madalena ou
mesmo outras rúas e prazas da vila. Dende o ano 2000, ao longo do transcurso da
Mostra, o público pode elixir a mellor obra representada, que é galardoada cunha figura
representativa que se entrega no último día da mostra e que supón a invitación para
participar na seguinte edición. A edición de 2011 contou coa participación das
compañías foráneas El Rayo Misterioso, Yllana, Guirigai Teatro, Laboratorio Escénico
Univalle, Ur Teatro, La Abadía e Kamikaze, Teatro da Cornucópia e Nao d’Amores,
Pampinad-Pentación, Malayerba, The Jashgawronsky Brothers, Adrián Schvarztein, Sol
Picó, El Niño del Retrete, Radio Armeniak e Groupe Demons et Merveilles; ademais
das galegas Tanxarina Títeres, con Trogloditas; Teatro do Atlántico, con Memoria de
Helena e María; e Chévere, con Citizen.
Recensións:
- Óscar Iglesias, “El teatro vuelve al foro de Ribadavia”, El País, “Galicia”, 14 xullo
2011, p. 6.
Trata o inicio da XXVIIª Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, previsto para o
quince de xullo e con remate o vinte e tres do mesmo mes. A seguir, fala da obra que os
madrileños Yllana levarán a escena, mencionando que se trata dun dos vinte
espectáculos que terán lugar neste encontro que acolle a grupos procedentes de moi
diversos lugares do mundo, entre os que salienta América Latina por renovar lazos
mediante achegas económicas, e de onde chegan Malayerba, El Rayo Misterioso e
Univalle. A continuación, fala da concesión dos Premios Max durante a celebración do
evento e recorda os gañadores de edicións anteriores. Segue comentando outras
manifestacións artísticas das que o público poderá gozar durante o festival, como a
danza, exposicións e documentais, e salienta en verbas de Roberto Pascual, o director,
que conservaron case todas as axudas para a súa realización. Finaliza anunciando que
Chévere recibirá no marco do festival o premio de honra Abrente da MIT.
- Marcos Sueiro, “Ribadavia pulsa as artes escénicas iberoamericanas”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 20 xullo 2011, p. 38.
Comeza salientando a especial conexión da presente edición da MIT con Latinoamérica,
e segue falando dalgunhas das compañías participantes desta procedencia facendo
fincapé no éxito das súas representacións. Algunhas delas son Malayerba, El Rayo
Misterioso ou Teatro da Cornucopia, das que se comenta a obra que puxeron en escena.
Xa para rematar, trata a afluencia de público e o constante éxito de cada edición da
Mostra independentemente das circunstancias atmosféricas.
- Puri Cabido, “Cando o Avia desborda teatro”, Tempos Novos, n.º 172, “Entreculturas”,
setembro 2011, pp. 66-69.
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Recolle a vixésimo sétima edición da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia.
Menciona primeiramente a lectura do pregón a cargo de Chévere, merecente do Premio
de Honra Abrente 2011, para continuar despois coa mención das diversas montaxes de
rúa que tiveron lugar, como Os Trogloditas, da compañía Tanxarina ou Les Poules, do
Groupe Demons et Merveilles, entre outras. Comenta a seguir a representación das
pezas Muuu, da compañía Yllana; Citizen, de Chévere e Memoria de Helena e María,
de Teatro do Atlantico, das que describe as súas tramas e liñas temáticas. Nun apartado
intitulado “Cornucopias e outras mestizaxes”, destaca a montaxe Dança da morte, do
grupo Nau d’Amores e Teatro da Cornucópia; La razón blindada, de Malayerba e Petra
la mujer araña y el putón de la abeja maya, da directora Sol Picó. De todas elas
comenta as tramas e liñas evolutivas dos personaxes. Nun derradeiro apartado,
“Transmutacións”, salienta as postas en escena das pezas Dionisios Aut, da compañía El
Rayo Misterioso; Macbeth, de Ur Teatro; Veraneantes, de Teatro de la Abadía e
Kamikaze; El truco de Olej, do grupo Pampinak e a montaxe-concerto de The
Jashgawronsky Brothers, Radio Armeniac.
Referencias varias:
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 170, “Miscelánea”, xuño 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a XXVI edición da MIT de Ribadavia que se celebrará do dezaseis ao vinte e
catro de xullo e contará coas compañías Yllana, Guirigai e Kamikaze, entre outras, e
con vinte espectáculos procedentes de Francia, Arxentina, Uruguai, Ecuador e Portugal.
- maré, “Temos que estar unidos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Premio”, 11 xuño 2011, p.
29.
Coméntase que a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia contará coa participación
de vinte compañías galegas e foráneas.
- C. Paradela, “Yllana, Ur, Chévere y Atlántico, en el cartel de la Mostra del Teatro”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 11 xuño 2011, p. 40.
Faise eco da presentación da vixésimo sétima edición da Mostra Internacional de Teatro
de Ribadavia e destácase a presenza de espectáculos de países como España, Francia,
Ecuador, Portugal, Colombia, Arxentina, Uruguay e Bélxica.
- Marcos Sueiro, “A mostra de Ribadavia convérsese en espazo reivindicativo do
teatro”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 11 xuño 2011, p. 35.
Informa da presentación da programación da vixésimo sétima edición da Mostra
Internacional de Teatro de Ribadavia polo seu director, Roberto Pascual.
- Sonia Díaz, “Festivais de verán: botándolle ganas á incerteza”, Tempos Novos, n.º 170,
“Todo é peixe”, “Cataventos”, xullo 2011, pp. 12-14.
Entre outros festivais de verán que se celebran en Galicia, menciónase a Mostra
Internacional de Teatro de Ribadavia e indícase que a encargada de abrilo será Yllana,
Premio do Público 2010.
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- Marta Mato, “Cangas, Ribadavia y el Festiclown elevan el telón de las artes escénicas
este mes”, Faro de Vigo, “TV/Espectáculos”, 5 xullo 2011, p. 59.
Fala de tres dos grandes eventos en canto ás artes escénicas no territorio galego: a
Mostra Internacional de Teatro Cómico en Cangas, a MIT de Ribadavia e o Festiclown
en Vigo. Dá conta dalgunha das compañías participantes en cada unha das mostras.
- Alberto Ramos, “A mostra de Ribadavia homenaxeará o ‘traballo honesto’ de
Chévere”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 6 xullo 2011, p. 37.
Coméntase a concesión do Premio de Honra Abrente 2011 durante a celebración da
MIT de Ribadavia a Chévere Teatro, que tamén participa na Mostra coa obra Citizen
composta por tres partes, que serán todas elas representadas na Mostra.
- C. Paradela, “Yllana inaugurará la Mostra de Teatro de Ribadavia”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 6 xullo 2011, p. 41.
Trata do comezo da XXVII MIT de Ribadavia, da que se di que durará do quince até o
vinte e tres de xullo, anunciando os seus pregoeiros e a entrega do Premio de Honra
Abrente 2011.
- Sabela Pinal, “A Mostra Internacional de Ribadavia consegue a financiación
esperada”, La Región, “Verano”, “Teatro”, 6 xullo 2011, p. 21.
Achégase a ledicia dos organizadores da Mostra por ter conseguido o financiamento
esperado e poder así levar a cabo un evento de calidade e coméntase brevemente a
programación, da que se salienta a procedencia internacional de moitas das compañías
participantes.
- Sabela Pinal, “La Mostra de Teatro completa el presupuesto de 200.000 euros”, La
Región, “Ribeiro”, 13 xullo 2011, p. 14.
Informa das achegas económicas que a organización da Mostra de Ribadavia recibiu de
diferentes organismos, co que se deixa patente a súa ledicia por estar a cumprir os
obxectivos estabelecidos: contar cunha ampla programación e o reclamo do público.
- Marcos Sueiro, “A Xunta e o Goberno garanten o futuro da Mostra de Ribadavia”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 16 xullo 2011, p. 36.
Fálase da inauguración da Mostra de Ribadavia, da que se di que os diferentes
persoeiros que participaron salientaron a importancia de Ribadavia como emprazamento
teatral en Galicia e a implicación da Xunta de Galicia co teatro. Faise un pequeno
repaso polas opinións daqueles que deron o pregón no tocante ás axudas económicas.
Nun aparte menciónanse algunhas das compañías participantes, como Yllana, Sol Picó e
Teatro do Atlántico, con Memoria de Helena e María.
- X. A. Reboiro, “Ribadavia, a sede mundial da escea”, Atlántico Diario, “Sociedad”, p.
76/ La Región, “Verano”, p. 17, 16 xullo 2011.
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Comézase falando do pregón co que se deu inicio á MIT de Ribadavia, no que se
reivindicaron máis axudas ao teatro. No seguinte apartado trátase a implicación dos seus
organizadores que fixo posíbel a súa celebración a pesar da crise económica. E
finalmente, menciónanse algunhas das compañías participantes, como Yllana, Guirigai,
Adrián Schvarztein e Sol Picó.
- S. N., “Ribadavia, se convierte en la capital del teatro”, Atlántico Diario, “Galicia en
la semana”, p. 51/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 73, 17 xullo 2011.
Trata da abertura da XXVII MIT de Ribadavia e comenta algúns dos participantes da
mostra, como Teatro do Atlántico, con Memoria de María e Helena; Ur Teatro, con
Macbeth; Teatro da Cornucopia, con Danza da Morte e El Niño del Retrete. Para
rematar menciona algunhas das exposicións que se poderán ver no marco da mostra.
- X. A. Reboiro, “La MIT recibe buenas notas”, La Región, “Verano”, “De fiesta en
fiesta”, 17 xullo 2011, p. 21.
Fala do éxito que tiveron os diferentes espectáculos da MIT co aforo completo incluso
daqueles de pago, tanto nas representacións teatrais coma nas actividades alternativas,
caso das exposicións. Finalmente apunta a programación do día, na que se inclúe a
participación das compañías Laboratorio Univalle e Teatro do Atlántico, con Memoria
de Helena e María.
- Marcos Sueiro, “A Mostra de Ribadavia pecha a función con teatro europeo”, Xornal
de Galicia, “Cultura”, 24 xullo 2011, p. 43.
Coméntase que o día da clausura da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia
centrouse exclusivamente no teatro. Apúntase que nesa xornada tivo lugar a
participación de Radio Armeniak, dos que se comenta tamén a peza representada, e
sinálase a grande afluencia de público.
- Sabela Pinal, “La Mostra batió su record”, La Región, “Verano”, 24 xullo 2011, p. 20.
Dáse conta do éxito da MIT referindo que bateu récords de público e salientando a
calidade das representacións. Como anécdota menciónanse dúas representacións nas que
se esgotaron as entradas antes do día da súa posta en escena.
- Marcos Sueiro, “A compañía Radio Armeniak leva o Premio do Público en
Ribadavia”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 28 xullo 2011, p. 37.
Infórmase do peche da MIT coa concesión do Premio do Público á compañía italiana
Radio Armeniak, quen representou a obra votada na clausura e que, como de costume,
será a encargada de abrir a edición seguinte. A continuación, realízase un balance da
mostra e coméntase a grande afluencia de público, que supón a garantía para seguir coa
celebración deste importante evento.
Riveira, Mostra de Teatro de
Mostra de teatro organizada pola Concellería de Cultura e Festexos e coa colaboración
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da Deputación da Coruña que se celebra en Riveira. Na edición de 2011, que tivo lugar
no auditorio da localidade dende o vinte e nove de outubro até o dous de decembro,
participaron Candelexas, con En busca da chacha perdida; Carrachanacacha, con
Gheidi, só para adult@s; Producións Acontrabutaca, con Frantasmas; Malasombra, con
GO ON!; Teatro Galileo, con Sempre quixen bailar un tango; e Talía Teatro, con Pelos
na lingua.
Referencias varias:
- Suso Souto, “El humor será el eje de las seis obras de la Mostra de Teatro”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 22 outubro 2011, p. 37.
Informa da posta en marcha da Mostra de Teatro de Riveira e das pezas que se
representarán: En busca da chacha perdida, Gheidi, Frantasmas, Go on, Sempre quixen
bailar un tango e Pelos na lingua.
Roberto Vidal Bolaño, IIIº Festival de Teatro Afeccionado
Festival de teatro afeccionado organizado pola asociación teatral Aturuxo de
Melpómene en colaboración co Padroado de Cultura de Narón como homenaxe ao
dramaturgo galego. Esta edición tivo como emprazamentos o local da vella escola de
teatro e o Auditorio da praza de Galicia, onde se ofreceron talleres de formación e
actuacións teatrais. Participaron Teatro Ad Libitum de Caranza, coa obra Arte-F, a
Compañía Municipal de Teatro de Ames, con O porvir está nos ovos e Aturuxo de
Melpómene, con Non todos os ladróns veñen por mal.
Ruada, IIas Xornadas de Teatro da Asociación Cultural A
Xornadas teatrais organizadas pola Asociación A Ruada consistentes en espectáculos de
rúa que teñen lugar durante tres días. Esta edición realizouse os días dezasete, dezaoito e
dezanove de xuño e participou a agrupación A Ruada, con O achado do castro.
Sada, VIIª Mostra de Teatro Afeccionado
Mostra de teatro afeccionado organizada pola Concellaría de Cultura do Concello de
Sada que ademais das diversas representacións teatrais presenta outras actividades de
xeito paralelo, tales como coloquios ou cursos monográficos. Concédese ademais o
premio Lugrís Freire a aquelas obras mellor valoradas, podendo participar grupos de
toda Galicia e norte de Portugal. Entre as representacións teatrais contouse nesta edición
con Amor filial, pola Agrupación Teatral Mariñán e Non hai ladrón que por ben non
veña, polo Aturuxo de Melpómene; ademais da posta en escena da Compañía de Teatro
do Centro de Maiores da Coruña.
Referencias varias:

261

- Víctor Castro, “Teatro artesán viajó a la Festa do Queixo de Arzúa”, El Ideal Gallego,
“Área Metropolitana”, “Atalaya Mariñana”, 15 marzo 2011, p. 20.
Anúnciase a representación da obra “Melocotón en almíbar” de Miguel Milhura
interpretado pola compañía Teatro Artesán dentro da Mostra de Teatro Afeccionado de
Sada.
- Víctor Castro, “Teatro Artesán cierra la Mostra de Teatro de Sada”, El Ideal Gallego,
“Área Metropolitana”, “Atalaya Mariñana”, 27 marzo 2011, p. 20.
Fálase da clausura da VIIª Mostra de Teatro Afeccionado de Sada no que se procederá á
entrega dos trofeos e se representará “Melocotón en Almíbar”, obra de Miguel Mihura
interpretada pola Compañía Teatro Artesán.
San Andrés de Comesaña, Vª Mostra de Teatro Afeccionado
Mostra de Teatro afeccionado organizada pola compañía teatral O Trasno Novo Teatro
que na edición de 2011 tivo lugar os días tres, dez, dezasete e vinte e catro de setembro
e contou coa participación da Asociación Teatral Paso de Valverde, con Drammatico;
Achádego Teatro, con As alegres comadres de Windsor e Gargallada, con A abraiante
vida de Braian; ademais de Trécola co espectáculo infantil A estraña historia dos
ladróns de tempo.
Recensións:
- Silvia Camesella, “El V Encuentro Teatral de San Andrés llega a su ecuador”, Faro de
Vigo, “Vigo4costados”, 13 setembro 2011, p. 2.
Dáse conta do comezo do V Encontro Teatral San Andrés de Comesaña o pasado tres de
setembro coa obra infantil A estraña historia dos ladróns do tempo e da nena que
devolveu o tempo aos homes, por Trécola Teatro, e continúa relatando as compañías que
foron participando nos días seguintes: a Asociación Teatral Paso de Valverde, con
Drammatico; Achádego Teatro, con As alegres comadres, e Gargallada Teatro, con A
abraiante vida de Braian. Para continuar, fala da organización do evento, salientando
que se enmarca nos Ciclos de Teatro Afeccionado da Federación Galega de Teatro
Amateur (Fegatea), ademais da innovación como factor fundamental e os obxectivos da
mostra, que son promover a acción dos grupos galegos e achegar ao público actuacións
de fóra. A seguir, comenta como co paso dos anos foron aumentando o número de
ciclos que organiza a Fegatea.
Referencias varias:
- Fernando Franco, “Del teatro en Comesaña”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 16
setembro 2011, p. 13.
Fala da dedicación de Xaime Costas, director da compañía teatral O Trasno Novo
Teatro, no V Encontro Teatral San Andrés de Comesaña, e menciona algúns dos grupos
participantes, como Achádego Teatro e Gargallada Teatro.
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Teatradías 2011
Organizada pola Casa da Xuventude de Ourense, en colaboración cos grupos de teatro
de Ana Montero, Ester Movilla, N+1, Olobú, Marañao e Abran Paso, para conmemorar
o Día Mundial do Teatro. Cérrase cun maratón de vinte e catro horas de espectáculos e
diferentes actividades. Contouse na edición de 2011 co grupo de teatro N+1, con O
Ascensor; o obradoiro de Ester Movilla, con Aquí non paga ninguén; e cos grupos de
teatro Olobú, Abran Paso e o Obradoiro de Ana Montero.
Teatrarte 2011
Certame organizado pola Concellería de Cultura de Redondela. Contou coa presenza de
Talía Teatro, con Volpone; Producións Teatrais Excéntricas, con Un cranio furado;
Teatro do Morcego, con A Nona; Teatro do Adro, con Ai, Carmela; Producións
Acontrabutaca, con Frantasmas; o grupo de teatro Os da Coviña, con A casa dos
afogados; e Tanxarina, con Trogloditas; ademais de Compañía de Teatro 2 Toreros 2.
Referencias varias:
- A. P., “Los ‘Trogloditas’ de la compañía Tanxarina abren el programa ‘Teatrarte”,
Faro de Vigo, “Redondela”, “Área metropolitana”, 12 febreiro 2011, p. 16.
Anúnciase o comezo do ciclo “Teatrarte” e infórmase da programación na que se
inclúen obras como Trogloditas da compañía Tanxarina, Volpone de Talía Teatro e Un
cranio furado de Producións Teatrais Excéntricas.
Teatro en Xira 2011
Ciclo teatral celebrado na cidade de Santiago de Compostela. Na edición de 2011
participou o grupo Tanttaka Teatro e Óbolo Producciones.
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 22 marzo 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Principal de Santiago de
Compostela dunha obra de Tanttaka Teatro, dentro do ciclo Teatro en Xira 2011.
- ECG, “Montaje de Óbolo Producciones en el teatro Principal”, El Correo Gallego,
“Santiago”, “En gira”, 15 decembro 2011, p. 23.
Infórmase da representación de Torvaldo Furioso, de Óbolo Producciones coa que se
pecha o ciclo Teatro en Xira.
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Teatrofilia, VIIIª Mostra de Teatro Amador
Festival de Teatro Amador organizado pola compañía teatral Andaravía Teatro e a
Asociación Cultural Papaventos, que se celebra en Vedra. Na edición de 2011
participaron a Asociación FESAN de Santiago de Compostela, coa obra Os vellos non
deben de namorarse; Andaravía Teatro, con Amores ceibes; Carfax Teatro, con
Transilvania; Muxicas, con Baby boom no paraíso; a Aula de Teatro da USC, con
Historia de Pura e Angelita; Obras Públicas, con Life is a paripé; Artías Teatro, con
Oito mulleres; o Grupo Municipal de Teatro de Ames, con Nunca nada de ninguén; o
Grupo Municipal de Teatro de Muros, con Ceg@s; Gargallada Teatro, con A abraiante
vida de Braian; e Tira e Afloxa, con A tecedeira do Xestal.
Referencias varias:
- S. Formoso, “Una veintena de compañías acudirán a la Mostra de Teatro Amador
vedresa”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 15 marzo 2011, p. 30.
Anúnciase a Mostra de Teatro Amador de Vedra que organiza a Asociación Cultural
Papaventos. Indícase que participan preto de vinte grupos e que a xornada inaugural
corre da man do grupo Fesán coa interpretación de Os vellos non deben namorarse.
- S. F., “El ciclo vedrés Teatrofilia centrará su pasacalles en los cuentos infantiles”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 23 marzo 2011, p. 36.
Infórmase do ciclo de teatro Teatrofilia de Vedra e anúnciase a súa programación, na
que se inclúe a montaxe Os vellos non deben namorarse, da Asociación Cultural Fesan,
e Amores Ceibes, de Andaravía Teatro.
- S. F., “Teatrofilia dará hoy su pistoletazo de salida con el grupo Tasoc Fesan”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 25 marzo 2011, p. 44.
Dáse conta do comezo do ciclo de teatro afeccionado Teatrofilia de Vedra e infórmase
da súa programación na que se inclúe a peza Os vellos non deben namorarse,
interpretada pola Asociación Fesan, e Amores Ceibes, de Andaravía Teatro.
- C. G., “El teatro regresa a Vedra con otras tres sesiones”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 9 abril 2011, p. 36.
Fai referencia ao terceiro fin de semana do ciclo de artes escénicas que organiza a
Asociación Papaventos en Vedra.
- S. Formoso, “Teatrofilia cierra el telón con cerca de 1600 espectadores”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 19 abril 2011, p. 31.
Comenta o remate do ciclo de teatro afeccionado de Vedra, organizado pola Asociación
Cultural Papaventos, e fai alusión ao grande éxito de público.
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- S. F. “Convocado el concurso de carteles para Teatrofilia 2012”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 22 novembro 2011, p. 38.
Dise que a Asociación Cultural Papaventos abriu o prazo de presentación de traballos
para o concurso de carteis anunciadores do festival Teatrofilia 2012.
Teatro Galego, Ciclo
Organizado polo Concello de Lugo. Celebrado no Auditorio Gustavo Freire desta
cidade. Representouse a obra A illa das mulleres loucas, de Inversa Teatro.
Referencias varias:
- Marta Becerra, “Sabores de Sicilia en Lugo”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”,
25 marzo 2011, p. 10.
Fálase da representación, no auditorio municipal de Lugo, d’A illa das mulleres loucas,
da compañía Inversa Teatro. Explícase que a obra forma parte do programa de Teatro
Galego e que está baseada na obra homónima de Alfonso Pexegueiro.
Terras do Orcellón, Vª Mostra de Teatro Afeccionado
Celebrada no Carballiño os días dezaoito e vinte e cinco de setembro e dous, nove e
dezaseis de outubro, tivo como emprazamento o auditorio da localidade. Participaron
Tiruleque Teatro, con Gatipedro; Gargallada Teatro, con A abraiante vida de Braian;
Teatro do Avento, con Humano (the game) e Marañao Teatro, con Ópera pánica
(cabaré tráxico).
Tomiño, III ºMes do Teatro do Concello de
Organizado pola Concellaría de Cultura, Educación e Participación Veciñal do Concello
de Tomiño, en colaboración coa Escola Municipal de Teatro e a Federación Terramiño.
Celebrado os días cinco, doce, dezanove e vinte e seis de marzo, tivo como
emprazamento o Auditorio Municipal de Goián. Participaron Lambríaca Producións,
con Os clocló. A arte de vivir pola cara; Fulano, Mengano e Citano, con Viva a crise;
Produccións Acontrabutaca, con Frantasmas e Atrezzo Teatro, con Os vellos non deben
namorarse.
Referencias varias:
- A. F., “Teatro en Tomiño de acento gallego durante marzo”, Atlántico Diario, “Área
metropolitana”, “Baixo Miño”, 5 marzo 2011, p. 25.
Infórmase da programación do ciclo de teatro organizado polo Concello de Tomiño na
que se inclúen pezas como A Arte de Vivir pola Cara, da compañía Lambríaca
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Producións; Viva a crise, de Fulano, Mengano e Citano; Frantasmas, de Producións
Acontrabutaca e Os Vellos non deben Namorarse, interpretada por Atrezzo Teatro.
Touro, IIª Festa do Teatro de
Organizada polo Concello de Touro. Representouse a obra A illa amarela, pola Aula de
Teatro do CPI Fonte Díaz de Touro, e outras pezas da Escola Municipal de Teatro de
Palas de Rei, a Aula de Teatro do CPI de Vedra e da Escola Municipal de Teatro de
Laxe.
Tui, IIª Semana de Teatro Afeccionado de
Xornada de teatro afeccionado que organiza a Concellería de Cultura de Tui,
coincidindo coas festas de San Telmo do concello. Nesta edición de 2011 participaron
as compañías Mesturanzas, con A voltas co C. I.; Caldemiños, con A carreira do
Manoel; Chirlomirlo, con O Zarandallo; e a Asociación San Fins de Rebordáns, con
Ollo cos estudantes. Tamén representou unha peza teatral a compañía Atalaia.
Referencias varias:
- E. G., “La Semana de Teatro de Tui brinda un gran escenario a 66 actores
aficionados”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”, 21 abril 2011, p. 15.
Informa sobre a terceira Semana de Teatro Afeccionado que ten lugar no Teatro
Municipal de Tui.
- A. Ferreira, “Cinco compañías en la Semana de Teatro Aficionado de Tui”, Atlántico
Diario, “Área Metropolitana”, 22 abril 2011, p. 18.
Fala da presentación da IIª Semana do Teatro Afeccionado de Tui que se celebra entre
os días vinte e cinco e vinte e nove de abril.
Valadouro, XXVIª Semana do Teatro
Xornadas de teatro afeccionado levadas a cabo no concello do Valadouro. A edición de
2011 contou coa representación Enredos, da agrupación A Adala.
Referencias varias:
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 7 setembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Casa da Cultura do Valadouro
da obra Enredos, da agrupación A Adala, dentro da XXVI Semana de Teatro.
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Valga, Outono Teatral de
Ciclo de teatro afeccionado organizado pola Asociación Cultural e Xuvenil A Eira e o
Concello de Valga en colaboración con FEGATEA. A edición de 2011 tivo lugar os
días nove e trinta de outubro e trece de novembro. Contou coa participación de Carfax
Teatro, coa peza Portus Veneris; a Asociación Teatral Paso de Valverde, con Un día no
circo; Andaravía Teatro, con Asemblearias e Teatro da Zarabanda, con Xenitais.
Referencias varias:
- C. G., “Saúde, cultura, tradición e formación no outono de Valga”, Diario de
Pontevedra, “Diario de Caldas”, n.º 285, “Vivir en Caldas”, 12 outubro 2011, p. 6.
Informa da programación sociocultural de outono no concello de Valga. Destaca o ciclo
de teatro organizado pola Eira e FEGATEA e, en especial, as postas en escena das pezas
Un día no circo, da compañía Paso de Valverde; Asemblearias, de Andaravía Teatro e
Xenitais, de Teatro da Zarabanda.
Vigo a escena, Ciclo
Organizado pola Concellaría de Festas e Animación Sociocultural do Concello de Vigo,
comezou no mes de decembro de 2001. Celébrase en diferentes lugares dos barrios e
parroquias deste concello e no Auditorio Municipal. Ademais de achegar o teatro á súa
cidadanía, tamén é unha forma de promocionar os diferentes grupos locais que
percorren estes escenarios coas súas pezas. A edición de 2011 acolleu a representación
69, de Arela das Artes.
Vigo en bruto
Programa ideado polos responsábeis de Teatro Ensalle para dar saída ao traballo de
novos creadores escénicos. A edición de 2011 contou coa participación da compañía
áIntemperie, con s/t (domingo); ademais de La Taberna Ambulante e Fotosíntesis
Teatro.
Referencias varias:
- Mar Mato, “Catarsis con resaca de domingo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 29 maio
2011, p. 42.
Fai referencia ao programa Vigo en bruto, dedicado a compañías da localidade.
- maré, “Vigo en Bruto”, Galicia Hoxe, “maré Hoxe”, 2 xuño 2011, p. 23.
Anuncia a primeira edición de Vigo en bruto no Teatro Ensalle e destaca que se trata
dun programa para novos creadores escénicos nados ou formados na cidade de Vigo.
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- Teresa Cuíñas, “Máis que primicias”, El País, “Galicia”, “Luces”, 3 xuño 2011, p. 11.
Coméntase a estrea de tres obras teatrais no ciclo Vigo en bruto que terá lugar no Teatro
Ensalle, entre elas s/t (domingo), da compañía áIntemperie.
- Mar Mato, “Ensalle acoge la obra ‘Bruxismo’ con un guiño de ojo al teatro doméstico
de salón”, Faro de Vigo, “TV/Espectáculos”, 10 xuño 2011, p. 71.
Informa sobre a participación da compañía Fotosíntesis Teatro no programa Vigo en
bruto.
Vila de Sarria, Iª Semana de Teatro Popular
Xornada teatral celebrada na vila de Sarria, na Casa da Cultura, que contou na súa
primeira edición coas representacións Homes en escabeche, de Hipócrita Teatro, e
Retratos, de TeatroCrea.
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 27 marzo 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Casa da Cultura de Sarria da
obra Homes en escabeche, de Hipócrita Teatro, dentro da Semana do Teatro.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 3 abril 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Casa da Cultura de Sarria da
obra Retratos, de TeatroCrea, dentro da Semana de Teatro Popular.
Vilagarcía, “Manuel Rey Posse”, Iª Semana de Teatro do Liceo Casino de
Organizada polo Liceo Casino de Vilagarcía de Arousa e a Deputación Provincial de
Pontevedra. Entregouse o premio do I Concurso de Creación Teatral “Manuel Rey
Posse”. Contou coa representación da obra Carta de chamada, a cargo do grupo Prixela.
Tamén participou Al Guanella, con dous monólogos.
Vilalba, XIIª Mostra de Teatro de
Mostra de teatro organizada por Hipócrita Teatro coa colaboración da Concellería de
Cultura que se celebra no auditorio municipal Carmen Estévez. A edición de 2011
contou coa participación de Carfax Teatro, coa obra Transilvania; Tiruleque, con Club
PK2; e Escoitade Teatro, con Longa vida a Martiño de Güimil.
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Referencias varias:
- M. R., “La escuela municipal de teatro de Villalba arrancará al día 13”, El Progreso,
“A Chaira”, 17 setembro 2011, p. 14.
Afírmase que no presente ano non se celebrará a Mostra de Teatro Afeccionado que
sempre organiza Cedeúve, pero no canto Hipócrita Teatro levará a cabo un ciclo da
Federación Galega de Teatro Amateur (FEGATEA).
- Baruk Domínguez, “Vilalba renueva su gusto por la escena amateur en los Domingos
de Teatro”, El Progreso, “A Chaira”, 30 setembro 2011, p. 15.
Informa do comezo do Ciclo de Teatro Afeccionado no auditorio municipal Carmen
Estévez de Vilalba.
- R. L., “Los vampiros de Carfax Teatro invaden Vilalba”, El Progreso, “d_finde”,
“Agenda”, 14 outubro 2011, p. 4.
Menciona a representación da peza Transilvania, do grupo Carfax Teatro, dentro do
Ciclo de Teatro Afeccionado que ten lugar no auditorio municipal Carmen Estévez de
Vilalba.
- M. R., “El auditorio de Vilalba acoge hoy la tercera obra del ciclo de teatro
aficionado”, El Progreso, “A Chaira”, 23 outubro 2011, p. 18.
Fala da posta en marcha no auditorio do concello vilalbés do Ciclo de Teatro
Afeccionado que organiza a compañía Hipócrita Teatro en colaboración co Concello de
Vilalba. Salienta as representacións das pezas Club PK2, do grupo Tiruleque e Longa
vida a Martiño de Güimil, de Teatro Escoitade, das que resume as súas respectivas
tramas.
Vilamarín, XXIVas Noites Teatrais de
Organizadas polo Concello de Vilamarín. A edición de 2011 tivo lugar no Auditorio
Municipal da localidade entre os días 12 e 15 do mes de xullo e contou coa
participación de Sarabela Teatro, coa obra Konrad; Malasombra, con GO ON!; e
Fulano, Mengano e Citano, con Viva a crise. Ademais tamén se representou unha obra
da compañía foránea MDM Producciones.
Referencias varias:
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 170, “Miscelánea”, xuño 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a XXIV edición das Xornadas Teatrais de Vilamarín que contará coas
representación de GO ON!, de Malasombra.
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- Xesús Fariñas, “Noche de humor con ‘Konrad’ en Vilamarín”, La Región, “Vida”, n.º
1088, “Teatro”, 17 xullo 2011, p. 8.
Dáse conta da representación no Auditorio Municipal de Vilamarín de Konrad, de
Sarabela Teatro, dentro da XXIVª edición de “Noites Teatrais”.
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III.4.2. ESTREAS
III.4.2.1. GRUPOS ESTÁBEIS E PROFESIONAIS
Abran Paso: Cantos contos, dirección Esther Movilla-Castillo
Abrapalabra Creacións Escénicas: Memoria das memorias dun neno labrego, texto
Xosé Neira Vilas, adaptación, dirección e interpretación Cándido Pazó
Ver Arteixo, Outono Cultural 2011
Ver Boqueixón, Ciclo de Teatro de Outono de
Ver Cee, Sábados Culturais do Concello de
Ver Gondomar, Mostra de Teatro de Maio de
Ver Moaña, XXIVos Circuítos Teatrais de
Recensións:
- A. R. López, “Emocións e humor”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Escenarios”, 21 xaneiro
2011, p. 27.
Anúnciase a estrea no Salón Teatro de Compostela da montaxe Memorias das memorias
dun neno labrego, a adaptación que Cándido Pazó fai da novela Memorias dun neno
labrego (1961), de Xosé Neira Vilas. Infórmase que Pazó tamén fará un adianto na
presentación da edición conmemorativa do cincuenta aniversario da obra. Caracterízase
a peza como un “espectáculo híbrido” tanto dende o punto de vista do texto, onde se
mestura a novela de Neira Vilas coa tradición oral e a memoria colectiva, como tamén
dende os planos máis formais, mesturándose a oralidade coa escrita, o teatro e o
audiovisual. Explícase como xurdiu a idea da adaptación e apúntase que na actualidade
a lectura de Memorias dun neno labrego faise dende a nostalxia. Lémbrase que a obra
narrativa foi publicada por primeira vez en Arxentina no ano 1961. Ofrécese unha breve
biografía de Pazó e apúntase que a videocreación corre da man de Nano Besada Caneda
e Rubén Vidal Zé, mentres que Avelino González é o director de todo o conxunto, do
que tamén forman parte Afonso Castro, como responsábel escenógrafo, e Manuel
Riveiro, como compositor musical.
- Alberto Ramos, “Memoria das memorias dun neno labrego”, Xornal de Galicia,
“Cultura”, “A crítica”, 1 febreiro 2011, p. 39.
Indícase que este monólogo parte das Memorias dun neno labrego e que, cargado de
nostalxia e inocencia, consegue ser ponte entre xeracións. Saliéntase que se trata dunha
peza tenra e sen máis pretensións que, en ocasións, se volve demasiado doce.
Coméntase que se debería prescindir do discurso final a favor da infancia por resultar
repetitivo e innecesario.
- Camilo Franco, “As conexións literarias”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Crítica de
teatro”, 2 febreiro 2011, p. 43.
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Coméntase que o espectador desta montaxe pode recoñecerse coa obra da que se parte e
tamén cunha paisaxe física e humana que lle resultará familiar. Saliéntase que Cándido
Pazó manexa a distancia entre o particular e o xeral nun monólogo directo e sinxelo que
se achega a Balbino como lector máis que coma intérprete. Indícase que se estabelece
unha conexión literaria no xeito de relacionarse co texto fonte e coa maneira de poñelo
en relación co espectador.
- Lupe Gómez, “A arte dos bechos”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 850, “O personaxe”, 6
febreiro 2011, contracuberta.
Fálase da estrea no Salón Teatro de Memorias das Memorias dun neno labrego, do que
se destaca que se trata dun “espectáculo escénico-oral” que Cándido Pazó realizou
baseándose nas Memorias dun neno labrego, de Xosé Neira Vilas. Indícase que resultan
dunha gran riqueza expresiva tanto a linguaxe verbal coma a corporal do actor e que o
material visual está ben escollido á hora de evocar diferentes atmosferas.
- Inma López Silva, “A terra e a memoria”, Tempos Novos, n.º 166, “Crítica”, “Teatro”,
marzo 2011, p. 73.
Lóuvase a idea de facer das Memorias dun neno labrego unha obra teatral por tratarse
dunha narración monologal, próxima ao xénero dramático; por servir de homenaxe ao
autor e a este texto da Literatura Infantil e Xuvenil que fala da memoria e dos clasismos
e porque pode servir para atraer cara ao teatro ao público máis novo. Sinálase que
Cándido Pazó dá vida a esta obra mesturándoa con outros contos que conectan cos
gustos e preocupacións dos espectadores actuais. Coméntase que a interpretación do
neno Balbino é a parte menos conseguida do espectáculo, feito que se compensa coa
habilidade para conectar cos receptores e cunha escenografía cargada de significados.
- R. V., “Balbino ou os ollos da memoria colectiva”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 10 abril
2011, p. 44.
Coméntase que Cándido Pazó fai que o espectador se sinta identificado cos feitos
contados e que a adaptación da novela de Xosé Neira Vilas o leva por un conxunto de
momentos e imaxes da memoria colectiva. Indícase que contribúe ao éxito de recepción
o espazo depurado deseñado por Carlos Alonso, no que destacan sobre un panel branco
dous elementos de claro simbolismo: a terra e a rama dun castiñeiro. Faise referencia
tamén a que as luces, as imaxes dos vídeos e a música escapan de moitos tópicos do
rural galego e contribúen á fluidez rítmica.
- S. C., “Balbino vai ata o Brasil”, ABC, “Galicia”, 17 xullo 2011, p. 62.
Conmemorando o cincuenta aniversario da publicación de Memorias dun neno labrego,
de Xosé Neira Vilas, comenta que por vez primeira se levará ao Brasil a escena galega e
se fará por medio de catro funcións dun espectáculo homónimo da man de Cándido
Pazó. Dise que será Abrapalabra Creacións Escénicas a encargada de representar a peza
en Río de Xaneiro no marco do festival Festlip. A seguir, trata o antedito festival e a súa
programación, así como os seus obxectivos, entre os que se atopa o desexo de promover
o intercambio teatral entre países de lingua portuguesa. Continúa lembrando a
conmemoración dun dos libros máis editados, lidos e traducidos da literatura infantil
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galega e comenta que non hai mellor figura no eido do teatro para realizar a versión
dramática da obra que Cándido Pazó debido á súa ampla traxectoria. Para rematar,
salienta certas características da posta en escena, como o atractivo visual, a elaborada
iluminación ou o deseño do vestiario.
- J. A. Martínez, “Memoria das memorias...”, El Ideal Gallego, “Opinión”, “La
columna”, 18 outubro 2011, p. 25.
Comenta a representación da peza Memorias das memorias dun neno labrego, da
compañía Abrapalabra Creacións Escénicas. Salienta o labor de adaptación e dirección
de Cándido Pazó e describe o argumento e a calidade da montaxe. Apunta o seu carácter
emotivo e experimental e a fidelidade ao texto-fonte.
Referencias varias:
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 165, “Miscelánea”, xaneiro 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a representación da obra Memorias das memorias dun neno labrego, de
Abrapalabra en homenaxe polo cincuentenario da publicación Memorias dun neno
labrego, de Xosé Neira Vilas, no Teatro Principal de Ourense.
- Patricia Blanco, “Prefiro os lugares altos, con horizontes”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “El fin de semana de”, 21 xaneiro 2011, p. 11.
Menciónase o novo traballo de Cándido Pazó, Memorias das memorias dun neno
labrego, un monólogo escénico narrativo baseado na obra de Xosé Neira Vilas.
- maré, “Homenaxe hoxe en Santiago a Neira Vilas”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “50
anos”, 26 xaneiro 2011, p. 30.
Refírese á versión teatral das Memorias dun neno labrego, de Xosé Neira Vilas,
realizada por Cándido Pazó, un espectáculo “híbrido” entre o teatro unipersoal e o
monólogo.
- M. G., “El Principal abre la gira del espectáculo sobre Balbino”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 27 xaneiro 2011, p. 30.
Anúnciase o comezo da xira da nova montaxe de Cándido Pazó baseada en Memorias
dun neno labrego, de Xosé Neira Vilas. Indícase que ten forma de monólogo e que nela
se combina o texto, a música e as videocreacións.
- Camilo Franco, “O que os soviets non sabían sobre a memoria”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Santiago”, “Vai por aí na fin de semana”, 28 xaneiro 2011, p.
L9.
Reflexiónase sobre a intención da memoria na representación da montaxe Memoria das
memorias dun neno labrego, de Cándido Pazó.
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 29 xaneiro 2011, p. 86.
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Entre outras actividades, anúnciase a representación no Salón Teatro de Santiago de
Compostela da obra Memoria das memorias dun neno labrego, de Abrapalabra
Creacións Escénicas.
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 30 xaneiro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Salón Teatro de Santiago de
Compostela da obra Memoria das memorias dun neno labrego, de Abrapalabra
Creacións Escénicas.
- Amada Alves, “¿Quién dijo que la ópera no es divertida?”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Patio de vecinos”, 1 febreiro 2011, contracuberta.
Fálase da representación da adaptación feita por Cándido Pazó de Memorias dun neno
labrego, de Xosé Neira Vilas.
- maré, “Cándido Pazó: ‘Neira Vilas está encantando coa miña obra”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Escenarios”, 1 febreiro 2011, p. 30.
Anúnciase o fin das representacións en Santiago de Memoria das memorias dun neno
labrego, adaptación feita por Cándido Pazó da obra de Xosé Neira Vilas. Indícase que a
música foi creada por Manuel Riveiro e as videocreacións por Nano Besada e Rubén
Vidal.
- R. L., “El Colón inaugura un programa de abonos con propuestas novedosas y títulos
clásicos”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 27 febreiro 2011, p. 13.
Infórmase do programa de abonos que puxo en marcha o teatro Colón e indícase que a
adaptación de Cándido Pazó da obra Memorias dun neno labrego forma parte da
programación xunto con Pelos na lingua, de Talía Teatro.
- M. G., “Historia, música, teatro y cine, este mes en Noia”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 17 marzo 2011, p. 35.
Refírese á representación no Coliseo de Noela da adaptación de Memorias dun neno
labrego, feita por Cándido Pazó, e da peza O triángulo escaleno, de Teatro Mutis.
- M. C., “Abrapalabra Teatro presenta ‘Memorias dun neno labrego”, Atlántico Diario,
“Galicia en la semana”, p. 28/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 72, 7 abril 2011.
Coméntase a posta en escena no Auditorio Cultural Novacaixagalicia de Vigo da obra
Memoria das memorias dun neno labrego, de Abrapalabra Creacións Escénicas, á que
se califica de monólogo escénico narrativo.
- C. G., “Memorias dun neno labrego’ llega a O Milladoiro”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 8 abril 2011, p. 35.
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Dáse conta da representación da obra Memoria das memorias dun neno labrego, de
Abrapalabra Creacións Escénicas, na Casa da Cultura do Milladoiro, en Ames.
- Clara Aldán, “De aniversarios y olvidos”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Y
además”, 12 maio 2011, p. 33.
Faise eco da posta en escena en Lalín da obra Memoria das memorias dun neno
labrego, de Abrapalabra Creacións Escénicas.
- Xosé Neira Vilas, “Un gran actor”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Arco iris”, 29
maio 2011, p. 2.
Lóuvase o labor de Cándido Pazó ao fronte da peza Memoria das memorias dun neno
labrego e fálase do éxito de público desta proposta dende a súa estrea en Santiago de
Compostela.
- Belén López, “Co selo de ‘Cultura Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
29 setembro 2011, p. 58.
Repasa as representacións que tiveron lugar no último trimestre do ano en Pontevedra,
das que destaca Memoria das memorias dun neno labrego, de Cándido Pazó; O florido
pénsil, do grupo Eme2; e Life is a paripé, de Obras Públicas.
- Cándido Pazó, “Trangalladas”, Raigame. Revista de arte, cultura e tradicións
populares, n.º 35, novembro 2011, pp. 47-49.
Anúnciase a presentación en Bos Aires desta peza teatral e fálase das razóns do éxito da
obra que a inspira, Memorias dun neno labrego, de Xosé Neira Vilas, que se considera
universal.
- Víctor Castro, “Cándido Pazó actúa esta noche en el ‘Chick Mera”, El Ideal Gallego,
“Área Metropolitana”, “Atalaya Mariñana”, 1 decembro 2011, p. 12.
Infórmase da actuación de Cándido Pazó no “Chick Mera” de Oleiros (A Coruña).
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 16 decembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, apúntase a representación no Teatro Nicomedes Pastor Díaz de
Viveiro da obra Memoria das memorias dun neno labrego, de Abrapalabra Creacións
Escénicas.
ÁIntemperie: s/t (resaca de domingo), texto e dirección Fran Buceta e María Roja
Ver Vigo en bruto
Recensións:
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- Inma López Silva, “Espectáculo experimento”, Tempos Novos, n.º 170, “Crítica”,
“Teatro”, xullo 2011, p. 80.
Alude á posta en escena do espectáculo s/t (Resaca de domingo), da compañía
ÁIntemperie. Coméntase que se trata dunha peza experimental que leva ao extremo as
posibilidades da teatralidade, o corpo, o texto e o contacto co espectador e indica que
este posdrama se aproxima á performance. Salienta que os eixos temáticos xiran ao
redor do tedio, o aburrimento, o nihilismo e o desencanto.
Ainternacional: Hamlet, tradución do texto de William Shakespeare, Alfredo Conde;
dirección Jorge Rey
Alberte Montes: Albertadas. Historias, anécdotas e outras parvadas
Referencias varias:
- A. C., “A xente vaise rir de min pero ríndose deles mesmos”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 19 xaneiro 2011, contracuberta.
Salienta a presentación do espectáculo do monologuista Alberte Montes, Albertadas.
Historias, anécdotas e outras parvadas no Pub Ultramarinos en Santiago.
anananananan: Kant-arte e mecerte do meu
Ver Chámalle X 2011, VIIIas Xornadas de Arte de Acción
Apropósitos Nito: En-Caixa ou non En-Caixa, texto e dirección Antón de Santiago
Referencias varias:
- Luis P. Ferreiro, “Apropósito financieiro”, La Opinión, “A Coruña”, 4 marzo 2011, p.
13.
Anúnciase a representación de En-caixa ou non en-caixa, montaxe da compañía
Apropósitos Nito. Explícase que se trata dunha parodia baseada na fusión das caixas
galegas.
- Pablo López, “Mano a mano de Vázquez y Losada”, La Opinión, “A Coruña”, 7
marzo 2011, p. 8.
Fálase da representación de En-caixa ou non en-caixa da compañía Apropósitos Nito,
indicándose que se trata dunha parodia sobre a fusión das caixas galegas.
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Arela das Artes: 69
Ver Vigo a escena, Ciclo
Arrepentimientos de Padrón: Sapiens, sapiens, sapiens
Referencias varias:
- M. B., “Arrepentimientos de Padrón bromea coa ciencia ficción na Nasa”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 21 maio 2011, p. L9.
Coméntase que a compañía Arrepentimientos de Padrón presenta na Sala Nasa de
Santiago de Compostela a súa obra Sapiens, sapiens, sapiens.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 22 maio 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Sala Nasa de Santiago de
Compostela da obra Sapiens, sapiens, sapiens, de Arrepentimientos de Padrón.
Teatro Arte Livre: O efecto dos raios gamma nas margaridas do campo, texto Paul
Zindel, dirección Roberto Cordovani
Referencias varias:
- Mar Mato, “Quinto aniversario para Arte Livre, que estrena obra sobre violencia
doméstica”, Faro de Vigo, “Tv/Espectáculos”, 3 febreiro 2011, p. 59.
Anúnciase a representación da peza teatral O efecto dos raios gamma nas margaridas
do campo, dirixida por Roberto Cordovani. Explícase que o obxectivo é facer
reflexionar sobre a violencia doméstica e apúntase que o seu autor é Paul Zindel.
Teatro do Atlántico: E. R. (algún día traballaremos xuntas), texto Josep María Beneti
Jornet, dirección Xulio Lago
Ver Mostra das Artes Escénicas de Galicia
Referencias varias:
- N. M., “El teatro Rosalía presenta nueve espectáculos para este trimestre”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 8 setembro 2011, p. 15.
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Na nova tempada de teatro no Rosalía de Castro da Coruña anúnciase a representación
de E. R. (algún día traballaremos xuntas), unha obra de Teatro do Atlántico que dirixe
Xulio Lago.
- Marta García Márquez, “Un escaparate de preferencias”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 1 novembro 2011, p. 12.
Recolle a estrea dunha das pezas do grupo Teatro do Atlántico no Teatro Rosalía da
Coruña, E. R. (algún día traballaremos xuntas).
- Luis P. Ferreiro, “Tensión no escenario”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 3 novembro 2011, p. 12.
Dá conta da representación da peza E. R. (algún día traballaremos xuntas), da compañía
Teatro do Atlántico, no Teatro Rosalía da Coruña.
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 6 novembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, infórmase da posta en escena no Teatro Rosalía de Castro da
Coruña da obra E. R. (algún día traballaremos xuntas), a cargo da compañía Teatro do
Atlántico.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 18 novembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, alúdese á posta en escena no Auditorio Municipal de Vigo da
obra E. R. (algún día traballaremos xuntas), a cargo da compañía Teatro do Atlántico.
Avelino González: Historias de contrabando
Ver Moaña, XXIVos Circuítos Teatrais de
Bengala Producións: 39 veces chao (se algún día esta muller morta), texto Miguel
Sande, dirección Xosé Manuel Rabón
Referencias varias:
- S .C., “Teatro en carne viva en el Jofre de Ferrol”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Escenarios”, 4 novembro 2011, p. 6.
Comenta a estrea da peza 39 veces chao (se algún día esta muller morta), da compañía
Bengala Producións, no Teatro Jofre de Ferrol.
Berio Molina: Devuison, interpretada por María Rojo e Berio Molina
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Ver Chámalle X 2011, VIIIas Xornadas de Arte de Acción
Bichakadela: Soños, texto Borja Fernández, Dolores Jiménez, Ignacio Sanz, Isa Bandín
e Nuria Sanz, dirección Roberto Leal
Referencias varias:
- M. B., “En tiempos revueltos hay que refugiarse en los sueños”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 8 outubro 2011, contracuberta.
Informa da estrea do espectáculo da compañía Bichakadela, Soños, dirixido por Roberto
Leal.
Bucanero Teatro (1): Il Ritorno (Este non é o título), coa interpretación de Xosé
Bonome e Pedro Picos
Bucanero Teatro (2): Kungfundidos, adaptación de Xosé Bonome e Pedro Picos da obra
homónima do cómico Gari
Referencias varias:
- N. V., “Bucanero: ‘O parón veunos ben, foi como osixenar unha relación
matrimonial”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 23 setembro 2011, p. 15.
Conversa cos integrantes da compañía teatral Bucanero, Pedro Picos e Xosé Bonome,
con motivo da estrea no teatro Jofre de Ferrol do seu novo espectáculo, Kungfundidos.
- Patricia Hermida, “Bucanero estrea unha nova arte marcial: ‘Kungfundidos”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 23 setembro 2011, p. 49.
Informa da representación da peza Kungfundidos, da compañía Bucanero, integrada por
Pedro Picos e Xosé Bonome, no Teatro Jofre de Ferrol.
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 28 outubro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Cine Alovi das Pontes da obra
Kungfundidos, de Bucanero Teatro.
Cándido Pazó: Cunqueiradas
Ver Galicia, Ceo das Letras
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Referencias varias:
- maré, “Cadaval e Cándido Pazó recrean a Cunqueiro”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Foros”, 3 abril 2011, p. 29.
Coméntase a representación da peza Cunqueiradas, de Cándido Pazó, dentro do ciclo
“Galicia, ceo das letras”, celebrado na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 22 maio 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Praza Maior de Lugo da obra
Cunqueiradas, de Cándido Pazó, co gallo da Feira do Libro.
- R. L., “As ‘Cunqueiradas’ de Cándido Pazó póñenlle fin á Feira do Libro de Lugo”, El
Progreso, “Vivir”, 23 maio 2011, p. 95.
Indícase que a obra Cunqueiradas, de Cándido Pazó, puxo fin á Feira do Libro de Lugo
e coméntase que se trata dun espectáculo en clave de humor a partir dos textos e o
imaxinario de Álvaro Cunqueiro.
- J. J. Cid, “Sondeseu’ en Pontevedra”, Atlántico Diario, “Verano”, p. 16/ La Región,
“Verano”, “Vamos a la playa”, p. 22, 13 xullo 2011.
Dise que Cándido Pazó actuará en Salceda de Caselas coas súas Cunqueiradas.
- X. L. Q., “La XIV Feira do Libro, que se prolongará hasta el sábado, abre hoy en el
centro”, EL Progreso, “Ribeira Sacra”, 24 agosto 2011, p. 14.
Trata da programación prevista para a XIV Feira do Libro en Monforte, na que se inclúe
a representación Cunqueiradas, un monólogo a cargo de Cándido Pazó.
- X. L. Q., “La obra de Lois Pereiro centró la inauguración de la XIV Feira do Libro”,
El Progreso, “Ribeira Sacra”, 25 agosto 2011, p. 12.
Fala da figura de Lois Pereiro, homenaxeado no Día das Letras Galegas, no marco da
XIV Feira do Libro en Monforte, dentro da que tamén menciona a representación de
Cunqueiradas, por Cándido Pazó.
Candelexas: En busca da chacha perdida, con guión e dirección de Víctor Vez
Ver Boqueixón, Ciclo de Teatro de Outono de
Ver Cando Outono se fai Teatro, IVº Ciclo de Teatro Afeccionado
Ver Caranza, XIIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Ver Outes, Outono Teatral de
Ver Pedra do Moucho, IVº Ciclo de Teatro Afeccionado
Ver Riveira, Mostra de Teatro de
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Casahamlet (1): Fidalgos, dirección Manuel Lourenzo
Casahamlet (2): Travesía, dirección Manuel Lourenzo
Ver Escolas de Teatro 2011, Mostra de
Casahamlet (3): Se non queres casar, o mesmo dá, dirección Manuel Lourenzo
Centro Dramático Galego (1): A ópera dos tres reás, texto Bertolt Brecht, adaptación
Pepe Sendón, dirección Quico Cadaval
Recensións:
- maré, “Un musical para Tosar”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Escenarios”, 13 xaneiro
2011, p. 27.
Fálase da presentación d’A ópera dos tres reás, cualificada como a montaxe estrela do
Centro Dramático Galego e dirixida por Quico Cadaval. Explícase que se trata da
terceira vez que se versiona en Galicia o musical de Bertolt Brecht e cítase a versión de
Roberto Vidal Bolaño titulada A ópera de a patacón. Engádese que entre o elenco d’A
ópera dos tres reás se atopa Luís Tosar.
- Manuel Xestoso, “Falta roña”, Revista Galega de Teatro, n.º 67, “Espectáculos”, verán
2011, pp. 51-53.
Indícase que se trata dunha proposta demasiado limpa para que consiga transmitir que
os personaxes proceden dos estratos máis baixos da sociedade. Saliéntase que o empeño
en subliñar o humor agocha a lectura crítica máis mordaz e que a ameaza que deberían
representar os personaxes vese desprazada por unha visión amábel da delincuencia, co
que os interrogantes éticos quedan moi diluídos. Lóuvase a vontade de levar o peso da
función cara a xéneros como a farsa, a pantomima e o sainete, coa conseguinte ruptura
das convencións do teatro institucional.
- Nerea de Valenzuela, “A ópera dos tres reás: entre a proximidade e o distanciamento”,
Tempos Novos, n.º 170, “Crítica”, “Teatro”, xullo 2011, pp. 78-79.
Coméntase que a intervención do protagonista non é demasiado brillante, pero que a
obra avanza con fluidez dende as primeiras escenas. Indícase que un coro de mendigos
efectivo e homoxéneo e o uso da luz, empregados de maneira pragmática e poética,
marcan o cambio de escenas, de lugar e de tempo sobre unha escenografía “fría,
atemporal, impecable e funcional”. Destácase que o vestiario marca o tempo
cronolóxico da acción e que falta “algo do cutre e a roña” do lumpen. Finalmente
saliéntase a plena vixencia deste texto que constitúe unha crítica mordaz á corrupción, á
hipocrisía, á explotación, á alienación e á miseria do modelo capitalista, aínda que se
subliña que esta queda algo diluída no modo cómico-grotesco dominante.
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- José Torregrosa, “A ópera dos Tres Reás’, de Bertold Bretcht y Kurt Weill”, Diario de
Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 751, “Teatro”, p. 25/ Diario de Ferrol, “Nordesía”,
n.º 681, p. 34/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 681, “Teatro”, p. 34, 10 xullo 2011.
Logo de facer un repaso por outras versións da obra de Bertolt Brecht, destácase que a
posta en escena d’A ópera dos tres reás do Centro Dramático Galego é deslumbrante,
portentosa e magnífica. Saliéntase a presenza da música en directo, o ritmo sostido e a
utilización admirábel do espazo escénico. Finalmente, sinálase que só se botou en falta a
proxección cinematográfica como complemento circunstancial de ambiente.
- Pilar Fustes, “Navaja’ á galega”, ABC, “Artes&Letras. Galicia”, n.º 32, “Teatro”, 27
agosto 2011, p. 11.
Saliéntase que a fórmula de Quico Cadaval para A ópera dos tres reás se basea nun
achegamento fiel á obra orixinal de Bertolt Brecht, con acenos á opereta, ao cine
cómico, ao folletín romántico, ao surrealismo, á banda deseñada ou á novela negra.
Coméntase que o espazo escénico, caracterizado polas liñas rectas e o aspecto industrial,
é obra de Baltasar Patiño. Dáse conta do argumento e menciónanse as liñas temáticas
fundamentais: a ambición, os soños, a traizón, a mesquindade, o desexo, a tortura ou a
beleza.
- S. N., “Luis Tosar presenta ‘A Ópera dos tres reás’ en A Coruña”, Atlántico Diario,
“Galicia en la semana”, 15 setembro 2011, p. 23/ La Región, “Galicia en la semana”, 15
setembro 2011, p. 61/ La Región, “Galicia en la semana”, 18 setembro 2011, p. 61
Indícase que A ópera dos tres reás actualiza o clásico de Bertolt Brecht baixo a
dirección de Quico Cadaval. Coméntase que o actor protagonista, Luís Tosar, leva ao
seu terreo as partituras e dálles un toque de roqueiro simpático e canalla. Finalmente,
saliéntase que o escenario, moi luminoso, non busca a sorpresa teatral senón o
expositivo.
- Julio Andrade Malde, “Espejo del siglo XX”, La Opinión, “Cultura”, 19 setembro
2011, p. 42.
Coméntase a versión do texto en galego realizada por Pepe Sendón para A ópera dos
tres reás, ademais da heteroxénea base musical dirixida por Diego García. Valóranse
positivamente a vocalidade dos actores-cantantes e o movemento escénico, con algúns
elementos enxeñosos, as luces, o vestiario e, finalmente, a composición dos personaxes
principais.
- Lucía D. Bóveda, “A ópera dos tres reás’, una historia que aborda las miserias
humanas”, Faro de Vigo, “TV/Espectáculos”, 28 setembro 2011, p. 59.
Refire que esta peza é unha crítica á sociedade e que os seus protagonistas actúan
movidos pola ambición, os soños, a traizón, a mesquindade, o desexo e a beleza. Indica
que o elenco de actores consegue imprimir un ton galego á obra de Bertolt Brecht, tanto
pola adaptación do texto e das letras coma polo ritmo musical, con certa cadencia
melancólica.
Referencias varias:
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- Alberto Ramos, “Tosar regresa ao Centro Dramático da man de Brecht”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 13 xaneiro 2011, p. 38.
Dáse conta da representación d’A ópera dos tres reás, protagonizada por Luís Tosar e
dirixida por Quico Cadaval. Indícase que é unha adaptación de Pepe Sendón da obra de
Bertolt Brecht.
- Diana Mandiá, “Tosar cantará a Brecht en el teatro”, El País, “Galicia”, 13 xaneiro
2011, p. 8.
Fálase do regreso de Luís Tosar aos escenarios co papel protagonista d’A ópera dos tres
reás, nova produción propia do Centro Dramático Galego dirixida por Quico Cadaval e
baseada nun texto de Bertolt Brecht.
- Lola Monteiro, “El médico de Jackson será juzgado”, Atlántico Diario, “Sociedad”,
“Gente”, p. 69/ La Región, “Sociedad”, “Gente”, p. 59, 13 xaneiro 2011.
Anúnciase o regreso de Luís Tosar aos escenarios como protagonista d’A ópera dos tres
reás, nova produción do Centro Dramático Galego dirixida por Quico Cadaval. Indícase
que se trata dunha adaptación da obra de Bertolt Brecht.
- Lupe Gómez, “A elegancia dos xoguetes”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 30 xaneiro 2011,
p. 31.
Entrevístase ao pianista Suso Alonso, quen participa como músico na obra A ópera dos
tres reás, producida pola Centro Dramático Galego.
- Comba Campoy, “Quico Cadaval, o funambulista excéntrico”, Tempos Novos, n.º 166,
“Entreculturas”, “Entrevista”, marzo 2011, pp. 64-69.
Reprodúcese unha conversa con Quico Cadaval con motivo da estrea da peza A ópera
dos tres reás. Nela fálase da situación da cultura no contexto de crise económica actual,
do labor do Centro Dramático Galego, das novidades que achega A ópera dos tres reás
con respecto á Ópera do patacón ou do seu papel como director da peza, entre outros
asuntos.
- maré, “A cita da temporada”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Teatro”, 8 marzo 2011, p. 28.
Infórmase dos resultados do concurso público convocado polo Centro Dramático
Galego para a selección do elenco da montaxe A ópera dos tres reás. Sinálase que o
tribunal estaba presidido por Quico Cadaval.
- Jaureguizar, “Alba Messa vale moitos reás”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 9 marzo
2011, p. 45.
Apúntase que a actriz luguesa Alba Messa forma parte do elenco da montaxe A ópera
dos tres reás, do Centro Dramático Galego.
- maré, “Comeza a conta atrás”, Galicia Hoxe, “maré Hoxe”, 4 abril 2011, p. 27.
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Faise eco do comezo dos ensaios da obra A ópera dos tres reás, do Centro Dramático
Galego, e dáse conta do elenco de actores.
- Fernando Franjo, “Pienso que Mackie podría ser un buen compañero de cañas”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 18 xuño 2011, p. 56.
Dáse conta da valoración de Luís Tosar sobre a obra A ópera dos tres reás e sobre o
personaxe que nela interpreta, Mackie Navalla.
- Fernando Franjo, “Iría de cañas con Mackie”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Teatro”, 18
xuño 2011, p. 27.
Reprodúcense as verbas de Luís Tosar sobre a estrea d’A ópera dos tres reás e sobre o
seu personaxe, Mackie Navalla.
- Carmen Villar, “El CDG ‘apuesta por la universalidad del teatro gallego’ con ‘A ópera
dos tres reás”, Faro de Vigo, “TV/Espectáculos”, p. 59/ La Opinión, “Cultura”, p. 54,
22 xuño 2011.
Infórmase da estrea en Santiago de Compostela da nova produción do Centro Dramático
Galego, A ópera dos tres reás.
- F. Franjo, “A proba de lume de Blanca Cendán”, Galicia Hoxe, “maré Hoxe”, 22 xuño
2011, p. 22.
Recóllense as valoracións verquidas polo seu director Quico Cadaval, a directora do
Centro Dramático Galego, Blanca Cendán, e o conselleiro de Cultura, Roberto Varela,
con motivo da estrea no Auditorio de Galicia de Santiago da obra A ópera dos tres reás,
do Centro Dramático Galego,
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 23 xuño 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio de Galicia de
Santiago de Compostela da obra A ópera dos tres reás, do Centro Dramático Galego.
- M. Dopico, “Cadaval leva ‘A Ópera’ á máis rigorosa actualidade”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Teatro”, 25 xuño 2011, p. 28.
Destácase o traballo dos actores na estrea, no Auditorio de Galicia, da peza A ópera dos
tres reás, a cargo do Centro Dramático Galego.
- Manuel Beceiro, “El canto es una herramienta esencial para mi trabajo”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 26 xuño 2011, p. L2.
Reprodúcese unha entrevista a Muriel Sánchez, unha das actrices que conforman o
elenco da obra A ópera dos tres reás, na que fala do seu personaxe e da situación do
teatro galego.
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- M. C., “Luis Tosar muestra sus dotes de cantante en ‘A ópera dos tres reás”, Atlántico
Diario, “Galicia en la semana”, p. 71/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 77, 26
xuño 2011.
Infórmase que o Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, acolle a última
representación d’A ópera dos tres reás, do Centro Dramático Galego.
- Alberto Gayoso García, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El
Progreso, “Vivir”, “Ocio”, 8 xullo 2011, p. 86.
Entre outras actividades, alúdese á posta en escena d’A ópera dos tres reás en
Pontevedra.
- Ana López, “Os malos e os delincuentes sempre son máis atractivos na ficción”,
Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 8 xullo 2011, p. 61.
Recóllese unha entrevista realizada a Luís Tosar con motivo da representación en
Pontevedra da peza A ópera dos tres reás. Nela fala do personaxe que interpreta e do
inicio da xira que o Centro Dramático Galego vai iniciar fóra de Galicia.
- Cuca M. Gómez, “Alternativas para todos los gustos”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, 8 xullo 2011, p. 70.
Menciónase a representación en Pontevedra da peza A ópera dos tres reás, a cargo do
Centro Dramático Galego.
- J. J. Cid, “A ópera dos tres reás”, Atlántico Diario, “Verano”, p. 18/ La Región,
“Verano”, “Vamos a la playa”, p. 23, 8 xullo 2011.
Entre outras actividades, faise referencia á posta en escena no Centro Social
Novacaixagalicia de Pontevedra da obra A ópera dos tres reás, a cargo do Centro
Dramático Galego.
- J. J. Cid, “El percebe, de O Roncudo”, Atlántico Diario, “Verano”, p. 20/ La Región,
“Verano”, “Vamos a la playa”, p. 23, 9 xullo 2011.
Coméntase que continúa a representarse en Pontevedra a peza A ópera dos tres reás, a
cargo do Centro Dramático Galego.
- I. Martínez, “Os sindicatos denuncian a Agadic pola contratación na obra ‘Salomé”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 13 xullo 2012, p. 36.
Logo de sinalar que os sindicatos denunciaron a Agadic pola contratación da montaxe
anterior do Centro Dramático Galego, Salomé, faise referencia á estrea da obra A ópera
dos tres reás, a cargo da mesma compañía.
- Héctor Díaz, “El CDG presenta en Madrid la obra ‘A ópera dos tres reás”, Atlántico
Diario, “Sociedad”, p. 61/ La Región, “Sociedad”, p. 53, 20 xullo 2011.
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Infórmase da estrea en Madrid d’A ópera dos tres reás, do Centro Dramático Galego.
Indícase que se representará en castelán, a excepción das cancións, que serán en galego.
- José García, “Tosar llega a Madrid con ‘La ópera de los 3 reales”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 20 xullo 2011, p. 41.
Refírese á estrea en Madrid da peza A ópera dos tres reás, a cargo do Centro Dramático
Galego, e dáse conta do argumento.
- Cristina Pichel, “Que escoller entre roubar, mendigar ou prostituirse”, ABC,
“Artes&letras. Galicia”, 30 xullo 2011, p. 31.
Dáse conta dunha conversa con Quico Cadaval, director d’A ópera dos tres reás, na que
se fala da temática da obra e do elenco de actores.
- Álvaro Mera, “Funcións completas en Madrid para ‘A ópera dos tres reás”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 1 agosto 2011, p. 33.
Faise eco do éxito acadado en Madrid pola peza A ópera dos tres reás, do Centro
Dramático Galego.
- Luis P. Ferreiro, “De Verdi a Weil y Bretch”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 31 agosto 2011, p. 10.
Infórmase da representación no Teatro Colón da Coruña da peza A ópera dos tres reás,
a cargo do Centro Dramático Galego.
- Mar Mato, “Tito Andrónico’ de Animalario, Gades y Els Comediants ponen rumbo a
Vigo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 1 setembro 2011, p. 36.
Anúnciase a próxima representación en Vigo da obra A ópera dos tres reás, do Centro
Dramático Galego.
- Teresa Cuíñas, “Els Comediants, Tricicle y el Centro Dramático Galego, en Vigo y
Pontevedra”, El País, “Galicia”, 2 setembro 2011, p. 5.
Coméntase a posta en escena no Centro Cultural Novacaixagalicia de Vigo da peza A
ópera dos tres reás, a cargo do Centro Dramático Galego.
- Fernando Franco, “A ópera dos tres reás”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 13
setembro 2011, p. 11.
Alude á posta en escena en Vigo da peza A ópera dos tres reás, a cargo do Centro
Dramático Galego.
- Luis P. Ferreiro, “A vinganza de Mackie, ‘o da faca”, La Opinión, “A Coruña”,
“Ciudad y Cultura”, 13 setembro 2011, p. 13.
Dáse conta da representación no Teatro Colón da Coruña da peza do Centro Dramático
Galego A ópera dos tres reás.
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- Luis P. Ferreiro, “As últimas ofertas que recibín de Hollywood non son moi
interesantes”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 17 setembro 2011, p. 13.
Reprodúcese unha conversa co actor Luís Tosar con motivo da estrea no Teatro Colón
da Coruña da peza A ópera dos tres reás, do Centro Dramático Galego. Nela fálase
deste e doutros personaxes interpretados por el.
- Rubén de Rosende, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 18 setembro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Colón da Coruña da obra
A ópera dos tres reás, do Centro Dramático Galego.
- R. L., “La ‘Ópera dos tres reás’, volvió a llenar el Colón en su última función”, El
Ideal Gallego, “A Coruña”, 19 setembro 2011, p. 09.
Infórmase do éxito da posta en escena no Teatro Colón da Coruña da peza A ópera dos
tres reás, do Centro Dramático Galego.
- S. N., “A ópera dos tres reás’, en el Teatro Principal”, Atlántico Diario, “Galicia en la
semana”, p. 60/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 68, 22 setembro 2011.
Refírese á representación no Teatro Principal de Ourense da obra A ópera dos tres reás,
a cargo do Centro Dramático Galego.
- Rubén de Rosende, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 24 setembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Principal de Ourense da
obra A ópera dos tres reás, do Centro Dramático Galego.
- Ana Baena, “A ópera dos tres reás’, a obra máis galega de Bertolt Brecht”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 27 setembro 2011, p. 15.
Faise eco da estrea da peza A ópera dos tres reás, do Centro Dramático Galego, no
Centro Cultural Novacaixagalicia de Vigo.
- Mar Mato, “Tosar destapa en Vigo el descaro de ‘A ópera dos tres reás’ de Bertolt
Brecht”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 27 setembro 2011, p. 39.
Informa da posta en escena en Vigo da produción do Centro Dramático Galego, A ópera
dos tres reás.
- M. N., “Luís Tosar retornou ó cabaret pola porta grande como Mackie”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 28 setembro 2011, p. 14.
Dá conta da estrea d’A ópera dos tres reás, producida polo Centro Dramático Galego,
no Centro Cultural Novacaixagalicia en Vigo.
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- Rubén de Rosende, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 28 setembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Centro Cultural
Novacaixagalicia de Vigo da obra A ópera dos tres reás, do Centro Dramático Galego.
- Óscar Iglesias, “Hai que buscar solucións comúns, non pelexarnos polas axudas”, El
País, “Galicia”, “Luces”, 30 setembro 2011, p. 10.
Conversa coa directora do Centro Dramático Galego, Blanca Cendán, co gallo da estrea
da peza A ópera dos tres reás, na que se trata a cuestión dos orzamentos do teatro
público, a recepción e o éxito da peza, as unidades de produción do CDG e o Centro
Coreográfico e o programa “Jeunes Talents” para involucrar o AGADIC no mundo
circense.
- J. L. E., “El CDG alcanza su mayor éxito de público con la obra de Brecht”, El País,
“Galicia”, 5 outubro 2011, p. 6.
Apunta o éxito alcanzado pola produción do Centro Dramático Galego, A ópera dos tres
reás, e salienta o labor de dirección de Quico Cadaval xunto ao interpretativo de Luís
Tosar.
- Xosé M. Piñeiro, “Neurovisión”, La Región, “Ourense”, 5 outubro 2011, p. 12.
Alude á representación da peza A ópera dos tres reás, do Centro Dramático Galego, no
Teatro García Barbón de Vigo. Destaca o labor interpretativo de Luís Tosar e Alba
Mesa.
- Camilo Franco, “Boto de menos os escenarios, o cabaré, e boto de menos cantar”, La
Voz de Galicia, 16 decembro 2011, contracuberta.
Dáse conta da entrevista a Blanca Cendán, directora do Centro Dramático Galego, na
que, entre outros asuntos, comenta o éxito d’A ópera dos tres reás.
Centro Dramático Galego (2): Carne de canón, dirección Ana Vallés
Centro Dramático Galego (3): Cómo eliminar as manchas de vómito, dirección Ana
Vallés
Centro Dramático Galego (4): Paraísos, dirección Ana Vallés
Centro Dramático Galego (5): Señora Carme, dirección Ana Vallés
Clara Gayo e Iria Pinheiro: Área de descanso, escrita, dirixida e interpretada por
Clara Gayo e Iria Pinheiro
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Recensións:
- M. G. M., “As ‘Thelma e Louise’ con purpurina”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 11
febreiro 2011, p. 14.
Infórmase da representación no pub Patachim da Coruña da obra Área de descanso de
Clara Gayo e Iris Pinheiro. Indícase que se trata dunha montaxe “mordaz, en clave de
humor” que é quen de transmitir o sentido da amizade entre dúas mulleres que foxen da
rutina. Ofrécese un resumo do argumento e apúntase que a peza está inspirada na
estética do cabaré.
Referencias varias:
- Alberto Ramos, “Vexo a Varela moi cabareteiro, gustaríame que actuase con nós”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, “Entrevista”, 5 febreiro 2011, p. 37.
Anúnciase a presentación en Santiago de Compostela do espectáculo Área de descanso,
realizado polo dúo artístico Clara Gayo e Iria Pinheiro.
- Lara Quintana, “Cabaré-teatro con sello femenino en Abrazos”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 24 agosto 2011, p. 23.
Entre outras actividades culturais, fálase da representación en Santiago de Compostela
da peza Área de descanso, de Clara Gayo e Iria Pinheiro.
- Tere Lenza, “O cabaré é moi machista, a muller úsase como un obxecto”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 24 agosto 2011, p. L2.
Dáse conta da presentación en Santiago de Compostela do espectáculo Área de
descanso, por parte de Clara Gayo e Iria Pinheiro. A seguir, reprodúcese unha entrevista
coas actrices participantes, na que se fala do argumento ou de como xurdiu a idea desta
peza.
Coper@ctiva Cultural: Pista Activa
Ver Malpica de Bergantiños, VIIª Mostra de Teatro
EL Producións Artísticas (1): Aurora Rodríguez e a súa filla Hildegard, texto Marga do
Val, dirección Roberto Cordovani
Referencias varias:
- R. L., “El Teatro Arte Livre no cierra por vacaciones”, Faro de Vigo, “Visado”, n.º
447, “Teatro/música”, 15 xullo 2011, p. 5.
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Cítase a programación da sala teatral Teatro Arte Livre na que se inclúe a posta en
escena de pezas como Aurora Rodríguez e a súa filla Hildegard, de EL Producións
Artísticas.
EL Producións Artísticas (2): Lorca e as flores de Venus, texto Marga do Val
Referencias varias:
- M. M., “Una visión revolucionaria sobre Lorca se asoma al Teatro Arte Livre de
Vigo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 27 maio 2011, p. 45.
Coméntase que o Teatro Arte Livre de Vigo estrea a peza Lorca e as flores de Venus, a
cargo de EL Producións Artísticas.
- Teresa Cuíñas, “La vida de García Lorca, en el Teatro Arte Livre”, El País, “Galicia”,
29 maio 2011, p. 6.
Recolle as verbas pronunciadas por Eisenhower Moreno sobre o seu personaxe na obra
Lorca e as flores de Venus, da que se sinala que foi escrita por Marga do Val.
- R. L., “El Teatro Arte Livre no cierra por vacaciones”, Faro de Vigo, “Visado”, n.º
447, “Teatro/música”, 15 xullo 2011, p. 5.
Infórmase da programación da sala teatral Teatro Arte Livre na que se inclúe a posta en
escena de pezas como Lorca e as flores de Venus, de EL Producións Artísticas.
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 20 novembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, alúdese á posta en escena no Teatro Arte Livre de Vigo da
obra Lorca e as flores de Venus, a cargo da compañía EL Producións Artísticas.
Eme2 Teatro: O florido pénsil, axudante dirección Mireia Gabilondo e Fernando
Bernués, texto Andrés Sopeña, adaptación Tanttaka Teatroa
Ver Carballiño, Xº Outono Teatral
Ver FIOT, XXº Festival Internacional “Outono de Teatro” de Carballo
Recensións:
- Alfonso Pato, “Aquellos tempos del ‘florido pensil”, El País, “Galicia”, 21 setembro
2011, p. 6.
Tras deixar constancia da estrea en galego dunha das obras máis aclamadas do
panorama teatral español dos últimos tempos, O florido pénsil, segundo verbas dun dos
codirectores, Fernando Bernués, fala de como se retrata en escena a realidade do
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sistema educativo en tempos de Franco a través da ollada adulta de cinco personaxes
sobre a súa infancia na escola. A seguir, e segundo Morris, un dos actores, saliéntase a
combinación de humor, tenrura e crueldade transmitidas na representación e ponse en
valor a súa calidade referindo a profesionalidade dos actores participantes, aspectos que
segundo el fomentan o éxito da peza, da que se di que estivo en cartel durante seis anos
ininterrompidos en castelán. Coméntanse aspectos da obra como os estereotipos
tratados, os absurdos das prohibicións lingüísticas ou a emigración e, finalmente, fala da
xira por Galicia que dará comezo en Santiago de Compostela.
- Camilo Franco, “O humor protagoniza o inicio da temporada de teatro en Galicia”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 21 setembro 2011, p. 36.
Comeza falando de que a pesar da crise económica o teatro segue saíndo a flote e as
representacións chegan ao público galego, tomando de exemplo as funcións en cartel
das compañías galegas Sarabela Teatro, Eme2, Teatro do Noroeste, Lagarta Lagarta e
Teatro do Morcego. Continúa tratando a obra de Eme2, O florido pénsil, da que achega
o argumento e salienta o carácter humorístico sobre unha realidade que no seu momento
foi bastante triste e dura: a escola durante o franquismo. A seguir, expón a opinión de
Morris, un dos actores participantes, sobre a posta en escena da que destaca o aspecto
interactivo co espectador. Finalmente achéganse comentarios dun dos codirectores,
Fernando Bernués, dirixidos a salientar a calidade da peza por manter a fidelidade co
orixinal, pois dise que os cambios introducidos foron mínimos, e a salientar a
profesionalidade do elenco.
- Camilo Franco, “Vinganza de calidade”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Crítica
teatral”, 25 setembro 2011, p. 46.
Coméntase que esta obra leva a parodia até o extremo de confundirse coa realidade.
Indícase que é áxil e que non permite que o texto domine a posta en escena. Saliéntase
que o ritmo oscila entre a parodia e a sátira, acentuando a segunda e cargando así o
humor de intención.
- J. A. Martínez, “O florido pénsil”, El Ideal Gallego, “Opinión”, “La columna”, 4
outubro 2011, p. 25.
Alude á posta en escena da peza O florido pénsil, do grupo de teatro Eme2, nunha
versión en lingua galega. Destaca primeiramente a autoría do texto de Andrés Sopeña,
para despois gabar o labor dos encargados de dirixir a montaxe, provenientes da
compañía Tanttaka Teatro, así como da interpretación levada a cabo polo elenco de
actores e actrices.
- María Francelina Crespo, “O tempo permítenos sorrir”, Revista Galega de Teatro, n.º
69, “Espectáculos”, inverno 2011, pp. 81-83.
Destácase a boa adaptación desta obra á idiosincrasia galega e o excelente traballo coral
dos actores encargados da posta en escena, provocando que o espectador sorría ante o
retrato dunha etapa de dura represión do pensamento libre. Coméntase que o bo ritmo
das escenas vese perxudicado pola lentitude dos cambios de escena, ao tempo que se
destaca o acerto na elección dos elementos escenográficos, que permiten viaxar a
distintos lugares da Galicia de posguerra.
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Referencias varias:
- Nagore Menayo, “El Rosalía escoge el humor como plato fuerte de su menú
veraniego”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 9 xullo 2011, p. 14.
Fala da programación prevista para verán no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, da
que salienta a representación da peza O florido pénsil, a cargo de Eme2.
- Miriam Cancela, “A volta á escola nacionalcatólica máis dramática”, Xornal de
Galicia, “Bóla Extra”, 4 agosto 2011, p. 36.
Trata o proceso de adaptación teatral da obra de Andrés Sopeña, O florido pénsil, que
Eme2 leva á escena baixo a dirección de Mireia Gabilondo e Fernando Bernués.
Coméntase o argumento, que se resume como “unha historia da escola nacionalcatólica
franquista....chea de terror e adoutrinamento”, e fala de como xurdiu o proxecto.
- T. L., “Saen á venda as entradas para as funcións da obra teatral ‘O florido pénsil”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 9 setembro 2011, p. L8.
Fala das representacións previstas na cidade de Compostela da obra O florido pénsil,
dirixida por Mireia Gabilondo e Fernando Bernués, logo de comentar o seu argumento e
mencionar os actores protagonistas.
- Fernando Franco, “Ojo a ‘El florido pensil”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 13
setembro 2011, p. 11.
Comenta a satisfacción que dous dos actores protagonistas de O florido pénsil, Antonio
Durán ‘Morris’ e Alfonso Agra, senten días antes da súa estrea en Vigo. A seguir dá
conta do tema principal da peza, o sistema educativo da posguerra española.
- J. R., Lavandeira, “Pico’ e ‘Morris’ estudan na España franquista”, Diario de
Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 21 setembro 2011, p. 69.
Dise que chega ao Salón Teatro de Santiago de Compostela O florido pénsil,
comentando brevemente o argumento e mencionando os actores.
- Mar Mato, “Los actores Morris y Pico llevan al teatro sus tiempos de escolares en ‘O
florido pénsil”, Faro de Vigo, “TV/Espectáculos”, 21 setembro 2011, p. 59.
Informa da representación en lingua galega da peza O florido pénsil, da compañía
Eme2, no Salón Teatro de Santiago de Compostela.
- Rubén de Rosende, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 21 setembro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Salón Teatro de Santiago de
Compostela da obra O florido pénsil, de Eme2.
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- Rubén de Rosende, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 22 setembro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Salón Teatro de Santiago de
Compostela da obra O florido pénsil, de Eme2.
- R. C. G., “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 23 setembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, alúdese á representación no Salón Teatro de Santiago de
Compostela da obra O florido pénsil, de Eme2.
- Camilo Franco, “Os nenos volven dar a lección”, La Voz de Galicia, “Fugas”,
“Teatro”, 23 setembro 2011, p. 20.
Faise eco da posta en escena da versión en lingua galega dunha das pezas da compañía
Eme2, O florido pénsil, no Salón Teatro da cidade compostelá. Sublíñanse os
comentarios do director, Fernando Bernués e dun dos actores, Antonio Durán, “Morris”,
sobre a principal liña temática da peza, o humor.
- Camilo Franco, “As batallas políticas do futuro xa están aquí”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Santiago”, “Vai por aí”, 23 setembro 2011, p. 8.
Comenta a representación da peza O florido pénsil, da compañía Eme2, no Salón Teatro
de Santiago de Compostela, e relaciona o seu argumento coa situación da educación na
actualidade.
- Luis P. Ferreiro, “Días de escola nacionalcatólica”, La Opinión, “A Coruña”, 24
setembro 2011, p. 13.
Dá conta da montaxe O florido pénsil, da autoría de Andrés Sopeña, adaptado ao teatro
pola compañía Eme2.
-Marta García Márquez, “Retazos dunha educación sen sentido”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 24 setembro 2011, p. 14.
Describe o éxito alcanzado pola compañía Eme2 coa posta en escena da súa peza O
florido pénsil.
- Rubén de Rosende, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 24 setembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Salón Teatro de Santiago de
Compostela da obra O florido pénsil, de Eme2.
- Rubén de Rosende, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 25 setembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Salón Teatro de Santiago de
Compostela da obra O florido pénsil, de Eme2.
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- J. Grandío, “El auditorio municipal acogerá 20 funciones de teatro y danza”, Faro de
Vigo, “Vigo”, 28 setembro 2011, p. 10.
Informa da oferta cultural para o derradeiro trimestre de 2011 no auditorio municipal de
Vigo, na que se inclúe a representación da peza O florido pénsil, de Eme2.
- Belén López, “Co selo de ‘Cultura Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
29 setembro 2011, p. 58.
Repasa as representacións que tiveron lugar no último trimestre do ano en Pontevedra,
das que destaca O florido pénsil, do grupo Eme2; Memoria das memorias dun neno
labrego, de Cándido Pazó e Life is a paripé, de Obras Públicas.
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 174, “Teatro”, outubro 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a representación no Teatro Principal de Ourense d’O florido pénsil, a cargo
da compañía Eme2.
- Rubén de Rosende, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 1 outubro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, apúntase a representación no Teatro Rosalía de Castro da
Coruña da obra O florido pénsil, de Eme2.
- Ana Baena, “Dame rabia que na miña cidade esteamos nun teatro pequeno”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 18 outubro 2011, p. 17.
Conversa cos actores Antonio Durán, “Morris”, e Xosé Manuel Oliveira, “Pico”, da
compañía Eme2, co gallo da posta en escena da peza O florido pénsil.
- Mar Mato, “La reducción de la obra social de las cajas es un palo para el teatro
gallego”, Faro de Vigo, “TV/Espectáculos”, 19 outubro 2011, p. 63.
Conversa co actor Xosé Manuel Oliveira, “Pico”, co gallo da súa intepretación na peza
O florido pénsil, da compañía Eme2.
- A. Ferreira, “O Florido pénsil’ llega a Tui tras atraer ya a 6.000 personas”, Atlántico
Diario, “Área metropolitana”, “Baixo Miño”, 3 novembro 2011, p. 24.
Informa da representación da peza O florido pénsil, da compañía Eme2, na súa versión
en lingua galega, no Teatro Municipal de Tui.
- E. G., “Cinco de los mejores actores gallegos actúan dos días seguidos en el auditorio
de Tui”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”, “Tui-O Rosal-A Guarda- Tomiño-Salceda de
Caselas”, “Área metropolitana”, 3 novembro 2011, p. 18.
Sinala a posta en escena da peza O florido pénsil, da compañía Eme2, no Auditorio
Municipal de Tui.
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- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 25 novembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, infórmase da posta en escena no Teatro Principal de Ourense
da obra O florido pénsil, a cargo da compañía Eme2.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 27 novembro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, apúntase a posta en escena no Teatro Principal de Ourense d’O
florido pénsil, da compañía Eme2.
- A. F., “El Teatro de Tui registró 4.148 espectadores en doce funciones”, Atlántico
Diario, “Área metropolitana”, “Baixo Miño”, 1 decembro 2011, p. 19.
Dáse conta da representación no Teatro Municipal de Tui da obra O florido pénsil, de
Eme2.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 3 decembro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, infórmase da posta en escena no Teatro Pastor Díaz da obra O
florido pénsil, de Eme2.
Producións Teatrais Excéntricas (1): Oeste solitario, texto Martin McDonagh,
dirección Quico Cadaval
Ver FIOT, XXº Festival Internacional “Outono de Teatro” de Carballo
Ver Mostra das Artes Escénicas de Galicia
Recensións:
- Camilo Franco, “Enviar os golpes de volta”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Crítica de
teatro”, 17 outubro 2011, p. 27.
Comenta que Oeste solitario non disimula a violencia como orixe do seu humor, o que
lle outorga un maior realismo. Indica que, por veces, o humor negro deixa paso á
comedia, distanciándose do punto de partida da montaxe. Salienta que o ritmo é fluído e
que o humor ten os seus contrapuntos melancólicos. Finalmente, fai referencia a que a
obra fuxe de parecer absurda e pretende ser realista.
Referencias varias:
- Camilo Franco, “Quico Cadaval volve ao humor irlandés en ‘Oeste solitario”, La Voz
de Galicia, “Fugas”, “Teatro”, 7 outubro 2011, p. 3.
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Dá conta da estrea de Oeste solitario, de Producións Teatrais Excéntricas. Destaca que
parte dun texto orixinal de Martin McDonagh, ao igual que outra peza desta compañía,
Un cranio furado.
- Óscar Iglesias, “Cadaval vuelve sobre Irlanda en ‘Oeste solitario’, de McDonagh”, El
País, “Galicia”, 8 outubro 2011, p. 6.
Refírese á estrea de Oeste solitario, unha peza de Producións Teatrais Excéntricas, no
Teatro Principal de Santiago.
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 10 outubro 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a posta en escena dunha peza da compañía
Producións Teatrais Excéntricas, Oeste solitario, dirixida por Quico Cadaval, no Teatro
Principal de Santiago.
- M. B., “Estrear a temporada de teatro danos sorte”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “A pie de calle”, 11 outubro 2011, contracuberta.
Informa da representación da peza Oeste solitario, de Producións Teatrais Excéntricas,
no Teatro Principal da cidade santiaguesa.
Producións Teatrais Excéntricas (2): O pior de Mofa e Befa, autores Mofa e Befa
Recensións:
- J. A. Martínez Sevilla, “Lo peor de Mofa e Befa”, El Ideal Gallego, “Opinión”, “La
columna”, 12 febreiro 2011, p. 23.
Coméntase que se trata dun espectáculo orixinal que ofrece mordaces perspectivas e
análises da realidade actual. Lóuvanse as dotes interpretativas dos actores e a súa
xestualidade, mimetismo e pantomima, ademais da presenza da música en vivo, do
canto e do baile.
- Manuel Xestoso, “Un inferno familiar”, Revista Galega de Teatro, n.º 69,
“Espectáculos”, inverno 2011, pp. 77-79.
Indícase que esta obra remata a “triloxía de Leenane”, de Martin McDonagh e
coméntase que retrata unha realidade entre a tradición e a modernidade, cos conflitos
derivados entre ambos os dous sistemas de crenzas. Dáse conta do argumento e
saliéntase que o motor da acción reside na tensión creada polas continuas discusións e
pelexas dos dous irmáns protagonistas, entretecendo unha estampa dunha intimidade
familiar entre o amor e o odio. Ponse de relevo que a montaxe de Producións Teatrais
Excéntricas deixa de lado parte da sombría escuridade do orixinal, primando o humor e
o choque da linguaxe. Menciónase que o personaxe do padre Welsh (fundamental na
parodia do catolicismo presente no texto de McDonagh) resulta demasiado
caricaturesco, co que perde relevancia e verosimilitude. Finalmente, saliéntase que o
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humor se converte en vehículo da traxedia e suxírese que, dado que o público se
compromete cun tema que lle resulta próximo, habería que insistir na descuberta de
novos autores irlandeses.
Referencias varias:
- X. R., “Novacaixagalicia abre un Auditorio para 700 persoas”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 21 setembro 2011, p. 38.
Dá conta da apertura do novo Auditorio Novacaixagalicia en Santiago de Compostela e
refire as diversas actuacións coas que se celebrou o inicio de funcións. Dise que entre as
representacións previstas para a tempada se inclúe O pior de Mofa e Befa, por parte de
Producións Excéntricas.
- Manuel Beceiro, “Lo peor de dos geniales y ‘perrelleiros’ cómicos”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Vai por aí”, “Humor”, 2 decembro 2011, p. L8.
Faise referencia á volta aos escenarios de Producións Teatrais Excéntricas coa obra O
pior de Mofa e Befa e indícase que se representará nos próximos días no Auditorio
Novacaixagalicia.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 4 decembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, infórmase da posta en escena no Auditorio de Galicia de
Santiago de Compostela da obra O pior de Mofa e Befa, de Producións Teatrais
Excéntricas.
Producións Teatrais Excéntricas (3): O turista madrileño, protagonizada polo actor
Evaristo Calvo
Ver Moaña, XXIVos Circuítos Teatrais de
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 9 xuño 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Centro sociocultural de Rábade
da obra O turista madrileño, de Producións Teatrais Excéntricas.
Factoría Galaica de Improvisacións: Improcabaré
Ver Cabaré, VIº Festival Galego de
Femme Fatale: As nenas perdidas
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Ver Cabaré, VIº Festival Galego de
Referencias varias:
- M. B., “Durante a crise o cabaré nada como peixe na auga”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 1 novembro 2011, contracuberta.
Coméntase que Femme Fatale acaba de presentar a súa última obra, As nenas perdidas.
Funboa Escénica: Oiseau Rebelle, dirección e texto Paulina Funes e Cristina Balboa
Ver Cangas, XXVIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo
Ver Cee, XXIVª Mostra de Teatro de
Ver Mostra das Artes Escénicas de Galicia
Recensións:
- Inma López Silva, “Rebeldes”, Tempos Novos, n.º 174, “Crítica”, “Teatro”, novembro
2011, p. 88.
Saliéntase que Funboa Escénica, na liña dos discursos femininos e feministas doutras
compañías, propón un teatro áxil que pon en escena diferentes formas de expresión para
contarlle ao público unha forma completa de ver o mundo. Indícase que nesta peza
teatral se desenvolven personaxes que xogan coa confusión entre persoa e personaxe
para centrar a atención na idea de construción persoal. ponse de relevo o emprego do
vídeo para a creación dun alter ego a través dun personaxe non representado, senón
filmado e que xustifica a súa presenza na coherencia entre texto e contexto, reflectindo a
lingua española como parte da personalidade de todo galego, os micromachismos e a
dúbida entre o que se é e o que se quere ser.
- Manuel Beceiro, ”El desnudo emocional de dos ‘performers’ que debutan”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, “Vai por aí”, 25 novembro 2011, p. L8.
Coméntase Oiseau Rebelle, a nova produción da compañía galega Funboa Escénica,
creada polas actrices Cristina Balboa e Paulina Funes co obxectivo de “crear novas
ideas para dar acubillo ó teatro máis contemporáneo e a novas formas de entender o
teatro como arte escénica”. Indícase que se trata dunha montaxe de “teatro-danza verbal,
plástico e sonoro” que trata do imaxinario amoroso “e desamoroso” e aborda temas
como o azar, a dor, o ideal ou o primeiro amor. Saliéntase que Balboa se move nun
absurdo cotián e elaborado, que ten a palabra como eixo e que dialoga abertamente co
público, xogando coa cultura popular e os seus referentes xeracionais. Faise referencia
tamén a que a parte de Funes desenvólvese no ámbito da performance, do body art e do
teatro-danza.
Referencias varias:
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- C. P., “Financiamos parte de la pieza con mecenas a través de Internet”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 18 maio 2011, contracuberta.
Indícase que a peza Oiseau Rebelle, de Funboa Escénica, foi financiada mediante
achegas de mecenas.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 25 novembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, infórmase da posta en escena no Salón Teatro de Santiago de
Compostela da obra Oiseau Rebelle, a cargo da compañía Funboa Escénica.
Hipócrita Teatro: Bar Varela, almorzos e cubatas, escrita e dirixida por Iria Acevedo
Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
Ver Cidade de Lugo, IXª Mostra de Teatro
Ver Lauro Olmo, IIº Ciclo de Teatro Afeccionado
Referencias varias:
- Marta Becerra, “Ejercicio para entrar en ambiente”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 10 xuño 2011, p. 15.
Refírese á posta en escena no Auditorio Gustavo Freire de Lugo da peza Bar Varela,
almorzos e cubatas, a cargo de Hipócrita Teatro.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 12 xuño 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Cine-Teatro de Ribadeo da obra
Bar Varela, almorzos e cubatas, de Hipócrita Teatro.
Inversa Teatro (1): Expostas, texto Vanesa Sotelo, Rosa Puga, Teté García e Marta
Pérez, dirección Carlos Álvarez-Ossorio
Inversa Teatro (2): Paper dolls, dirección Lola Correa
Recensións:
- Inma López Silva, “De mulleres e de intelixentes”, Tempos Novos, n.º 175, “Crítica”,
“Teatro”, decembro 2011, p. 86.
Coméntase que Inversa Teatro fai unha proposta contemporánea que tenta construír
linguaxes teatrais capaces de dar conta do universo feminino e da súa situación na
sociedade actual. Indícase que Paper dolls expresa, a través dunha linguaxe fresca,
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tabús, emocións, situacións e compromisos e que as violencias como formas de
opresión son as obsesións femininas que vertebra a obra.
Isi, Isa Rico e David Perdomo: Star tres
Isla Le Triska: Montaña rusa (vida e obra de Fermín Noite), dirección Walter
Velázquez e Natalia Outeiro
Ver Cee, XXIVª Mostra de Teatro de
Ver Mostra das Artes Escénicas de Galicia
Josito Porto: Laretadas, interpretación de Josito Porto
Lagarta Lagarta: Unha hora na vida de Stefan Zweig, texto Antonio Tabares,
dirección Rosa Álvarez
Ver Mostra das Artes Escénicas de Galicia
Recensións:
- Inma López Silva, “Vidas extremas”, Tempos Novos, n.º 173, “Crítica”, “Teatro”,
outubro 2011, p. 70.
Sinálase que a directora da peza, Rosa Álvarez, escolle un texto que afonda na
condición humana ante situacións límite. Lóuvase a medición dos tempos escénicos,
ademais da efectividade que se consegue coa boa administración de dúbidas e silencios.
Finalmente, indícase que esta obra é “un espectáculo limpo, suxestivo e interesante” que
non decepciona ao seu receptor.
- S. N., “Unha hora na vida de Stefan Zweig’, en el Principal”, Atlántico Diario,
“Galicia en la semana”, p. 47/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 69, 9 outubro 2011.
Describe a posta en escena do espectáculo Unha hora na vida de Stefan Zweig, da
compañía Lagarta, Lagarta, no Teatro Principal de Ourense. Destaca a dirección de
Rosa Álvarez e os roles protagonistas de Ernesto Chao, Belén Constenla e César
Cambeiro. Comenta que a peza trata temas e asuntos como a vida, a morte, os medos, o
amor, o exilio, as guerras, o poder, a liberdade individual e a fuxida permanente dun
mundo que horroriza. Finalmente, indica que se trata dun drama moi humano e
comprometido cunha dose de suspense e que a presentación nun único acto outórgalle
naturalidade e lixeireza.
- J. A. Martínez Sevilla, “Unha hora na vida…”, El Ideal Gallego, “Opinión”, “La
columna”, 6 decembro 2011, p. 25.
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Indícase que a dirección de Rosa Álvarez é correcta e loábel e que a proposta disecciona
os motivos intelectuais que levaron ao suicidio a Stefan Zweig e á súa segunda muller.
Coméntase que están presentes esquemas reais dos séculos XIX e XX (Canivet,
Alfonsina etc.) e os mitos iniciados por Werther. Critícase que a trama non é
convincente ao dar contar de que, logo da irrupción no domicilio da parella do
personaxe de Samuel Friedman, se curan de seguido todas as obsesións e complexos.
Finalmente, saliéntase a sinxeleza da escenografía, a iluminación, o vestiario, a música e
os efectos especiais.
Referencias varias:
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 173, “Teatro”, setembro 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a representación no Teatro Principal de Ourense da obra Unha hora na vida
de Stefan Zweig, da compañía Lagarta Lagarta.
- A. I. S., “Lagarta, Lagarta estrena espectáculo la próxima semana”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 8 setembro 2011, p. 29.
Trata da estrea en Narón do próximo espectáculo de Lagarta Lagarta, Unha hora na
vida de Stefan Zweig.
- I. Ameixeiras, “Makiko y el derecho de la gente a cantar”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Patio de vecinos”, 9 setembro 2011, contracuberta.
Entre outros asuntos, fala do argumento da nova proposta escénica de Lagarta Lagarta,
Unha hora na vida de Stefan Zweig, da que se di que versa sobre a vida do escritor
Stefan Zweig e a súa segunda muller, Lotte Altmann, opositores á II Guerra Mundial,
nos seus últimos momentos antes de quitarse as vidas.
- M. J. Rico, “Lagarta Lagarta estrea en Narón ‘Unha hora na vida de Stefan Zweig”,
Diario de Ferrol, “Ferrol”, 15 setembro 2011, p. 13.
Contextualiza a peza Unha hora na vida de Stefan Zweig, representada por Lagarta
Lagarta, no Brasil da II Guerra Mundial, e a seguir explica o argumento da obra, na que
se retrata a última hora de vida do escritor Stefan Zweig.
- Margarito Flowers, “Buen teatro en el Principal”, El Correo Gallego, “Gente”, 22
setembro 2011, p. 60.
Informa da estrea da peza Unha hora na vida de Stefan Zweig, da compañía Lagarta,
Lagarta, no Teatro Principal da cidade compostelá.
- C. G., “Lagarta, Lagarta presenta su última obra en Santiago”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 23 setembro 2011, p. 28.
Apunta a representación en Santiago de Compostela dunha peza da compañía Lagarta,
Lagarta, Unha hora na vida de Stefan Zweig.
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- Rubén de Rosende, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 23 setembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Principal de Santiago de
Compostela da obra Unha hora na vida de Stefan Zweig, de Lagarta, Lagarta.
- Lourdes Varela, “A morte é a única liberdade individual da que dispoñemos”, Faro de
Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 386, “Entrevista”, 6 outubro 2011, p. 5.
Conversa co actor Ernesto Chao sobre a estrea da peza que protagoniza, Unha hora na
vida de Stefan Zweig, da compañía Lagarta, Lagarta.
- Ó. I., “Lagarta Lagarta recrea o derradeiro día de Stefan Zweig”, El País, “Galicia”,
“Luces”, 7 outubro 2011, p. 11.
Menciona a montaxe Unha hora na vida de Stefan Zweig, da compañía Lagarta,
Lagarta, a partir do texto orixinal de Antonio Tabares.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 7 outubro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Principal de Ourense da
obra Unha hora na vida de Stefan Zweig, de Lagarta, Lagarta.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 12 novembro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, refírese á representación no Teatro Pastor Díaz de Viveiro da
obra Unha hora na vida de Stefan Zweig, de Lagarta, Lagarta.
- S. D., “Lagarta, lagarta acerca al Rosalía ‘Unha hora na vida de Stefan Zweig”, El
Ideal Gallego, “A Coruña”, 3 decembro 2011, p. 14.
Coméntase a estrea no Teatro Rosalía da obra Unha hora na vida de Stefan Zweig, da
compañía Lagarta Lagarta.
- Ana María Fernández, “Ernesto Chao. Cía Lagarta Lagarta. ‘A morosidade da
administración fai insostible o teatro galego”, Revista Galega de Teatro, n.º 69,
“Entrevistas”, inverno 2011, pp. 61-64.
Conversa con Ernesto Chao, actor e fundador da compañía Lagarta Lagarta con motivo
da estrea da montaxe Unha hora na vida de Stefan Zweig. Nela trátanse asuntos como
as claves desta obra e o seu éxito de público, ademais de reflexionar sobre a situación
actual da compañía e do teatro galego en xeral.
Teatro do Lume: A que non podes dicir cocacola?
Referencias varias:
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- Camilo Franco, “A que non podes dicir coca cola?”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Vai por aí”, 11 novembro 2011, p. L8.
Infórmase da representación na sala Santart de Santiago de Compostela da obra A que
non podes dicir cocacola?, da compañía Teatro do Lume, e indícase que se pretende
amosar que a vida é un espectáculo con límites moi marcados.
Lusco e Fusco: Encontros, con Alfredo Pérez e Pablo Reboleiro
Ver Cangas, XXVIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo
Ver FIOT, XXº Festival Internacional “Outono de Teatro” de Carballo
Ver Manicómicos, XIº Festival Internacional de Teatro Cómico
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 1 abril 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Sala Nasa de Santiago de
Compostela da obra Encontros, de Lusco e Fusco.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 3 abril 2011, p. 94.
Entre outras actividades, coméntase a representación na Sala Nasa de Santiago de
Compostela da obra Encontros, de Lusco e Fusco.
- S. C. R., “El dúo Lusco e Fusco actúa hoy en Bonaval”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 17 agosto 2011, p. 24.
Apunta que a peza teatral Encontros se representará en Santiago de Compostela. A
seguir, comenta como xurdiu o dúo Lusco e Fusco, que levarán a cabo a representación,
composto por Fredi Muíño e Pablo Reboleiro.
Magrinyana: Dende a sombra/ Bufóns e pallasos
Ver Isto Ferve, XIº Encontro Contemporáneo de Teatro e Danza
Manuel Manquiña (1): As tribulacións dun tipo normal
Referencias varias:
- M. J. Rico, “Manquiña: ‘A crise obríganos a exprimir a cachola, a colaborar”, Diario
de Ferrol, “Diario de Verano”, “Teatro a pé de rúa”, 7 xullo 2011, p. 15.
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Trata da presentación no Bla Bla Café de Ferrol do monólogo de Manuel Manquiña As
tribulacións dun tipo normal, e achégase unha entrevista co actor na que se trata, entre
outras cuestións, a temática.
Manuel Manquiña (2): O indignado
Referencias varias:
- Paola Obelleiro, “A indignación sarcástica de Manquiña contra o poder”, El País,
“Galicia”, “Luces”, 22 outubro 2011, p. 10.
Comenta a estrea da peza O indignado, da autoría de Manuel Manquiña, no Teatro
Colón da Coruña.
Migallas Teatro: O cantante e as mulleres, texto e dirección María Campos e Carlos
Yus
Referencias varias:
- Lara Lozano, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 13 agosto 2011, p. 62.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Casa Habanera de Guitiriz da
obra O cantante e as mulleres, de Migallas Teatro.
Teatro do Morcego: American café, texto R. Mohamed, dirección Celso Parada
Ver Carballiño, XXIIº Festival de Teatro Galego do (FETEGA)
Ver Moaña, XXIVos Circuítos Teatrais de
Recensións:
- S. N., “Americam Café’, retrato de la América profunda”, Atlántico Diario, “Galicia
en la semana”, p. 35/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 77, 2 outubro 2011.
Alude á estrea de American café, unha peza de M. Rouhabi, no Auditorio de Cangas.
Describe o seu contido temático e menciona os nomes do elenco. Indica que reflicte a
vida da sociedade marxinal, con fuxitivos e historias crueis, e que todos os personaxes
teñen en común un pasado marcado pola violencia.
Referencias varias:
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- M. B., “La ópera reabre por vez primera el auditorio”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Vai por aí”, 1 setembro 2011, p. L6.
Dise que a programación de abono do Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela,
abrirá por vez primeira cunha ópera. A seguir, trátanse outras propostas para a tempada
vindeira e finalmente, nun aparte, anúnciase a representación de American café, por
Teatro do Morcego.
- ECG, “Teatro do Morcego en el Principal”, El Correo Gallego, “Santiago”, 8
setembro 2011, p. 28.
Anúncianse dúas funcións de American café, por Teatro do Morcego, en Compostela, e
dáse conta da dirección, por Celso Parada, e a creación do texto, por R. Mohamed.
- M. J. R., “Teatro do Morcego dá voz a personaxes marxinais na obra ‘American
Café”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 22 setembro 2011, p. 13.
Indica a estrea en Narón da peza American café, a cargo da compañía Teatro do
Morcego.
- Lourdes Varela, “O meu soño americano nunca pasou do Padornelo”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 389, “Entrevista”, 27 outubro 2011, p. 5.
Conversa con Celso Parada co gallo da estrea da peza American café, da autoría de R.
Mohamed.
Mundo Villalustre, Teatro Nú e Tía Mardalina: Le Frigo (O Frigorífico), texto Copi,
director Zé Paredes
Ver Cabaré, VIº Festival Galego de
Ver Cangas, XXVIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo
Ver Cee, XXIVª Mostra de Teatro de
Ver Mostra das Artes Escénicas de Galicia
Teatro Mutis: O triángulo escaleno, texto Xosé Agrelo Hermo
Referencias varias:
- M. G., “Historia, música, teatro y cine, este mes en Noia”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 17 marzo 2011, p. 35.
Infórmase da representación no Coliseo de Noela da peza O triángulo escaleno, de
Teatro Mutis e da Memoria das memorias dun neno labrego, de Abrapalabra Creacións
Escénicas.
Teatro Muxicas: Baby boom no paraíso, texto Ana Istarú, dirección Tito Asorey
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Ver Teatrofilia, VIIIª Mostra de Teatro Amador
Referencias varias:
- M. C., “Talleres, teatro, mesa redonda y exposición”, La Región, “Día Internacional de
la mujer”, “Concellería de Igualdade do Concello de Ourense”, 8 marzo 2011, p. 3.
Infórmase das actividades culturais organizadas para o Día Internacional da Muller
entre as que se atopa a representación no Teatro Principal de Baby boom no paraíso,
obra coa que a compañía Teatro Muxicas pretende desmitificar os tópicos sobre o
embarazo.
Teatro de Ningures: 0’7% molotov, texto e dirección Santiago Cortegoso
Ver Adolfo Marsillach, Ciclo de Teatro Profesional
Ver Moaña, XXIVos Circuítos Teatrais de
Recensións:
- Montse Dopico, “A hipocrisía social”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Para ver”, 4 marzo
2011, p. 29.
Anúnciase a estrea no teatro Jofre de Ferrol de 0,7% molotov, peza da compañía Teatro
de Ningures escrita por Santiago Cortegoso. Indícase que foi galardoada co premio
Rafael Dieste e que trata da frustración ante a incapacidade de cambiar a sociedade e a
hipocrisía que pode agochar o discurso da solidariedade e do compromiso como xeito
de tranquilizar as conciencias. Coméntase que é un texto moi aberto, case sen
acotacións de espazo e escenografía.
- R. V. Ponte, “Instrucións para facer estoupar o humano”, Faro de Vigo, “Sociedad”,
“Crítica de teatro”, 17 marzo 2011, p. 42.
Comézase indicando que 0’7 % molotov gañou o premio Rafael Dieste 2009. Saliéntase
que, partindo dun argumento mínimo baseado no encontro entre descoñecidos, se
aborda o tema do compromiso social a través de dous personaxes principais, o escéptico
e conformista e a rapaza ao servizo das causas humanitarias. Faise fincapé que o mellor
do texto é o xeito de estruturar os diálogos, que se dividen entre escenas con
intervencións curtas que lle aportan dinamismo á acción e outras nas que se emprega o
monólogo como recurso para a introspección. Coméntase que nestas últimas a presenza
de bailaríns pretende reflectir as intencións ocultas e desexos reprimidos dos
protagonistas e cualifícase como o plantexamento máis arriscado da posta en escena.
Finalmente, indícase que a escenografía se basea na combinación de elementos mínimos
e aparatosos.
Referencias varias:
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- maré, “Teatro de Ningures leva ‘0,7 Molotov’ mañá a Vigo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Escena”, 15 marzo 2011, p. 30.
Anúnciase a representación no Teatro da Cidade Universitaria do Campus de Vigo da
montaxe 0,7% molotov da compañía Teatro de Ningures, escrita e dirixida por Santiago
Cortegoso. Indícase que foi galardoada co XIV premio Rafael Dieste.
- A. Baena, “Del Río: ‘0,7% molotov’ invita á reflexión, sen dar solucións”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 16 marzo 2011, p. 12.
Fálase da representación de 0,7% molotov da compañía Teatro de Ningures no escenario
Roberto Vidal Bolaño do campus de Vigo. Indícase que a obra foi escrita por Santiago
Cortegoso e galardoada co XIV premio Rafael Dieste.
Nordesía e Filmanova-Kachet: Mundo Lois, dirección Lino Braxe
Recensións:
- Daniel Salgado, “Tirar Lois Pereiro do parnaso”, El País, “Galicia”, “Luces”, 4 marzo
2011, p. 11.
Fálase da estrea do proxecto Mundo Lois, que dirixe Lino Braxe e produce Antón
Reixa. Defínese como un “espectáculo multiarte” que mestura escenografía, música e
recitado e que ten como obxectivo rescatar a figura de Lois Pereiro do silencio.
Explícase como xurdiu a idea e apúntase que a base do proxecto son as obras de Pereiro,
isto é, Poemas 1981/1991 (1992), Poesía última de amor e enfermidade (1995), Poemas
para unha loia (1997), Náufragos do paradiso (2011) e o panfleto político Modesta
proposición (2011).
Referencias varias:
- M. Mato, “A esencia poética de Lois Pereiro revive no escenario”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 2 marzo 2011, p. 41.
Anúnciase a estrea de Mundo Lois no Auditorio Municipal de Vigo, un “espectáculo
multimedia” co que o seu director, Lino Braxe, pretende achegar a poesía de Lois
Pereiro.
- Ana Baena, “Mundo Lois’, un novo xeito de achegar a poesía á mocidade”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 4 marzo 2011, p. 18.
Fálase da representación no Auditorio Municipal de Vigo do espectáculo Mundo Lois,
producido por Filmanova, Nordesía e Kachet e dirixido por Lino Braxe. Explícase que
se trata dunha homenaxe a Lois Pereiro na que se fusiona o teatro, o audiovisual e a
música.
- Jorge Lamas, “La poesía de Lois Pereiro protagoniza una obra dirigida por Lino
Braxe”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “En escena”, 4 marzo 2011, p. 42.
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Dáse conta da representación de Mundo Lois no Auditorio Municipal de Vigo.
Explícase que se trata dunha homenaxe a Lois Pereiro ideada por Antón Reixa e dirixida
por Lino Braxe. Apúntase que nela se fusiona o teatro, o audiovisual e a música en
directo.
- Mar Pérez, “Lino Braxe. Director de Mundolois. ‘Mundolois é un espectáculo intenso
e con moita emoción”, Revista Galega de Teatro, n.º 66, “Entrevistas”, primavera 2011,
pp. 73-75.
Reprodúcese unha conversa con Lino Braxe na que se tratan asuntos como o punto de
partida da creación de Mundolois, a adaptación dos poemas de Lois Pereiro ao
espectáculo teatral ou a importante presenza dos elementos audiovisuais e da luz.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 15 maio 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Centro Social Novacaixagalicia
da obra Mundo Lois, de Nordesía e Filmanova-Kachet.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 16 maio 2011, p. 102.
Entre outras actividades, apúntase a representación no Auditorio Municipal de
Vilagarcía de Arousa da obra Mundo Lois, de Nordesía e Filmanova-Kachet.
- F. S., “Sanxenxo, Vilagarcía, Meis e Cambados celebran o día con concertos, teatro e
recitais de poesía”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, “Día das Letras
Galegas. Lois Pereiro”, 17 maio 2011, p. 76.
Infórmase de que Vilagarcía de Arousa acolleu a estrea do espectáculo escénico Mundo
Lois, a cargo de Nordesía e Filmanova-Kachet.
- M. B., “Queremos facer unha labor de achega á poesía de Lois”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 17 maio 2011, contracuberta.
Coméntase que o Salón Teatro de Santiago de Compostela acolle a representación de
Mundo Lois, de Nordesía e Filmanova-Kachet, e recóllense as verbas de Lino Braxe
sobre o espectáculo.
Teatro do Noroeste: O último cowboy, texto e dirección Eduardo Alonso
Ver Carballiño, XXIIº Festival de Teatro Galego do (FETEGA)
Ver Mostra das Artes Escénicas de Galicia
Recensións:
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- Inma López Silva, “Emocionarse”, Tempos Novos, n.º 172, “Crítica”, “Teatro”,
setembro 2011, p. 72.
Destácase que O último cowboy discorre con sinxeleza e toques de humor, evitando
converterse nun “dramón”. Indícase que trata temas como o sentido da vida e da morte,
a vellez, a enfermidade, o totalitarismo e os azares da existencia humana. Saliéntase que
non lle é precisa unha escenografía grandilocuente e que a música está ben seleccionada
para empatizar co espectador e intensificar as emocións.
- Inma López Silva, “O teatro íntimo de Noroeste”, Revista Galega de Teatro, n.º 68,
“Espectáculos”, outono 2011, pp. 53-54.
Comézase indicando que recibiu os premios do Público e ao Mellor Actor no Festival
de Teatro do Carballiño. A continuación, saliéntase que se trata dunha peza sinxela que
evita caer no sentimentalismo botando man dunha retranca sutil. Dáse conta do
argumento e indícase que o interese desta obra reside nos temas que trata, as grandes
cuestións vitais (vellez, enfermidade, morte, relacións coa familia, ausencia de
liberdade).
Referencias varias:
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 174, “Teatro”, outubro 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a representación no Auditorio de Ourense d’O último cowboy, unha comedia
ácida sobre a realidade do mundo actual.
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 17 outubro 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Principal de Santiago da
obra O último cowboy, de Teatro do Noroeste.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 18 novembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, infórmase da posta en escena no Auditorio Municipal de
Ourense da obra O último cowboy, a cargo da compañía Teatro do Noroeste.
- Camilo Franco, “A rendición de occidente pola vía heroíca”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Santiago”, “Vai por aí”, 16 decembro 2011, p. L8.
Partindo dunha reflexión sobre a redención de Occidente, menciónase a obra O último
cowboy, de Teatro do Noroeste.
Novo Circo e Cabaré Pistacinco: Cabaré de circo
Referencias varias:
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- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 28 outubro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Salón Teatro de Santiago de
Compostela da obra Cabaré de circo, de Novo Circo e Cabaré Pistacinco.
- Camilo Franco, “O espectáculo máis grande da historia”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Santiago”, “Vai por aí”, 28 outubro 2011, p. 7.
Parte da representación de Cabaré de circo, de Novo Circo e Cabaré Pistacinco, no
Salón Teatro de Santiago de Compostela, para abordar outros asuntos de actualidade.
Teatro Nu: Coros para despois dos asasinatos, texto Edward Bond, dirección Zé
Paredes
Recensións:
- M. Dopico, “A sociedade militarizada”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Para ver”, 5 marzo
2011, p. 30.
Infórmase da representación na sala Santart da obra Coros para despois dos asasinatos,
a segunda produción da compañía Teatro Nu. Explícase que é unha adaptación da obra
de Edward Bond inscrita na dramaturxia posmoderna e que trata da militarización da
sociedade, aínda que se comenta que non ten un fío argumental claro. Defínese como un
“teatro directo” no que se suprimiron os diálogos, manténdose os coros e cunha
escenografía “sinxela”.
Referencias varias:
- Cecilia Martínez, “Teatro Nu presenta hoy y mañana la obra ‘Coros para despois dos
asasinatos”, Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Cangas”, “Moaña”, 19 marzo 2011,
p. 5.
Infórmase da representación no Auditorio de Cangas de Coros para despois dos
asasinatos, da compañía Teatro Nu. Indícase que a obra foi escrita por Edward Bond e
que está dirixida por Zé Paredes.
Obras Públicas: O fútbol é así, escrita e dirixida por Xosé Prieto
Ver Cee, XXIVª Mostra de Teatro de
Palimoco Teatro: Iluminado pola morte
Paula Carballeira e Suso Cortegoso, A pata de mono

310

Ver Cangas, XXVIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo
Ver Cee, XXIVª Mostra de Teatro de
Quico Cadaval: Fantasmas familiares
Sarabela Teatro (1): O asombro da auga
Recensións:
- Antonio Piñeiro, “O asombro das augas”, Auria, n.º 172, “Teatro”, agosto 2011, pp.
26-29.
Acóllense unhas verbas sobre supersticións nas que se basea o próximo espectáculo de
Sarabela Teatro, O asombro da auga, que xira ao redor do mito das augas dalgúns dos
ríos da xeografía galega. A seguir, dáse conta dos actores que participan nesta
produción, da que salienta o inusual escenario pois foxe das táboas para levar o
espectador á beira dun río, onde se pon en escena a historia da doutora Jimena
Fernández. Segue nomeándose os ríos onde se representou a peza e remátase
salientando o arriscado desta obra, pero non por iso falta de éxito.
Sarabela Teatro (2): Tango, texto Slawomir Mrózek, dirección Ánxeles Cuña
Ver Carballiño, Xº Outono Teatral
Ver Mostra das Artes Escénicas de Galicia
Recensións:
- S. N., “Tango’, de Sarabela Teatro, en el Auditorio Municipal”, Atlántico Diario,
“Galicia en la semana”, p. 61/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 69, 22 setembro
2011.
Dá conta da estrea de Tango, por Sarabela Teatro, unha obra de Slawomir Mrozek. A
seguir comenta o argumento, unha sátira social que analiza as relacións interpersoais no
marco dunha gran familia de artistas de vangarda. Continúa relatando os actores
participantes e, finalmente, di que esta obra se sigue representando dende a súa estrea en
1964.
- M. C., “Sarabela hace de la familia el eje de su obra ‘Tango”, Atlántico Diario,
“Galicia en la semana”, p. 61/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 61, 1 decembro
2011.
Coméntase que a familia é concibida nesta obra como metáfora da sociedade e que
serve para amosar de xeito traxicómico e grotesco o mundo actual e o tema da rebelión
interxeracional. Dáse conta do argumento e indícase o elenco de personaxes.
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Referencias varias:
- S. N., “La sátira de ‘Tango’ en el Auditorio Municipal”, Atlántico Diario, “Galicia en
la semana”, p. 53/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 69, 25 setembro 2011.
Subliña a posta en escena da peza Tango, da compañía Sarabela Teatro, no Auditorio
Municipal de Ourense. Comenta que se trata dunha sátira social que reflexiona sobre as
relacións interpersoais.
- Rubén de Rosende, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 28 setembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Municipal de Ourense
da obra Tango, de Sarabela Teatro.
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 18 decembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, infórmase da representación no Auditorio Hernán Naval de
Ribadeo da obra Tango, a cargo de Sarabela Teatro.
- Marta García Márquez, “Balaguer, Gurruchaga, Merlo e Larrañaga actuarán no Ciclo
Principal do Rosalía”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 22 decembro 2011, p. 14.
Coméntase que o Teatro Rosalía acollerá, entre outras actividades, a representación da
obra Tango, da compañía Sarabela Teatro.
Talía Teatro: Pelos na lingua, dirección Avelino González
Ver Adolfo Marsillach, Ciclo de Teatro Profesional
Ver Carballiño, XXIIº Festival de Teatro Galego (FETEGA)
Ver Cee, XXIVª Mostra de Teatro de
Ver Cee, Sábados Culturais do Concello de
Ver Malpica de Bergantiños, VIIª Mostra de Teatro
Ver Mostra das Artes Escénicas de Galicia
Ver Riveira, Mostra de Teatro de
Referencias varias:
- M. Dopico, “Os prexuízos lingüísticos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Escena”, 23
febreiro 2011, p. 30.
Fálase da estrea de Pelos na lingua, unha comedia da compañía Talía Teatro. Indícase
que está dirixida por Avelino González e que é o resultado dun traballo colectivo con
textos de autores como Sechu Sende. Infórmase das datas e lugares de representación.
- R. L., “El Colón inaugura un programa de abonos con propuestas novedosas y títulos
clásicos”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 27 febreiro 2011, p. 13.
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Infórmase do programa de abonos que puxo en marcha o teatro Colón e indícase que
Pelos na lingua de Talía Teatro forma parte da programación xunto con Memoria das
memorias dun neno labrego de Cándido Pazó.
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 168, “Teatro”, abril 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a representación no Teatro Principal de Ourense da obra Pelos na lingua, de
Talía Teatro.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 7 abril 2011, p. 70.
Entre outras actividades, alúdese a representación no Auditorio Hernán Naval de
Ribadeo da obra Pelos na lingua, de Talía Teatro.
- M. M. G., “Cuentacuentos y teatro para Ames”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 11 maio 2011, p. 36.
Dáse conta da representación, na Casa da Cultura de Bertamiráns, da peza Pelos na
lingua, de Talía Teatro.
- M. C., “Pelos na lingua’, sobre usos y abusos del gallego”, Atlántico Diario, “Galicia
en la semana”, p. 50/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 72, 22 maio 2011.
Refírese á representación da obra Pelos na lingua, de Talía Teatro, no Teatro Principal
de Ourense e indícase que fala dos usos e abusos que sofre o galego.
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 9 outubro 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Hernán Naval de
Ribadeo da obra Pelos na lingua, de Talía Teatro.
- J. M. R., “Talía presenta el domingo su obra ‘Pelos na lingua”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 13 outubro 2011, p. 30.
Sinala a estrea das pezas Pelos na lingua, da compañía Talía Teatro e Memoria de
Helena e María, do grupo Teatro do Atlántico, na Casa da Cultura de Vimianzo.
Tarabuleque Teatro: A marimorena
Referencias varias:
- S. E., “Taburelle lleva hoy el teatro al concello de Touro”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 26 xuño 2011, p. 32.
Dá conta da representación en Touro da peza A Marimorena, por Taburelle, e indícase
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que vai dirixida ao público adulto.
Teatrubi: Son(h)o dor-mente
Ver FITEU, XVIIº Festival Internacional de Teatro Universitario da Universidade de
Santiago de Compostela
Traspediante: Habelas, autoría e dirección de Begoña Cuquejo
Referencias varias:
- Camilo Franco, “Pero non teñen a culpa de nada”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Vai por aí”, “Teatro”, 9 xuño 2011, p. L9.
A propósito da representación na Sala Nasa de Santiago de Compostela da peza
Habelas, de Traspediante, reflexiónase sobre as incertezas e dúbidas do mundo
científico.
Troula Animación (1): Invasión pirata
Ver Itineranta, IIª edición do Festival de Espectáculos de Rúa Itinerantes
Troula Animación (2): Lume
Referencias varias:
- Lara Lozano, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 13 agosto 2011, p. 62.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Praza de España de Rábade da
obra Lume, de Troula Animación.
Vagalume Escénica: Blue Island (Un lugar axeitado para criminais)
Ver Fingoi, Xornadas de Artes Escénicas
Escola de Teatro Valle-Innova: Próxima estación, texto Alberto Dosil
Referencias varias:
- B. Y., “Valle-Innova estrena una tragedia sobre las decisiones vitales escrita por
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Dosil”, Diario de Arousa, “O Salnés”, “A Illa/O Salnés”, 11 xuño 2011, p. 15.
Infórmase da presentación da nova peza da Escola de Teatro Valle-Innova, Próxima
estación, nos xardíns da Casa Museo de Vilanova de Arousa.
- L. R., “Tarde de teatro y ayuda al Proyecto Hombre por una entrada de 6 euros”,
Diario de Arousa, “Cambados”, 10 decembro 2011, p. 11.
Anúnciase a representación da obra Próxima estación da Escola de Teatro Valle-Innova,
que terá lugar no Auditorio da Xuventude de Cambados. Indícase que os beneficios irán
destinados a Proxecto Home.
Vanesa Sotelo e Manu Paz, Umoría de cardiopatías ambulantes, composto por Vanesa
Sotelo e Manu Paz
Ver Cangas, XXVIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo
Volta e Dálle Teatro: Menciñeiros, texto Álvaro Cunqueiro, adaptación Lucho
Penabade, dirección Lucho Penabade e Comba Campoy
Referencias varias:
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 7 decembro 2011, p. 54.
Entre outras actividades, alúdese á posta en escena da obra Menciñeiros, de Volta e
Dálle Teatro no Centro Sociocultural de Riotorto.
Xerpo Cultural: M.O.R.G.U.E (Mentres o recordo garde un enigma), dirección Irene
Moreira
Referencias varias:
- N. Álvarez, “Xerpo Cultural, pasión por el teatro”, Faro de Vigo, “Festas do Cristo de
Porriño”, “Especial”, 24 setembro 2011, p. 14.
Dá conta da montaxe M.O.R.G.U.E (Mentres o recordo garde un enigma), da compañía
Xerpo Cultural, no Teatro Arte Livre de Vigo.
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III.4.2.2. GRUPOS ESCOLARES, DE ASOCIACIÓNS E
AGRUPACIÓNS VARIAS
Achádego Teatro (1): As alegres comadres de Windsor, dirección Antón Sampaio
Ver Agustín Magán, Xº Festival de teatro afeccionado
Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
Ver Cidade de Lugo, IXª Mostra de Teatro
Ver San Andrés de Comesaña, Vª Mostra de Teatro Afeccionado
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 10 xuño 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Gustavo Freire de
Lugo da obra As alegres comadres, de Achádego Teatro.
- Marta Lorenzo, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 10 setembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, coméntase a posta en escena na Casa da Cultura do concello de
Ribas do Sil da obra As alegres comadres, de Achádego Teatro.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 11 decembro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, infórmase da posta en escena no Teatro Principal de Santiago
de Compostela da obra As alegres comadres, de Achádego Teatro.
Achádego Teatro (2): O mito de Mitra
Referencias varias:
- María Celeiro, “Actuar no San Froilán resulta moi gratificante”, El Progreso, “Fiestas
patronales 2011”, “San Froilán”, “Grupos de teatro. Apertura de puertas”, 5 outubro
2011, p. 6.
Dá conta da representación da peza O mito de Mitra, de Achádego Teatro, dentro dos
actos programados para as festas do San Froilán de Lugo.
Grupo de teatro A Adala (1): Enredos
Ver Valadouro, XXVIª Semana do Teatro
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Grupo de teatro A Adala (2): Lembranzas, texto Francisco Piñeiro
Ad Libitum: Arte-f, adaptación dun texto de Yashmina Reza, dirección Yuri Bastida
Ver Caranza, XIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Grupo de teatro Agarimo (1): A pousadeira, dirección Alejandra Abreu
Grupo de teatro Agarimo (2): Os cartos, dirección Andrés Picallo Maceiras
Ver Caranza, XIIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Aula de Teatro de A Illa (1): O enigma das tres erres
Aula de Teatro de A Illa (2): Pistas ou Pestes
áIntemperie Teatro: Domingo
Ver MOTA, VIª Mostra de Teatro Afeccionado de Ourense
Airiños: Ata que a morte nos separe, versión Esther F. Carrodeguas de Cuatro
corazones con freno y marcha atrás de Enrique Jardiel Poncela, dirección Esther F.
Carrodeguas.
Ver Caranza, XIIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Referencias varias:
- J. Gómez, “O teatro non profesional chega mellor a toda a xente”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 18 xuño 2011, contracuberta.
Realízase un breve repaso pola traxectoria profesional de Esther F. Carrodeguas e
infórmase que é a directora da peza Ata que a morte nos separe, representada por
Airiños.
- Suso Souto, “Nueva producción del grupo de teatro Airiños, el más antiguo de
Galicia”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 4 outubro 2011, p. 31.
Informa da representación da peza Ata que a morte nos separe, do grupo Airiños de
Asados, en Rianxo.
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- S. Souto, “Airiños’: cuatro generaciones sobre las tablas”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 2 novembro 2011, p. 28.
Faise un repaso pola traxectoria do grupo teatral Airiños e refírese á última peza
representada, Ata que a morte nos separe.
Alentía Teatro: Terra
Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
Grupo de teatro Alexandre Bóveda: Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda,
adaptación do texto de Xerardo Álvarez Gallego, dirección Xoán Carlos Mexuto
Ver Coruña, XIVº Certame de Teatro 2011 da
Ver Poio Escena, Ciclo de Teatro
Grupo de Teatro Municipal de Ames (1): Nunca nada de ninguén
Ver Teatrofilia, VIIIª Mostra de Teatro Amador
Referencias varias:
- M. S., “Una obra de teatro en el Día de la Violencia de Género”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 10 novembro 2011, p. 38.
Indícase que o Grupo Municipal de Teatro de Ames representará no auditorio de
Cerceda a obra Nunca nada de ninguén con motivo do Día da Violencia de Xénero.
Grupo de Teatro Municipal de Ames (2): O porvir está nos ovos
Ver Ames, Vª Mostra de Teatro Afeccionado de
Ver Roberto Vidal Bolaño, IIIº Festival de Teatro Afeccionado
Asociación Teatral Os Amigos de Malpica (1): Mañanciñas de Sol
Ver Malpica de Bergantiños, VIIª Mostra de Teatro
Asociación Teatral Os Amigos de Malpica (2): O Milagre
Ver Malpica de Bergantiños, VIIª Mostra de Teatro
Andaravía Teatro (1): Amores ceibes
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Ver Teatrofilia, VIIIª Mostra de Teatro Amador
Andaravía Teatro (2): Asemblearias
Ver Valga, Outono Teatral de
Referencias varias:
- S. Formoso, “Éxito de Andaravía en el primer pase de sus ‘Asemblearias”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 1 xuño 2011, p. 30.
Coméntase o éxito da estrea en Vedra da obra Asemblearias, de Andaravía Teatro.
- Silvia Liñares, “Cultur Patio cierra sus puertas con gran éxito”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 25 setembro 2011, p. 40.
Sinala a estrea da peza Asamblearias, de Andaravía Teatro, como parte do Ciclo Cultur
Patio da Asociación Cultural Ullán do concello de Vedra.
- C. G., “Cultura divertida ao longo e ancho da comarca”, Diario de Pontevedra,
“Diario de Caldas”, n.º 290, “Vivir en Caldas”, 16 novembro 2011, p. 5.
Infórmase, entre outras actividades, da posta en escena no Auditorio de Cordeiro, en
Valga, da obra Asemblearias, de Andaravía Teatro.
Grupo de Teatro da Biblioteca Municipal de Antas de Ulla (1): Crónica daquela escola
Ver Moraña, IVºCiclo de Teatro de
Grupo de Teatro da Biblioteca Municipal de Antas de Ulla (2): O xuízo
Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
Teatro no Aramio (1): Baile de sombras, dirección Fran Godón
Ver Agustín Magán, Xº Festival de teatro afeccionado
Teatro no Aramio (2): Divertimento
Ver Galicia, XIIª Mostra de Teatro Universitario de
Teatro no Aramio (3): Memoria de Ut
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Ver Coruña, XIVº Certame de Teatro 2011 da
Escola de Teatro Ardebullo: Unha de vaqueiros
Ver Escolas de Teatro 2011, Mostra de
Ardora Teatro: Residencial Paradiso
Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
Referencias varias:
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 22 xaneiro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Casa do Mar de San Cibrao da
obra Residencial Paradiso, de Ardora.
- Marta Lorenzo, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 10 setembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, refírese á representación na Praza da Galeguidade do concello
de Muras da obra Residencial Paradiso, de Ardora.
Teatro Artesán (1): Anxelina e o honor dun brigadier, texto Enrique Jardiel Poncela
Ver Caranza, XIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Referencias varias:
- Víctor Castro, “Teatro Artesán’ inicia hoy un maratón teatral”, El Ideal Gallego,
“Área metropolitana”, “Atalaya Mariñana”, 14 xaneiro 2011, p. 20.
Anúnciase o comezo dun maratón no auditorio de Sada coa representación da peza
Anxelina e o honor dun brigadier, da compañía Teatro Artesán. Indícase que a autoría
da obra corresponde ao escritor Enrique Jardiel Poncela.
- Víctor Castro, “Clausuradas en Ordes las ‘Jornadas conciliadoras”, El Ideal Gallego,
“Área metropolitana”, “Atalaya Mariñana”, 15 xaneiro 2011, p. 20.
Infórmase da segunda representación de Anxelina e o honor dun brigadier, montaxe da
compañía Teatro Artesán
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- Víctor Castro, “Gran triunfo del grupo ‘Teatro Artesán’ en Sada”, El Ideal Gallego,
“Área metropolitana”, “Atalaya Mariñana”, 19 xaneiro 2011, p. 22.
Fálase do éxito obtido por Anxelina e o honor dun brigadier, da compañía Teatro
Artesán.
Teatro Artesán (2): Cartas desde A Habana, texto e dirección Juan de Mondego
Referencias varias:
- Víctor Castro, “Teatro Artesán’ presenta ‘Cartas desde a Habana”, El Ideal Gallego,
“Área metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 19 outubro 2011, p. 20.
Alude á posta en escena da peza Cartas desde a Habana, da compañía sadense Teatro
Artesán, a partir dun texto orixinal de Juan de Mondego e da documentación de Ernesto
López Naveiras.
Teatro Artesán (3): Melocotón en almíbar
Ver Coruña, XIVº Certame de Teatro 2011 da
Grupo de Teatro Artestudio: Inshallah
Ver Coruña, Xª Mostra de Teatro Independente da
Grupo de Teatro ASCM (Asociación Sociocultural de Minusválidos): Con
premeditación e aleivosía
ASPANAS: Na procura dun soño
Referencias varias:
- C. A. Piñeiro, “Aspanas y la creatividad”, La Región, “Ciudad”, 13 outubro 2011, p.
10.
Describe a segunda gala da Asociación de Persoas con Discapacidade Aspanas, da que
salienta a representación no Auditorio Municipal de Ourense da montaxe Na procura
dun soño.
Teatro Atlántida: O amor de don Perlimpín con Belisa no xardín
Ver Cando Outono se fai Teatro, IVº Ciclo de Teatro Afeccionado
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Atrezzo Teatro: Os vellos non deben namorarse
Ver Tomiño, IIIº Mes do Teatro do Concello de
Aturuxo de Baión, O que vale unha nai
Ver Máis Teatro 2011, Ciclo
Ver Meaño, Mes do Teatro de
Aturuxo de Melpómene, Teatro Escola de Narón (1): Café, texto Susana Sánchez, Luís
García Araus e Javier García Yagüe, dirección Iolanda Muíños
Recensións:
- M. J. R., “Aturuxo de Melpómene estrea hoxe ‘Café’, a súa aposta para esta tempada”,
Diario de Ferrol, “Ferrol”, 18 setembro 2011, p. 10.
Comeza dando conta da aposta para a nova tempada de Aturuxo de Melpómene, Café,
con textos de Javier G. Yagüe, Susana Sánchez e Luís García-Araus e dirixido por
Iolanda Muíños. Continúa tratando do proceso de selección de textos para pór en
representación e a seguir achega o argumento: un mundo no que o café é unha perigosa
droga da que a protagonista ten unha forte dependencia, unha metáfora da drogadicción
en clave de humor. Logo fala da montaxe da obra e a súa adaptación, da que a directora,
de quen se salienta a súa profesionalidade, di que foi o máis difícil debido aos múltiples
espazos para levar a escena. Xa para rematar, comenta como xurdiu o grupo e trata
aspectos de coordinación interna, deixando constancia de que traballan baixo
democracia, tomando todas as decisións en grupo.
Aturuxo de Melpómene, Teatro Escola de Narón (2): Non todos os ladróns veñen por
mal, texto Dario Fo
Ver Caranza, XIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Ver Outes, Outono Teatral de
Ver Sada, VIIª Mostra de Teatro Afeccionado
Referencias varias:
- S. S./J. M. R., “O Aturuxo pondrá en escena una obra de Darío Fo”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Muxía”, 10 decembro 2011, p. 35.
Infórmase que a compañía O Aturuxo de Melpómene presentou en Muxía a obra Non
todos os ladróns veñen por mal, de Darío Fo.
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Baluros de Castro de Rei: Vaise pechar outra casa máis, texto Julio Pita Muinelo
Recensións:
- Cristina Pérez, “Vaise pechar outra casa máis’, 30 anos despois en Castro de Rei”, El
Progreso, “A Chaira”, 10 agosto 2011, p. 10.
Dise que Os Baluros de Castro de Rei volven poñer en cartel a obra Vaise pechar outra
casa máis trinta anos despois da súa estrea. Achéganse os nomes dos actores
participantes, de quen se di que só uns poucos son novas caras, e saliéntase o traballo
realizado en grupo. Remátase falando da historia do texto, escrito por Julio Pita
Muinelo, da primeira representación, en 1978, e dos distintos escenarios que ten
percorrido.
Referencias varias:
- Lara Lozano, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 15 agosto 2011, p. 54.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Praza Maior de Castro de Rei da
obra Vaise pechar outra casa máis, d’Os Baluros de Castro de Rei.
Bartoleta Teatro: Yerma, texto Federico García Lorca, dirección Helga Méndez
Ver Caranza, XIIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Batán (1): A forza dos soños
Referencias varias:
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 23 outubro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, refírese á representación da obra A forza dos soños, do grupo
teatral O Batán.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 11 decembro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, infórmase da posta en escena en Vilaronte (Foz) da obra A
forza dos soños, do grupo teatral O Batán.
Batán (2): Apariencias
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Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 12 xuño 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Centro Cultural e Recreativo de
Vilalba da obra Apariencias, d’O Batán.
Boqueixón, Agrupación de Teatro Xuvenil de: Romeo e Xulieta
Referencias varias:
- S. F., “Teatro, cursos de formación y viajes para la programación boqueixanesa”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 14 xaneiro 2011, p. 37.
Alúdese á representación en Teo da obra Romeo e Xulieta, da Agrupación de Teatro
Xuvenil de Boqueixón.
O Bordelo de Cervo (1): O espello do prestamista
Ver Caranza, XIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
O Bordelo de Cervo (2): Querencia
Ver Asociación de Mulleres “Amistad”, XVIº Mes do Teatro da
Bradomín Teatro: Levadas polo vento, dirección Gustavo G. Dieste
Ver Caranza, XIIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Referencias varias:
- Suso Souto, “Teo Cardalda pondrá voz a poemas musicados de Valle”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 4 outubro 2011, p. 31.
Comenta as décimo terceiras xornadas de homenaxe a Valle Inclán, organizadas polo
concello da Pobra e a Asociación de Amigos do Museo Valle-Inclán. Entre as
actividades que comprenden as xornadas, destaca a montaxe Levadas polo vento, de
Bradomín Teatro.
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- Teresa Miñán, “Las jornadas de homenaje a Valle-Inclán llenaran de actos el
municipio hasta el 31 de octubre”, Diario de Arousa, “O Barbanza”, “A Pobra”, 4
outubro 2011, p. 23.
Presenta as décimo terceiras Xornadas de Homenaxe a Ramón María del Valle-Inclán
no Museo Valle-Inclán de A Pobra do Caramiñal. Salienta a montaxe Levadas polo
vento, de Bradomín Teatro.
- M. A., “Carredano presenta en A Pobra ‘Anacaona. El fin de una raza”, Diario de
Arousa, “O Barbanza”, 23 outubro 2011, p. 22.
Nomea a estrea de Levadas polo vento, unha peza do grupo de teatro Bradomín.
Teatro de Cadaquen (1): Jalisian Alternatif Spors
Teatro de Cadaquen (2): Jás
Caldemiños: A carreira do Manoel
Ver Tui, IIª Semana de Teatro Afeccionado de
Candea Teatro: Os cravos de prata
Ver MOTA, VIª Mostra de Teatro Afeccionado de Ourense
Ver Entre Culturas, IIº Festival
Escola Municipal de Artes Escénicas de Cangas: C@ntos rodados, dirección Casilda
Alfaro
Ver Cangas, XXVIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo
Asociación de Amigos da Feira de Castro de Rei: Recobrou o sorriso Eleuterio
Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
Referencias varias:
- C. P. R., “El grupo de teatro de Amigos da Feira debuta hoy sobre los escenarios”, El
Progreso, “A Chaira”, 6 xaneiro 2011, p. 16.
Anúnciase a representación de Recobrou o sorriso o Eleuteiro do grupo de teatro da
Asociación de Amigos da Feira de Castro de Rei.
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- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 30 xaneiro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, refírese á representación no Teleclube de Castro de Rei da obra
Recobrou o sorriso o Eleuterio, da Asociación de Amigos da Feira de Castro de Rei.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 13 novembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, infórmase da representación na Casa da Cultura de San Cibrao
da obra Recobrou o sorriso o Eleuterio, da Asociación de Amigos da Feira de Castro de
Rei.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 3 decembro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, faise eco da representación no Centro Sociocultural de
Mosteiro (Pol) da obra Recobrou o sorriso o Eleuterio, da Asociación de Amigos da
Feira de Castro de Rei.
Catoira, Escola Municipal de Teatro de: A Chave, texto Alberto Dosil, dirección
Fátima Rey
Referencias varias:
- M. Angueira, “El teatro acumula protagonismo en la Romería Vikinga”, Diario de
Arousa, “Ulla-Umia”, 27 xullo 2011, p. 20.
Dáse conta da representación nas Torres do Oeste de Catoira da peza teatral A Chave e
indícase que foi creada por Alberto Dosil e resultou gañadora no certame bianual
Romería Vikinga.
- M. Angueira, “Las mujeres vikingas también reclaman igualdad”, Diario de Arousa,
“Ulla-Umia”, 2 agosto 2011, p. 20.
Indícase que esta obra resultou gañadora en 2010 do premio bianual de teatro Romería
Vikinga.
- M. Angueira, “A Chave, un pueblo que lucha por la libertad”, Diario de Arousa,
“Ulla-Umia”, 3 agosto 2011, p. 24.
Sinálase que A Chave foi escrita por Alberto Dosil e que se representará ao longo de
varias noites nas Torres do Oeste de Catoira.
- M. Angueira, “Que carallo ten Catoira?”, Diario de Arousa, “Especial LI Romaría
Vikinga Catoira”, 6 agosto 2011, p. 26.
Saliéntase que a peza teatral A Chave, da autoría de Alberto Dosil, ten un final
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sorprendente. Coméntase ademais que está dirixida por Fátima Rey e que o elenco da
peza está formado por medio cento de actores catoirenses afeccionados.
- M. Angueira, “A Escola Municipal impulsa o teatro como dinamizador social e
cultural de Catoira”, Diario de Arousa, “Especial LI Romaría Vikinga Catoira”, 6
agosto 2011, p. 27.
Coméntase que a Escola Muncipal de Teatro de Catoira é a encargada de poñer en
escena a peza A Chave, baixo a dirección de Fátima Rey.
Os Chaos da Balada: O ferreiro de Satán
Ver Arzúa, Ciclo de Teatro Afeccionado no Outono
Teatro Charamela (1): O achado do castro
Ver Aguiño, IIIª Mostra de Teatro Afeccionado Francisco Lorenzo Mariño
Teatro Charamela (2): Pola nosa culpa
Chirlomirlo: O Zarandallo
Ver Tui, IIª Semana de Teatro Afeccionado de
Chumpá Teatro: Volvo en cinco minutos, dirección Francisco Rei
Taller de Teatro Clámide: Os fillos artificiais, texto Joaquín Abati e Federico Reparaz,
dirección Julio García
Ver Estrada, IIIº Certame de Teatro Afecionado da
Comediantes anónimos: Morra o conto, texto Heidi Kühn Bode, dirección Fran
Paredes
Grupo de Teatro do Centro Sociocultural de Conxo (1), con O aniversario de Chejov
Ver Educación, Teatro (é) Educación, IVº Ciclo de Teatro Comunitario
Grupo de Teatro do Centro Sociocultural de Conxo (2): Os traballos de Hércules,
dirección Lucas Herrador
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Cordelia, Aula de Teatro da Universidade de Ourense: Bernarda, represión ou
liberdade
Ver MITEU, XVIª Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego
Aula de Teatro da Universidade da Coruña: Nunca durmo, texto Rubén Ruibal
Ver Galicia, XIIª Mostra de Teatro Universitario de
Ver Coruña, Festival Internacional de Teatro Universitario da
Ver MITEU, XVIª Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego
Corpórea Troupe: O primeiro de todo, mandarei cortar esa avenida de Cerdeiras
Ver Máis Teatro 2011, Ciclo
Agrupación teatral de Covas: Unha rosa é unha rosa, texto Suso de Toro
Grupo de teatro Os da Coviña: A casa dos afogados
Ver Teatrarte 2011
Crucia Teatro: O pinchazo de Vanesa, texto J. Mathias, dirección J. M. Cabana
Ver Caranza, XIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Devanceiro Teatro: Preguntas sobre o meu pai
Ver Domingos de Melpómene, Ciclo de Teatro Os
Diagonal Teatro: Xente interesante en Terranova, textos adaptados por Xurxo Barcala e
Roberto Leal
Ver Galicia, XIIª Mostra de Teatro Universitario de
Fundación Down Galicia (1): Ghastas Pista?
Fundación Down Galicia (2): Romeo e Xulieta
Enlata Teatro: Ubú
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Ver Galicia, XIIª Mostra de Teatro Universitario de
Enxebre Teatro: Ataque verbal
Referencias varias:
- Teresa Miñán, “El grupo de teatro Enxebre prepara la celebración del mercado
tradicional”, Diario de Arousa, “O Grove”, 18 outubro 2011, p. 13.
Informa da posta en escena da peza Ataque verbal, da compañía Enxebre.
Grupo Teatral EQUUS: Matrimoniadas
Referencias varias:
- J. M. R., “El grupo Equus trae hoy a Olveira ‘Matrimoniadas”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 1 outubro 2011, p. 37.
Faise eco da representación da peza Matrimoniadas, do grupo Equus, na Casa da
Cultura de Olveira, en Dumbría.
Espazo aberto: Poema visual-morea de ratos
Ver Escolas de Teatro 2011, Mostra de
Obradoiro de Ester Movilla: Aquí non paga ninguén
Ver Teatradías 2011
Esther F. Carrodeguas: Collage
Estrada, Grupo Xuvenil da Escola Municipal de Teatro da: O principiño
Ver Estrada, IIIº Certame de Teatro Afecionado da
Referencias varias:
- H. N., S. F. e M. C., “Teatro, música y fervor religioso para acabar la primavera”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 17 xuño 2011, p. 34.
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Infórmase de que a Escola Municipal de Teatro da Estrada fará unha triple función para
amosar o traballo do alumnado, coas montaxes das pezas Revolto de vinganza amarga
con xarope de clown, A verdadeira historia da princesa Brancaneves e O Principiño.
Estrada, Grupo de Adultos da Escola Municipal de Teatro da (1): A ruleta rusa
Ver Estrada, IIIº Certame de Teatro Afecionado da
Referencias varias:
- F. F., “Teatro Clámide celebra su XXX aniversario con una gran gala y seis
representaciones”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 13 setembro 2011, p. 09.
Dá conta das actividades que terán lugar na gala de celebración do XXX aniversario do
Teatro Clámide, entre as que se inclúen as representacións A ruleta rusa, de Chejov,
pola Escola de Teatro da Estrada, O canto do cisne, con textos de Chéckhov, e A máis
forte, con textos de August Strindberg, por Iliria Teatro; O cego de Fornelos, de Daniel
Varela Buxán, por O Noso Lar; Soños a gran escala, de Alberto Dosil, por Pixela; e
Memorias da árbore da noite triste, de Fátima Rey, pola Escola de Teatro Valle-Inclán.
Estrada, Grupo de Adultos da Escola Municipal de Teatro da (2): Revolto de vinganza
amarga con xarope de clown
Ver Estrada, IIIº Certame de Teatro Afecionado da
Referencias varias:
- H. N., S. F. e M. C., “Teatro, música y fervor religioso para acabar la primavera”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 17 xuño 2011, p. 34.
Infórmase de que a Escola Municipal de Teatro da Estrada fará unha triple función para
amosar o traballo dos alumnos, coas montaxes das pezas Revolto de vinganza amarga
con xarope de clown, A verdadeira historia da princesa Brancaneves e O Principiño.
Grupo de Teatro da Facultade de Ciencias da Educación: Ubú no horteiro
Ver Educación, Teatro (é) Educación, IVº Ciclo de Teatro Comunitario
Escola de Teatro Os Falcatrueiros (1): O tanatorio
Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
Referencias varias:
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- S. L., “Falcatrueiros programa teatro, poesía y pintura por el Día das Letras Galegas”,
El Progreso, “Comarcas”, 10 maio 2011, p. 13.
Coméntase que a Escola de Teatro Os Falcatrueiros estreará as pezas O tanatorio e
Que? Nada no Centro Sociocultural de Monterroso.
Escola de Teatro Os Falcatrueiros (2): Que? Nada
Referencias varias:
- S. L., “Falcatrueiros programa teatro, poesía y pintura por el Día das Letras Galegas”,
El Progreso, “Comarcas”, 10 maio 2011, p. 13.
Coméntase que a Escola de Teatro Os Falcatrueiros estreará as pezas Que? Nada e O
tanatorio no Centro Sociocultural de Monterroso.
Teatro da Falúa: A onda
Ver Galicia, XIIª Mostra de Teatro Universitario de
Faro de Pico da Roda: Dous paxaros dun tiro
Referencias varias:
- Lara Lozano, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 1 setembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Cine-Teatro de Ribadeo da obra
Dous paxaros dun tiro, de Faro de Pico da Roda.
Faro Miño: Crise, suma e segue
Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
Ver Chantada, XXIª Mostra de Teatro Popular Maruxa Villanueva
Referencias varias:
- X. L. Q., “El grupo teatral de Chantada Faro Miño representa hoy ‘Crise e segue”, El
Progreso, “Ribeira Sacra”, 5 novembro 2011, p. 15.
Informa da posta en escena en Sober da peza Crise, suma e segue, do grupo Faro Miño,
como parte da programación cultural do concello durante o outono.
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Teatro Universitario Ferrolán: O invisible espectro da vellez e a serena superación do
éxito, dirección Gonzalo Guerreiro
Ver Coruña, Festival Internacional de Teatro Universitario da
Grupo de teatro do IES Ferrolterra: Os vellos non deben de namorarse
Asociación Fervellasverzas: Dereita-Esquerda
Referencias varias:
- C. G., “Obradoiros, música e teatro no programa de Nadal de Moraña”, Diario de
Pontevedra, “Diario de Caldas”, n.º 294, “Vivir en Caldas”, 14 decembro 2011, p. 4.
Apúntase que, entre os actos previstos polo Concello de Moraña para a programación
do Nadal, se atopa a representación da peza teatral Dereita-Esquerda, da Asociación
Fervellasverzas.
Asociación FESAN de Santiago de Compostela: Os vellos non deben de namorarse
Ver Teatrofilia, VIIIª Mostra de Teatro Amador
Grupo de Educación Primaria do Colexio de Fingoi: En ruinas?
Ver Fingoi, Xornadas de Artes Escénicas
Grupo de teatro Fonte da Tella (1): O día da nai
Grupo de teatro Fonte da Tella (2): Os pintores non teñen recordos, texto Darío Fo
Aula de Teatro do CPI Fonte Díaz de Touro, a Escola Municipal de Teatro de Palas de
Rei, a Aula de Teatro do CPI de Vedra e a Escola Municipal de Teatro de Laxe: A illa
amarela
Ver Touro, IIª Festa do Teatro de
Fontevella, Os vellos non deben de namorarse... das mozas novas
Ver Baiona, Iª Mostra de Teatro Afeccionado de
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Ver Porriño, Teatro no Outono do
Garelia Teatro: Medievalia
Ver Atracción Teatral V
Referencias varias:
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 22 outubro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Centro Social de Fingoi (Lugo)
da obra Medievalia, de Garelia Teatro.
Gargallada (1): A última cinta de Krapp
Ver Daniel Cortezón, VIIª Mostra de Teatro Afeccionado
Referencias varias:
- J. C., “Intento que la gente se entretenga y que yo también lo pase bien”, La Región,
“Valdeorras”, 24 marzo 2011, p. 24.
Entrevístase ao actor Gabriel Prada Rodríguez con motivo da estrea no Teatro Lauro
Olmo do Barco da obra A última cinta de Krapp, versionada pola compañía Gargallada
Teatro.
Gargallada (2): Non me chames cariño se non o sintes
Ver Caranza, XIIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Iliria Teatro (1): A máis forte, texto August Strindberg
Referencias varias:
- F. F., “Teatro Clámide celebra su XXX aniversario con una gran gala y seis
representaciones”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 13 setembro 2011, p. 09.
Dá conta das actividades que terán lugar na gala de celebración do XXX aniversario do
Teatro Clámide, entre as que se inclúen as representacións A máis forte, con textos de
August Strindberg, e O canto do cisne, con textos de Chéckhov, por Iliria Teatro; O
cego de Fornelos, de Daniel Varela Buxán, por O Noso Lar; Soños a gran escala, de
Alberto Dosil, por Pixela; A ruleta rusa, de Chékhov, pola Escola de Teatro da Estrada,
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e Memorias da árbore da noite triste, de Fátima Rey, pola Escola de Teatro ValleInclán.
Iliria Teatro (2): O canto do cisne, texto Antón Chékhov
Referencias varias:
- F. F., “Teatro Clámide celebra su XXX aniversario con una gran gala y seis
representaciones”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 13 setembro 2011, p. 09.
Infórmase das actividades que terán lugar na gala de celebración do XXX aniversario do
Teatro Clámide, entre as que se inclúen as representacións O canto do cisne, con textos
de Chéckhov, e A máis forte, con textos de August Strindberg, por Iliria Teatro; O cego
de Fornelos, de Daniel Varela Buxán, por O Noso Lar; Soños a gran escala, de Alberto
Dosil, por Pixela; A ruleta rusa, de Chékhov, pola Escola de Teatro da Estrada, e
Memorias da árbore da noite triste, de Fátima Rey, pola Escola de Teatro Valle-Inclán.
In Bocca al Lupo Teatro: Camiños do Pracer, dirección Lola Fernández e Sonia
Fernández
Ver Cidade de Lugo, IXª Mostra de Teatro
Teatro Solidario As Ínsuas: O nobelo
Ver Fingoi, Xornadas de Artes Escénicas
Grupo de teatro Intermoi: Para vir a esta romaría non hai que pagar entrada
Ver Moaña, Noites de Teatro Afeccionado de
Lambríaca Producións: Os clocló. A arte de vivir pola cara
Ver Tomiño, IIIº Mes do Teatro do Concello de
Escola Municipal de Teatro de Laxe: Fillas da néboa, dirección Alfonso García.
Ver Caranza, XIIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Leña Verde Teatro: Un heroe?
Referencias varias:
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- Cristina Arias, “La asociación Leña Verde de Pol crea su primer grupo de teatro”, El
Progreso, “A Chaira”, 8 setembro 2011, p. 14.
Refírese á decisión da asociación cultural Leña Verde de Pol de crear un grupo de
teatro. A seguir trata da formación do grupo e de aspectos organizativos e, finalmente,
comenta que se estreará coa representación Un heroe?
Grupo de Teatro Na Lúa: Os gatos solidarios
Ver Educación, Teatro (é) Educación, IVº Ciclo de Teatro Comunitario
Grupo de Teatro Lúa Chea (1): Corazón, corazón, texto Arsenio López
Grupo de Teatro Lúa Chea (2): Haberá voda?, adaptación dunha obra de Daniel Varela
Buxán, dirección Manuel Solla Barragáns
Ver Poio Escena, Ciclo de Teatro
Aula de Teatro da USC-Lugo: O círculo de xiz, adaptación da obra O círculo de xiz
caucasiano, de Bertolt Brecht; dirección Alberte Cabarcos
Ver Coruña, Festival Internacional de Teatro Universitario da
Ver FITEU, XVIIº Festival Internacional de Teatro Universitario da Universidade de
Santiago de Compostela
Ver MITEU, XVIª Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego
A Mámoa Teatro: A casa dos líos
Asociación Cultural Manicómicos (1): Aparentemente
Asociación Cultural Manicómicos (2): Mostra colectiva
Ver Escolas de Teatro 2011, Mostra de
Escola de teatro da Asociación Teatro do Mar (1): Unha axencia de viaxes un tanto
especial
Ver En clave de teatro, Ciclo
Escola de teatro da Asociación Teatro do Mar (2): Xoana sen medo
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Ver En clave de teatro, Ciclo
Maraña Teatro, Encontros enguedellados
Ver Cañiza, Iª Mostra de Teatro Afeccionado da
Marañao Teatro: Ópera pánica (cabaré tráxico), adaptación da obra de Alejandro
Jodorowsky, dirección Fernando González
Ver Agustín Magán, Xº Festival de teatro afeccionado
Ver MOTA, VIª Mostra de Teatro Afeccionado de Ourense
Ver Terras do Orcellón, Vª Mostra de Teatro Afeccionado
Asociación Teatral Mariñán: Amor filial
Ver Betanzos, IIº Encontro de Teatro Afeccionado de
Ver Caranza, XIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Ver Sada, VIIª Mostra de Teatro Afeccionado
Maruxía, grupo teatral do Clube de Xubilados e Pensionistas de Portonovo: A primeira
a escoba, a segunda a señora
Referencias varias:
- T. M., “La asociación vecinal de Adina organiza hoy la tercera edición de la ‘Festa do
Magosto”, Diario de Arousa, “Sanxenxo”, 13 Novembro 2011, p. XVI.
Coméntase que a celebración da terceira xornada da “Festa do Magosto” na nova Casa
da Cultura de Adina contou coa representación por parte do grupo teatral Maruxía da
peza A primeira a escoba, a segunda a señora.
Máscara Producións: Gordechas
Max Teatro: Arte-F
Ver Atracción Teatral V
Menudo Grelo: O segredo do tío Sanfona, adaptación Pepablo Patinho, dirección
Montse Piñón
Ver Caranza, XIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
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Mequetrefes Teatro: Do día que meus pais me plantaron nunha maceta
Ver Estrada, IIIº Certame de Teatro Afecionado da
Ver Galicia, XIIª Mostra de Teatro Universitario de
Mesturanzas: A voltas co C.I.
Ver Tui, IIª Semana de Teatro Afeccionado de
Metátese Teatro: O país da auga, dirección Alfonso García Penas
Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
Grupo teatral Mixturas: O testamento do tío Nacho
Ver Narón, IIªMostra de Teatro Amador de
Moaña, Grupo de teatro da Asociación de Mulleres de: Efémero
Ver Moaña, Noites de Teatro Afeccionado de
Aula de Teatro do Concello de Moraña: Dereita-Esquerda
Ver Moraña, IVº Ciclo de Teatro de
Colectivo Morea: Radio Carqueixa Onda Curta
Grupo de Teatro Municipal de Muros: Ceg@s
Ver Ames, Vª Mostra de Teatro Afeccionado de
Ver Teatrofilia, VIIIª Mostra de Teatro Amador
Escola Municipal de Teatro de Muxía: Tres historias rusas, texto Antón Chéjov,
dirección Artur Trillo
Teatro Muxicas: Historia dunha banca privada, adaptación da obra de Friedrich
Dürrenmatt, dirección Tito Asorey
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Grupo de teatro N+1: O Ascensor
Ver Teatradías 2011
Teatro Escola de Narón: Pasatempo: un banco, unha farola, un parque
Ver Coruña, Festival Internacional de Teatro Universitario da
Ver Domingos de Melpómene, Ciclo de Teatro Os
Ver Escolas de Teatro 2011, Mostra de
Navia Teatro Escola: O mundo escuro
Ver Cando Outono se fai teatro, IVº Ciclo de Teatro Afeccionado
Negreira, Escola Municipal de Teatro de: Vida e Obra de Xan dos Bolos Crus
Referencias varias:
- M. M. G., “Negreira se vuelca con el teatro con ocho funciones”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 24 abril 2011, p. 37.
Infórmase de que, entre as obras que se representarán no Auditorio de Negreira, se atopa
Vida e Obra de Xan dos Bolos Crus, a cargo da Escola Municipal de Teatro de
Negreira.
Noia, Grupo de Teatro do Liceo de: Smóking
Ver Aguiño, IIª Mostra de Teatro Afeccionado Francisco Lorenzo Mariño
Referencias varias:
- M. G., “Fin de semana de teatro en Noia y Porto do Son”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 21 xaneiro 2011, p. 30.
Anúnciase a representación no coliseo Noela de Smóking, do grupo de teatro do Liceo
de Noia.
- Manuel Gil, “No nos sentimos muy arropados por los ayuntamientos”, El Correo
Gallego, “Especial fiestas”, “Noia”, 24 abril 2011, p. 36.
Reprodúcense as verbas do director do grupo de teatro do Liceo de Noia, Ramón
Carredano Cobas, lamentando que os concellos da comarca non os teñan en conta á hora
de incluír a súa montaxe Smóking nas súas programacións culturais.
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Noite Bohemia: Electra
Ver IIº Ciclo de Teatro Xuvenil
Ver Coruña, Xª Mostra de Teatro Independente da
Non si? Teatro (1): Anunciación da morte da sardiña por parte do alcalde do antroido
Non si? Teatro (2), Ubú Rei
Ver Cañiza, Iª Mostra de Teatro Afeccionado da
Ver MOTA, VIª Mostra de Teatro Afeccionado de Ourense
Nova Escena Teatro: A herdanza da tía Constanza, texto Juan Carlos Hernández,
dirección e adaptación Xoán Carlos Laxe
Ver Cidade de Lugo, IXª Mostra de Teatro
Referencias varias:
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 27 novembro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, infórmase da posta en escena no Auditorio Municipal de
Escairón da obra A herdanza da tía Constanza, a cargo da compañía Nova Escena
Teatro.
O mellor de cada casa: Galicia miña nai
O Noso Lar. Asociación de Amas de Casa e Consumidores de Vilagarcía: O cego de
Fornelos, texto Daniel Varela Buxán.
Referencias varias:
- F. F., “Teatro Clámide celebra su XXX aniversario con una gran gala y seis
representaciones”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 13 setembro 2011, p. 09.
Dá conta das actividades que terán lugar na gala de celebración do XXX aniversario do
Teatro Clámide, entre as que se inclúen as representacións O cego de Fornelos, de
Daniel Varela Buxán, por O Noso Lar; O canto do cisne, con textos de Chéckhov, e A
máis forte, con textos de August Strindberg, por Iliria Teatro; Soños a gran escala, de
Alberto Dosil, por Pixela; A ruleta rusa, de Chékhov, pola Escola de Teatro da Estrada,
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e Memorias da árbore da noite triste, de Fátima Rey, pola Escola de Teatro ValleInclán.
Grupo de Teatro Afeccionado de Ordes: Só pasa unha vez na vida
Referencias varias:
- S. V., “A oferta cultural está a ser ampla e variada durante todo o verán”, El Correo
Gallego, “Especial fiestas”, “Ordes”, 13 agosto 2011, p. 37.
Comenta a ampla oferta cultural durante o verán en Ordes, entre a que se inclúe a
representación teatral Só pasa unha vez na vida, polo Grupo de Teatro Afeccionado de
Ordes.
- M. Mouzo, “Finalizan las actividades del Verano Cultural 2011 de Ordes”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 23 agosto 2011, p. 30.
Anuncia o final do Verán Cultural de Ordes e indica que o peche será celebrado coa
obra Só pasa unha vez na vida, polo Grupo de Teatro Afeccionado de Ordes.
- María Reis, “Ordes dice adiós a su Verán Cultural con miles de seguidores”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Comarcas”, 23 agosto 2011, p. L8.
Dise que o Verán Cultural de Ordes, que contou con actuacións de teatro, música e
monicreques, pechou coa peza Só pasa unha vez na vida, do Grupo de Teatro
Afeccionado de Ordes.
Grupo de maiores de Orro: O diario da vila
Referencias varias:
- Víctor Castro, “Orro, escenario de la III xuntanza de senderismo”, El Ideal Gallego,
“Área metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 15 xuño 2011, p. 20.
Infórmase da representación da peza O diario da vila, polo grupo de maiores de Orro
(Culleredo).
Aula de Teatro Universitaria de Ourense: Leve, a nada nas mans, texto Fernando
Dacosta, a partir de Seda, de Alessandro Baricco.
Ver Coruña, Festival Internacional de Teatro Universitario da
Ver Galicia, XIIª Mostra de Teatro Universitario de
Ver MITEU, XVIª Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego
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Referencias varias:
- María Mouriño, “Todo para el público infantil”, La Región, “Ourense”, “Festas de
Ourense”, “Crónica”, 23 xuño 2011, p. 8.
Dá conta dunha serie de actividades que tiveron lugar no parque ourensán Barbaña,
entre elas a adaptación do grupo Maricastaña, da Aula de Teatro Universitaria, de Leve,
a nada entre as mans.
Pandemia: O penúltimo tren, texto José Prieto, dirección Montse Piñón
Ver Caranza, XIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Parápono Teatro: O reo
Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
Ver Cidade de Lugo, IXª Mostra de Teatro
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 12 xuño 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Centro Social de Merille (Ourol)
da obra O Reo, de Parápono Teatro.
- Rubén de Rosende, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 17 setembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, infórmase da representación na Casa da Cultura de Castro de
Rei da obra O Reo, de Parápono Teatro.
Teatro Parrocha (1): Medea
Referencias varias:
- Marta Becerra, “Vidas con muchas letras”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”, 12
marzo 2011, p. 9.
Coméntase a posta en escena no Auditorio Gustavo Freire de Lugo da obra Medea, de
Teatro Parrocha.
Teatro Parrocha (2): Miles Gloriosus

341

Ver Coruña, Xª Mostra de Teatro Independente da
Referencias varias:
- Marta Becerra, “Vidas con muchas letras”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”, 12
marzo 2011, p. 9.
Refírese á posta en escena no Auditorio Gustavo Freire de Lugo da obra Miles
Gloriosus, de Teatro Parrocha.
Grupo teatral de Pasarela: Contos e retrancas da seguridade social
Referencias varias:
- J. Trillo, “Festival de teatro y música en la casa de cultura”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 9 xuño 2011, p. 35.
Dáse conta da posta en escena na Casa da Cultura de Vimianzo da peza Contos e
retrancas da seguridade social, a cargo do grupo teatral Pasarela.
Asociación Teatral Paso de Valverde (1): Un día no circo, texto Xavier Ramilo,
dirección Paulo Serantes
Ver Valga, Outono Teatral de
Asociación Teatral Paso de Valverde (2): Un traballo é un traballo
Ver Outono de Teatro, Ciclo de Teatro Afeccionado
Peripecia Teatro: Systema, texto David Castro
Ver Coruña, Festival Internacional de Teatro Universitario da
Grupo de teatro Pinchacarneiro (1): A comedia do orgullo
Ver Galicia, XIIª Mostra de Teatro Universitario de
Grupo de teatro Pinchacarneiro (2): O médico a paus
Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
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Referencias varias:
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 16 outubro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro de Ribadeo da obra O
médico a paus, de Pinchacarneiro.
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 23 outubro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, refírese á representación no Cine Teatro de Ribadeo dunha
obra do grupo teatral Pinchacarneiro.
Grupo de teatro Pinchacarneiro (3): A menos falsa de tódalas portas
Referencias varias:
- K. A., “La ciudad donde caben todos”, El Progreso, “Lugo”, “San Froilán 2011”, 6
outubro 2011, p. 6.
Sinala a montaxe do grupo Pinchacarneiro, A menos falsa de tódalas portas, dentro dos
actos programados con motivo das festas do San Froilán 2011, en Lugo.
Pixela: Soños a gran escala, texto Alberto Dosil
Referencias varias:
- F. F., “Teatro Clámide celebra su XXX aniversario con una gran gala y seis
representaciones”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 13 setembro 2011, p. 09.
Dá conta das actividades que terán lugar na gala de celebración do XXX aniversario do
Teatro Clámide, entre as que se inclúen as representacións Soños a gran escala, de
Alberto Dosil, por Pixela; O canto do cisne, con textos de Chéckhov, e A máis forte,
con textos de August Strindberg, por Iliria Teatro; O cego de Fornelos, de Daniel
Varela Buxán, por O Noso Lar; A ruleta rusa, de Chékhov, pola Escola de Teatro da
Estrada, e Memorias da árbore da noite triste, de Fátima Rey, pola Escola de Teatro
Valle-Inclán.
Grupo de Teatro A Pombiña: Rosenda, unha criada indecente, texto e dirección Betty
Couce
Ver Asociación de Mulleres “Amistad”, XVIº Mes do Teatro da
Ver Outono de Teatro, Ciclo de Teatro Afeccionado
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Grupo de teatro Porta Aberta: Unha experiencia relixiosa
Ver IIº Ciclo de Teatro Xuvenil
Grupo teatral Prixela: Carta de chamada
Ver Vilagarcía “Manuel Rey Posse”, Iª Semana de Teatro do Liceo Casino de
The Puntillas Teatro: Mulleres, dirección Xan Solo
Referencias varias:
- M. M. G., “El mejor teatro para Santa Comba”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 22 xuño 2011, p. 30.
Infórmase da representación no Pazo de Santiso de Santa Comba (A Coruña) da peza
Mulleres, a cargo de The Puntillas Teatro.
Queixumes: Vostede pode ser un asasino
Referencias varias:
- M. G., “Fin de semana de teatro en Noia y Porto do Son”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 21 xaneiro 2011, p. 30.
Anúnciase a representación de Vostede pode ser un asasino, do grupo Queixumes na
casa da cultura de O Son.
Quemaisten Teatro: Cinema
Ver Asociación de Mulleres “Amistad”, XVIº Mes do Teatro da
Ver Caranza, XIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Ver Daniel Cortezón, VIIª Mostra de Teatro Afeccionado
Ver Domingos de Melpómene, Ciclo de Teatro Os
Ver Educación, Teatro (é) Educación; IV Ciclo de Teatro Comunitario
Ver Outono de Teatro, Ciclo de Teatro Afeccionado
Grupo de teatro A Rabela: Miña sogra é incrible
Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
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Grupo teatral Raiolas (1): Non se chora
Referencias varias:
- C. B., “El teatro, una cita ineludible en Rois”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 29 marzo 2011, p. 28.
Fálase da aposta do Concello de Rois polo teatro e anúnciase a representación de Non se
chora, do grupo teatral Raiolas.
Grupo teatral Raiolas (2): Non volvas, Salustio, non volvas
Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
Rebuldeira Teatro: Comedia bífida
Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
Referencias varias:
- Yolanda Queija, “Rebuldeira Teatro representará el próximo sábado en Ribadeo
‘Comedia Bífida”, El Progreso, “Sarria”, 15 setembro 2011, p. 18.
Dise que Rebuldeira Teatro representará a súa peza Comedia bífida no cine teatro de
Ribadeo.
Rosaura, Aula de Teatro Universitaria de Ourense: O Teatro, onde?
Ver MITEU, XVIª Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego
Asociación A Ruada: O achado do castro
Ver Ruada, IIas Xornadas de Teatro da Asociación Cultural A
Compañía Municipal de Teatro de Sada: Farsa Plautina, dirección Isabel Vázquez
Asociación San Fins de Rebordáns: Ollo cos estudantes
Ver Tui, IIª Semana de Teatro Afeccionado de
Grupo de teatro do IES A Sangriña: A raíña Catarina e as súas fillas
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Ver Miño, Vª Mostra de Teatro non Profesional do
Aula de Teatro de Sarria: O velorio
Ver Chantada, XXIª Mostra de Teatro Popular Maruxa Villanueva
Referencias varias:
- Yolanda Queija Urbai, “El Aula de Teatro de Sarria representará sus obras por toda la
provincia de Lugo”, El Progreso, “Sarria”, 23 agosto 2011, p. 10.
Anúncianse próximas funcións das obras O velorio e Comedia bífida, que a Aula de
Teatro de Sarria porá en escena en distintos emprazamentos da xeografía galega.
Coméntase tamén a recente creación da asociación Rebuldeira Teatro por parte dos
membros do grupo teatral.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 16 outubro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, infórmase da representación no Teatro do Saviñao da obra O
velorio, da Aula de Teatro de Sarria.
Seisollos Teatro: Deixar na terra algo de min
Referencias varias:
- T. M., “El Concello celebra las Letras Galegas con dos obras de teatro sobre los
poemarios de Pereiro”, Diario de Arousa, “O Grove”, 20 maio 2011, p. 23.
Dáse conta da representación na Casa da Cultura de San Vicente do Grove da peza
Deixar na terra algo de min, de Seisollos Teatro, dentro dos actos programados con
motivo do Día das Letras Galegas.
Os sigillatos galaicos: Feeling Good
Ver Galicia, XIIª Mostra de Teatro Universitario de
Referencias varias:
- Rocío Cortés Galdo, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El
Progreso, “Vivir”, “Ocio”, 19 decembro 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Salón Teatro de Santiago de
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Compostela da obra Feeling Good, a cargo da compañía Os sigillatos galaicos.
Grupo de Teatro O Tarabelo: Tocounos a Primitiva
Grupo de Teatro Tarantela: O cadáver do señor García
TeatroCrea (1): Encaixes de vida
Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
Referencias varias:
- Lara Lozano, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 9 xullo 2011, p. 70.
Entre outras actividades, alúdese á representación na Casa do Concello do Páramo da
obra Encaixes de vidas, de TeatroCrea.
TeatroCrea (2): Retratos
Ver Vila de Sarria, Iª Semana de Teatro Popular
Tira e Afloxa Teatro: A tecedeira do Xestal
Ver Teatrofilia, VIIIª Mostra de Teatro Amador
Tolemia, Universidade de Santiago de Compostela: Versión 2.0, texto de creación
colectiva, dirección Beatriz Bravo
Ver Galicia, XIIª Mostra de Teatro Universitario de
Ver Poio Escena, Ciclo de Teatro
Tremoia Teatro: Hildegart, texto Borja Ortiz de Gondra, dirección Luis González
Ramos
Grupo de teatro da Universidade Laboral de Ourense: Secuestrei á profesora,
dirección Matilde Vázquez Iglesias
Ver MOTA, VIª Mostra de Teatro Afeccionado de Ourense
Aula de Teatro da USC (1): O cabaleiro de Olmedo
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Referencias varias:
- Rocío Cortés Galdo, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El
Progreso, “Vivir”, “Ocio”, 20 decembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a estrea da obra O cabaleiro de Olmedo, pola Aula
de Teatro da Universidade de Santiago de Compostela, no Salón Teatro de Santiago de
Compostela.
Aula de Teatro da USC (2): Hoxe empezamos a falar
Referencias varias:
- Camilo Franco, “Os tempos estanse indignando”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Santiago”, “Vai por aí”, 21 outubro 2011, p. 8.
Dáse conta da representación no Pazo de Fonseca da peza Hoxe empezamos a falar, da
Aula de Teatro da Universidade de Santiago de Compostela.
Grupo Teatro Vai Avante: A birra do morto
Ver Entre Culturas, IIº Festival
Valacar: Á espera de Godot, texto Samuel Beckett, adaptación e dirección Manuel
Lourenzo
Asociación Municipal de Teatro de Valga: O bulto negro
Referencias varias:
- C. B., “El teatro, una cita ineludible en Rois”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 29 marzo 2011, p. 28.
Fálase da aposta do Concello de Rois polo teatro e anúnciase a representación d’O bulto
negro, da Asociación Municipal de Teatro de Valga.
Escola de Teatro Valle-Innova: Encontros con Asorey
Velaí Vai: Casamento concertado
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Ver Chantada, XXIª Mostra de Teatro Popular Maruxa Villanueva
Vichelocrego Teatro: A visita da vella dama
Ver Miño, Vª Mostra de Teatro non Profesional do
Aula de Teatro Universitario de Vigo: Zápping, adaptación de textos de Euloxio R.
Ruibal, Bernard Marie Koltés e Lois Pereiro; dirección Pepa Barreiro
Ver Coruña, Festival Internacional de Teatro Universitario da
Ver MITEU, XVIª Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego
Escola de Teatro Municipal de Vilalba (1): A desaparición de Wendy
Referencias varias:
- M. R., “A escola municipal de teatro de Vilalba fará varias representacións”, El
Progreso, “A Chaira”, 8 xuño 2011, p. 11.
Infórmase de que a Escola de Teatro Muncipal de Vilalba porá en escena as obras
Anacos, retallos... e demais familia; A desaparición de Wendy e Limiares.
Escola de Teatro Municipal de Vilalba (2): Anacos, retallos... e demais familia
Referencias varias:
- M. R., “A escola municipal de teatro de Vilalba fará varias representacións”, El
Progreso, “A Chaira”, 8 xuño 2011, p. 11.
Apúntase que a Escola de Teatro Muncipal de Vilalba porá en escena as obras Anacos,
retallos... e demais familia; A desaparición de Wendy e Limiares.
Escola de Teatro Municipal de Vilalba (3): Limiares
Referencias varias:
- M. R., “A escola municipal de teatro de Vilalba fará varias representacións”, El
Progreso, “A Chaira”, 8 xuño 2011, p. 11.
Indícase que a Escola de Teatro Muncipal de Vilalba porá en escena as obras Anacos,
retallos... e demais familia; A desaparición de Wendy e Limiares.
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- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 22 decembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Carmen Estévez de
Vilalba da obra Limiares, a cargo da Escola de Teatro Municipal desta localidade.
Grupo de teatro da Terceira Idade Os Xeitosos: Os pintores non teñen recordos
Ver Narón, IIª Mostra de Teatro Amador de
Compañía de teatro Xosé María Pérez Parallé: Estudantes buscan asistente
Zampalladas: A cabaña do tío Toño
Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
Teatro da Zarabanda (1): Letras Galegas, dirección Iolanda Díaz
Referencias varias:
- Yolanda Queija Urbay, “El grupo de teatro Zarabanda actuará en la casa de la cultura
el 12 de agosto”, El Progreso, “Sarria”, 6 agosto 2011, p. 11.
Dise que o grupo teatral Zarabanda porá en escena baixo a dirección de Iolanda Díaz a
obra Letras Galegas, sobre a festividade deste día. Coméntase que na peza se recorda o
traballo dalgúns dos homenaxeados.
- Yolanda Queija Urbay, “Teatro catalán con ADN de Sarria”, El Progreso, “Sarria”, 16
agosto 2011, p. 8.
Comeza anunciando a representación da peza Letras Galegas, polo grupo teatral
Zarabanda, con intención de reivindicar esta festividade. A continuación, fala das orixes
da formación teatral, da súa historia e dos seus compoñentes.
Teatro da Zarabanda (2): Xenitais, dirección Toño Pena
Ver Cee, XXIVª Mostra de Teatro de
Ver Valga, Outono Teatral de
Referencias varias:
- C. G., “Xenitais’ vuelve este domingo al teatro estrandense”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 12 xaneiro 2011, p. 37.
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Infórmase da representación na Estrada da obra Xenitais, da compañía Teatro de
Zarabanda e dirixida por Toño Pena. Explícase que está inspirada en Monólogos de la
vagina, de Eve Ensler.
- C .G., “Cultura divertida ao longo e ancho da comarca”, Diario de Pontevedra,
“Diario de Caldas”, n.º 290, “Vivir en Caldas”, 16 novembro 2011, p. 5.
Infórmase, entre outras actividades, da posta en escena na Sociedade Recreativa
Mercantil de Caldas, da obra Xenitais, de Teatro da Zarabanda.
- C. G., “Es madre o es hermana, es tía, amiga,... no la lastimes”, Diario de Pontevedra,
“Diario de Caldas”, n.º 293, “Vivir en Caldas”, 7 decembro 2011, p. 7.
Coméntase a representación en Valga de Xenitais, de Teatro da Zarabanda, con motivo
do Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
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III.4.3. POSTAS EN ESCENA QUE CONTINÚAN EN
CARTEL
III.4.3.1. GRUPOS ESTÁBEIS E PROFESIONAIS
Producións Acontrabutaca (1): Frantasmas, dirección e texto David Ottone e Xosé
Lueiro.
Ver Cee, Sábados Culturais do Concello de
Ver Gondomar, Mostra de Teatro de Marzo de
Ver Ponteceso 2011, XVIIIº Ciclo de Teatro
Ver Riveira, Mostra de Teatro de
Ver Teatrarte 2011
Ver Tomiño, III ºMes do Teatro do Concello de
Recensións:
- M. Angueira, “De tapeo por Cuntis entre ‘Frantasmas”, Diario de Arousa, “UllaUmia”, 24 febreiro 2011, p. 22.
Infórmase da presentación do espectáculo Frantasmas da compañía Acontrabutaca,
producido por Xosé Lueiro. Explícase que dende o punto de vista da posta en escena se
trata dunha montaxe bastante convencional que continúa coa liña “cómica absurda,
baseada nos gags” e que inclúe parodias televisivas e cinematográficas. Ofrécese un
resumo do argumento e fálase da preparación da peza na que colaborou David Ottone da
compañía Yllana.
Referencias varias:
- C. G., “Frantasmas’ llega al Principal el próximo sábado”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 18 febreiro 2011, p. 37.
Refírese á representación no Teatro Principal da Estrada da comedia Frantasmas da
compañía Acontrabutaca. Engádese que a peza está dirixida por Xosé Lueiro.
- C. G., “Frantasmas’ llega mañana al teatro de A Estrada”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 26 febreiro 2011, p. 38.
Anúnciase a representación no Teatro Principal da Estrada da comedia Frantasmas,
dirixida por Xosé Lueiro. Explícase que se basea nos gags e no humor absurdo.
- A. F., “El espectáculo ‘Fantasmas’ llega el sábado a A Guarda”, Atlántico Diario,
“Área Metropolitana”, “Baixo Miño”, 21 xullo 2011, p. 23.
Anúnciase a representación na Guarda de Frantasmas, de Producións Acontrabutaca,
dentro do programa “Camiños de Cultura” promovido pola Xunta de Galicia.
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- D. R., “La obra ‘Frantasmas’ cerrará las representaciones del mes de octubre en la
Casa da Cultura”, El Ideal Gallego, “Área metropolitana”, “Sada”, 29 outubro 2011, p.
19.
Informa da posta en escena da peza Frantasmas, da compañía Acontrabutaca, na Casa
da Cultura de Sada.
Teatro do Adro: Ai Carmela, dirección Tito Asorey
Ver Adolfo Marsillach, Ciclo de Teatro Profesional
Ver Cee, Sábados Culturais do Concello de
Ver MITEU, XVIª Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego
Ver Teatrarte 2011
Recensións:
- María Francelina, “A segunda morte dos mortos”, Revista Galega de Teatro, n.º 67,
“Espectáculos”, verán 2011, pp. 55-56.
Lóuvase a mestría coa que o actor que interpreta a Paulino achega un personaxe tenro e
cómico. Coméntase que se produce unha simbiose positiva entre actores, aínda que, en
ocasións, opten por interromper os silencios para que o ritmo non decreza. Saliéntase
que o manexo da luz consegue crear dous mundos, o dos vivos e o dos mortos, o real e o
da memoria; e que coa música en directo se transforma o escenario no teatro en tempos
de guerra. Finalmente destácase o acerto das compañías que, sen grandes presupostos,
deciden poñer en escena grandes historias coma esta.
Áncora Producións: Pisados, texto Gustavo Pernas, dirección Ánxela G. Abalo
Ver Adolfo Marsillach, Ciclo de Teatro Profesional
Recensións:
- Camilo Franco, “A economía das razas”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Santiago”, “Vai por aí”, “Teatro”, 17 febreiro 2011, p. L8.
Coméntase que Gustavo Pernas se ocupa nesta montaxe da “parte baixa da pirámide” e
analiza o que din os zapatos dos individuos que os calzan, concluíndo que non hai nada
bo que dicir. Indícase que se plantexa tamén como a circunstancia apreta ao ser humano,
que tenta ser indulxente consigo mesmo para non tentar cambiar o que non é do seu
agrado.
- Cristal Álvarez, “Cos pés no chan”, Revista Galega de Teatro, n.º 66, “Espectáculos”,
primavera 2011, pp. 45-46.
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Indícase que o calzado, en ton de monólogo, é o creador dunha trama que achega dun
xeito satírico unha realidade próxima e amarga. Saliéntase que coa aparición en escena
do carismático protagonista, Botamán de Melide, a paisaxe composta por follas, zapatos
e unha pequena gaiola vai cobrando sentido e convértese nunha imaxe caótica e bélica.
Dise que a acción varía ao longo da obra e que, en ocasións, a dificultade do monólogo
produce bromas repetitivas e algo sinxelas.
Referencias varias:
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 11 febreiro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio de Viveiro da obra
Pisados, de Áncora Producións.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 17 febreiro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Principal de Santiago de
Compostela da obra Pisados, de Áncora Producións.
- S. S., “Portosín acogerá este fin de semana la Feira Mariñeira”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 24 agosto, 2011, p. 28.
Dise que no marco dun festexo gastronómico en Portosín terá lugar a representación de
Pisados, por parte de Áncora Producións.
- Camilo Franco, “Mira que estabades avisados”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Vai por aí”, “Teatro”, 14 outubro 2011, p. 8.
Infórmase da posta en escena, no Centro Sociocultural do Milladoiro, de Pisados, unha
peza da compañía Áncora Producións.
- F. D., “Pisados’, un monólogo al revés, en A Coruña”, Atlántico Diario, “Galicia en la
semana”, p. 68/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 60, 27 outubro 2011.
Sinala a posta en escena do monólogo Pisados, da compañía Áncora Producións, e
describe o seu argumento.
A Producións Artísticas: Des-memoria-2
Teatro Arte Livre (1): A volta do parafuso, texto Henry James, dirección Eisenhower
Moreno e Roberto Cordovani
Teatro Arte Livre (2): O cuarto de Giovanni, texto James Baldwin, dirección Roberto
Cordovani
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Recensións:
- R. V. Ponte, “Actuar é desde dentro”, Faro de Vigo, “Tv/Espectáculos”, “Crítica
teatral”, 31 xaneiro 2011, p. 67.
Indícase que o texto da obra se basea nun de James Baldwin sobre o conflito da
homosexualidade, e que se trata dun drama de realismo urbano que amosa o choque
cultural entre a sociedade europea e a norteamericana, deixando patente o
tradicionalismo de ambas as dúas. Coméntase que se presenta un espazo case baleiro e
que a iluminación e os telóns son os principais recursos para a creación de ambientes.
Ponse de relevo o acerto na representación de Roberto Cordovani, que narra a súa
tráxica historia dun xeito case obsceno.
Teatro do Atlántico: Memoria de Helena e María, texto Roberto Salgueiro, dirección
Xulio Lago.
Ver Adolfo Marsillach, Ciclo de Teatro Profesional
Ver Arteixo, Outono Cultural 2011
Ver Cee, XXIVª Mostra de Teatro de
Ver Ribadavia, XXVIIª Mostra Internacional de Teatro
Recensións:
- Alberto Ramos, “As compañías teatrais acusan a Agadic de non pagar as facturas
dende agosto”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 19 xaneiro 2011, p. 36.
Anúnciase a representación no Salón Teatro de Santiago de Compostela da montaxe
Memoria de Helena e María, da compañía Teatro do Atlántico. Indícase que a obra foi
escrita por Roberto Salgueiro e que a dirección corre da man de Xulio Lago. Explícase
que a peza está ambientada na guerra civil española e que narra unha historia de amor e
fracaso. Apúntase que foi gañadora do Premio Abrente de Teatro e que con ela se
celebraron os vinte e cinco anos da compañía. Coméntase que as temáticas xiran ao
redor das relacións humanas, as paixóns e o fracaso.
- Lupe Gómez, “Verdadeiro-falso”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 849, “Disonancias”, 30
xaneiro 2011, contracuberta.
Fálase de Memoria de Helena e María, montaxe dirixida por Xulio Lago e escrita por
Roberto Salgueiro que acolleu o Salón Teatro de Compostela. Indícase que a peza está
ambientada na guerra civil española e ofrécese un resumo do seu argumento. Coméntase
que dúas actrices lle ofrecen ao espectador a dor dunhas vidas marcadas pola morte, o
cárcere e a emigración. Apúntase que o personaxe da nai representa o gozo, a
inxenuidade e a frescura e que o da filla, pola contra, caracterízase como unha persoa
vella. Saliéntase que a tensión dramática parte do paradoxo de que nai e filla se queren
moito pero están separadas e non chegan a tocarse.
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- Inma López Silva, “Simplemente, a memoria”, Tempos Novos, n.º 165, “Crítica”,
“Teatro”, febreiro 2011, p. 71.
Sinálase que o texto de Roberto Salgueiro é “sinxelamente delicioso, unha literatura
vibrante” e que o labor de Xulio Lago presenta doses de lirismo e un coidado lingüístico
que, ás veces, lle resta verosimilitude ás intervencións en escena. Coméntase o gran
acerto ao construír un espazo próximo ao da narración pura, contando acontecementos,
pero representando sensacións. Saliéntase qu a escenografía é o único elemento que
contradí a simplicidade do conxunto e que, ás veces, non contribúen á atención a unhas
interpretacións que se consideran máis acaídas para espazos máis baleiros.
Referencias varias:
- Xabier Sanmartín Cuevas, “Lucía Regueiro, éxito de ‘Libro…”, El Correo Gallego,
“Tendencias. Sociedad. Ciencia. Cultura. Ocio”, 14 xaneiro 2011, p. 46.
Entrevístase a Lucía Regueiro con motivo da representación no Salón Teatro de
Santiago de Memoria de Helena e María, montaxe na que ela traballa. Indícase que se
trata dunha obra de Roberto Salgueiro.
- Vanesa Oliveira, “Agadic ten que definirse”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Obra”, 19
xaneiro 2011, p. 29.
Infórmase de que chega a Santiago Memoria de Helena e María, unha montaxe de
Teatro do Atlántico dirixida por Xulio Lago. Alúdese a que o pano de fondo é a guerra
civil española e que a peza foi escrita por Roberto Salgueiro.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 23 xaneiro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Salón Teatro de Santiago de
Compostela da obra Memoria de Helena e María, de Teatro do Atlántico.
- J. M. R., “Talía presenta el domingo su obra ‘Pelos na lingua”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 13 outubro 2011, p. 30.
Sinala a estrea das pezas Memoria de Helena e María, do grupo Teatro do Atlántico e
Pelos na lingua, da compañía Talía Teatro, na Casa da Cultura de Vimianzo.
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 14 outubro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, refírese á representación no Auditorio de Burela da obra
Memoria de Helena e María, de Teatro do Atlántico.
Badius Teatro: Bancagare. Sucursal 13
Referencias varias:
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- J. M. R., “Badius Teatro iza el telón del Nadal”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Cee”, 15 decembro 2011, p. 31.
Infórmase que a compañía Badius Teatro pechará o Nadal Cultural do Concello de Cee
coa representación da obra Bancagare. Sucursal 13.
Berrobambán: Pressing Catch, texto Paula Carballeira, dirección Quico Cadaval.
Recensións:
- Lupe Gómez, “Momentos de sanación”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 26 marzo 2011, p.
31.
Entrevístase ao actor Chiqui Pereira con motivo da representación no Salón Teatro de
Compostela do espectáculo Pressing Catch, da compañía Berrobambán. Explícase que a
montaxe trata sobre a violencia verbal. Engádese que a música, hip hop e electrónica,
foi realizada por O Hevi e que reflicte a temática urbanita da obra.
Referencias varias:
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 165, “Miscelánea”, xaneiro 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a representación da obra Pressing Catch, de Berrobambán no Teatro
Principal de Ourense.
- Camilo Franco, “Boxeo das clases pasivas”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
Santiago”, “Vai por aí”, “Teatro”, 31 marzo 2011, p. L8.
Con motivo da representación da peza de teatro Pressing Catch, da compañía
Berrobambán, no Salón Teatro de Santiago de Compostela, saliéntase que o boxeo é a
coreografía da vida e que o pressing catch é a sublimación da Teoría dos Golpes
Cándido Pazó: Historias e histerias
Carlos Blanco: Folk oral
Referencias varias:
- S. J., “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 4 xuño 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no clube Clavicémbalo de Lugo da
obra Folk oral, de Carlos Blanco.
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- C. G., “O monologuista Carlos Blanco actuará o 25 de novembro nun local de
Caldas”, Diario de Pontevedra, “Diario de Caldas”, n.º 289, “Vivir en Caldas”, 9
novembro 2011, p. 3.
Falase da actuación que realizará Carlos Blanco no pub Gárgola de Caldas.
Carlos Blanco/Abada Teatro: Ordem e progresso, texto e dirección Carlos Blanco
Ver Carballiño, XXIIº Festival de Teatro Galego do (FETEGA)
Recensións:
- J. A. Martínez Sevilla, “Carlos Blanco”, El Ideal Gallego, “Opinión”, “La columna”,
14 xuño 2011, p. 25.
Saliéntase que Ordem e progresso, de Carlos Blanco, é un espectáculo crítico e
desafiante de monólogos e diálogos mordaces, irónicos e satíricos. Laméntase que se
trate de “lo mismo de siempre”: ataques ao catolicismo, vilipendios á dereita política e
“demagogia populista”.
Casahamlet (1): Ao raso coas lebres
Ver Galicia, Ceo das Letras
Centro Dramático Galego (1): As actas escuras, texto Roberto Vidal Bolaño,
dirección Xulio Lago
Referencias varias:
- C. A., “As principais compañías galegas elixen Tui para presentaren as súas
propostas”, Faro de Vigo, “Especial”, “Baixo Miño”, “Louriña”, 29 xaneiro 2011, p. 1.
Fálase da programación da última tempada do Teatro Municipal de Tui. Recórdase que,
entre a programación para adultos, atopábase As actas escuras, do Centro Dramático
Galego.
- Óscar Iglesias, “El teatro acusa a Cultura de hacer una ‘politica de destrucción”, El
País, “Galicia”, 29 xaneiro 2011, p. 6.
Cítase a montaxe As actas escuras, do Centro Dramático Galego como a única que
puido estrear na tempada 2009/2010.
Centro Dramático Galego (2): Salomé, texto Oscar Wilde, dirección Carlos Santiago
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Ver Lugo, Xª Mostra de Teatro Clásico de
Recensións:
- Inma López Silva, “Caprichos de Salomé”, Tempos Novos, n.º 164, “Crítica”,
“Teatro”, xaneiro 2011, p. 76.
Coméntase que este espectáculo inaugura a primeira tempada do Centro Dramático
Galego de Blanca Cendán e que xa fora representada pola compañía pública en 1989.
Indícase que presenta problemas no ritmo debido a unha recreación no lirismo de Oscar
Wilde pouco acaída para unha proposta que pretende a complicidade co público a través
da súa actualización. Finalmente, lóuvase que os principais acertos da dirección e da
dramaturxia son os detalles contemporanizadores.
- Mar Mato, “La crítica política y sarcástica de ‘Salomé’ inicia su gira en Vigo este fin
de semana”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 8 xaneiro 2011, p. 34.
Anúnciase o inicio da xira de Salomé, a obra que inaugura a nova etapa do Centro
Dramático Galego. Indícase que a montaxe está dirixida por Carlos Santiago, quen
respectou o texto escrito por Oscar Wilde. Explícase que, porén, o director modificou o
escenario cambiando o palacio real do rei xudeu por un espazo onde se ofrece un
“evento gastronómico-político”. Fálase do argumento da peza e indícase que ofrece
unha sátira da política que se axusta á actualidade.
- R. V. Ponte, “Se Wilde pedise as cabezas dos protagonistas”, Faro de Vigo,
“TV/Espectáculos”, “Crítica”, 9 xaneiro 2011, p. 59.
Coméntase que o principal atractivo desta montaxe son as constantes chiscadelas, por
medio dun humor acedo, á política galega, “á dereita ideolóxica e caciquil autóctona”.
Critícase a falta de sentido do ritmo que aburre ao espectador cando o peso da acción
recae nos protagonistas. Indícase tamén que a interpretación non é suficientemente
intensa para que a palabra alcance a forza necesaria para poñer sobre o escenario unha
poética simbolista baseada no estatismo dos actores.
- J. A. Martínez Sevilla, “Salomé”, El Ideal Gallego, “Opinión”, “La columna”, 8
marzo 2011, p. 25.
Fálase de Salomé, versión da obra de Oscar Wilde representada polo Centro Dramático
Galego. Indícase que a tradución e a adaptación foron realizadas por Pepe Sendón
mentres que a dirección dramática corresponde a Carlos Santiago. Ponse de relevo que
as escenografías son burdas e pouco imaxinativas, a pesar das proxeccións, da
iluminación e da música. Apúntase que a obra plantexa un debate entre as dúas caras do
poder e que plasma o paradoxo do tráxico e a ironía e a reflexión profunda como crítica
moral. Critícase o hieratismo das personaxes femininas e a caricatura burlesca dos
actores, que non conseguen impactar nos espectadores.
Referencias varias:
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- E. P., “O Centro Dramático Galego abre o 8 a xira que leva ‘Salomé’ a escenarios de
Galicia e Portugal”, El Correo Gallego, “Tendencias/Esquelas”, 3 xaneiro 2011, p. 42.
Anúnciase o comezo da xira do Centro Dramático Galego que levará esta representación
a catorce escenarios galegos e portugueses. Indícase que a montaxe está dirixida por
Carlos Santiago a partir da obra de Oscar Wilde.
- M. C., “El Centro Dramático Galego pone en escena ‘Salomé”, Atlántico Diario,
“Galicia en la semana”, p. 35/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 69, 6 xaneiro 2011.
Infórmase da estrea en Vigo da última montaxe do Centro Dramático Galego, Salomé,
inspirada na obra de Oscar Wilde.
- E. P., “El CDG lleva a Vigo hoy el montaje de ‘Salomé”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 8 xaneiro 2011, p. 48.
Fálase da xira que levará esta montaxe do Centro Dramático Galego por catorce
escenarios galegos e portugueses. Indícase que a peza está dirixida por Carlos Santiago
a partir da obra de Oscar Wilde.
- E. P., “O CDG inicia en Vigo a xira da montaxe ‘Salomé”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Espectáculo”, 9 xaneiro 2011, p. 29.
Alúdese á xira que o Centro Dramático Galego ten preparada para a montaxe Salomé,
dirixida por Carlos Santiago a partir da obra de Oscar Wilde.
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 28 xaneiro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na sala Santart de Santiago de
Compostela da obra Salomé, do Centro Dramático Galego.
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 29 xaneiro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, dáse conta da representación na sala Santart de Santiago de
Compostela desta obra do Centro Dramático Galego.
-Beni Yáñez, “O Centro Dramático Galego porá en escea textos de Oscar Wilde en
Vilagarcía”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 726, “Cultura”, 20 xaneiro
2011, p. 35.
Infórmase da representación no Auditorio de Vilagarcía da montaxe Salomé, unha
adaptación do Centro Dramático Galego da obra de Oscar Wilde.
- F. F., “El Auditorio municipal acoge el viernes la representación de la obra ‘Salomé”,
Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 2 febreiro 2011, p. 10.
Anúnciase a representación no Auditorio de Vilagarcía da peza Salomé, do Centro
Dramático Galego. Explícase que se trata dunha representación satírica da vida política.
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- F. F., “El Auditorio municipal acoge hoy la obra teatral ‘Salomé’ del Centro
Dramático Galego”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 4 febreiro 2011, p. 08.
Refírese á representación no Auditorio de Vilagarcía da adaptación feita polo Centro
Dramático Galego da obra de Oscar Wilde, Salomé.
- Lupe Gómez, “A celebración estranxeira”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 4 febreiro 2011, p.
30.
Entrevístase a Hugo Torres, intérprete na obra Salomé, do Centro Dramático Galego.
Fálase da emoción que xera a obra de Oscar Wilde entre o público así como da acollida
que tivo a montaxe en Portugal.
- A. Ferreira, “El Centro Dramático Galego pone al día la ‘Salomé’ de Wilde”, Atlántico
Diario, “Área metropolitana”, “Baixo Miño”, 17 febreiro 2011, p. 22.
Infórmase da representación no Teatro Municipal de Tui de Salomé, montaxe realizada
polo Centro Dramático Galego a partir da obra de Oscar Wilde. Indícase que o director
é Carlos Santiago.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 23 febreiro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Principal de Santiago de
Compostela da obra Salomé, do Centro Dramático Galego.
- Marta García Márquez, “O Centro Dramático Galego representa no Rosalía a
adaptación populista de ‘Salomé”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 4 marzo 2011, p. 16.
Fálase da presentación no Teatro Rosalía da Coruña da versión da obra de Oscar Wilde
que realiza o Centro Dramático Galego e que dirixe Carlos Santiago.
- Camilo Franco, “Algúns problemas coas mulleres”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Santiago”, “Vai por aí”, 24 marzo 2011, p. L7.
Refírese á transferencia de responsabilidades e ao manexo do poder das clases altas a
propósito da representación no Salón Teatro de Santiago de Compostela de Salomé, do
Centro Dramático Galego.
- Manuel Beceiro, “Hai un cacho do meu corazón que segue sendo quinquillán”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 26 marzo 2011, p. L2.
Entrevístase a Pepe Penabade, actor que interpreta a Herodes na versión de Salomé que
realiza o Centro Dramático Galego.
Chévere Teatro: Citizen, texto Manuel Cortés, dirección Xesús Ron
Ver Arteixo, Outono Cultural 2011
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Ver Mostra das Artes Escénicas de Galicia
Ver Ribadavia, XXVIIª Mostra Internacional de Teatro
Recensións:
- Camilo Franco, “A ‘tela’ coa que están feitos os soños”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Santiago”, “Vai por aí na fin de semana”, 3 febreiro 2011, p. L8.
Fálase de Citizen, montaxe realizada pola compañía de teatro Chévere e representada na
Sala Nasa. Indícase que presenta o seu particular think tank e debate sobre se o feito de
facer cartos é un delito ou unha proeza e de como se organiza a sociedade ao redor da
economía. Saliéntase que é unha peza realista e “profética”.
- Camilo Franco, “Reflexións en directo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Teatro”, 14
febreiro 2011, p. 32.
Indícase que, con Citizen, Chévere pretende provocar un debate no que se involucre o
espectador e trasladar ao escenario as conclusións sobre esta historia da industria téxtil e
o seu exemplo de globalización. Apúntase que esta parte ten unha forte dependencia con
respecto ás outras e que o escénico permite ao público poñerse en situación ante a
reflexión que se quere suscitar. Saliéntase que non se asumen as convencións narrativas
e relacionais do teatro, pero que, porén esta ruptura non se traduce nun medio
contundente de axitación.
- Diego Taboada, “Citizen Kane’ en Santiago”, Xornal de Galicia, “Entremuros”, 21
marzo 2011, contracuberta.
Refírese a Citizen como un proxecto de I+D+I que pretende ser testemuño das opacas
relacións de poder nunha sociedade sumerxida no autoengano. Coméntase que se trata
dun espectáculo de teatro dentro do teatro con cruzamento constante entre realidade e
ficción e con debate final co público.
- Manuel Xestoso, “Catástrofe permanente”, Revista Galega de Teatro, n.º 68,
“Espectáculos”, outono 2011, pp. 57-59.
Comézase reflexionando sobre o feito de que non semella unha obra de teatro, senón
máis ben o desenvolvemento dunha historia con compoñentes de dominio público e
outros que permanecen ocultos. Dáse conta brevemente do punto de partida da trama e
indícase que a estrutura é complexa xa que os feitos se expoñen dun xeito híbrido e a
pescuda sobre o protagonista se realiza como se dun relato testemuñal se tratase.
Saliéntase que se podería catalogar como teatro-documento ou como parodia dese
teatro. Coméntase que un dos acertos da obra é amosar certas claves da globalización
sen que resulte tedioso o discurso. Menciónase que hai dous elementos que manteñen a
unidade da obra: a ironía da narración e a presenza dunha idea central, a de que a
hexemonía da economía de mercado conduce a un estado de catástrofe permanente que
ten como resultado que o individuo considere que a vida social está rexida por forzas
incontrolábeis. Ponse de relevo que a posta en escena se apoia nun xogo continuo cos
novos medios, co que se pretende denunciar á natureza manipuladora da tecnoloxía, e
conclúese que, en conxunto, é unha obra atinada e aguda.
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Referencias varias:
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 166, “Miscelánea”, febreiro 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a representación no Auditorio de Ourense da obra Citizen (primeira parte),
da compañía Chévere, inspirada no filme Ciudadano Kane, de Orson Wells.
- C. F., “O magnate de Chévere enfróntase ao fillo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 2
febreiro 2011, p. 39.
Faise eco da representación na Sala Nasa da terceira entrega de Citizen, da compañía
Chévere, dirixida por Xesús Ron e escrita por Manuel Cortés. Infórmase que as dúas
entregas anteriores se volverán a representar.
- A. I., “Chévere pone en escena en la Nasa la tercera parte del proyecto Citizen”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 3 febreiro 2011, p. 28.
Infórmase da representación, na Sala Nasa, da terceira entrega do proxecto Citizen que
leva a cabo a compañía Chévere e dirixe Xesús Ron. Explícase que o obxectivo é
mostrar novos procesos de traballo e de investigación teatral.
- ECG, “Propuestas escénicas en las salas Santart y Nasa”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 5 febreiro 2011, p. 25.
Indícase que Citizen, de Chévere, será representada na Sala Nasa.
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 10 febreiro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Sala Nasa de Santiago de
Compostela da obra Citizen, de Chévere.
-RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 13 febreiro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, alúdese á representación na Sala Nasa de Santiago de
Compostela da obra Citizen, de Chévere.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 17 febreiro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, infórmase da representación na Sala Nasa de Santiago de
Compostela da obra Citizen, de Chévere.
- Belén López, “Cidadán Kane á galega”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 2 marzo
2011, p. 65.
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Fálase da representación da derradeira parte da triloxía Citizen que tivo lugar no Salón
do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra. Explícase que se trata dunha montaxe da
compañía Chévere e que está dirixida por Xesús Ron.
- Camilo Franco, “A verdade espida e completa”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Santiago”, “Vai por aí”, “Teatro”, 17 marzo 2011, p. L8.
Refírese ao xeito de enfrontarse á realidade no mundo occidental, a propósito da
montaxe Citizen, da compañía de teatro Chévere que se representa na Sala Nasa.
- D. Salgado, “Chévere traza en tres horas de teatro las otras caras de la historia”, El
País, “Galicia”, 17 marzo 2011, p. 6.
Infórmase da representación na Sala Nasa da versión completa do proxecto Citizen
levado a cabo pola compañía Chévere (“Maiorías silenciosas”, “Made in Galiza” e “Wii
economía”). Indícase que foi escrito por Manuel Cortés e dirixido por Xesús Ron.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 18 marzo 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Sala Nasa de Santiago de
Compostela da obra Citizen, de Chévere.
- Camilo Franco, “Algúns problemas coas mulleres”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Santiago”, “Vai por aí”, 24 marzo 2011, p. L7.
Fálase da limitación da intelixencia por si mesma e polos intereses a propósito da
representación na Sala Nasa da peza de Chévere Teatro.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 27 marzo 2011, p. 94.
Entre outras actividades, infórmase da representación na Sala Nasa de Santiago de
Compostela da obra Citizen, de Chévere.
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 169, “Teatro”, maio 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a representación no Auditorio de Ourense da obra Citizen (primeira parte),
da compañía Chévere.
- Alberto Ramos, “Chévere levará a súa produción ‘Citizen’ a cinco cidades de España”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 10 xullo 2011, p. 41.
Dise que a xira por España da compañía teatral Chévere coa obra Citizen está a piques
de comezar e que constará de até dezaseis representacións en cinco cidades da xeografía
española.
Circo escarranchado: Circo de tolos
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Ver Manicómicos, XIIº Festival Internacional de Teatro Cómico

Confetti Brothers: Os magníficos Confetti Brothers, texto Willy Eter
Ver Mostra das Artes Escénicas de Galicia
Delirium: O que queda por chover
Referencias varias:
- J. J. Cid, “O que queda por chover”, Atlántico Diario, “Verano”, p. 16/ La Región,
“Verano”, p. 21, 12 xullo 2011.
Entre outras actividades culturais, coméntase a representación da peza O que queda por
chover, de Delirium, no marco do proxecto “Camiño das Estrelas”, en Bueu.
Diáfora Teatro: Salomé, texto e dirección Sandra Iglesias
Recensións:
- Vanesa Oliveira, “A outra Salomé”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “En escena”, 28 xaneiro
2011, p. 30.
Infórmase da representación na Sala Santart de Compostela de Salomé, da compañía
Diáfora Teatro, dirixida por Sandra Iglesias. Explícase que a peza está interpretada pola
propia Iglesias. Compárase a versión que propón Iglesias coa que ten en cartel o Centro
Dramático Galego comentándose que este interpreta o conflito entre Eros e Tánatos a
partir da obra de Oscar Wilde, mentres que Iglesias opta por versionar a Biblia. Indícase
que se pon en escena unha paixón que leva á desesperación e que ten como único
camiño posíbel a morte e que se recorre á figura de personaxes actantes en forma de
sombras para resolver o feito dunha actriz enriba do escenario.
Eme2 Teatro: Sexo? Por que non?, dirección Álvaro Lavín
Encena Producións Artísticas: Alicia & Alicia, texto Lewis Carrol, adaptación Paula
Carballeira, dirección Olga Cameselle.
Referencias varias:
- O. B., “Llega a Vilagarcía ‘Alicia & Alicia’, una revisión del país de las maravillas”,
Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 9 marzo 2011, p. 08.
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Anúnciase a representación de Alicia&Alicia no Auditorio Municipal de Vilagarcía de
Arousa. Explícase que non se trata dunha versión do conto popular, senón unha
revisión. Apúntase que a autora da adaptación é Paula Carballeira.
- Camilo Franco, “O país dos que renunciarían ao soldo por non perder o traballo”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, “Vai por aí”, “Teatro”, 20 maio
2011, p. L11.
Pártese da representación desta peza de Encena Producións Artísticas no Teatro
Principal de Santiago de Compostela para reflexionar sobre a realidade actual.
Espello Cóncavo: Limpeza de sangue (o sangue fai ruído), texto Rubén Ruibal,
dirección Arturo López
Recensións:
- Marta García Márquez, “A amizada interprétase en ‘Koruño”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 11 xaneiro 2011, p. 15.
Fálase da presentación no Teatro Rosalía da montaxe Limpeza de Sangue que pon en
escena a compañía Espello Cóncavo baixo a dirección de Arturo López. Explícase o
argumento e coméntase que, malia conter aspectos cómicos, tamén hai doses de drama.
Indícase que a historia foi escrita por Rubén Ruibal e merecedora do premio Álvaro
Cunqueiro para textos teatrais no ano 2005 e do Premio Nacional de Literatura
Dramática de 2007. Apúntase que todo o que conforma a montaxe ten “selo coruñés”.
- Iago Martínez, “Limpeza de sangue”, Xornal de Galicia, “Cultura”, “A crítica” 18
xaneiro 2011, p. 39.
Explícase que a obra está baseada nun texto de Rubén Ruibal galardoado co premio
Álvaro Cunqueiro e o Nacional de Literatura dramática. Coméntase que é unha montaxe
irregular na que hai escenas brillantes na sala de diálise nas que os actores conforman
unha parella solvente. Saliéntase que o texto de Ruibal está moi ben escrito e que isto
obriga a agudizar o enxeño para resolver secuencias sutís e que non rematen
“esmagadas polos elefantes da escenografía”.
- Camilo Franco, “Entre realidade e esperpento”, La Voz de Galicia, “Cultura”, En
escena”, “Teatro”, 19 xaneiro 2011, p. 41.
Coméntase que a indefinición ambiental é un dos puntos fracos da versión de Limpeza
de sangue de Espello Cóncavo e que é unha montaxe demasiado dependente do texto.
Critícanse algúns saltos de escena que fan que desapareza a continuidade da obra,
ademais da recreación excesiva no tempo da acción e o feito de que non marque
demasiado as distancias entre uns personaxes e outros.
Referencias varias:
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- Luis P. Ferreiro, “O terrible final de Fernando e Clemente”, La Opinión, “A Coruña”,
13 xaneiro 2011, p. 13.
Fálase da representación no Teatro Rosalía da obra Limpeza de sangue. O sangue fai
ruído de Rubén Ruibal, realizada pola compañía Espello Cóncavo.
- maré, “Limpeza de sangue’ chega por fin aos escenarios”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Teatro”, 13 xaneiro 2011, p. 30.
Anúnciase a representación no Teatro Rosalía de Castro da peza de Espello Cóncavo.
Indícase que a obra está baseada nun texto de Rubén Ruibal que recibiu o Premio
Nacional de Literatura Dramática e o Álvaro Cunqueiro.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 14 xaneiro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Rosalía da Coruña da
obra Limpeza de sangue (o sangue fai ruído), de Espello Cóncavo.
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 6 febreiro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, alúdese á representación no Auditorio municipal de Ribadeo
da obra Limpeza de sangue (o sangue fai ruído), de Espello Cóncavo.
- Ana Baena, “Teatro y música presiden una semana llena de citas culturales”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 8 febreiro 2011, p. 18.
Infórmase da representación na Fundación Novacaixagalicia de Vigo da montaxe
Limpeza de sangue. O sangue fai ruído, da compañía Espello Cóncavo.
- Ágatha de Santos, “Limpeza de sangue’, de Rubén Ruibal, llega por fin a los
escenarios”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 42/ La Opinión, “Cultura”, p. 55, 11 febreiro
2011.
Fálase desta peza da compañía Espello Cóncavo. Indícase que o texto é de Rubén
Ruibal e que recibiu o Premio Nacional de Literatura Dramática.
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 168, “Teatro”, abril 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a representación no Teatro Principal de Ourense da obra Limpeza de sangue,
un texto de Rubén Ruibal que obtivo o Premio Álvaro Cunqueiro 2005 e o Premio
Nacional de Literatura Dramática 2007.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 30 novembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, infórmase da representación no Edificio Multiusos de
Monforte da obra Limpeza de sangue (o sangue fai ruído), de Espello Cóncavo.
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Producións Teatrais Excéntricas: Un cranio furado, autor Martin McDonagh,
adaptación Avelino González, dirección Quico Cadaval
Ver Arteixo, Outono Cultural 2011
Ver Cariño, XXXIIIª Mostra de Teatro Galego de
Ver Outes, Outono Teatral de
Ver Teatrarte 2011
Recensións:
- J. A. Martínez Sevilla, “Un cranio furado”, El Ideal Gallego, “Opinión”, “La
columna”, 15 febreiro 2011, p. 25.
Indícase que se trata dun thriller que roza a comedia policíaca e o terror, servíndose dun
humor corrosivo. Coméntase que, a pesar da escenografía transformadora e xiratoria, da
música, da luz e do son non é unha montaxe redonda.
- Ana López, “Unha historia de aldeas e cemiterios cólase no XII Salón do Libro”,
Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 16 febreiro 2011, p. 70.
Anúnciase a representación da obra Un cranio furado, da compañía Producións Teatrais
Excéntricas, dentro do XIIº Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra. Explícase
que se trata dunha comedia negra e policial baseada na obra A skull in connemara
(1997), de Martin McDonagh e dirixida por Quico Cadaval. Fálase do argumento e
indícase que se tratou de respectar ao máximo o texto orixinal, que a acción ten lugar en
Irlanda e que se enmarca dentro da tradición de misterios de cemiterio.
- Manuel Xestoso, “Nas marxes do global”, Revista Galega de Teatro, n.º 67,
“Espectáculos”, verán 2011, pp. 57-59.
Coméntase que esta obra é a segunda parte da “triloxía de Leenane” e que afonda nunha
visión do mundo entre o mito enaltecedor e a decadencia humillante. Dáse conta do
argumento e indícase que se trata dunha peza difícil de encadrar xenericamente, xa que
mestura drama, intriga e misterio, comedia e melodrama irónico. Saliéntase que todos
estes elementos adquiren coherencia por reflectir unha realidade a medio camiño entre a
tradición e a posmodernidade. Lóuvase a pertinencia desta adaptación para o teatro
galego por poñer de manifesto a desaparición das identidades tradicionais e o auxe dun
individualismo de mercado. Ponse de relevo tamén o emprego de todos os recursos do
humor (ironía, farsa, absurdo, chanza). Finalmente, considérase que se trata dunha obra
necesaria nun momento no que o teatro semella esquivar os temas que conseguirían
conectalo cos espectadores.
Referencias varias:
- Luis P. Ferreiro, “A semana dos cómicos excéntricos”, La Opinión, “A Coruña”, 20
xaneiro 2011, p. 11.
Infórmase do programa das “Xornadas excéntricas” e indícase que comezarán coa
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representación de Shakespeare para ignorantes e que finalizarán coa comedia negra Un
cranio furado.
- Marta García Márquez, “Mofa & Befa ofrecerán en febreiro teatro, performance e
sketchs en catro montaxes”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 20 xaneiro 2011, p. 13.
Anúnciase o programa de “Xornadas excéntricas”, nas que se porán en escena catro
pezas de Quico Cadaval e Mofa e Befa, entre as que se atopa Un cranio furado.
- A. R., “Xornadas Escéntricas, ocho días de propuestas teatrales”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Galicia”, “Fin de semana”, 4 febreiro 2011, p. 7.
Fálase das “Xornadas excéntricas” organizadas por Produccións Teatrais Excéntricas.
Infórmase que se representarán Shakespeare para ignorantes e Un cranio furado.
- Marta García Márquez, “Nove minutos poden dar moito de si”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 9 febreiro 2011, p. 15.
Infórmase doutras actividades que compoñen a programación, tales como a
representación d’Un cranio furado.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 25 febreiro 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Casa da Cultura de Burela da
obra Un cranio furado, de Producións Teatrais Excéntricas.
- X. Ferreira, “Produccións Excéntricas presenta en Tui ‘Un cranio furado”, Atlántico
Diario, “Área Metropolitana”, “Redondela”, “Baixo Miño”, 11 marzo 2011, p. 25.
Faise eco da representación no Teatro Municipal de Tui da montaxe da compañía
Producións Teatrais Excéntricas dirixida por Quico Cadaval. Explícase que está baseada
nun texto de Martin McDonagh adaptado por Avelino González.
- B. Y. P., “A mestura teatral de humor e terror chega a Vilagarcía con ‘Un cranio
furado”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 737, “Cultura”, 3 abril 2011, p. 43.
Infórmase da representación no Auditorio de Vilagarcía da obra Un cranio furado da
compañía Producións Teatrais Excéntricas. Indícase que a montaxe está baseada nun
texto de Martin McDonagh.
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 21 outubro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, alúdese á representación no Cine Alovi das Pontes da obra Un
cránio furado, de Producións Teatrais Excéntricas.
Femme Fatale (1): Bon jour, bon jour! A fermosa perruquería
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Referencias varias:
- M. A. C., “La Casa Rosada despide este viernes el verano con una gran fiesta infantil”,
Diario de Pontevedra, “Poio”, “Comarca”, 24 agosto 2011, p. 10.
Entre outras actividades culturais, fala da representación do espectáculo Bonjour
bonjour! A fermosa perruquería, por parte de Femme Fatale, no marco do programa
“Xoves en Poio”, promovido polas concellerías de Cultura e Deporte.
- Marta Lorenzo, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, 13
setembro 2011, p. 62.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Praza Maior do Barco de
Valdeorras da obra Bonjour, bonjour! A fermosa perruquería, de Femme Fatale.
Femme Fatale (2): Cabaredeambulante
Ver Cabaré, VIº Festival Galego de
Referencias varias:
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 4 novembro 2011, p. 94.
Entre outras actividades, infórmase da representación no Auditorio Municipal de
Ourense da obra Cabaredeambulante, de Femme Fatale.
Forma Teatro: Son da corda, texto Rita Tabarés Goldar.
Fulano, Mengano e Citano (1): Nunca menos
Ver Chantada, XXIª Mostra de Teatro Popular Maruxa Villanueva
Fulano, Mengano e Citano (2): Viva a crise
Ver Gondomar, Mostra de Teatro de Marzo de
Ver Tomiño, III ºMes do Teatro do Concello de
Ver Vilamarín, XXIVas Noites Teatrais de
Referencias varias:
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 28 outubro 2011, p. 86.
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Entre outras actividades, anúnciase a representación na Casa da cultura de Burela da
obra Viva a crise, de Fulano, Mengano e Citano.
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 22 outubro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, infórmase da representación na Sala Bahía de Foz da obra Viva
a crise, de Fulano, Mengano e Citano.
Teatro Galileo: Sempre quixen bailar un tango, texto Teresa González, dirección
Fernando Morán
Ver Riveira, Mostra de Teatro de
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 26 marzo 2011, p. 86.
Entre outras actividades, alúdese á representación no Teatro Pastor Díaz da obra Sempre
quixen bailar un tango, de Teatro Galileo.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 3 abril 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Municipal de Ribadeo
da obra Sempre quixen bailar un tango, de Teatro Galileo.
Inversa Teatro (2): A illa das mulleres loucas, texto Alfonso Pexegueiro, dirección
Vanesa Sotelo
Ver Teatro Galego, Ciclo
Referencias varias:
- maré, “A illa das mulleres loucas’ chega a Vigo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 13 febreiro
2011, p. 30.
Infórmase da representación no Auditorio Municipal de Vigo da obra A illa das
mulleres loucas. Explícase que se trata dunha versión realizada por Inversa Teatro a
partir do libro homónimo de Alfonso Pexegueiro.
- M. Mato, “Berrogüetto, Pexegueiro e Inversa Teatro, en ‘Illa das mulleres loucas”,
Faro de Vigo, “Tv/Espectáculos”, 18 febreiro 2011, p. 67.
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Anúnciase a representación da obra A illa das mulleres loucas no Auditorio Municipal
de Vigo. Indícase que se trata dun poema teatralizado pola compañía Inversa Teatro.
- XDG, “O Colón recibe ‘A illa das mulleres loucas”, Xornal de Galicia, “Cultura”,
“Teatro”, 2 marzo 2011, p. 39.
Refírese á representación no Teatro Colón da Coruña da obra A illa das mulleres loucas,
unha peza de Inversa Teatro baseada na obra homónima escrita por Alfonso Pexegueiro.
- Daniel Salgado, “Pexegueiro estrena ‘A illa das mulleres loucas’ en Lugo”, El País,
“Galicia”, 23 marzo 2011, p. 6.
Fálase da montaxe de Inversa Teatro, con motivo da súa representación no auditorio
Gustavo Freire de Lugo. Indícase que está baseada no libro de poemas escrito
homónimo de Alfonso Pexegueiro.
- Camilo Franco, “Esas cousas que a poesía anuncia ás veces”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Vai por aí”, “Teatro”, 26 maio 2011, p. L9.
Con motivo da representación no Teatro Principal de Santiago de Compostela da obra A
illa das mulleres loucas, de Inversa Teatro, reflexiónase sobre o papel da poesía na
sociedade actual.
Inversa Teatro (1): Kamouraska, texto e dirección Vanesa Sotelo
Malasombra Teatro (1): GO ON!, texto Xosé Luis Prieto, dirección Marcos Orsi
Ver Adolfo Marsillach, Ciclo de Teatro Profesional
Ver Gondomar, Mostra de Teatro de Maio de
Ver Riveira, Mostra de Teatro de
Ver Vilamarín, XXIVas Noites Teatrais de
Referencias varias:
- S. J., “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 4 xuño 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro da Beneficiencia de
Ortigueira da obra GO ON!, de Malasombra.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 7 outubro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, alúdese á representación no Auditorio da casa da cultura de
Burela da obra de Malasombra.
- C .G., “Cultura divertida ao longo e ancho da comarca”, Diario de Pontevedra,
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“Diario de Caldas”, n.º 290, “Vivir en Caldas”, 16 novembro 2011, p. 5.
Infórmase, entre outras actividades, da posta en escena da obra GO ON!, de
Malasombra Teatro.
Malasombra Teatro (2): O día do pai, texto Ana Graciani e Gabriel Olivares,
adaptación Xoque Carbajal, dirección Marcos Orsi
Referencias varias:
- A. Piñeiro, “Moraña disfruta dunha fin de semana folclórica e de humor”, Diario de
Pontevedra, “Caldas”, “Deza.Tabeirós”, 23 xullo 2011, p. 21.
Coméntase o programa do festival folclórico “Carneiro ao Espeto”, e dise que nel se
inclúe a representación O día do pai, por Malasombra Teatro.
Mariclown: Sen Pecado Concebida
Ver Manicómicos, XIº Festival Internacional de Teatro Cómico
Referencias varias:
- C. B., “Rois promociona el teatro durante la época otoñal”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Sar”, 9 novembro 2011, p. 37.
Dáse conta da representación dentro da programación cultural do Concello de Rois de
Sen pecado concebida, de Mariclown Teatro; ademais de Aberto por folga. Cabaré
laboral, de Tangatutanga Teatro e Life is a paripé, de Teatro Obras Públicas.
Mofa e Befa (1): Cociña económica
Mofa e Befa (2): Shakespeare para ignorantes, texto William Shakespeare e outros,
dirección Quico Cadaval
Referencias varias:
- Luis P. Ferreiro, “A semana dos cómicos excéntricos”, La Opinión, “A Coruña”, 20
xaneiro 2011, p. 11.
Infórmase do programa das “Xornadas excéntricas” e indícase que comezarán coa
representación de Shakespeare para ignorantes e que finalizarán coa comedia negra Un
cranio furado.
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- Marta García Márquez, “Mofa & Befa ofrecerán en febreiro teatro, performance e
sketchs en catro montaxes”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 20 xaneiro 2011, p. 13.
Anúnciase o programa de “Xornadas excéntricas”, nas que se porán en escena catro
pezas de Quico Cadaval e Mofa e Befa, entre as que se atopa Shakespeare para
Ignorantes.
- A. R., “Xornadas Escéntricas, ocho días de propuestas teatrales”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Galicia”, “Fin de semana”, 4 febreiro 2011, p. 7.
Fálase das “Xornadas excéntricas” organizadas por Produccións Teatrais Excéntricas.
Infórmase que se representarán Shakespeare para ignorantes e Un cranio furado.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 17 febreiro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, refírese á representación no Pazo da Cultura de Pontevedra da
obra Shakespeare para ignorantes, de Mofa e Befa.
Teatro do Morcego (1): A Nona, texto Roberto Cossa, dirección Celso Parada
Ver Teatrarte 2011
Recensións:
- Mónica Molanes, “A nona segue a mastigarnos”, Revista Galega de Teatro, n.º 67,
“Espectáculos”, verán 2011, pp. 61-62.
Comézase indicando que este é un dos textos máis relevantes do teatro arxentino
contemporáneo. Coméntase que é obra de Roberto Cossa e que está considerado unha
das obras fundamentais do “neogrotesco”. Logo de apuntar brevemente o argumento,
saliéntase que un dos aspectos predominantes da posta en escena é o humor, que, porén,
deixa paso a un ton máis serio cara ao final, ao tempo que a acción imprime un ritmo
máis rápido. Destácase tamén que a cociña, espazo no que transcorre a maior parte da
trama, está representada por unha coidada escenografía e que os obxectos que a
compoñen cobran valor simbólico conforme a economía familiar se vai desbaratando.
Apúntase que o personaxe da Nona é o máis atractivo e que a súa presenza en escena
orixina cambios no ritmo e na intensidade da acción. Obsérvase tamén que nela
conflúen as culturas italiana e arxentina coa galega.
Referencias varias:
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 10 febreiro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Colón da Coruña da obra
A nona, de Teatro do Morcego.
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Teatro do Morcego (2): Os vellos non deben de namorarse, texto Castelao, dirección
Celso Parada
Teatro de Ningures (1): Atra Bile, texto Laila Ripoll, dirección Etelvino Vázquez
Referencias varias:
- Víctor Castro, “Sada: la magia y teatro protagonizan el mes de abril”, El Ideal
Gallego, “Área Metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 20 marzo 2011, p. 20.
Infórmase da posta en escena en Sada d’Atra Bile, de Teatro de Ningures.
- F. D., “Atra Bile’, teatro para adultos en Pontevedra”, Atlántico Diario, “Galicia en la
semana”, p. 18/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 52, 13 outubro 2011.
Salienta a estrea da peza Atra bile, da compañía Teatro de Ningures, no Teatro Principal
de Pontevedra e describe a súa trama.
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 175, “Teatro”, novembro 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a representación da obra Atra Bile de Teatro de Ningures no Teatro Principal
de Ourense.
Teatro de Ningures (2): Cómicos Delláuto
Ver Itineranta, IIª edición do Festival de Espéctaculos de Rúa Itinerantes
Teatro do Noroeste: Historias peregrinas, texto Miguel Anxo Murado, dirección
Eduardo Alonso
Recensións:
- B. Y. P., “Chega a Vilagarcía ‘Historias Peregrinas’, unha comedia sobre comedias”,
Diario de Arousa, “O Salnes Siradella”, n.º 735, “Cultura”, 20 marzo 2011, p. 38.
Refírese á representación de Historias Peregrinas, da compañía Teatro do Noroeste.
Indícase que a peza está inspirada nunha obra de Miguel Anxo Murado. Explícase que
se trata dunha “comedia sobre comedias” formada por unha serie de personaxes
tipicamente teatrais que conversan sobre a vida e as aspiracións humanas, sempre co
teatro como punto de apoio. Ofrécese un resumo do argumento e indícase que nela se
narran as peripecias dun grupo de cómicos que percorren o Camiño de Santiago.
- María Francelina Crespo, “Cousas que facer antes dos 25 anos”, Revista Galega de
Teatro, n.º 66, “Espectáculos”, primavera 2011, pp. 47-49.

375

Dáse conta brevemente do argumento e indícase que todo o que acontece en escena é
moi metateatral, pois trátase de actores interpretando a actores. Críticase o labor dos
actores e os seus movementos, froito de composicións escénicas e non de necesidades
dramatúrxicas ou interpretativas. Indícase que o texto é divertido pero que queda
deslucido ao non existir un traballo coral.
Referencias varias:
- E. Ocampo, “Teatro do Noroeste devuelve a la escena las ‘Historias peregrinas’ de
Murado”, Faro de Vigo, “Tv/Espectáculos”, 10 marzo 2011, p. 59.
Fálase do regreso á escena no Centro Cultural Novacaixagalicia de Vigo da montaxe
Historias peregrinas, unha peza escrita por Miguel Anxo Murado para Teatro do
Noroeste. Indícase que está dirixida por Eduardo Alonso.
Nuria Sotelo: Métanse nos seus asuntos
Ver FestAlt11, Xº Festival Alternativo de Teatro e Danza de Vigo
Nut Teatro: My own life
Ver FestAlt11, Xº Festival Alternativo de Teatro e Danza de Vigo
Referencias varias:
- maré, “Incubar a identidade”, Galicia Hoxe, “maré Hoxe”, 8 xuño 2011, p. 27.
Alude á representación que tres das compoñentes de Nut Teatro, Xiana Carracedas, Iria
Sobrado e Nerea Barros, porán en escena en Factoría Compostela, My own life,
performance sobre os vínculos entre memoria, identidade e familia.
Obras Públicas: Life is a paripé, texto José Luis Prieto
Ver Arteixo, Outono Cultural 2011
Ver Cabaré, VIª Festival Galego de
Ver Outes, Outono Teatral de
Ver Ponteceso 2011, XVIIIº Ciclo de Teatro
Ver Teatrofilia, VIIIª Mostra de Teatro Amador
Referencias varias:
- J. M. Ramos, “Carballo animará con teatro, música y exposiciones los Venres
Culturais”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 15 xaneiro 2011, p. 34.
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Anúnciase o comezo do ciclo Venres Culturais de Carballo coa representación de Life is
a paripé, da compañía Obras Públicas.
- C. G., “La paz centrará las actividades de los centros de lectura y locales amienses”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 15 xaneiro 2011, p. 34.
Fálase do comezo do programa cultural organizado polo Concello de Ames coa
representación, na casa da cultura de Milladoiro, de Life is a paripé, da compañía Obras
Públicas.
- M. C. S., “Quince espectáculos componen el programa de los ‘Venres Culturais”, La
Opinión, “Carballo/Costa da morte”, 15 xaneiro 2011, p. 22.
Refírese á programación do ciclo Venres Culturais organizado polo Concello de
Carballo, dentro do que se inclúe a representación de Life is a paripé, unha montaxe da
compañía Obras Públicas.
- M. C., “Obras Públicas estrena la comedia ‘Life is a paripé”, Atlántico Diario,
“Galicia en la semana”, p. 30/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 68, 23 xaneiro
2011.
Infórmase da montaxe da compañía Obras Públicas, con motivo da súa representación
no Auditorio Municipal de Ourense. Indícase que se trata dun espectáculo dirixido por
José Prieto no que se mestura a música, o teatro e o paripé.
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 9 febreiro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Multiusos de Monforte de
Lemos da obra Life is a paripé, de Obras Públicas.
- Belén López, “Co selo de ‘Cultura Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
29 setembro 2011, p. 58.
Repasa as representacións que tiveron lugar no último trimestre do ano en Pontevedra,
das que destaca Life is a paripé, de Obras Públicas; Memoria das memorias dun neno
labrego, de Cándido Pazó e O florido pénsil, do grupo Eme2.
- C. B., “Rois promociona el teatro durante la época otoñal”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Sar”, 9 novembro 2011, p. 37.
Infórmase da representación dentro da programación cultural do Concello de Rois de
Life is a paripé, de Obras Públicas; ademais de Sen pecado concebida, de Mariclown
Teatro e Aberto por folga. Cabaré laboral, de Tangatutanga Teatro.

Pinga Teatro: Ego
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Recensións:
- Mónica Molanes Rial, “Ego, eu, un mesmo”, Revista Galega de Teatro, n.º 68,
“Espectáculos”, outono 2011, pp. 55-56.
Coméntase que esta obra explora o “eu”, un dos elementos predominantes nas culturas
europeas dende o Romanticismo. Dáse conta brevemente do argumento e indícase que o
audiovisual xoga un papel importante na posta en escena (a cámara de vídeo cara á que
o protagonista dirixe o seu parlamento e a proxección de imaxes na parte esquerda da
sala entre cada intervención deste personaxe). Saliéntase que o emprego da imaxe
engade unha nota de lirismo e simbolismo, aínda que en ocasións resulte pesada.
Destácase tamén a reiterada crítica á Igrexa católica, ás súas prácticas e ao seu modelo
de educación. Menciónase que outros dos temas tratados dun xeito profundo son as
drogas, as relacións amorosas e a violencia. Conclúese que se trata dunha posta en
escena interesante no que respecta á experimentación formal, pero que, ao mesmo
tempo, fallan outros elementos básicos da representación, o que impiden que se
transmita a reflexión sobre o egocentrismo e a multiplicidade.
Pinguela Teatro: Razóns de peso, texto Clara Gayo, dirección Anabel Gago
Ver Ponteceso 2011, XVIIIº Ciclo de Teatro
Pistacatro Productora de Soños: Ringo, rango
Referencias varias:
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 30 outubro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Edificio multiusos de Monforte
da obra Ringo, rango, de Pistacatro Productora de Soños.
Teatro Proscrito: Rosa de dous aromas, texto Emilio Carballido, dirección Lino Braxe
Recensións:
- Inma López Silva, “Farsa con coreografía”, Tempos Novos, n.º 168, “Teatro”, maio
2011, p. 75.
Comenta a obra Rosa de dous aromas, de Teatro Proscrito e dirixida por Lino Braxe, na
que participan as actrices de televisión Isabel Blanco e Sabela Hermida. Comeza
cualificando a obra de pouco interesante pois salienta como atracción principal o feito
de ver dúas caras coñecidas sobre as táboas. A seguir, relata as diferenzas entre a
representación teatral e a que ten lugar en espazos cinematográficos e analiza tamén de
xeito contrastivo as dotes interpretativas das dúas actrices, unha máis profesional e outra
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máis inexperta, pero destacando este factor como necesario para alcanzar o ton de farsa
da peza. Xa para rematar refire que o argumento trata de dúas mulleres que descobren
no cárcere estar a compartir marido e as consecuencias de tal descubrimento.
Referencias varias:
- Camilo Franco, “Dúas mulleres e un preso”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Galicia fin
de semana”, “Teatro en Vigo”, 15 abril 2011, p. 18.
Infórmase da representación no Centro Cultural Novacaixagalicia de Vigo da obra
Teatro Proscrito e dáse conta das valoracións desta realizadas polo seu director e unha
das actrices protagonistas, á vez que se sinala que o humor é unha das chaves do
espectáculo.
- Ágatha de Santos, “A veces nos creamos dependencias absurdas”, Faro de Vigo,
“TV/Espectáculos”, 16 abril 2011, p. 63.
Reprodúcese unha entrevista á actriz Sabela Hermida, unha das protagonistas de Rosa
de dous aromas, de Teatro Proscrito, na que fala do personaxe que interpreta.
Teatro en Punto: Cambios de destino, texto Rubén Ruibal, dirección Nerea de
Valenzuela
Que máis ten: Imaxinación e traballo, texto José Luis Prieto e Gustavo Pernas,
dirección Xosé Bonome
Quico Cadaval: Conversatorio: medidas variables
Referencias varias:
- Marta García Márquez, “Nove minutos poden dar moito de si”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 9 febreiro 2011, p. 15.
Explícase a iniciativa de Quico Cadaval titulada Conversatorio que se enmarca dentro
das “Xornadas Excéntricas”.
- Luis P. Ferreiro, “A máquina de falar”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”,
11 febreiro 2011, p. 12.
Refírese á performance Conversatorio que leva a cabo o cómico Quico Cadaval e
cóntase que consiste en conversas de nove minutos por un euro.
Rababiero Producciones: Noites de retranca
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Referencias varias:
- Carolina A. Piñeiro, “Los monólogos no son más que la tradición de contar historias
en torno a una lareira”, La Región, “Ourense”, “Entrevista”, 5 xaneiro 2011, p. 9.
Entrevístase a Manuel Manquiña co motivo da chegada da segunda parte do espectáculo
Noites de retranca. Infórmase de que na segunda edición participan Luis Zahera e
Manquiña e recórdase que na primeira os participantes foron Sergio Pazos, Javier Veiga
e o propio Manquiña. Coméntase que, malia que o lema é “humor feito por e para
galegos” o espectáculo pode funcionar “perfectamente” fóra de Galicia. Sinálase que se
trata de facer rir ao público contando experiencias “de lo más terrenales”.
- M. C., “Regresa la retranca de Luis Zahera y Manquiña”, Atlántico Diario, “Galicia en
la semana”, p. 30/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 60, 13 xaneiro 2011.
Anúnciase a representación de Noites de retranca, de Rababiero Producciones, no
Auditorio Municipal de Ourense. Indícase que se trata dun espectáculo humorístico
levado a cabo por Luís Zahera e Manuel Manquiña.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 14 xaneiro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, alúdese á representación no Auditorio Municipal de Ourense
da obra Noites de retranca, de Manuel Manquiña e Luís Zahera.
- Nagore Menayo, “Noites de Retranca incorpora el cabaret, la improvisación y dosis de
buen humor”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 8 setembro 2011, p. 12.
Dá conta da terceira edición de Noites de Retranca, que di que se celebrará no Teatro
Colón da Coruña e que contará por vez primeira coa participación de dúas mulleres para
sacar a risa ao espectador. A seguir fala doutro dos participantes nesta edición e,
finalmente, salienta o carácter de improvisación do espectáculo.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 5 novembro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, infórmase da representación no Auditorio Municipal de
Ourense da obra Noites de retranca, de Rababiero Producciones.
- María Roca, “Carlos Blanco y Rober Bodegas actuarán el 17 en el auditorio de
Vilalba”, El Progreso, “A Chaira”, 28 novembro 2011, p. 12.
Infórmase da representación no Auditorio de Vilalba da obra Noites de retranca, de
Rababiero Producciones.
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 17 decembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Carmen Estévez de
Vilalba da obra Noites de retranca, a cargo de Carlos Blanco e Rober Bodegas.
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Santiago Cortegoso: A filla de Woody Allen, texto e dirección Santiago Cortegoso
Recensións:
- Mónica Molanes Rial, “Na procura da felicidade”, Revista Galega de Teatro, n.º 66,
“Espectáculos”, primavera 2011, pp. 43-44.
Indícase que é un texto cheo de humor acedo e sarcástico, tenrura e crítica e dáse conta
do argumento. Saliéntase que a crítica social e política presente no discurso da
personaxe é un dos acertos da obra e menciónase que, a través da parodia e da ironía, se
reflexiona sobre o racismo, a relixión, a guerra, o capitalismo, o modelo de vida
americano ou as redes sociais. Destácase que o resultado é un texto rico, áxil e cheo de
ritmo. Lóuvase tamén o traballo e a potente presenza escénica da actriz encargada de
dar vida á personaxe principal. Considérase que a alternancia entre emotividade e
comicidade pauta o ritmo do espectáculo, enriquecido polos cambios de luz e a
pertinencia da selección musical.
- Inma López Silva, “Sinxelamente, comedia”, Tempos Novos, n.º 167, “Teatro”,
“Crítica”, abril 2011, p. 77.
Achégase á obra A filla de Woody Allen, dirixida por Santiago Cortegoso e interpretada
por Marián Bañobre, a través dunha intensa análise de diferentes elementos como a
posta en escena, o papel da protagonista ou o labor do director, quen asemade é o
creador do texto. Comeza lembrando a figura tan característica do cineasta, entre outros,
Woody Allen, en quen se basea o personaxe, do que se di que pretende ser una alter ego
do neoiorquino en forma feminina. Mais deixa constancia da dificultade de interpretar
unha figura tan coñecida e particular, con respecto ao que salienta a maxistralidade coa
que Cortegoso creou un papel sinxelo pero intelixente que transmite os papeis que o
actor acostuma representar nos seus propios filmes, “personaxes hipocondríacos,
acomplexados e aloucados”. Valórase tamén o traballo de Marián Bañobre por encher o
espazo escénico co seu personaxe e invítase a gozar dun monólogo que, sen
complicacións escénicas, atrapa ao público cos relatos das vivencias da protagonista.
Referencias varias:
- Cuca M. Gómez, “Bendito Teatro Principal”, Diario de Pontevedra, “Gente a diario”,
28 marzo 2011, p. 70.
Dáse conta da posta en escena no Teatro Principal de Pontevedra da obra A filla de
Woody Allen, escrita e dirixida por Santiago Cortegoso, dentro da programación das
“Noites Abertas”.
Sapristi Teatro/CDG: Por que o meniño se coce na polenta?, texto Aglaja Veteranyi,
adaptación Quico Cadaval, dirección Roberto Leal
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Referencias varias:
- Camilo Franco, “A verdade espida e completa”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Santiago”, “Vai por aí”, “Teatro”, 17 marzo 2011, p. L8.
Fálase do xeito de vivir as traxedias alleas a propósito da montaxe Por que o meniño se
coce na polenta?, de Sapristi Teatro e o Centro Dramático Galego que se representa no
Salón Teatro de Santiago de Compostela.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 18 marzo 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Salón Teatro de Santiago de
Compostela da obra de Sapristi Teatro.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 19 marzo 2011, p. 94.
Entre outras actividades, infórmase da representación no Salón Teatro de Santiago de
Compostela da obra Por que o meniño se coce na polenta?, de Sapristi Teatro.
Sarabela Teatro: O incerto señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca, texto Álvaro
Cunqueiro, dirección Ánxeles Cuña
Recensións:
- R.V. Ponte, “Palabras, palabras, palabras”, Faro de Vigo, “TV/Espectáculos”, 30
xaneiro 2011, p. 75.
Ofrécese unha crítica da montaxe O incerto señor don Hamlet que representa a
compañía Sarabela Teatro con motivo do centenario do nacemento de Álvaro
Cunqueiro. Fálase da escenografía, do vestiario, da actuación dos actores e conclúese
que a posta en escena se centra demasiado na sonoridade do texto sen rematar de dotalo
de vida. Sinálase que, no que respecta ao ritmo da narración, se agradece a escena dos
cómicos “por traeren aire fresco”.
- Camilo Franco, “Ser bioloxía ou ser cultura”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Santiago”, “Vai por aí”, 22 decembro 2011, p. L6.
Coméntase que O incerto señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca de Álvaro
Cunqueiro non é unha versión da obra de William Shakespeare, senón que máis ben
parece outra cos mesmos personaxes. Destácase que a de Cunqueiro ofrece unha
explicación singular do combate entre bioloxía e cultura e que a dúbida do seu
protagonista segue vixente hoxe en día.
Referencias varias:
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- A. Baena, “Vigo acogerá 70 actuaciones de factoría gallega hasta junio”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 7 xaneiro 2011, p. 9.
Infórmase do programa teatral que organizou a Axencia Galega das Industrias Culturais
para Vigo. Indícase que a oferta se inaugura coa representación, no Centro Cultural
Novacaixagalicia, da obra O incerto señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca, de
Sarabela Teatro.
- Carolina Piñeiro, “O público ourensán é xeneroso e crítico e foise facendo ó longo
destes anos”, La Región, “Ourense”, 16 xaneiro 2011, p. 8.
Entrevístase a Ánxeles Cuña, directora de Sarabela Teatro na que se lembran as
montaxes que representou a compañía no 2010, entre as que destaca O incerto señor
don Hamlet, príncipe de Dinamarca.
- Carmen Villar, “Vigo y Mondoñedo centran los actos del centenario del nacimiento de
Cunqueiro”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 31/ “Cunqueiro llena un año de actividades
para celebrar el centenario de su nacimiento”, La Opinión, “Cultura”, p. 54, 18 xaneiro
2011.
Anúncianse as diversas actividades que compoñen a homenaxe do centenario do
nacemento de Álvaro Cunqueiro entre as que se inclúe a representación d’O incerto
señor don Hamlet, de Sarabela Teatro.
- maré, “A maxia das palabras”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Colaboración”, 18 xaneiro
2011, p. 27.
Fálase da presentación de actividades que conmemoran o centenario do nacemento de
Álvaro Cunqueiro entre as que se atopa a representación d’O incerto señor don Hamlet,
da compañía Sarabela Teatro.
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 26 xaneiro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, refírese á representación no Edificio Multiusos de Monforte de
Lemos da obra O incerto señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca, de Sarabela
Teatro.
- M. C., “Sarabela pone en escena el Hamlet de Cunqueiro”, Atlántico Diario, “Galicia
en la semana”, p. 25/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 61, 27 xaneiro 2011.
Alúdese á representación da obra da compañía Sarabela Teatro, no Centro Cultural
Novacaixagalicia. Lémbrase que foi escrita por Álvaro Cunqueiro.
- Mar Mato, “Hamlet regresa da néboa”, Faro de Vigo, “Tv/Espectáculos”, 29 xaneiro
2011, p. 71.
Infórmase da representación, no Centro Cultural Novacaixagalicia, da obra O incerto
señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca, de Sarabela Teatro. Indícase que con ela se
conmemoran os trinta anos da compañía e que a obra foi escrita por Álvaro Cunqueiro.
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- Mar Mato, “Un congreso sobre Cunqueiro reunirá en Galicia a expertos do todo el
mundo”, La Opinión, “Cultura”, 1 febreiro 2011, p. 55.
Refírese á representación d’O incerto señor don Hamlet, da compañía Sarabela Teatro,
para conmemorar o centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 9 marzo 2011, p. 62.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Rosalía da Coruña da
obra de Sarabela Teatro.
- M. Ballesteros, “Un circuíto desde el Obradoiro a la plaza Roxa guiará el Nadal”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 30 novembro 2011, p. L6.
Coméntase que Sarabela Teatro representará O incerto señor don Hamlet, príncipe de
Dinamarca no Teatro Principal de Santiago de Compostela.
Os sete magníficos máis un: O gordo e o calvo van ao médico
Ver Arzúa, Ciclo de Teatro Afeccionado no Outono
Ver Ponteceso 2011, XVIIIº Ciclo de Teatro
Talía Teatro (1): Palabras encadeadas, texto Jordi Galcerán, dirección Artur Trillo
Ver Cee, Sábados Culturais do Concello de
Talía Teatro (2): Volpone, texto Ben Johnson, adaptación Roberto Salgueiro
Ver Cangas, XXVIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo
Ver Cee, XXIVª Mostra de Teatro de
Ver Cee, Sábados Culturais do Concello de
Ver Lugo, Xª Mostra de Teatro Clásico de
Ver Teatrarte 2011
Referencias varias:
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 169, “Teatro”, maio 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a representación no Auditorio de Ourense da comedia Volpone, de Talía
Teatro, versión do texto orixinal de Ben Jonson.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 20 maio 2011, p. 94.
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Entre outras actividades, infórmase da representación na Casa da Cultura de Burela da
obra Volpone, de Talía Teatro.
- M. C., “La divertida historia de ‘Volpone’ por Talía Teatro”, La Región, “Galicia en la
semana”, 5 xuño 2011, p. 72.
Coméntase a presentación en Ourense da obra Volpone, a cargo de Talía Teatro, e faise
referencia á autoría do texto dramático, á dirección e ao elenco actoral da peza.
- T. M., “Talía Teatro representa el viernes en la Casa de Cultura la obra ‘Volpone”,
Diario de Arousa, “O Barbanza”, “Boiro”, 26 outubro 2011, p. 25.
Refírese á estrea da peza Volpone, da compañía Talía Teatro, na Casa da Cultura Ramón
Martínez López de Boiro.
Tangatutanga Teatro: Aberto por folga-Cabaré laboral
Ver Betanzos, IIº Encontro de Teatro Afeccionado de
Ver Cabaré, VIº Festival Galego de
Ver Outes, Outono Teatral de
Referencias varias:
- C. B., “Suspendida la obra teatral de Tangatutanga”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 14 xullo 2011, p. 31.
Anúnciase que a representación Aberto por folga. Cabaré laboral, de Tangatutanga,
será suspendida por motivos alleos á organización. Finalmente dáse conta do
argumento.
- C. B., “Rois promociona el teatro durante la época otoñal”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Sar”, 9 novembro 2011, p. 37.
Infórmase da representación dentro da programación cultural do Concello de Rois de
Aberto por folga. Cabaret laboral, de Tangatutanga Teatro; ademais de Sen pecado
concebida, de Mariclown Teatro e Life is a paripé, de Teatro Obras Públicas.
- T. M., “El Auditorio acogerá el 27 de noviembre la presentación de la obra ‘Cabaré
laboral. Aberto por folga”, Diario de Arousa, “O Barbanza”, 19 novembro 2011, p. 27.
Faise eco da posta en escena no Auditorio de Rianxo da obra Cabaré laboral. Aberto
por folga, de Tangatutanga Teatro.
Telón Partido: Maltrátame
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Teterella Teatro: Un corazón perfecto, texto Carmen Blanco
Ver Cariño, XXXIIIª Mostra de Teatro Galego de
Tiruleque (1): Club PK2, texto José Prada Martínez, dirección Santiago Fernández
Ver Vilalba, XIIIª Mostra de Teatro de
Referencias varias:
- C. A., “La compañía Tiruleque actúa el domingo en el Carmen Estévez”, El Progreso,
“A Chaira”, 19 outubro 2011, p. 16.
Apunta a estrea da peza Club PK2, da compañía Tiruleque, no auditorio Carmen
Estévez de Vilalba.
Tiruleque (2): Silicon Valley
Ver Pedra do Moucho, IVº Ciclo de Teatro Afeccionado
Voadora/Centro Dramático Galego (CDG): Super 8
Ver Cangas, XXVIIIª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo
Ver FITO, IVº Festival Internacional de Teatro de Ourense
Referencias varias:
- M. Beceiro, “A compañía é o noso patio de xogos e aproveitámolo”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 2 febreiro 2011, p. L2.
Entrevístase a Marta Pazos, co-fundadora da compañía Voadora, con motivo da
presentación no Salón Teatro de Compostela do espectáculo Super8. Explica que se
trata dunha montaxe multidisciplinar sobre a memoria.
- Camilo Franco, “A ‘tela’ coa que están feitos os soños”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Santiago”, “Vai por aí na fin de semana”, 3 febreiro 2011, p. L8.
Fálase de Super 8, de Voadora, que se pode ver no Salón Teatro de Santiago.
- Lupe Gómez, “A celebración estranxeira”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 4 febreiro 2011, p.
30.
Entrevístase a Hugo Torres, intérprete na obra Super8, de Voadora e o Centro
Dramático Galego. Sinala que dá vida a un personaxe que perdeu a memoria e que fai
un flashback da súa vida dentro dunha estrutura desorganizada e desestruturada.
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- Ana Baena, “Un desnudo colectivo impactó al público al inicio de ‘Super 8”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 27 outubro 2011, p. 11.
Recolle a impresión causada pola peza Super 8, da compañía Voadora, na súa estrea no
Teatro García Barbón de Vigo. Sinala asemade que esta peza é a segunda parte dunha
triloxía.
Volta e Dálle Teatro: Rodesindo da Barrosa, texto X. H. Rivadulla, dirección Pepe
Penabade
Referencias varias:
- M. Mouzo, “Representación de teatro al aire libre”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 17 agosto 2011, p. 31.
Anúnciase a representación ao aire libre en Arzúa de Rodesindo da Barrosa, por Volta e
Dálle Teatro, e indícase o argumento, que trata sobre un afiador que en pleno século
XXI percorre os camiños de Galicia.
- C. G., “Vos Celtas y teatro abrirán las fiestas de Santa Minia”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 22 setembro 2011, p. 33.
Informa da posta en marcha das festas de Santa Minia de Brión, das que destaca o
espectáculo de teatro de Volta e Dálle Teatro.
- M. Taboada, “El martes es el día grande de la fiesta de Santa Minia”, El Correo
Gallego, “Especial fiestas”, “Brión”, 25 setembro 2011, p. 34.
Sinala a programación de actividades co gallo das festas de Santa Minia no concello de
Brión. Destaca a posta en escena por parte de Volta e Dalle Teatro da peza Rodesindo
da Barrosa.
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III.4.3.2. GRUPOS ESCOLARES, DE ASOCIACIÓNS E
AGRUPACIÓNS VARIAS
Grupo de teatro A Adala: Borrando sombras
Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
Ad Libitum: O meu home tolea, texto Óscar Tabern, dirección Yuri Bastida.
Ver Aguiño, IIª Mostra de Teatro Afeccionado Francisco Lorenzo Mariño
Grupo Escola Airiños: Os vellos non deben namorarse
Grupo de teatro Alecrín: Haberá vida?
Grupo de Teatro da Biblioteca Municipal de Antas do Ulla: Crónicas daquela escola
Ver Moraña, IVº Ciclo de Teatro de
Andaravía Teatro (1): A cantante calva
Ver Ames, Vª Mostra de Teatro Afeccionado de
Referencias varias:
- Susana Formoso, “Este año se cumplirá por fin nuestro sueño de actuar en Buenos
Aires”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 3 setembro 2011, p. 34.
Coméntase que a compañía Andaravía Teatro ofrecerá tres pases en Bos Aires das súas
obras A cantante calva e Bicos.
Andaravía Teatro (2): Bicos
Referencias varias:
- Susana Formoso, “Este año se cumplirá por fin nuestro sueño de actuar en Buenos
Aires”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 3 setembro 2011, p. 34.
Indícase que a compañía Andaravía Teatro vai representar en Bos Aires as súas obras
Bicos e A cantante calva.
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Artías Teatro: Oito mulleres, texto R. Thomas
Ver Galicia, XIIª Mostra de Teatro Universitario de
Ver Teatrofilia, VIIIª Mostra de Teatro Amador
Referencias varias:
- A. I. S., “ARTías Teatro estrena esta tarde ‘Oito mulleres’ en el Principal a favor de la
Cocina Económica”, El Correo Gallego, “Santiago”, 16 marzo 2011, p. 30.
Infórmase da estrea no Teatro Principal de Santiago de Oito mulleres, obra de Robert
Thomas interpretada pola compañía Artías Teatro.
Teatro Arume: Achado no castro
Escola de Teatro do Concello de Ares: A voda de Esganarello, texto Molière, dirección
Manuel Basoa
Ver Caranza, XIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Aturuxo de Melpómene, Teatro Escola de Narón (1): Comendo pementos de Padrón
con Tarantino
Ver Arteixo, Outono Cultural 2011
Aturuxo de Melpómene, Teatro Escola de Narón (2): RRHH. O método, dirección José
L. Prieto
Ver Agustín Magán, Xº Festival de teatro afeccionado
Ver Caranza, XIIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Ver Miño, Vª Mostra de Teatro non Profesional do
Ver Narón, IIª Mostra de Teatro Amador de
Teatro Avento: Humano (the game)
Ver MOSTRA(TE), Xª Mostra de Teatro Afeccionado
Ver Terras do Orcellón, Vª Mostra de Teatro Afeccionado
Grupo Teatral Axóuxeres (1): A gata sobre o tellado de zinc quente, texto Tenesse
Williams, dirección Alejandro Albaiceta
Ver Caranza, XIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
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Grupo Teatral Axóuxeres (2): Farsa á escocesa e matrimonio siglo XXI, texto R.
Sarmiento
Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 27 marzo 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Escola de Rinlo (Foz), da obra
Farsa á escocesa e matrimonio siglo XXI, do Grupo de Teatro Axóuxeres.
- Jamila González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 19 agosto 2011, p. 70.
Entre outras actividades, infórmase da representación en Vilaronte (Foz) da obra Farsa
á escocesa e matrimonio siglo XXI, do Grupo de Teatro Axóuxeres.
Grupo Teatral Axóuxeres (3): O velorio de Xan Perolo, dirección Benito García
Referencias varias:
- Lara Lozano, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 27 agosto 2011, p. 78.
Entre outras actividades, refírese á representación no Patio do Colexio número 1 de Foz
da obra O velorio de Xan Perolo, do Grupo de Teatro Axóuxeres.
Grupo de Teatro Badius: ¡Xoo… ante o perigo!, dirección Alberte Villar
Referencias varias:
- J. M. R., “Badius escenifica en O Ézaro ‘Xoo... ante o perigo”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 3 maio 2011, p. 36.
Coméntase que o grupo de teatro Badius representará na Casa da Cultura d’O Ézaro
(Dumbría) a súa peza ¡Xoo… ante o perigo!
Bartoleta Teatro: Mackie o Navallas, texto Roberto Vidal Bolaño, dirección Helga
Méndez
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Grupo Local de Bertamiráns: Atraso
Ver Outono de Teatro, Ciclo de Teatro Afeccionado
Boqueixón, Agrupación de Teatro Xuvenil de: O achado do castro
Ver Boqueixón, Ciclo de Teatro de Outono de
O Bordelo de Cervo: Quintana de vivos, anguria dos orfos, texto Franciso Piñeiro
Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
Ver Caranza, XIIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Referencias varias:
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 23 outubro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Centro Sociocultural de
Barreiros da obra Quintana de vivos, anguria dos orfos, de Teatro O Bordelo.
Grupo de Teatro Caldemiños: Por borrachíns
Carfax Teatro (1): O cuarto do príncipe, texto e dirección Manuel Lourenzo.
Ver Arteixo, XIIª Mostra de Teatro Afeccionado de
Carfax Teatro (2): Portus Veneris
Ver Porriño, Teatro no Outono do
Ver Valga, Outono Teatral de
Carfax Teatro (3): Transilvania
Ver Teatrofilia, VIIIª Mostra de Teatro Amador
Ver Vilalba, XIIIª Mostra de Teatro de
Referencias varias:
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 16 outubro 2011, p. 78.
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Entre outras actividades, refírese á representación no Auditorio Carmen Estévez de
Vilalba da obra Transilvania, de Carfax Teatro.
Carrachanacacha (1): Comendo pimentos de Padrón con Tarantino, texto e dirección
Leandro Lamas
Ver Aguiño, IIIª Mostra de Teatro Afeccionado Francisco Lorenzo Mariño
Ver Ames, Vª Mostra de Teatro Afeccionado de
Carrachanacacha (2): Gheidi, só para adult@s, texto e dirección Leandro Lamas
Ver Cee, XXIVª Mostra de Teatro de
Ver Outes, Outono Teatral de
Ver Riveira, Mostra de Teatro de
Teatro Charamela: Se o sei... non volvo a casa, texto Manuel Varela Buxán, dirección
Jesús Gómez Lareo
Ver Aguiño, IIª Mostra de Teatro Afeccionado Francisco Lorenzo Mariño
Teatro de Cámara Ditea: Farsa Plautina, texto Agustín Magán
Ver Aguiño, IIIª Mostra de Teatro Afeccionado Francisco Lorenzo Mariño
Referencias varias:
- J. Trillo, “Vimianzo iniciará el domingo el programa cultural”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 28 setembro 2011, p. 30.
Sinala a posta en escena da peza Farsa Plautina, do grupo Teatro de Cámara Ditea,
como parte da programación cultural do Auditorio de Vimianzo.
Elefante Elegante: In, texto e dirección María Torres
Ver MITEU, XVIª Mostra Internacional de Teatro Galego
Recensións:
- Camilo Franco, “Todas as cousas que non é necesario pronunciar”, La Voz de Galicia,
“Cartelera y críticas”, “Teatro”, 7 xaneiro 2011, p. 50.
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Indícase que esta foi unha das obras que máis sorprenderon na escena galega por
empregar a danza como linguaxe narrativa e por contar unha historia do cotián con
sentido do humor. Saliéntase que a precisión narrativa vai revelando a natureza da
historia e que a obra pode verse de varios xeitos, apreciando o reto físico ou a
capacidade de contar. Finalmente menciónase que no argumento empréganse os xogos
de máscaras entre o que o individuo é e o que quere facer ver que é.
- M. G. M., “As falsas apariencias acoden a unha voda”, El Ideal Gallego, “A Coruña”,
5 marzo 2011, p. 13.
Anúnciase a representación de In da compañía Elefante Elegante. Explícase que se trata
dunha montaxe multidisciplinar que “respira da poesía” e na que se mestura a danza, o
teatro, o vídeo e as artes plásticas para falar da hipocrisía na sociedade. Indícase que a
acción se sitúa na celebración dunha voda e que a estrutura foi creada a partir da peza
teatral A voda dos pequenos burgueses (1919), de Bertolt Brecht, así como de contos
populares como Brancaneves e O rei sapo, dos irmáns Grimm, e Os zapatos vermellos e
A vendedora de fósforos, de Hans Christian Andersen.
Referencias varias:
- M. G., “Cine y teatro en la programación cultural de Noia”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 15 febreiro 2011, p. 30.
Infórmase da representación, no coliseo Noela, da montaxe teatral In, realizada por
Elefante Elegante.
- P. Hermida, “Príncipes que despois do bico son ras na última obra teatral do Jofre”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 7 setembro 2011, p. 49.
Refírese á representación de In, de Elefante Elegante no teatro Jofre de Ferrol.
Escoitade Teatro: Longa vida a Martiño de Güimil
Ver Vilalba, XIIIª Mostra de Teatro de
Escola Superior de Arte Dramática de Vigo: Xan, o bo conspirador, texto Álvaro
Cunqueiro
Grupo de Teatro de Asociación Cultural Faíscas, Antoloxía de mulleres.
Ver Arteixo, XIIª Mostra de Teatro Afeccionado de
Fontevella: Pra que viría eu ó médico! nin sempre é anécdota
Gargallada (1): A abraiante vida de Braian
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Ver San Andrés de Comesaña, Vª Mostra de Teatro Afeccionado
Ver Teatrofilia, VIIIª Mostra de Teatro Amador
Ver Terras do Orcellón, Vª Mostra de Teatro Afeccionado
Gargallada (2): Os pecados capitais
Ver Betanzos, IIº Encontro de Teatro Afeccionado de
Ver Miño, Vª Mostra de Teatro non Profesional do
Hipócrita Teatro: Homes en escabeche, dirección Carlos Rebolo
Ver Agustín Magán, Xº Festival de teatro afeccionado
Ver Vila de Sarria, Iª Semana de Teatro Popular
Fundación IgualArte: Axóuxeres de cores
Ver ANADE, Mostra de Teatro Especial de Galicia da Fundación
Lambríaca Teatro: Benito Bienvenido: O cásting
Ver Máis Teatro 2011, Ciclo
Máscara Producións, Por diante e por detrás
Ver Máis Teatro 2011, Ciclo
Mulleres de Mugardos: “...e elas quedan”
Ver Caranza, XIª Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
NNC Teatro (1): Esperando a Godot, texto Samuel Beckett, dirección Beatriz Méndez.
Ver Agustín Magán, Xº Festival de teatro afeccionado
Ver Estrada, IIIº Certame de Teatro Afecionado da
NNC Teatro (2): Peza para dous actores, texto Víctor Vegas, dirección Beatriz
Méndez.
Ver Arteixo, Outono Cultural 2011
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Nova Escena Teatro (1): O inspector, texto Nicolai Gogol, dirección Xoán Carlos Laxe
Ver Atracción Teatral V
Ver Buxiganga, IIIª Edición do Proxecto Teatral
Ver Caranza, XIIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Ver Porriño, Teatro no Outono do
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 23 xuño 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Centro Sociocultural de Rábade
desta obra de Nova Escena Teatro.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 5 novembro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, infórmase da representación no Centro de Convivencia de
Fingoi, en Lugo, da obra O inspector, de Nova Escena Teatro.
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 10 decembro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, apúntase a representación no Auditorio de Burela da obra O
inspector, de Nova Escena Teatro.
Nova Escena Teatro (2): O Lirio, adaptación do texto de Wesley Burrowes
Ver Moraña, IVº Ciclo de Teatro de
Teatro Orballo: A diáspora, texto Daniel Cortezón, adaptación Isa Fraga
Ver Arteixo, XIIª Mostra de Teatro Afeccionado de
Asociación Teatral Paso de Valverde: Drammatico
Ver Domingos de Melpómene, Ciclo de Teatro Os
Ver Lauro Olmo, IIº Ciclo de Teatro Afeccionado
Ver San Andrés de Comesaña, Vª Mostra de Teatro Afeccionado
Grupo de Teatro A Pombiña (1): Ao son dos novos
Ver Caranza, XIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
Ver Narón, IIª Mostra de Teatro Amador de
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Grupo de Teatro A Pombiña (2): Nin dios entende aos homes, texto Betty Calvo
Ver Aguiño, IIª Mostra de Teatro Afeccionado Francisco Lorenzo Mariño
Porta Aberta: Aquí non paga ninguén, texto Darío Fo.
Ver MOSTRA(TE), Xª Mostra de Teatro Afeccionado
Teatro do Rueiro: A lotería
Ver Cando Outono se fai Teatro, IVº Ciclo de Teatro Afeccionado
Aula de teatro do Concello de Sarria: Comedia bífida
Referencias varias:
- L. P., “Fundada una asociación en Sarria con el fin de fomentar las artes escénicas”, El
Progreso, “Sarria”, 11 febreiro 2011, p. 19.
Infórmase que a Aula de Teatro do Concello de Sarria ofrecerá máis representacións da
súa obra Comedia bífida en diversos concellos da provincia de Lugo.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 1 abril 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Casa da Cultura de Sarria da
obra Comedia bífida, da Aula de Teatro de Sarria.
- Yolanda Queija Urbai, “El Aula de Teatro de Sarria representará sus obras por toda la
provincia de Lugo”, El Progreso, “Sarria”, 23 agosto 2011, p. 10.
Dáse conta das próximas funcións das obras O velorio e Comedia bífida, que a Aula de
Teatro de Sarria porá en escena en distintos emprazamentos da xeografía galega.
Coméntase tamén a recente creación da asociación Rebuldeira Teatro por parte dos
membro do grupo teatral.
Asociación Cultural Teatro do Mar: Criaturas
Teruca Bouza: Ladrón morto cando tentaba fuxir, dirección Carlos Basoa.
Ver Caranza, XIº Ciclo de Teatro Afeccionado “Domingos a escena”
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Toxos e carrouchas: A noite de Sabina
Ver Boqueixón, Ciclo de Teatro de Outono de
O Trasno Novo Teatro: Conversas na cuneta mentres a vida pasa alá fóra
Ver Arteixo, Outono Teatral 2011
Ver Lauro Olmo, IIº Ciclo de Teatro Afeccionado
Ver MOSTRA(TE), Xª Mostra de Teatro Afeccionado
Aula de Teatro da USC: Historia de Pura e Angelita. Pequeno divertimento mordaz,
adaptación de Los gatos, de Agustín Gómez; dirección Roberto Salgueiro
Ver Coruña, Festival Internacional de Teatro Universitario da
Ver FITEU, XVIIº Festival Internacional de Teatro Universitario da Universidade de
Santiago de Compostela.
Ver Galicia, XIIª Mostra de Teatro Universitario de
Ver MITEU, XVIª Mostra Internacional de Teatro Universitario Galego
Ver Teatrofilia, VIIIª Mostra de Teatro Amador
Referencias varias:
- Sara Prieto, “Empecei con isto do teatro cando estaba no instituto”, La Voz de Galicia,
“ La Voz de Santiago”, “Patio de vecinos”, “A pie de calle”, 16 agosto 2011,
contracuberta.
Trata a traxectoria teatral de Carla Capeáns con motivo da representación da peza
Historia de Pura e Angelita. Pequeno divertimento mordaz, na que traballa cos demais
compoñentes da Aula de Teatro da USC.
Escola Municipal de Teatro de Valga: Un vulto negro, texto José Cedena
Escola de Teatro Valle-Innova: Memorias da árbore na noite triste, dirección Fátima
Rey
Referencias varias:
- F. F., “Teatro Clámide celebra su XXX aniversario con una gran gala y seis
representaciones”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 13 setembro 2011, p. 09.
Dá conta das actividades que terán lugar na gala de celebración do XXX aniversario do
Teatro Clámide, entre as que se inclúen as representacións Memorias da árbore da noite
triste, de Fátima Rey, pola Escola de Teatro Valle-Innova; O canto do cisne, con textos
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de Chéckhov, e A máis forte, con textos de August Strindberg, por Iliria Teatro; O cego
de Fornelos, de Daniel Varela Buxán, por O Noso Lar; Soños a gran escala, de Alberto
Dosil, por Pixela; e A ruleta rusa, de Chékhov, pola Escola de Teatro da Estrada.
Grupo do IES Vilar Ponte: Aventuras e desventuras do Camiño de Santiago da
princesiña Socorro, o trobeiro Carolo e o demo dos cornos, dirección María Lozano.
Ver Miño, Vª Mostra de Teatro non Profesional do
Grupo Teatral Xeito: A xustiza do muiñeiro
Ver Entre Culturas, IIº Festival
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IV. DÍA DAS LETRAS GALEGAS: Lois Pereiro
IV.1. CREACIÓN: REEDICIÓNS COMENTADAS E
FACSÍMILES
Pereiro, Lois, Modesta proposición e outros ensaios, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Clásicos, n.º 13, marzo 2011, 83 pp. (ISBN: 978-84-9914-231-9).
Volume que reúne a obra ensaística de Lois Pereiro (Monforte de Lemos, 1958-A
Coruña, 1996), algúns artigos publicados en Luzes de Galiza, en La Naval e unha
entrevista con Manuel Rivas para Diario 16. Ábrese cun paratexto en forma de prólogo
de Xosé Manuel Pereiro no que comenta a vocación poética que Pereiro amosou dende
ben cedo e as súas críticas contra a situación socio-política e cultural de Galicia. A
seguir, reprodúcense “Radio Océano” (p. 33), texto inédito redactado en 1987 sobre a
música en comuñón co ser humano; “Ezra Pound” (pp. 35-36), texto publicado no
número un de La Naval en 1985 e que xira arredor da figura de Ezra Pound e das ideas
que provocan en Pereiro; “Thomas Bernhard, o móbil do suicidio” (pp. 37-39), saído do
prelo na primeira entrega de La Naval, en 1985, ao redor das lecturas que Pereiro fixo
de Thomas Bernhard; “Nas libres coordenadas do futuro” (p. 41), publicado en La
Naval, en 1985, e que trata sobre a revista Favorita; “Explicación dunha reanudación”
(pp. 43-44), publicado no número vinte e un de Dorna en 1995 xustifica a saída do
prelo de Poesía última de amor e enfermidade; “Dandys, eterómanos e infames. O vicio
como luxo” (pp. 45-47), publicado no número cincocentos de La Naval, en 1986, fala
da vida que Pereiro observou en París durante a súa estadía alí, e “A elocuencia dos
cemiterios” (pp. 53-54), guión para a Televisión de Galicia escrito en 1988 sobre o
concepto da morte. Tamén aparece reproducida a derradeira entrevista feita a Pereiro
por Manuel Rivas para o suplemento “Culturas” de Diario 16, en 1996, uns días antes
do seu pasamento. A conversa xira en torno ao concepto de ser escritor e escribir en
galego, á traxectoria literaria do poeta, ao punkismo lírico e o reparto mediático da
sociedade da época. Pechan o volume tres anexos: “Luisón Pereiro. El poeta gallego que
escapó de la colza”; “En la muerte de Lois Pereiro. Poesía última de amor y
enfermedad” e “La buena cosecha del 96”, de Manuel Rivas e Miguel Munárriz para El
País e La Esfera, respectivamente.
Recensións:
- Estro Montaña, “Chamada á sabotaxe”, La Opinión, “Saberes”, n.º 336, “Letras
galegas”, 11 xuño 2011, p. 7.
Dise que esta obra consiste nunha mestura de artigos e entrevistas e que contén un
manifesto filosófico-literario de Lois Pereiro. Destácase que Pereiro se apoia en autores
marxistas, situacionistas ou anarquistas, entre outros, e que se acode a nomes como o de
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao para achegar un punto reflexivo sobre a sociedade e
facer un chamamento á sabotaxe. Saliéntase que se presenta a un Pereiro escéptico e
radical que actúa como precursor dos textos de rebelión para vivir con dignidade.	
  
Referencias varias:
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- Iago Martínez, “Lois Pereiro e a indignación”, Xornal de Galicia, “Contexto”, n.º 123,
“Opinión. Miradas”, “Deliberadamente”, 17 abril 2011, p. 7.
Comenta que lle gustou a lectura de Indignádevos! e afirma que a literatura galega ten o
seu propio Indignádevos! na figura de Lois Pereiro e na súa obra Modesta proposición
para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da
infamia, que vén de recuperar Xerais.
- Camilo Franco, “A moderna elegancia dun poeta”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22
abril 2011, p. 32.
Faise referencia á reedición de varias obras de Lois Pereiro con motivo do Día das
Letras Galegas, entre elas Modesta proposición e outros ensaios e Conversa
ultramarina (2010).
- Manuel Bragado, “Modesta proposición”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de
Granada”, 2 maio 2011, p. 14.

Faise referencia a este texto vindicativo e sinálase que, nel, Lois
Pereiro denuncia a “inocente indiferencia” e reclama o
compromiso.
- Alberto Ramos, “O panfleto indignado xa falaba galego”, Xornal de Galicia,
“Cultura”, 4 maio 2011, p. 44.

Refírese a esta obra e explícase que se trata dun ensaio de
pensamento crítico.
- Héctor J. Porto, “Á utopía pola sabotaxe”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 414,
“Letras 2011”, 14 maio 2011, p.7.

Fálase deste manifesto e indícase que se trata dunha obra a favor
da insubmisión, da crítica, un manual para atentar superar o
pesimismo ao que leva a razón.
- Ramón Nicolás, “Universo Pereiro: vizosa colleita ensaística”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 414, “Letras 2011”, 14 maio 2011, pp. 14-15.

Reflexiónase sobre as publicacións que xorden arredor do autor
homenaxeado no Día das Letras Galegas e menciónase Modesta
proposición e outros ensaios.
- Xesús Alonso Montero, “Prosa e utopías”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º414,
“Letras 2011”, 14 maio 2011, p. 18.
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Menciónase esta obra e indícase que fora publicada por vez
primeira no número vinte e sete da revista Luzes de Galicia
(1996).
- Iago Martínez, “Modesta proposición para ler politicamente a Lois Pereiro”, Xornal de
Galicia, “Contexto”, “Lois Pereiro. Día das Letras Galegas 2011”, 15 maio 2011, pp.
20-21.
Coméntase a saída do prelo desta obra que reúne a produción ensaística de Lois Pereiro
e que permite a lectura en clave política do autor.
- María do Cebreiro, “Ser amable”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Día das Letras”, 17
maio 2011, p. 7.
Reflexión sobre a repercusión no sistema literario do feito de dedicarlle a un
determinado autor o Día das Letras Galegas. Menciónase a publicación de Modesta
Proposición.
- Iago Martínez, “Lois Pereiro, o contrasinal que tornou en consigna”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 17 maio 2011, p. 46.
Coméntanse e cítanse as recompilacións da produción de Lois Pereiro e as traducións ao
castelán e ao inglés, ademais de facer énfase na temática social disposta nos textos do
poeta.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 376,
“Libros”, 9 xuño 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 337, “Letras en galego”, 18
xuño 2011, p. 7.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa sinálase
que inclúe artigos de Lois Pereiro que amosan á perfección as súas posturas vitais e
literarias. Tamén se seleccionan A modelo descalza (2011), de Jordi Sierra i Fabra;
Stefano (2010), de María Teresa Andruetto, e Do A ao Z con Rosalía (2009), de Ana
María Fernández.
- Iago Martínez, “ A fundación Seoane atende o ‘desexo de emancipación’ de Lois
Pereiro”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 18 xullo 2011, pp. 34-35.
Faise referencia, entre outras obras de e sobre Lois Pereiro, á publicación de Modesta
proposición e outros ensaios.
- Iago Martínez, “A roda hidráulica da infamia segue a rodar en agosto”, Xornal de
Galicia, “Bóla extra”, 2 agosto 2011, pp. 34-35.
Recoméndase a lectura de diversas obras, entre elas Modesta proposición e outros
ensaios.
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Pereiro, Lois, Náufragos do Paradiso, limiar Xosé Manuel Pereiro, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Literaria, n.º 294, febreiro 2011, 103 pp. (ISBN: 978-84-9865-354-0).
Novela inconclusa que escribiu Lois Pereiro (Monforte de Lemos, 1958-A Coruña,
1996) a finais da década de 1970 e que se publicou no número vinte da revista Luzes de
Galiza (1997). Tamén inclúe un relato baseado na novela e difundido na publicación
compostelá Das Kapital. Este relato, intitulado “Insomnio” e que pecha o volume, refire
o episodio de falta de sono sufrido por Bernal nun dos capítulos da novela. Abre o
volume un limiar de Xosé Manuel Pereiro no que trata da arte da poesía de Lois Pereiro
e dos contidos temáticos e argumentais desta novela. Inclúe asemade dúas ilustracións
de dúas páxinas manuscritas da mesma. A trama desenvólvese ao longo de oito
capítulos. No primeiro, “Incerto e atractivo”, a acción principia nunha noite de abril,
con choiva, na casa de Aián, cando seus amigos van velo ao despuntar o día. Chega
primeiro Bernal e despois Lisania e Helena. No segundo capítulo, “Mulleres”, aparecen
Helena e Lisania nun día de choiva na casa con xardín propiedade da primeira. Fálase
de Aián, dese home de corenta anos que viaxara por África na súa xuventude. Prosegue
o terceiro capítulo, “As pálpebras dun día”, con Bernal tomando un café e pensando en
moitas e poucas cousas á vez, antes de atoparse con Mimsi. En “Cando o ollo e a chave
abren”, dividido en dúas partes, aparecen Bernal e Mimsi no interior dun coche ás tres
da mañá nunha noite de choiva, a punto de decidir que queren durmir xuntos. Despois,
Bernal pídelle ir á súa aldea natal. En “Contaxio”, chegan á aldea de Briceis e entran na
casa agora abandonada. Van á cantina e despois voltan á cidade, onde se atopan con
Lisania, que deixara a Helena na praia, e van tomar algo a un bar até as once da noite.
“A peor sombra da noite” conta o momento en que Aián sae da casa ao frío da noite e
vai tomar algo a un bar onde se atopa con Helena. En “Desorde” aparece Bernal de
novo, ás dúas da mañá e cun insomnio que lle obriga a ir a uns dos bares que aínda
estaban abertos a esa hora. Despois atópase con Helena, que lle pregunta se quere ir a
C., ao que el responde que si e van buscar a Lisania á casa e marchan de contado. Ao
chegar a C. van á casa do irmán de Helena, F., quen acaba de ser deixado pola súa
muller e cóntallo a Bernal. No último capítulo, “Golpes”, Bernal, tras ver a malleira que
Aián lle proporcionou a Lisania, decide abandonar o seu grupo de amigos e marcha só,
perdéndose coa noite, para sempre. A linguaxe empregada ao longo desta novela é
poética, ateigada de simbolismos e metáforas que converten a narración nun longo
poema en prosa. O narrador é omnisciente, en terceira persoa, e emprega asemade unha
linguaxe formal e poética.

Recensións:
- A. M., “Pereiro pásase á novela”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 9 abril 2011, p. 39.
Indícase que esta novela relata a “interioridade torturada de Bernal e a súa viaxe á
pálida beleza da morte prematura”. Explícase que o volume inclúe o relato “Insomnio”
publicado na revista Das Kapital en 1989 e baseado no capítulo sexto da novela.
Apúntase que o prólogo é obra de Xosé Manuel Pereiro, quen compara o volume coa
escritura de autores como Lawrence Durell, Virginia Woolf, James Joyce, José Lezama
Lima, Thomas Bernhard e Robert Walser. Destácase a linguaxe poética empregada.
- Ramón Nicolás, “A novela de Pereiro”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 412,
“Letras en Galego”, 30 abril 2011, p. 10.
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Indícase que esta obra é a novela “inacabada, pero non incompleta” de Lois Pereiro e
que está prologada por Xosé M. Pereiro. Explícase que nela se inclúe o relato
“Insomnio”. Coméntase que se trata dunha proposta moderna, rompedora e heterodoxa
na liña da Nova Narrativa Galega e que se aprecian elementos en común coa súa obra
poética, como a presenza da nada, a soidade, a dor, a violencia ou o sufrimento. Refírese
ás influencias de escritores como Thomas Bernhard, quen está representado como
Bernald na novela.
- J. Luís Calvo/ Carlos Gegúndez, “O monstro oximorónico e ‘Náufragos de paradiso”,
Xornal de Galicia, “Contexto”, “Lois Pereiro. Día das Letras Galegas 2011”, 15 maio
2011, pp. 30-31.
Coméntase que Náufragos do Paradiso é a novela “inconclusa” de Lois Pereiro e que
foi publicada no número 28 de Luzes de Galiza. Defínese como un exemplo “da
narrativa sen ataduras” onde se asiste á destrución dos xéneros literarios tradicionais.
Indícase que está formada por oito capítulos onde Pereiro recorre ás metáforas, ás
estruturas paralelísticas e ao ritmo, o que converte a súa escrita en poemas en prosa.
Indícase que o personaxe de Bernal é unha homenaxe ao escritor austríaco Bernhard.
Referencias varias:
- Manuel Rivas, “O Purgatorio e a Cidade da Cultura”, El País, “Galicia”, “Luces”, 14
xaneiro 2011, p. 12.
Refírese a esta reedición da novela de Lois Pereiro. Indícase que foi publicada por
primeira vez na revista Luzes de Galiza.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 368,
“Libros”, 7 abril 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 327, “Letras en galego”, 9
abril 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o uso dunha linguaxe chea de imaxes poéticas e a capacidade de observación
da realidade por parte do autor. Sinálase ademais que esta edición inclúe un relato
baseado na novela. Tamén se seleccionan A frecha azul do teixo (2010), de Eva Veiga;
A chamada da selva (2011), de Jack London, e Cero (2011), de Oriana Méndez.
- Iago Martínez, “Aqueles ‘frívolos’ revolucionarios”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 20
abril 2011, p. 36.
Indícase que a mostra “Desembarco dos 80” amosa os cadernos nos que Lois Pereiro
elaborou a novela Náufragos do paradiso (Xerais, 2011), así como o que recolle o final
de Conversa ultramarina (Positivas, 2010).
- Manolo do Río, “Poesía últim(isim)a: amor e enfermidade”, ABC, “Artes & Letras.
Galicia”, n.º 28, 30 abril 2011, p. 03.
Anúnciase a publicación desta novela inédita de Lois Pereiro e apúntase que o volume
inclúe un relato baseado nesta obra e un prólogo de Xosé Manuel Pereiro.
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- Ramón Nicolás, “Universo Pereiro: vizosa colleita ensaística”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 414, “Letras 2011”, 14 maio 2011, pp. 14-15.
Reflexiónase sobre as publicacións que xorden arredor do autor homenaxeado no Día
das Letras Galegas e menciónase Náufragos do Paradiso.
- Iago Martínez, “ A fundación Seoane atende o ‘desexo de emancipación’ de Lois
Pereiro”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 18 xullo 2011, pp.34-35.
Coméntase que “Quen corta os fíos do soño?”, a mostra sobre Lois Pereiro, toma o seu
título dunha pregunta de Aián, un dos personaxes de Náufragos do Paradiso.
- Daniel Salgado, “Obra completa”, El Mundo, “El Cultural”, 30 setembro 2011, p.18.
Faise referencia á publicación da novela Náufragos do paradiso, que se cualifica como
unha lectura excelente.
Pereiro, Lois, Obra completa. Edición bilingüe, ilust. da portada Antón Patiño, pról.
Pere Gimferrer, introd. de Xosé Manuel Pereiro, trad. ao castelán de Daniel Salgado,
Santiago de Compostela/Barcelona: Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de
Galicia/Editorial Letras del Silencio, ed. bilingüe galego-castelán, col. Preciosa y el aire,
maio 2011, 748 pp. (ISBN da Xunta de Galicia: 978-84-453498-5-4; ISBN de Libros
del Silencio: 978-84-938531-6-7). n
Edición bilingüe (galego-castelán) da obra completa de Lois Pereiro (Monforte de
Lemos, 1958-A Coruña, 1996). Abre o volume o “Prólogo” de Pere Gimferrer (pp. 7-9),
que xira ao redor da poesía pereiriana e o feito de que estar escrita en galego non
equivale a ter un status menor que o doutras linguas. A seguir, aparece a “Introducción.
El mundo que llamamos Lois” (pp. 11-21), de Xosé Manuel Pereiro, centrada na
homenaxe a Lois Pereiro no Día das Letras Galegas 2011. Logo duns apuntamentos
sobre as orixes deste Día, resume a traxectoria vital deste persoeiro e conclúe cunha
relación das obras escritas que publicou. Aparece a continuación unha “Nota del
traductor” (pp. 23-24), asinada por Daniel Salgado, sobre a decisión de empregar as
primeiras versións tiradas do prelo por mor da ausencia dunha edición canónica da obra
pereiriana. A “Nota del editor” (pp. 25-26), de Pere Gimferrer, dá conta da gratificación
de ter podido recompilar e revisar o presente volume grazas á axuda de Xosé Manuel
Pereiro e Daniel Salgado. Os textos que se inclúen, tanto en galego coma en castelán,
son: vinte e seis poemas escritos por Pereiro durante os seus anos mozos, dende
“Conversa con Pablo” até “Proposición”, publicados en Poemas para unha loia (pp. 2783); corenta e unha composicións poéticas ao redor dos conceptos do sufrimento, do
amor e da morte, de ritmo marcado e enerxético de Poemas 1981-1991 (pp. 85-179);
Poesía última de amor e enfermidade (1992-1995) (pp. 181-299), que se inicia cunha
dedicatoria á xente amiga do poeta e unhas liñas de Raymond Carver e se divide en
varias partes (Poemas póstumos (1992-1994) (pp. 187-201), que se abre cunha cita de J.
Á. Valente e recolle seis poemas introducidos por un breve parágrafo en prosa; Luz e
sombras de amor resucitado (1995) (pp. 203-269), que, a partir duns versos a xeito de
dedicatoria, contén vinte e sete composicións numeradas con díxitos romanos sobre a
angustia vital en contraste coa ledicia do amor; e Poemas da morte sobrevivida a forza
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de paixón e sabotaxes (1995) (pp. 271-299), que inclúe, despois dunha dedicatoria aos
amigos/as e familiares xa falecidos e unha cita tirada de Thomas Bernhard, uns dez
poemas ao redor do concepto da morte. Esta edición bilingüe tamén acolle un
“Apéndice” (pp. 301-315), no que se insiren tres textos exhumados e recollidos por Ana
Acuña para o volume Poesía completa (Edicións Xerais de Galicia, 2011); Náufragos
do paradiso (pp. 317-456), reprodución da novela inconclusa, escrita entre 1979 e 1980,
e saída ao prelo postumamente en Luzes de Galiza; Modesta proposición para
renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia
(pp. 457-504), ensaio que se publicou por vez primeira en Luzes de Galiza en 1996, e
Conversa ultramarina (pp. 505-736), reprodución do diario epistolar publicado en 2010
por Edicións Positivas, malia algunhas modificacións e supresións con respecto ao seu
manuscrito de 1995. Péchase esta edición bilingüe, que recibiu subvención da
Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia, cun índice que recolle os títulos
de cada poemario e dos poemas recollidos neles.
Referencias varias:
- Fran P. Lorenzo, “Gimferrer: ‘Lois Pereiro conquistou a luz do ser”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “17 de maio”, 21 abril 2011, p. 28.
Fálase da publicación desta obra e sinálase que recolle a produción literaria de Lois
Pereiro en edición bilingüe (galego-castelán).
- Fran P. Lorenzo, “Libros del Silencio publica a obra completa de Lois Pereiro en
edición bilingüe”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 21 abril 2011, p. 49.
Apúntase que este volume foi traducido por Daniel Salgado e que conta cun prólogo
firmado por Pere Gimferrer e unha introdución de Xosé Manuel Pereiro.
- Iago Martínez, “A obra menos incompleta de Pereiro”, Xornal de Galicia, “Cultura”,
21 abril 2011, p. 35.
Dáse conta da publicación desta obra que recolle a produción de Lois Pereiro en edición
bilingüe.
- Alberto Ramos, “As traducións da obra de Pereiro afondan na súa ‘universalidade”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 12 maio 2011, p. 45.
Fálase da presentación desta obra na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.
- Camilo Franco, “Publican a obra completa en castelán e a tradución da súa poesía ao
inglés”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 12 maio 2011, p. 38.
Refírese á presentación das traducións ao castelán e ao inglés da obra de Lois Pereiro.
Indícase que a edición bilingüe en castelán foi editada por Libros del Silencio e
traducida por Daniel Salgado, mentres que Collected Poems foi editada por Small
Stations Press e traducida por Jonathan Dunne.
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- maré, “O poeta xa fala en castelán e en inglés”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 12 maio
2011, p. 24.
Infórmase da publicación por parte da Consellería de Cultura e Libros del Silencio da
obra completa de Lois Pereiro coeditada en castelán e galego. Así mesmo, dise que
Cultura, xunto coa editorial Small Station, impulsaron a compilación Lois Pereiro
Collected Poems en inglés. Por último, dáse conta da publicación da novela gráfica
Breve encontro, coeditada con Edicións Xerais de Galicia e centrada na vida do poeta.
- Nuno Besteiro, “Vento Lois’ leva hoxe os versos de Pereiro ás vilas e cidades
galegas”, El Correo Gallego, “Tendencias, Sociedad, Ciencia, Cultura, Ocio”, 12 maio
2011, p. 46.
Faise eco da acción poética coordinada Vento Lois, pola cal se lerán versos do poeta
Lois Pereiro, ao que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas, en varias vilas e
cidades de Galicia ademais de en Limoges e París.
- Beatriz Pallas, “Un autor en dous idiomas”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 414,
“Letras 2011”, 14 maio 2011, p. 8.
Fálase da publicación da obra completa de Lois Pereiro en edición bilingüe por parte da
Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia e da editorial Libros del Silencio.
- Luís Pousa, “Lois Pereiro é un dos máis importantes poetas peninsulares do século
XX”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 414, “Letras 2011”, 14 maio 2011, p. 9.
Entrevístase a Pere Gimferrer, autor do prólogo desta obra. Fálase do “malditismo” que
rodea á figura de Pereiro, da controversia que rodeou o anuncio da dedicación do Día
das Letras Galegas a este escritor e compárase co escritor éuscaro Bernardo Atxaga pola
súa conexión co universal e coa modernidade.
- Silvia Bardelás, “La ‘resurrección’ de Lois Pereiro, el poeta feroz y malogrado”, El
Mundo, “Cultura”, 24 maio 2011, p. 50.
Repaso da temática das diversas obras de Lois Pereiro con motivo da publicación da súa
Obra completa en castelán por parte de editorial Libros del Silencio que aparece á vez
que a tradución dos poemas do autor ao inglés.
- Miguel Giráldez, “Longa viaxe cara á noite de Lois Pereiro, poeta fundamental do
século XX”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 28 maio 2011, p. 48.
Céntrase na publicación conxunta por parte da editorial Libros del Silencio e mais a
Xunta de Galicia de Obra completa, unha edición bilingüe en galego e castelán como
homenaxe ao poeta ao que se lle dedica o Día das Letras Galegas: Lois Pereiro.
- Túa Blesa, “Obra completa”, El Mundo, “El Cultural”, “Letras”, “Poesía”, 30
setembro 2011, p.18.
Recoméndase a lectura desta obra como ocasión ideal para acceder a unha “obra poética
esencial” e indícase que recolle os poemarios publicados en vida de Lois Pereiro e
outros de edición póstuma ou inéditos.
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Pereiro, Lois, Oito cancións para oito poemas, ilust. Pedro Villarejo, prólogo de Xosé
Manuel Pereiro, elexía de Lino Braxe, Ourense: Zouma Records, libro-CD, 2011, 47 pp.
(ISBN: 978-84-614-8052-4).
Volume que recolle oito composicións de Lois Pereiro (Monforte de Lemos, 1958–A
Coruña, 1996): “Contra a morte o amor que vai conmigo”, “Sospeita”, “Desde a
superficie dun novo e imprevisto salvamento”, “Unidireccional”, “Mala sorte”, “Que lle
podo ofrecer a quen me intente?”, “Deixaches no meu corpo a túa presencia” e
“Poderíano escoller como epitafio”. Inclúe ademais un prólogo sobre a vida e obra do
poeta a cargo de Xosé Manuel Pereiro, precedido por unha elexía de Lino Braxe
dedicada a este autor. A obra inclúe tamén un CD que contén poemas de Pereiro
recitados por Uxía Senlle, Luis Iglesia, Xosé Luis Rivas “Mini”, Xabier Deive, Lino
Braxe, Julian Hernández e Antón Patiño. A composición musical, gravación e mesturas
estiveron a cargo de Alexandro González.
Referencias varias:
- Carlos Cortés, “E Lois Pereiro volveu ao Incio”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “En
escena”, 1 maio 2011, p. 45.
Menciónase un acto de homenaxe a Lois Pereiro celebrado no Incio, no que se
expuxeron os cadros debuxados por Pedro Villarejo para ilustrar o libro-disco Oitos
cancións para oito poemas.
Pereiro, Lois, Poesía completa, introd. Ana Acuña, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Literaria. Clásicos, n.º 12, febreiro 2011, 223 pp. (ISBN: 978-84-9914-2005).
Volume que acolle a obra completa de Lois Pereiro (Monforte de Lemos, 1958–A
Coruña, 1996). Ábrese cunha introdución de Ana Acuña titulada “O lado da sombra” e
dividida en tres apartados. “O lado da sombra: cultura e contracultura”, “A ollada
interior. Seres na liminalidade” e “A nosa edición: ordenación, escollas e notas”. No
primeiro deles coméntase que Lois Pereiro foi un poeta alternativo que comezou a súa
andaina publicando os seus poemas na revista Loia, creada en 1975 e na que publicaban
os galegos que estaban en Madrid; no segundo faise unha comparación entre os
personaxes dos poemas e relatos de Pereiro e o propio autor, xa que son inestábeis,
transeúntes rituais; no último explícase que esta edición recolle os dous poemarios
publicados en vida de Lois Pereiro, o poemario editado postumamente e outros textos
que só viron a luz en publicacións periódicas e revistas, todos eles presentados segundo
a orde en que foron escritos. Sinálase tamén que na edición se respectou a lingua
empregada polo autor, inzada de vulgarismos, dialectalismos e transcrición de idiomas
estranxeiros como o inglés, o francés e o alemán, e só se fixeron algunhas correccións
ortográficas como regularización do uso de b/v e da acentuación. Finalmente indícase
que a intención foi que non fose unha edición excesivamente anotada, polo que só se
puxeron anotacións para aclarar algunha cuestión que non quedaba clara no poema. A
continuación, ofrécese un resumo da obra poética, narrativa e ensaística de Lois Pereiro,
así como entrevistas cedidas a diferentes publicacións periódicas e estudos que trataron
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a figura do poeta. Recóllese a poesía completa do autor e dáse conta das súas principais
características (“estética moderna e rompedora” pois fai múltiples referencias á música,
ao cinema e á literatura; intertextualidades con diferentes escritores e textos; literatura
urbana, ambientada en espazos públicos, pero que tamén se despraza a outras cidades
europeas e a zonas rurais galegas, etc.). De seguido, reprodúcense os poemas
pertencentes a Poemas para unha Loia, o seu único poemario póstumo, pero que se
recolle en primeiro lugar porque son os primeiros poemas que escribiu e publicou na
revista Loia (reprodúcese a versión aparecida na edición preparada polo irmán do
monfortino irmán Xosé Manuel Pereiro, de aí que se indique en nota a localización
exacta do poema dentro dos catro números da revista e as posíbeis variantes que desta
composición existan); os textos poéticos de Poemas, nos que hai formas dobres na súa
escolla lingüística, e os poemas de Poesía última de amor e enfermidade, que, como o
seu nome indica, trata o tema do amor e da enfermidade do poeta, a SIDA. Finalmente,
baixo a epígrafe “Outros textos”, recóllense aqueles poemas que non se incluíron nos
seus libros escritos en vida, pero que si apareceron en revistas. Trátase, concretamente,
dun adianto de Poesía última, que vira a luz na revista Anima+l, e dun poema publicado
en Luzes de Galiza. Para rematar, aparece o apartado “Apéndices” no que se recollen os
textos “O viaxeiro que non se detivo na derradeira estación”, de Manuel Rivas, e
“Xustificación”, de Manuel María, que abren e presentan os Poemas para unha Loia, e
que tratan a figura e a escrita do poeta monfortino.
Recensións:
- Xavier Castro Rodríguez, “Poemas da morte sobrevivida”, Galicia Hoxe, “Hoxe
Galicia”, “Couso e arca”, 9 abril 2011, p. 2.
Indícase que a responsábel do volume é Ana Acuña e que conseguiu xuntar unha obra
chea de modernidade na que se pretende compartir os límites do propio e a fronteira do
estábel. Saliéntase que se trata dunha poesía núa que parte do arrebato vital e da morte e
na que se atopan presentes tamén a tenrura, o desamor e os soños. Por último,
coméntase que se ofrecen versos explícitos “e verbas implícitas” que achegan o
lectorado a un autor cunha enorme bagaxe cultural.
- Vicente Araguas, “Poeta Pereiro Completo”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
n.º 744, “Literatura”, “Libros”, p. 22/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 674, “Libros”,
p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 674, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 22
maio 2011.
Indícase que a edición, o prólogo e as notas a pé de páxina están a cargo de Ana Acuña.
Coméntase que a obra poética de Lois Pereiro reflicte o seu “calvario vital”. De Poemas
1981/1991 (1992) destácase que está chea de referencias culturais. Con respecto a
Poesía última de amor e enfermidade (1995) saliéntase que ten un carácter de canción
dorida e estoica para a vida que se vai e que flutúa entre a tendencia after-punk e o
romanticismo.
Referencias varias:
- Ramón Nicolás, “E a Loia segue o seu voo”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 407,
“Letras en galego”, 19 marzo 2011, p. 12.
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Indícase que esta obra incorpora toda a produción poética de Lois Pereiro e permite
obter unha visión global e completa desta.
- H. Pena, “Xerais reúne a poesía de Lois Pereiro”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 20
marzo 2011, p. 38.
Coméntase que esta obra compendia os poemas que Lois Pereiro publicou na revista
Loia, no libro Poemas 1981-1991 (1992) e en Poesía última de amor e enfermidade
(1995), ademais de rescatar outros como “Nostalxias siamesas”, asinado por Pereiro e
Piedad Cabo e publicado en Luzes da Galiza.
- Camilo Franco, “Pereiro estaba á marxe do ruído do mundo, pero non da sociedade”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 7 abril 2011, p. 42.
Entrevista a Ana Acuña, responsábel da edición do volume que recompila a obra poética
completa de Lois Pereiro, achega na que se tratan asuntos como a dimensión global da
produción de Pereiro que aporta esta recompilación, do coñecemento da cultura e da
contracultura que tiña o poeta, do lugar que ocupaba dentro da súa xeración e do reflexo
das súas circunstancias vitais na súa poesía.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 369,
“Libros”, 14 abril 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 328, “Letras en galego”, 16
abril 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
reprodúcense unhas verbas introdutorias de Ana Acuña, responsábel da edición. Tamén
se seleccionan Deus xogando aos dados (2011), de Fernando Méndez; Fogar
impronunciable. Poesía e pantasma (2011), de María do Cebreiro Rábade, e O sol da
tristeza. A figura do pai na obra de Manuel Antonio (2011), de Fidel Vidal.
- Dolores Vilavedra, “Ensaio para tempos anestésicos”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 13 maio 2011, p. 12.
Cítanse algúns dos volumes que foron xurdindo arredor da homenaxe a Lois Pereiro no
Día das Letras Galegas, isto é, a edición da Poesía completa (Xerais, 2011), a cargo de
Ana Acuña; Antoloxía poética (Galaxia, 2011), de Daniel Salgado; A palabra exacta.
Biografía de Lois Pereiro (Galaxia, 2011), de Antón Lopo; Lois Pereiro. Náufrago do
paraíso (Xerais, 2011), de Marcos Calveiro; Lois Pereiro. Vida e obra (Xerais, 2011),
de Iago Martínez e ‘Dicionario’ Lois Pereiro (tresCtres, 2011), de María Xesús
Nogueira. Cítanse tamén outras obras como Rosalía de Castro, estranxeira na súa
patria (2011), de Francisco Rodríguez; Proceso e encarceramento de Ramón Piñeiro
(1946-1949) (2011), de Xosé Manuel Dasilva, e Vivir unha aventura irrepetíbel (2011),
de Mercedes Queixas.
- Ana Abelenda, “Un poeta do brazo da vida”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 414,
“Letras 2011”, 14 maio 2011, p. 6.
Infórmase da publicación deste volume e explícase que se trata dun volume editado por
Ana Acuña.
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IV.2. MONOGRAFÍAS, EDICIÓNS CRÍTICAS E LIBROS
COLECTIVOS. ANTOLOXÍAS
Amado, Manuel, Vida e obra de Lois Pereiro, ilust. capa fotografía de Lois Pereiro,
limiar do autor, Vigo: Editorial Galaxia, maio 2011, 68 pp. (DL: VG 404-2011).
Monografía coa que os xornais Atlántico Diario e La Región agasallaron os seus
subscritores o 17 de maio de 2011. Ábrese cun limiar do autor, Manuel Amado, asinado
baixo as iniciais M.A., no que destaca que a figura homenaxeada no Día das Letras
Galegas 2011 posúe unha “imaxe moi diverxente da dos seus predecesores” xa que se
tende a asociar esta homenaxe “a autores ‘antigos’ en época e modos” cando Lois
Pereiro é “un literato plenamente ‘moderno” en función da súa poesía e da estética que
cultivou. Apunta que Pereiro conectou cos escritores que estaban a xurdir aos que lles
ensinou que o galego “podía ser unha lingua de sabor urbano e metálico”, conectada
tanto coas literaturas europeas máis avanzadas coma coas novas tendencias musicais e o
cinema de vangarda. Fai un repaso pola etapas vitais, lugares e aspectos relevantes na
súa formación persoal e literaria e pola obra do poeta monfortino atendendo aos
seguintes apartados. “A infancia” (pp. 7-12), “A adolescencia” (pp. 12-15), “Madrid”
(pp. 16-20), “Os comezos” (pp. 20-26), “A colza” (pp. 27-29), “A droga” (pp. 29-32),
“A Coruña” (pp. 32-39), “Galicia” (pp. 39-46), “Poemas 1981-1991” (pp. 46-50), “A
sida” (pp. 50-53), “Conversa ultramarina” (pp. 53-60), e “Poesía última” (pp. 60-68).
Angueira, Anxo e Teresa Bermúdez (coords.), Que lle podo ofrecer a quen me intente.
Monográfico Lois Pereiro, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2011, 170 pp. (ISBN:
978-84-9914-283-8). u
Esta obra, centrada no estudo da vida e obra de Lois Pereiro, está dividida en cinco
partes: a primeira, “Retratos”, contén artigos breves onde se fala dalgún momento da
biografía de Lois Pereiro; a segunda, “Análise”, reúne catro textos, de maior extensión,
nos que se estudan aspectos da obra do escritor monfortino; a terceira, “Documentos”, é
a transcrición dun recital poético celebrado no pub Moca da Coruña en 1996 no que
interviñeron o autor homenaxeado e mais Manuel Rivas; a cuarta, “Traducións”, inclúe
varios poemas do autor en versión bilingüe ao alemán, catalán, éuscaro, francés, inglés e
italiano; a quinta e derradeira, “Creación”, reúne catro poemas (“Lethes”, de Xavier
Cordal; “O que lemos”, de Estíbaliz Espinosa; “Niágara”, de Chus Pato, e “Levarasme a
Berlín?”, de Dores Tembrás) que os autores escribiron en homenaxe a Lois Pereiro. Os
artigos que inclúe son:
- Xosé Manuel Pereiro, “Retrato de Lois como artista adolescente”, pp. 11-12.
Dá conta das principais influencias literarias e artísticas que recibiu Lois Pereiro na
adolescencia. Destaca entre elas a literatura e a estética alemás.
- Paco Macías, “De cómo Loisón fundou Edicións Positivas”, pp. 13-14.
Relata algúns dos motivos da creación da editorial Edicións Positivas e fala da relación
desta editorial con Lois Pereiro.
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- Fermín Bouza, “Coa lembranza dos momentos compartidos”, pp. 15-20.
Rememora momentos da súa amizade con Lois Pereiro e fala brevemente dalgúns
aspectos da súa poesía.
- Manuel Forcadela, “Lois Pereiro, poeta dos oitenta”, pp. 23-39.
Arredor dos conceptos de “autor real” e “ficción autor”, Manuel Forcadela analiza o
lugar de Lois Pereiro na Xeración poética dos oitenta e sitúao nas “estremas” do campo
cultural”. En relación co seu papel nesta Xeración, Forcadela opina que Lois Pereiro se
pode agrupar (xunto con Manuel Rivas e Chus Pato) nun subgrupo máis “alternativo”
ao composto polas voces máis canonizadas: Ramiro Fonte, Miguel Anxo Fernán-Vello,
Xavier Rodríguez Baixeras e Xosé María Álvarez Cáccamo.
- Teresa Seara, “O peso dos días. (Vida versus Morte na obra de Lois Pereiro)”, pp. 4153.
Estuda os temas da vida e da morte na obra de Lois Pereiro facendo un percorrido polos
poemas que publicou e polas declaracións que fixo a diferentes medios de
comunicación. Fronte a outras interpretacións, a autora pensa que na obra do monfortino
hai unha clara aposta pola vida.
- Xavier Seoane, “Lampexos contra as ruínas. Nos dominios da urxencia”, 55-69.
O autor fai un estudo integral da obra de Lois Pereiro: tipo de poesía (existencial e
social a un tempo), temas (o amor, a morte…), campos semánticos, influencias,
estética…
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 381,
“Libros”, 14 xullo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 341, “Letras en galego”, 14
xullo 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que é froito do labor do Grupo de Análise e Estudo da Literatura e da
Tradutoloxía, vinculado á Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo.
Tamén se seleccionan Sonetos (2011), de William Shakespeare; Brasil no centro
(2011), de Xavier Rodríguez Baixeras, e Ártico 2.0 (2011), de Xavier Queipo.
- Iago Martínez, “A fundación Seoane atende o ‘desexo de emancipación’ de Lois
Pereiro”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 18 xullo 2011, pp. 34-35.
Faise referencia, entre outras obras de e sobre Lois Pereiro, á publicación da coordinada
por Anxo Angueira e Teresa Bermúdez.
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Calveiro, Marcos, Lois Pereiro. Náufrago do paraíso. Biografía e antoloxía, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de Xogo, n.º 133, [mocidade], febreiro 2011, 150
pp. (ISBN: 978-84-9914-204-3).
Marcos Calveiro (Vilagarcía de Arousa, 1968) manifesta no limiar a intención de
recrear algunhas das escenas máis representativas da vida de Lois Pereiro (Monforte de
Lemos, 1958-A Coruña, 1996), poeta homenaxeado no Día das Letras Galegas, a través
deste guión cinematográfico ficticio que considera axeitado para un cinéfilo como
Pereiro. Tres citas de poemas de Manuel Antonio, de Charles Baudelaire e dunha
canción da banda Joy Division dan paso a vinte e dúas escenas. A primeira delas
transcorre no cemiterio de Santa Cristina do Viso en 1996, ano da morte do poeta, para
a seguir trasladarse virtualmente, por medio dun flashback, ao Monforte natal. A través
da evocación da infancia ofrécense mostras iniciais dun carácter soñador, unha afección
temperá pola lectura e unha especial sensibilidade, motivo de preocupación de súa nai
pola dor futura que lle puidese provocar. Na sexta escena un poema de Paul Valéry, “O
cemiterio Mariño”, simboliza o tránsito da infancia á adolescencia. Xa fóra da súa
contorna familiar, aínda que preto de seu irmán Xosé Manuel, vive multitude de
experiencias a cabalo entre Madrid e diversas cidades europeas (Berlín, Praga e París).
Os seus primeiros pasos na literatura galega, coa que se compromete firmemente
influído pola admiración a Manuel Antonio, compárteos con Antón Patiño, Manuel
Rivas e seu irmán Xosé Manuel, impulsores da revista Loia. As doenzas provocadas
polo envelenamento da colza en 1980 e a SIDA, diagnosticada en 1994, marcarán a
última etapa da súa vida pero non deterán a súa produción literaria. Nunha entrevista
concedida en agosto de 1989 en Santiago de Compostela declarou que a súa obra era
moi curta e meditada e fai referencia implícita á súa novela inacabada: Náufrago do
paraíso. Ao mesmo tempo, opina sobre o amor e a soidade e considera as drogas como
parte da revolución da Xeración dos 80. Afirma que “para todo creador, o alcohol, as
drogas ou todo tipo de heterodoxia ou de confrontación co mundo non é máis que
instrumento para acadar algo, para acadar unha creación”. Neste difíciles momentos a
súa familia, parella e amigos son o seu principal sostén e para eles escribe. Meses antes
da súa morte ofrece un recital na Coruña dalgunhas composicións recollidas en Poesía
última de amor e enfermidade (1992-1995) (1995). Tras esta ficción, achégase unha
cronoloxía (1958-2010), que se abre co seu nacemento e se pecha coa proposta de
Manuel Rivas e Xosé Manuel Pereiro á Real Academia Galega como candidato á
homenaxe no Días das Letras Galegas. A seguir, ofrécese un álbum fotográfico e,
finalmente, unha breve antoloxía na que se recolle “Que é Galicia (Guión televisivo).
(Emitido pola TVG o 25 de xullo do 88)” xunto a fragmentos de Poemas 1981/1991
(1992), Poesía última de amor e enfermidade (1992-1995) (1995) e Poemas para unha
loia (1997).
Tamén está descrito no apartado VII.5.1. Literatura Infantil e Xuvenil deste Informe.
Recensións:
- Esther de León Viloria, “Lois Pereiro por Calveiro: de escritor a protagonista”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 17
maio 2011, p. 46.
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Dáse conta desta achega biográfica sobre Lois Pereiro, poeta homenaxeado no Día das
Letras Galegas, que Marcos Calveiro dirixe á mocidade. Saliéntase que adopta a forma
de guión cinematográfico e distínguese unha estrutura tripartita, correspondente coa
infancia e adolescencia en Monforte, a xuventude transcorrida entre Madrid e diversas
cidades europeas e a etapa final marcada pola enfermidade. Por unha banda, destácase o
atractivo de Pereiro como protagonista pola súa singularidade, unida aos seus trazos
representativos do conxunto da xeración dos 80. Por outra banda, sinálase a desigual
atención prestada a aspectos destacados da súa biografía, así como a elección dun
enfoque marcado pola empatía e polo lectorado agardado. Finalmente, coméntase que se
inclúe unha breve antoloxía na que se recolle un guión para a TVG xunto a fragmentos
de Poemas 1981/1991 (1992), Poesía última de amor e enfermidade (1992-1995)
(1995) e Poemas para unha loia (1997).
Referencias varias:
- M. G. M., “A cidadanía inspírase no universo Pereiro”, El Ideal Gallego, “A Coruña”,
18 marzo 2011, p. 14.
Fálase das diferentes iniciativas que homenaxean á figura de Lois Pereiro entre as que
se atopa a publicación desta obra da man de Marcos Calveiro.
- Ramón Nicolás, “E a Loia segue o seu voo”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 407,
“Letras en galego”, 19 marzo 2011, p. 12.
Coméntase que esta obra ofrece unha revisión da vida e obra de Lois Pereiro a través
dunha estrutura orixinal e sinxela.
- H. Pena, “Xerais reúne a poesía de Lois Pereiro”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 20
marzo 2011, p. 38.
Indícase que Marcos Calveiro novela nesta obra a biografía e a bibliografía de Lois
Pereiro trazando un percorrido ficticio sobre a vida do monfortino.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 367,
“Libros”, 31 marzo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 326, “Letras en galego”, 2
abril 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que a biografía se completa cunha detallada cronoloxía, un caderno
fotobiográfico e unha antoloxía poética de Lois Pereiro. Tamén se seleccionan
Pequenos encontros. As marcas deixadas (2010), de Farruco Sesto; o número 188 de
Grial (2010), e Recendos de aire sonoro (2011), de Antonio García Teijeiro.
- Mar Mato, “Eu non escribo no folio en branco para sufrir senón para divertirme”, Faro
de Vigo, “Sociedad”, 2 maio 2011, p. 19.
Entrevista a Marcos Calveiro na que se fala da biografía cinematográfica que elaborou
sobre o poeta Lois Pereiro e que é cualificada de “atípica”.
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- Dolores Vilavedra, “Ensaio para tempos anestésicos”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 13 maio 2011, p. 12.
Cítanse algúns dos volumes que foron xurdindo arredor da homenaxe a Lois Pereiro no
Día das Letras Galegas, isto é, Lois Pereiro. Náufrago do paraíso (Xerais, 2011), de
Marcos Calveiro; Antoloxía poética (Galaxia, 2011), de Daniel Salgado; a edición da
Poesía completa (Xerais, 2011), a cargo de Ana Acuña; A palabra exacta. Biografía de
Lois Pereiro (Galaxia, 2011), de Antón Lopo; Lois Pereiro. Vida e obra (Xerais, 2011),
de Iago Martínez; ‘Dicionario’ Lois Pereiro (tresCtres, 2011), de María Xesús
Nogueira. Cítanse tamén outras obras como Rosalía de Castro, estranxeira na súa
patria (2011), de Francisco Rodríguez; Proceso e encarceramento de Ramón Piñeiro
(1946-1949) (2011), de Xosé Manuel Dasilva, e Vivir unha aventura irrepetíbel (2011),
de Mercedes Queixas.
- Ramón Nicolás, “Universo Pereiro: vizosa colleita ensaística”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 414, “Letras 2011”, 14 maio 2011, pp. 14-15.
Reflexiónase sobre os traballos que xorden arredor do autor homenaxeado no Día das
Letras Galegas e menciónase esta obra de Marcos Calveiro.
- Ángel Arnáiz, “No centro do mundo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Festa”, 15 maio
2011, p. 29.
Refírese á “festa da mocidade” celebrada en Monforte en homenaxe a Lois Pereiro.
Indícase que entre as actividades incluíase un encontro con Marcos Calveiro, autor da
biografía e antoloxía Náufrago do paraíso sobre o poeta.
- Rosé Carrera, “Lois era un santo, todos falan ben del”, La Región, “Día das Letras
Galegas”, 17 maio 2011, p. 20.
Conversa con Marcos Calveiro na que este desvela como traballou para recrear, botando
man do formato do guión cinematográfico, a vida de Lois Pereiro.
- A. R., “Iolanda Zúñiga abrirá unha feira de Vigo cun 20 % menos de fondos”, Xornal
de Galicia, “Cultura”, 30 xuño 2011, p. 35.
Infórmase das actividades que terán lugar dentro da XXXVII Feira do Libro de Vigo,
entre as que están a presentación de numerosos volumes como Lois Pereiro. Náufrago
do Paraíso (2011), de Marcos Calveiro; Lois Pereiro. Vida e obra (2011), de Iago
Martínez; Futuro imperfecto (2010), de Xulia Alonso; Non hai noite tan longa (2011),
de Agustín Fernández Paz; Un dedo manchado de tinta (2011), de Manuel Portas;
Indignádevos! (2011), de S. Hessel, e Ártico 2.0 (2011) de Xavier Queipo.
Dunne, Jonathan (ed. e trad.), Lois Pereiro. Collected Poems, prólogo de Manuel Rivas,
Sofía-Bulgaria: Small Station Press/Xunta de Galicia, col. Galician Classics Poetry, n.º
1, 2011, 189 pp. (ISBN: 978-954-384-007-6).
Edición en inglés das obras de Lois Pereiro (Monforte de Lemos, 1958-A Coruña, 1996)
Poemas para unha Loia, edición póstuma dos primeiros poemas escritos para a revista
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Loia da que fora coeditor entre 1975 e 1978; Poemas 1981-1991 e Poesía última de
amor e enfermidade 1992-1995, traducidas por Jonathan Dunne como Poems for a
Skylark, Poems 1981/1991 e Last Poetry of Love and Illness 1992-1995. Os poemas
versan sobre o amor, a morte, a fatalidade e o sufrimento, a rebeldía contra o poder
entre outros temas, con claras referencias angloxermánicas.
Referencias varias:
- Alberto Ramos, “O tradutor de Rivas levará ao inglés a poesía de Lois Pereiro”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 14 xaneiro 2011, p. 36-37.
Infórmase da publicación desta tradución da obra poética de Lois Pereiro da man de
Jonathan Dunne.
- Óscar Iglesias, “A nova sabotaxe de Lois Pereiro”, El País, “Galicia”, “Luces”, 14
xaneiro 2011, p. 8.
Fálase dos materiais cos que se homenaxea a Lois Pereiro, entre os que se atopan
reedicións e traducións, como esta versión en inglés que publica Small Station Press.
- Manuel Rivas, “Que ben coxea a cultura galega”, El País, “Galicia”, “Luces”, 25
marzo 2011, p. 12.
Coméntase que a editorial Small Station vai publicar a obra completa de Lois Pereiro en
inglés, unha iniciativa promovida por Jonathan Dunne.
- Camilo Franco, “Publican a obra completa en castelán e a tradución da súa poesía ao
inglés”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 12 maio 2011, p. 38.
Refírese á presentación das traducións ao castelán e ao inglés da obra de Lois Pereiro.
Indícase que a edición bilingüe en castelán foi editada por Libros del Silencio e
traducida por Daniel Salgado, mentres que Collected Poems foi editada por Small
Stations Press e traducida por Jonathan Dunne.
- Jonathan Dunne, “Lois Pereiro e o soño eterno”, Xornal de Galicia, “Contexto”, “Lois
Pereiro. Día das Letras Galegas 2011”, 15 maio 2011, p. 19.
Relátase a experiencia de traducir a obra poética de Lois Pereiro ao inglés por parte de
Jonathan Dunne indicándose que se trata dunha “experiencia dura”. Apúntase que os
volumes que compoñen o libro Lois Pereiro. Collected Poems (2011) son Poemas
1981-1991 e Poesía última de amor e enfermidade.
Fernández Serrano, Jacobo, Lois Pereiro. Breve encontro. Un achegamento
comiqueiro á biografía e á obra do poeta, Vigo: Xunta de Galicia. Consellería de
Cultura e Turismo/ Edicións Xerais de Galicia, maio 2011, 159 pp. (ISBN Xunta de
Galicia: 978-84-453-4992-2/ ISBN Edicións Xerais de Galicia: 978-84-9914-251-7).n
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Jacobo Fernández Serrano (Vigo, 1971) converte a Lois Pereiro (Monforte de Lemos,
1958-A Coruña, 1996) no protagonista deste cómic para público mozo e adulto no que
articula un percorrido polos feitos máis decisivos da vida do monfortino coa linguaxe
das viñetas, aplicándolle por igual a imaxinación, tal como declara na cita inicial
“Imaxineino e debuxei as miñas visións”, e adecuación á realidade. O traballo toma o
seu título do poema de Lois Pereiro “Breve encontro”, no que o poeta interpreta e retrata
a pegada que nel deixou a película Brief Encounter, de David Lean, un extracto do cal
serve de encabezamento ao relato acompañado doutro da obra O paseo, de Robert
Walser. Estruturada en catorce capítulos titulados, a historia arrinca cunha escena que
supón unha homenaxe a ese filme, ao narrar o encontro de Pereiro coa morte cando un
tren chega a unha estación onde ela, baixo a aparencia dunha dama elegante, recibe o
ofrecemento de Lois Pereiro de secuestrar unha area do seu ollo. A seguir, os capítulos
“Lois Pereiro (1958-1996)”, “Viaxe ao centro da terra”, “Happy Love is comme to
woo”, “Loias”, “1981”, “Narcisismo”, “Poemas 1981-1991”, “Hospital Juan Canalejo,
1994”, “Conversa ultramarina”, “Modesta proposición”, “Poesía última” e “Morte” van
cosendo o percorrido vital deste poeta, salientando a infancia, a mocidade, as súas
afeccións e viaxes, sen obviar o seu contacto coa heroína, coa súa obra e o seu mundo
literario, e mesmo aparece convertido no superheroe Figado-man. Finalmente, en
“Visións”, Jacobo Fernández ofrece escenas no alén nas que Lois Pereiro é o
protagonista a carón da morte. Na cuberta aparece un debuxo do poeta homenaxeado
cunha forma estilizada. Trátase dun cómic con deseño clásico na disposición das viñetas
e o emprego dos bocadillos. Os debuxos de Jacobo Fernández Serrano, en branco e
negro, adáptanse aos diferentes capítulos e correspóndense ás distintas etapas na vida de
Lois Pereiro.
Tamén está descrito no apartado VII.4.1. Literatura Infantil e Xuvenil deste Informe.

Recensións:
- Iago Martínez, “O cómic que Lois Pereiro non puido ler”, Xornal de Galicia, “Contexto”,
n.º 131, “Cultura”, “A novela gráfica de poeta monfortino”, 12 xuño 2011, p. 12.
Comeza comentando os obxectivos do autor á hora de elaborar esta obra: asumir a
metodoloxía e os códigos documentais para reflectir fielmente as vivencias de Lois
Pereiro, poñer en imaxes a súa obra literaria dun xeito innovador e conseguir que a obra
se identificase como resultado do seu traballo. Indícase que se estrutura en tres bloques:
o prólogo, onde o protagonista e a morte recrean unha escena dun filme de David Lean;
doce capítulos que dan conta da súa biobibliografía e un apéndice. Coméntase que o
tratamento das imaxes é distinto para a prosa e para a poesía e que a obra se inicia cunha
cita de Robert Walser e outra de Pereiro. Saliéntase que os textos da súa produción
poética se plasman dun xeito máis sobrio que os prosísticos porque, segundo Jacobo
Fernández Serrano, non se pretendeu contar os poemas en imaxes.
- José Miguel Giráldez, “Sempre é tempo de Lois Pereiro: unha gran mirada ao poeta
doutro xeito”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 2 xullo 2011, p. 49.

Salienta que entre os numerosos achegamentos que suscitou a
figura de Lois Pereiro con motivo de lle dedicar o Día das Letras
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Galegas, o de Jacobo Fernández destaca porque soubo tirar da
figura do poeta toda a súa enerxía e natureza feramente humana.
Asemade, valora o feito de apostar pola banda deseñada por parte
das institucións e indica que Jacobo Fernández soubo captar os
detalles e a expresividade sen renunciar á dureza dalgúns
episodios e colocar a poesía á mesma altura que os
acontecementos biográficos nun “libro moi fermoso, moi
necesario”.
- Román Raña, “ Subxugante deseño”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 381, “Libros”,
14 xullo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 341, “Letras galegas”, 23 xullo 2011, p. 6.
Primeiramente saliéntase o aluvión de obras dedicadas tanto á vida como á obra de Lois
Pereiro, ao que se cualifica de membro marxinal e marxinado da xeración dos 80. Saliéntase
que Lois Pereiro. Breve encontro. Un achegamento comiqueiro á biografía e á obra do
poeta é un dos mellores pola súa calidade, os deseños, a cohesión argumental e a intensidade
visual. Destácanse a excepcional calidade artística que ofrece o autor, xunto coa emoción
que transmite cada un dos debuxos que acompañan ao texto.
Referencias varias:
- Jaureguizar, “Se Bogart tivese escrito”, El Progreso, “Vivir”, “Libros”, 18 xuño 2011,
p. 70.
Coméntanse as diversas publicacións de Lois Pereiro que saíron do prelo co gallo do
Día das Letras Galegas, salientando a novela gráfica Breve encontro de Jacobo
Fernández Serrano.
- Mar Mato, “Un cómic convierte a Lois Pereiro en el antihéroe Figadoman de la
poesía”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 27 xuño 2011, p. 19.
Anuncia a publicación do álbum de Jacobo Fernández dedicado a Lois Pereiro e apunta
que arrinca cun encontro do poeta coa morte e que inclúe todas as súas afeccións.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 379,
“Libros”, 30 xuño 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que comeza cun percorrido por cada unha das etapas da vida de Lois Pereiro,
a modo de homenaxe á película de David Lean. Tamén se seleccionan Amigos e
sodomitas. A configuración da homosexualidade na Idade Media (2011), de Carlos
Callón; Misterio na selva de Ngorongón (2009), de Alberto Varela Ferreiro, e Lois
Pereiro. Día das Letras Galegas 2011 (2011), editado por Mª Xesús Nogueira Pereira e
Anxo Tarrío Varela.
- Dolores Vilavedra, “O mundo desde outras perspectivas”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 1 xullo 2011, p. 10.
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Despois de se referir a varias obras salienta que esta de Jacobo Fernández Serrano se
atopa entre a biografía, o cómic e o libro ilustrado.
- Vicente Plaza, “Breve encuentro’, la vida de Lois Pereiro convertida en trazos de
novela gráfica”, El Correo Gallego, “Tendencias. Sociedad. Ciencia. Cultura. Ocio”, 23
xullo 2011, p. 42.
Dáse conta da presentación desta obra na Biblioteca da Cidade da Cultura de Galicia e
dise que contou coa participación do conselleiro de Cultura e Turismo Roberto Varela.
- Iago Martínez, “Persépole’ abre unha nova colección de cómic en galego”, El País,
“Galicia”, “Luces”, 4 novembro 2011, p.8.
Coméntase que Edicións Xerais de Galicia puxo nas librarías esta obra sobre Lois
Pereiro.
- Rocío Cortés Galdo, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El
Progreso, “Vivir”, “Ocio”, 20 decembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, infórmase da charla proposta polo club Letras Debuxadas da
Biblioteca de Gondomar con Jacobo Fernández Serrano, autor de Lois Pereiro. Breve
encontro. Un achegamento comiqueiro á biografía e á obra de Lois Pereiro.
Lopo, Antón, A palabra exacta. Biografía de Lois Pereiro, proemio do autor, Vigo:
Editorial Galaxia, col. Letras galegas, marzo 2011, 185 pp. (ISBN: 978-84-9865-357-1).
Biografía sobre Lois Pereiro (Monforte de Lemos, 1958-A Coruña, 1996) levada a cabo
por Antón Lopo (Monforte de Lemos, 1961). O volume aparece estruturado ao redor de
tres eixos e consta dun proemio inicial, a cargo do autor, no que se dá conta da xornada
celebrada na sede da Real Academia Galega na Coruña en xuño de 2010, na que, unha
vez que o secretario Xosé Luís Axeitos repartiu a documentación necesaria entre os
asistentes, se decidiu quen debían ser os candidatos ou candidatas á homenaxe do Día
das Letras Galegas de 2011. Aparece a seguir o primeiro dos eixos, titulado “A vida”.
Nesta sección o biógrafo leva a cabo un percorrido polas figuras das persoas de máis
importancia para o poeta, comezando por Inés, a nai, a quen dedica o primeiro apartado.
É de salientar o feito de que é a propia nai quen fala da vida do seu fillo e, así, sinala os
feitos máis importantes da súa vida como o noivado entre ela e Manuel, o nacemento de
Lois e a súa posterior enfermidade. O segundo apartado xira arredor da figura de Xosé
Manuel, o irmán de Lois. O autor destaca aquí a competitividade dos anos mozos dos
dous irmáns, a educación que recibiron e as figuras das avoas Balbina e Pura. A seguir,
aparece a figura de Piedade, o seu amor. Ela conta como se coñeceron, en 1974, no
curso de COU; a súa marcha a Madrid para estudar Socioloxía e como fora incapaz de
estar sen ela aló; a súa posterior intoxicación co aceite de colza e a noite que pasou con
el no hospital en 1995. O seguinte apartado está dedicado á figura de Fernando Saco, o
compañeiro de piso, a xeito de entrevista entre el, a súa amiga Remedios Rodríguez
Valcarce e o autor. Á fin do apartado inclúese unha epígrafe á parte, “Vidas e escenarios
paralelos”, na que, a xeito de dicionario, se engaden algúns apuntamentos sobre quen
eran determinadas persoas e acontecementos da época. Inclúense catro fotografías de
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Fernando, Lois e Remedios. A continuación preséntase a figura do amigo do poeta,
Manuel Rivas, que conta como coñeceu ao monfortino e os seus compromisos literarios
xuntos. Inclúe tres fotografías del e máis Lois. Prosegue coa figura de Inés, súa irmá,
quen conta como foi a súa relación con Piedade, a súa ruptura e a etapa de 1994, xa
enfermo. Recolle tres fotografías con Lois. A seguir comeza o segundo eixo, dedicado á
súa obra, dividido en seis apartados dedicados a Daniel Salgado, Xabier Cordal, Xosé
María Álvarez Cáccamo, Lino Braxe, Antón Patiño e Hugo Martínez Rodríguez. En
cada un deles conversa cos escritores sobre a poesía de Lois. Nun derradeiro eixo
intitulado “Lois” inclúe unha entrevista ficticia entre el e máis o biógrafo.
Recensións:
- Francisco Martínez Bouzas, “Lois Pereiro literaturizado”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Tribuna libre”, 20 abril 2011, p.41.
Indícase que esta obra traspasa as pautas canónicas do xénero da biografía e que achega
a vida e a obra de Lois Pereiro a través de entrevistas coas persoas máis achegadas a el:
a nai, os irmáns, a súa parella, Fernando Saco, Manuel Rivas. Saliéntase que se afasta
do ton haxiográfico para contar os detalles que verdadeiramente compoñen a vida de
cada individuo e que, sen falsear a realidade, literaturiza á perfección a existencia de
Pereiro.
- Vicente Araguas, “A novela de Lois Pereiro”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
n.º 742, “Páxina Literaria”, “Libros”, p. 26/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 672,
“Libros”, p. 34/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 672, “Páxina Literaria”, “Libros”, p.
30, 8 maio 2011.
Indícase que se trata de algo máis que a biografía de Lois Pereiro. Saliéntase o capítulo
“Piedade, o amor”, do que se sinala que vai máis alá dunha entrevista coa parella do
autor. Destácase que as achegas da nai e dos irmáns compoñen un crebacabezas coral.
Coméntase que o final é “pura novelería con Lois Pereiro a responder desde ningures”.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 370,
“Libros”, 28 abril 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 330, “Letras en galego”, 30
abril 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que recolle os momentos fundamentais na peripecia vital de Lois Pereiro.
Tamén se seleccionan Dragal II. A metamorfose do dragón (2011), de Elena Gallego
Abad; Os fillos do vento. Contos tradicionais xitanos (2011), unha selección de Onofre
Sabaté, e A xente que soña desperta. Recolla de achegas á lingua e literatura galegas
de Asturias (2010), de Xosé Henrique Costas.
- Vanesa Oliveira, “Lopo presenta na Feira do Libro de Santiago a biografía sobre
Pereiro”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 4 maio 2011, p. 49.
Fálase da presentación na Feira do Libro de Compostela d’A palabra exacta.
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- Vanesa Oliveira, “O fillo posmoderno”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Libro”, 4 maio
2011, p. 28.
Indícase que no acto de presentación na Feira do Libro de Compostela desta obra
participarán Lopo, Xosé Manuel Pereiro e Carlos Lema.
- M. G., “Antón Lopo achega ata A Estrada a traxectoria vital de Lois Pereiro”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 11 maio 2011, p. 36.
Dáse conta da conferencia impartida por Antón Lopo sobre a traxectoria vital de Lois
Pereiro e da biografía que publicou sobre o escritor, titulada A palabra exacta.
Biografía de Lois Pereiro (2011).
- Dolores Vilavedra, “Ensaio para tempos anestésicos”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 13 maio 2011, p. 12.
Cítanse algúns dos volumes que foron xurdindo arredor da homenaxe a Lois Pereiro no
Día das Letras Galegas, isto é, A palabra exacta. Biografía de Lois Pereiro (Galaxia,
2011), de Antón Lopo; a edición da Poesía completa (Xerais, 2011), a cargo de Ana
Acuña; Antoloxía poética (Galaxia, 2011), de Daniel Salgado; Lois Pereiro. Náufrago
do paraíso (Xerais, 2011), de Marcos Calveiro; Lois Pereiro. Vida e obra (Xerais,
2011), de Iago Martínez; ‘Dicionario’ Lois Pereiro (tresCtres, 2011), de María Xesús
Nogueira. Cítanse tamén outras obras como Rosalía de Castro, estranxeira na súa
patria (2011), de Francisco Rodríguez; Proceso e encarceramento de Ramón Piñeiro
(1946-1949) (2011), de Xosé Manuel Dasilva, e Vivir unha aventura irrepetíbel (2011),
de Mercedes Queixas.
- Ramón Nicolás, “Universo Pereiro: vizosa colleita ensaística”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 414, “Letras 2011”, 14 maio 2011, pp. 14-15.
Reflexiónase sobre os traballos que xorden arredor do autor homenaxeado no Día das
Letras Galegas e menciónase a obra de Antón Lopo.
- Lourdes Varela, “A morte ocupou sempre un lugar central no universo de Lois
Pereiro”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 373, “Letras Galegas 2011”, “Lois
Pereiro”, p. VI/ La Opinión, “Cultura”, “Día das Letras Galegas 2011”, p. 69, 17 maio
2011.
Entrevista a Antón Lopo co gallo da publicación da biografía sobre Lois Pereiro, A
palabra exacta.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 30 maio 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a presentación, na Casa da Cultura de Monforte, d’A
palabra exacta. Biografía de Lois Pereiro (2011), de Antón Lopo.
- Víctor Castro, “Mañana se presenta en Rutis un libro de Antón Lopo”, El Ideal
Gallego, “Área Metropolitana”, “Atalaya Mariñana”, 31 maio 2011, p. 20.
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Faise referencia á presentación do libro A palabra exacta. Biografía de Lois Pereiro do
escritor Antón Lopo en Rutis (Vilaboa).
- Marta Becerra, “Fotografía para el recuerdo”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”,
3 novembro 2011, p.11.
Dá conta da charla sobre a vida e obra de Lois Pereiro levada a cabo na Deputación de
Lugo por Antón Lopo, autor de A palabra exacta.
Martínez Durán, Iago, Lois Pereiro. Vida e obra, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Literaria. Crónica, abril 2011, 172 pp. (ISBN: 978-84-9914-208-1).
Iago Martínez Durán (Vigo, 1979) achégase á biografía do poeta cunha ollada cómplice,
directa e áxil que non o exime dun pormenorizado traballo base de documentación. O
volume pretende dar ao lectorado as claves para aproximarse a un mito contemporáneo,
o “poeta maldito” consumido pola colza que fixo do corpo un “campo de batalla”. Na
“Introdución” aclárase a situación do investigador con respecto ao produtor estudado: o
seu acceso aos textos de Pereiro, a súa consideración de “novidade” ou o proxecto de
documental sobre o poeta de Alexandre Cancelo, que provocou cinco anos de traballo,
viaxes e entrevistas. A seguir, esta biografía subdivídese en dezasete epígrafes tituladas
significativamente. Por ser a crónica dun final coñecido, o investigador comeza
paradoxalmente con “Futuro”, que recolle as últimas liñas escritas dos cadernos do
poeta monfortino. Outros temas-capítulo son “Ártico” e “Escolapios”, no que se
abordan os anos no colexio e os recordos da infancia; “Loia”, no que se trata a revista;
ou “Piedad”, que xira arredor da que foi a amada do poeta, compañeira, distante e
“siamesa” a un tempo de Lois. Tamén teñen acollida lugares e viaxes do poeta:
“Europa” ou “Berlín”, combinadas coa súa sona de flâneur; o seu dominio dos idiomas;
os procesos de escrita, como o de Poesía última de amor e enfermidade, como se
explica na epígrafe “Amor”. Nesta biografía latexan as cartas (especie de “Diario”,
outra das subepígrafes do libro) a Piedad, os seus cadernos, as referencias ao grupo do
seu irmán Xosé Manuel, Radio Océano, que lle puxo música nos oitenta aos seus
poemas ou a súa novela inacabada, Náufragos do paradiso, que conseguen unha potente
e críbel radiografía das influencias musicais, literarias (T. S. Eliot, Henri Michaux,
Raymond Carver,...) ou filosóficas do autor. A hospitalización, as inxeccións, os
tratamentos poboan tamén os días de Pereiro, que rematan en “627”, o cuarto do
hospital derradeiro, e “Testamento”. Iago Martínez aproveita para introducir unha
epígrafe final significativamente titulada “Sabotaxe”. Resulta tamén interesante atender
a cada unha das citas que abren os apartados, na súa maioría de Lois Pereiro, pero tamén
de Raymond Carver, Maiakovski, The Doors ou Siniestro Total. O libro péchase con
outros dous apartados: a bibliografía de Lois Pereiro (obra poética en libro, en
antoloxías, en publicacións periódicas, traducións, etc.) e a cronoloxía, cun parágrafo
para cada ano, de 1958 a 2010.
Recensións:
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- Román Raña, “Máis que unha biografía”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 382,
“Libros”, 8 setembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 344, 17 setembro 2011, p.
7.
Preséntase esta obra como “algo máis que unha biografía” pola paixón coa que se revive
a vida e obra de Lois Pereiro. Destácase entre as súas características os comentarios
atinados e a reflexión fulgurante. Saliéntase que está escrito nunha prosa excelente e que
foi unha das mellores homenaxes que o poeta recibiu no Día das Letras Galegas.
Finalmente faise alusión a outra obra de Iago Martínez Durán, en coautoría con Álex
Cancelo, da que se sinala que completa e complementa este volume.
Referencias varias:
- A. R., “Xerais tira do prelo a ‘biografía de referencia’ do poeta Lois Pereiro”, Xornal
de Galicia, “Cultura”, 15 abril 2011, p. 36.
Indícase que para a realización desta obra se empregaron trinta entrevistas con persoas
próximas a Lois Pereiro como base documental.
- A. M., “Mato traza no seu libro ‘o retrato literario’ do Pereiro trangresor”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 11 maio 2011, p. 42.
Cítanse e descríbense diversas publicacións sobre a vida e a obra de Lois Pereiro: Lois
Pereiro. Vida e obra (2011), de Iago Martínez; Transgresión e fraxilidade (2011), de
Miguel Mato, e Lois Pereiro. A urxencia poética dun futuro alleo (2011), da escritora
Mercedes Queixas.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 372,
“Libros”, 12 maio 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 332, “Letras en galego”, 14
maio 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
destácase a prosa áxil e directa coa que está redactada e o minucioso labor de
documentación. Tamén se seleccionan Cara a unha poética feminista. Homenaxe a
María Xosé Queizán (2011), coordinada por Manuel Forcadela e Camiño Noia; A
sombra dos teus soños (2011), de Anxo A. Rei Ballesteros, e Animal Abismo (2010), de
Diana Varela Puñal.
- Dolores Vilavedra, “Ensaio para tempos anestésicos”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 13 maio 2011, p. 12.
Cítanse algúns dos volumes que foron xurdindo arredor da homenaxe a Lois Pereiro no
Día das Letras Galegas, isto é, Lois Pereiro. Vida e obra (Xerais, 2011), de Iago
Martínez; Antoloxía poética (Galaxia, 2011), de Daniel Salgado; a edición da Poesía
completa (Xerais, 2011), a cargo de Ana Acuña; A palabra exacta. Biografía de Lois
Pereiro (Galaxia, 2011), de Antón Lopo; Lois Pereiro. Náufrago do paraíso (Xerais,
2011), de Marcos Calveiro; ‘Dicionario’ Lois Pereiro (tresCtres, 2011), de María Xesús
Nogueira. Cítanse tamén outras obras como Rosalía de Castro, estranxeira na súa
patria (2011), de Francisco Rodríguez; Proceso e encarceramento de Ramón Piñeiro
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(1946-1949) (2011), de Xosé Manuel Dasilva e Vivir unha aventura irrepetíbel (2011),
de Mercedes Queixas.
- Alberto Ramos, “Lois foi un autor máis reivindicado que lido”, Xornal de Galicia,
“Cultura”, “Entrevista”, 14 maio 2011, p. 45.
Entrevístase a Iago Martínez con motivo da publicación desta obra. Fálase de asuntos
como a reconstrución da vida de Lois Pereiro a través de trinta voces, as etiquetas
utilizadas para definir a súa produción ou o significado da súa elección como
homenaxeado no Día das Letras Galegas.
- Ramón Nicolás, “Universo Pereiro: vizosa colleita ensaística”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 414, “Letras 2011”, 14 maio 2011, pp. 14-15.
Reflexiónase sobre os traballos que xorden arredor do autor homenaxeado no Día das
Letras Galegas e menciónase esta obra de Iago Martínez.
- Mar Mato, “O documental ‘Contra a morte’ indaga na vida de amor e dor de Lois
Pereiro”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 17 maio 2011, p. 44.
Coméntase que Iago Martínez se serviu da documentación da investigación do
documental “Contra a morte” para a elaboración desta obra.
- Rosé Carrera, “A Lois eclipsouno o seu propio mito”, Atlántico Diario, “Letras
Galegas”, 17 maio 2011, p. 17.
Entrevístase a Iago Martínez, autor de Lois Pereiro. Vida e obra e infórmase da estrea
na Televisión de Galicia da versión curta do documental que Martínez realiza, xunto
con Alexandre Candelo, sobre a figura deste poeta.
- A. R., “Iolanda Zúñiga abrirá unha feira de Vigo cun 20% menos de fondos”, Xornal
de Galicia, “Cultura”, 30 xuño 2011, p. 35.
Infórmase das actividades que terán lugar dentro da XXXVII Feira do Libro de Vigo,
entre as que están a presentación de numerosos volumes tales como Lois Pereiro. Vida e
obra (2011), de Iago Martínez; Lois Pereiro. Náufrago do Paraíso (2011), de Marcos
Calveiro; Futuro imperfecto (2010), de Xulia Alonso; Non hai noite tan longa (2011),
de Agustín Fernández Paz; Un dedo manchado de tinta (2011), de Manuel Portas, e
Ártico 2.0 (2011) de Xavier Queipo.
Mato, Miguel, Transgresión e fraxilidade. Un retrato literario de Lois Pereiro,
Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, col. Ensaio, n.º 278, 2011, 73 pp. (ISBN:
978-84-8487-206-1).
Ábrese cun breve limiar do autor, Miguel Mato (Ponteceso, 1953), ao que lle seguen
oito capítulos nos que se realiza unha reflexión sobre a personalidade estética e literaria
de Lois Pereiro que lle serven ao autor de Ponteceso para facer un percorrido pola
poesía universal e galega, en particular pola feita polos membros do grupo De Amor e
Desamor en que se integraban o propio autor e Lois Pereiro. O grupo De Amor e
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Desamor é o protagonista do primeiro capítulo. Os recitais, as súas influencias estéticas
e literarias (Manuel Antonio, Álvaro Cunqueiro, Xosé Luís Méndez Ferrín...) e o papel
que nel desempeñaba Lois Pereiro son os aspectos máis destacados. O segundo capítulo
versa sobre a posición política e social de Pereiro. Del Miguel Mato destaca, na liña de
Celso Emilio Ferreiro, o seu compromiso cos marxinados e esquecidos na súa obra. No
terceiro, o tema esencial é o papel da arte e, en particular, da poesía no mundo actual; un
mundo mediatizado pola publicidade no que parece máis importante, segundo o autor,
asistir á presentación dun libro ca lelo. No cuarto capítulo, fálase sobre a beleza. De
como o concepto do belo foi mudando na modernidade até facer que se poidan
considerar fermosas cousas, en principio, desagradábeis. A estética centroeuropea e
nórdica e a súa pegada na obra de Pereiro trátase no quinto capítulo. O autor ve
concomitancias, respecto disto, entre certos poemas de Lois Pereiro e outros de Manuel
Antonio (“Eloxía ao capitán Roald Amundsen”), así como con obras de clara estética
centroeuropea de Otero Pedrayo como Fra Vernero e Arredor de si. No sexto capítulo,
ademais dunha reflexión sobre a estética de Lois Pereiro que oscila, segundo Mato,
entre o dandismo e o punk, analízase o concepto de transgresión na literatura e a súa
presenza na literatura galega (dende o trobador Fernand’ Esquio até a modernidade
pasando por autores coma Rosalía de Castro ou Manuel Antonio). Os dous últimos
capítulos están máis directamente relacionados con Lois Pereiro. Así, mentres no sétimo
se fai unha análise das publicacións de Lois Pereiro, no oitavo analízanse os temas
principais da súa obra poética: o amor, a morte e a dor, entre outros.
Referencias varias:
- Marta García Márquez, “Cando o punk rimou con abstracto”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 4 abril 2011, p. 09.
Fálase desta obra e indícase que o autor fai referencia a todo o que hai de transgresión e
malditismo nos versos de Lois Pereiro.
- maré, “A asociación ‘Alexandre Bóveda’ lembra tamén a Pereiro”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “A Coruña”, 9 maio 2011, p. 29.
Anúnciase a presentación organizada pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda do
volume Transgresión e fraxilidade. Un retrato literario de Lois Pereiro (2011), escrito
por Miguel Mato.
- maré, “Monforte-Toquio”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 10 maio 2011, p. 29.
Dáse conta da publicación de Transgresión e fraxilidade. Un retrato literario de Lois
Pereiro, de Miguel Mato, na Asociación Cultural Alexandre Bóveda.
- A. M., “Mato traza no seu libro ‘o retrato literario’ do Pereiro trangresor”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 11 maio 2011, p. 42.
Cítanse e descríbense diversas publicacións arredor da vida e a obra de Lois Pereiro:
Transgresión e fraxilidade, do poeta Miguel Mato; A urxencia poética dun futuro alleo,
da escritora Mercedes Queixas e Lois Pereiro. Vida e obra, de Iago Martínez.
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Nogueira Pereira, María Xesús, ‘Dicionario’ Lois Pereiro, limiar de Xosé Luís
Méndez Ferrín, Santa Comba (A Coruña): tresCtres Editores, col. 'Dicionario' -autores
das letras galegas-, Letras dous mil..., n.º 11, 2011, 145 pp. (ISBN:978-84-92727-21-6).
Nova entrega da colección “Diccionario”, centrada nesta ocasión na vida e obra de Lois
Pereiro, a cargo de María Xesús Nogueira Pereira (Berres, A Estrada, 1968). Tras unhas
breves palabras de agradecemento por parte da autora a Xosé Manuel Pereiro, entre
outras persoas, Xosé Luís Méndez Ferrín indica, nun conciso limiar, o nacemento deste
estudo a partir da homenaxe ao poeta Lois Pereiro co gallo do Día das Letras Galegas
2011. Salienta a perspectiva crítica como punto basal do estudo, xunto a unha énfase na
vertente humana e persoal do poeta e a súa traxectoria literaria e vital. Conclúe cunha
ponderación moi positiva deste estudo, estruturado en sete apartados, o primeiro dos
cales, “Autor”, ofrece un percorrido pola traxectoria vital do poeta. Destaca, neste
apartado, introducido por dúas citas, unha de Manuel Rivas e outra de L. P., a
importancia que a música, especialmente o rock, cobrara na obra do poeta en canto
forma de cultura e a reivindicación do monfortino de formar parte da por el denominada
“xeración perdida” nunha primeira sección, “A figura de Lois Pereiro”. Na segunda,
“Monforte e o xardín asilvestrado e triste que coidar”, fala do inconformismo estético
de Pereiro e da presenza da lingua galega xa dende a súa nenez. Do seu traslado a
Madrid e a súa amizade con outros escritores e escritoras como Manuel Rivas ou Piedad
Cabo trata na terceira sección, “Madrid: o soño de cambiar o mundo”. En “A Coruña. O
Norte nos ollos e o Atlántico na palabra”, dise que foi merecente do Premio Nacional de
Poesía da Asociación Cultural “O Facho” en 1982 e coméntase a súa colaboración en
proxectos como La Naval. Revista atlántica, Das capital, Dorna ou Luzes de Galiza.
Revista de liberdades, crítica e cultura, entre outras. En “Enfermidade, poesía e morte”
abórdanse as súas doenzas, en especial a que o levaría á morte en 1996: a sida.
Finalmente, en “O poeta e a Academia”, dáse conta da decisión da Real Academia
Galega de lle dedicar o Día das Letras Galegas 2011. No apartado “Creación”alúdese,
por medio de diversas seccións, ao tempo que lle tocou vivir ao poeta, especialmente o
referido á situación da poesía galega dende 1975 até 1995; fálase da presenza do
autobiografismo na súa creación literaria, como por exemplo Poesía última de amor e
enfermidade (1992-1995), así como de cuestións como o amor, o culturalismo, a
intertextualidade e o plurilingüismo na súa traxectoria vital e literaria. Preséntanse
tamén neste apartado os textos poéticos e narrativos do poeta, formando parte dos
primeiros Poemas para unha loia (1997), De amor e desamor I e II (1984-1985),
Poemas (1981-1991) e Poesía última de amor e enfermidade (1992-1995) e, dos
segundos, Náufragos do paradiso (novela inédita publicada postumamente), Modesta
proposición e outros ensaios (1996) e o diario epistolar Conversa ultramarina (2010).
Conclúese este apartado cunha referencia á recepción da narrativa no lectorado da súa
época e da de hoxe en día. O terceiro apartado, “Imaxes”, ofrece unha serie de
fotografías do poeta, da súa familia e dalgúns dos seus volumes saídos ao prelo. O
cuarto vén referido á obra, amosando unha listaxe bibliográfica dividida segundo se
correspondan con poesía, narrativa, ensaio, traducións, entrevistas e recursos en liña. En
“Recolleita” preséntase unha escolma dalgúns dos seus poemas e textos ensaísticos e
narrativos anteriormente citados ao longo do estudo. “Recursos didácticos”, título do
seguinte apartado, ofrece unha serie de cuestións sobre as que traballar, dirixidas a
estudantes, da vida e obra do poeta. Conclúese o estudo cunha “Sinopse” que recolle, a
modo de esquema, unha cronoloxía cos datos de maior relevancia durante o transcurso
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da vida de Pereiro en Galicia e no resto do mundo. Péchase o volume cun apuntamento
sobre a autora María Xesús Nogueira Pereira.
Recensións:
- Rocío Moar Quintela, “Exhaustivo estudo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 382,
“Libros”, 8 decembro 2011, p. VI.
Sinálase que xa dende o limiar do libro se fai fincapé “na necesaria desmitificación do
autor”. Afírmase que a singularidade da figura e da obra de Lois Pereiro se debeu máis
ás súas circunstancias persoais que a un momento político ou social determinado. Por
último, considérase que a autora do volume ofrece unha achega persoal e rigorosa que
permite analizar de maneira global a obra de Pereiro.
Referencias varias:
- Marisa Vidal Collazo, “Nogueira, María Xesús. Dicionario Lois Pereiro, TresCtres
Santa Comba, 2011. 145 páx. Letras dous mil...”, Encrucillada. Revista galega de
pensamento cristián, n.º 173, maio-xuño 2011, p. 120.
Reprodúcense as verbas de Xosé Luís Méndez Ferrín sobre o enfoque que María Xesús
Nogueira dá sobre Lois Pereiro nesta obra e nas que se salienta que se amosa o autor en
relación co seu tempo, ademais das circunstancias da recepción contemporánea.
- Dolores Vilavedra, “Ensaio para tempos anestésicos”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 13 maio 2011, p. 12.
Cítanse algúns dos volumes que foron xurdindo arredor da homenaxe a Lois Pereiro no
Día das Letras Galegas, isto é, ‘Dicionario’ Lois Pereiro (tresCtres, 2011), de María
Xesús Nogueira; Antoloxía poética (Galaxia, 2011), de Daniel Salgado; a edición da
Poesía completa (Xerais, 2011), a cargo de Ana Acuña; A palabra exacta. Biografía de
Lois Pereiro (Galaxia, 2011), de Antón Lopo e Lois Pereiro. Náufrago do paraíso
(Xerais, 2011), de Marcos Calveiro; Lois Pereiro. Vida e obra (Xerais, 2011), de Iago
Martínez. Cítanse tamén outras obras como Rosalía de Castro, estranxeira na súa
patria (2011), de Francisco Rodríguez; Proceso e encarceramento de Ramón Piñeiro
(1946-1949) (2011), de Xosé Manuel Dasilva, e Vivir unha aventura irrepetíbel (2011),
de Mercedes Queixas.
- Ramón Nicolás, “Universo Pereiro: vizosa colleita ensaística”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 414, “Letras 2011”, 14 maio 2011, pp. 14-15.
Reflexiónase sobre os traballos que xorden arredor do autor homenaxeado no Día das
Letras Galegas e menciónase a obra de María Xesús Nogueira.
- M. G., “Presentación de libros e música no Día das Letras”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 17 maio 2011, p. 35.
Fálase da presentación, organizada pola Asociación Terra de Outes, da obra
‘Dicionario’ Lois Pereiro (2011), escrita por María Xesús Nogueira.
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Nogueira Pereira, Mª Xesús e Anxo Tarrío Varela (eds.), Lois Pereiro. Día das
Letras Galegas 2011, ilust. Xurxo Martiño, Santiago de Compostela: Universidade de
Santiago de Compostela. Departamento de Filoloxía Galega, Servizo de Publicacións e
Intercambio Científico, primavera 2011, 165 pp. (ISBN: 978-84-9887-697-0). u
Volume colectivo que promove anualmente o Departamento de Filoloxía Galega da
Universidade de Santiago de Compostela para homenaxear a figura a quen se lle dedica
o Día das Letras Galegas. O volume de 2011 conta cunha “Introdución” a cargo dos
seus editores, Mª Xesús Nogueira Pereira (Berres, A Estrada, 1968) e Anxo Tarrío
Varela (Santiago de Compostela, 1945), na que explican que, seguindo “unha longa
tradición” e por orde do actual reitor, a USC se suma ás homenaxes tributadas en toda
Galicia a Lois Pereiro, nome literario de Luís Ángel Sánchez Pereiro (Monforte de
Lemos-Lugo, 1958-A Coruña, 1996). Así mesmo os editores agradecen a “adhesión
inmediata” dos participantes no volume e as súas achegas, marcadas “polo rigor e a
seriedade” e realizadas “nun prazo de tempo certamente cativo”; a Xurxo Martiño polas
súas “personalísimas e atractivas composicións e deseño da cuberta” que non só
melloran a compoñente paratextual do volume senón que proporcionan “un valor
engadido que seguramente sería moi do gusto” do poeta monfortino, e ao esforzo de
investimento afrontado pola USC mentres se está a vivir unha crise económica
xeneralizada, que concretan no equipo reitoral e en Juan J. Blanco Valdés, o director e
editor do Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC, por estar “sempre
profesional e atento” a todo o que poida beneficiar os produtos editoriais desta “alma
mater”. A seguir, acóllense os seis traballos que compoñen este volume de homenaxe a
Lois Pereiro nos que se abordan aspectos variados da súa bibliografía:
- Mª Xesús Nogueira Pereira, “Autorretrato do poeta. A figura de Lois Pereiro a través
das súas entrevistas”, pp. 9-31.
Comeza resaltando que até a decisión de lle dedicar o Día das Letras Galegas 2011 a
Lois Pereiro esta figura estaba pouco presente nas historias e dicionarios literarios e só
tiña unha reducida presenza na web e na prensa. Apunta que isto se debeu a que o seu
percorrido vital derivou nunha escaseza de datos e de documentación que se reducía a
tópicos e simplificacións que o vinculaban á “cultura underground, á enfermidade e á
morte temperá”, e que a súa produción foi moi reducida, en claro contraste coas
abondosas declaracións públicas que fixo, sobre todo en entrevistas, nas que achegou
trazos da súa autobiografía e da súa poética. Explica que neste artigo dá conta da visión
que de Lois Pereiro se pode extraer das entrevistas que concedeu entre 1985 e 1996,
epitextos públicos orixinais aínda que mediatizados, seguindo a terminoloxía proposta
por Gérard Genette; do recital celebrado no pub Moka o 30 de xaneiro de 1996 e da
nota introdutoria, peritexto autorial orixinal, aos volumes colectivos De amor e desamor
(1984) e De amor e desamor II (1985). Nogueira artella este corpus paratextual en dous
apartados: “A forza da vida” e “A literatura”. No primeiro deles apunta que nas
introducións aos citados volumes Pereiro achega máis a súa autopoética que unha
semblanza autobiográfica e que nas súas entrevistas, sobre todo na concedida a Manuel
Rivas en 1997, reflexiona sobre “o xardín asilvestrado da nenez”, mentres que sobre os
membros da súa xeración só existen algunhas referencias á actitude e comentarios sobre
“os cadáveres calcinados”, e que a enfermidade non é unha temática da súa poética pero
si o foi a morte, sobre todo nos poemas de Poesía última de amor e enfermidade (1992-
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1995) (1995). No segundo apartado, “A literatura”, Nogueira observa que a poesía foi
obxecto de reflexión nos paratextos do monfortino dende a nota introdutoria do
primeiro volume De amor e desamor, que Pereiro negaba a pertenza aos “grupos
poéticos” cos que estivo vinculado e que el mesmo recoñeceu as fontes literarias nas
que bebeu, galegas e de fóra de Galicia, se ben cualificou como “profesoral” á literatura
galega, é dicir, “demasiado dominada por profesores de galego” que escribían
respondendo a unha estética da que el estaba afastado por mor do “excesivo peso da
retórica” e do “inmobilismo temático na poesía galega”. Ademais indica que nas
entrevistas o monfortino explicaba como a súa poética evolucionou “parella a propia
vida” e que gran parte das súas detalladas explicacións foron sobre Poesía última de
amor e enfermidade, se ben tamén reflexionou sobre o galego, a súa lingua literaria,
aínda que reivindicaba o plurilingüismo na súa poesía, e mesmo opinou sobre a
recepción que tiña a súa produción. Remata o artigo destacando que Lois Pereiro, nas
entrevistas concedidas, “construíu unha imaxe sólida sobre a súa figura, os seus
intereses e a súa literatura” e que o fío condutor foi a súa “experiencia biográficoliteraria”, a súa evolución, marcada pola enfermidade, e principalmente o proceso de
escritura de Poesía última de amor e enfermidade. Conclúe afirmando que as
declaracións do monfortino supoñen “un valioso testemuño para reconstruír, con
palabras de seu, o perfil humano e literario que de si propio quixo deixar na terra”.
- Antía Marante Arias,“Lois Pereiro: o outsider acompañado”, pp. 33-61.
Parte da fixación dos momentos concretos en que Lois Pereiro creou os seus poemas e
repara en que, unido a distintos grupos de creadores, buscou espazos para difundir a súa
produción nun momento histórico no que “as redes de publicación e as circunstancias
non eran o suficientemente sólidas”. Os obxectivos do estudo son fixar o percorrido que
trazou a produción de Pereiro dende que viu por vez primeira nas publicacións
realizadas por eses colectivos até que se deu a coñecer como libro dentro do panorama
literario, conseguindo unha maior difusión; tamén destacar a singularidade e condición
de outsider do poeta monfortino, que se relacionou cos seus coetáneos pero sen “perder
ou modificar a súa esencia”. Ofrece un breve retrato formado coas definicións
achegadas polos seus coevos e amigos. Analiza a biobliografía do poeta monfortino
reparando en dous momentos espazo-temporais e literarios distintos: a súa instalación
no grupo Loia, definido como “o poder da multicopista”, e a publicación de De amor e
desamor, entendida como “plataforma a medida”. Considera a revista Loia “ un dos
mellores exemplos underground e vangardistas da literatura galega”, resalta o que ten
dos fanzines da contracultura e que nela viron a luz os poemas publicados anos despois
nun libro baixo o título Poemas para unha Loia, aínda que indica que a axeitada
valoración destes poemas se conseguirá cando vexa a luz a edición facsímile que
prepara o Consello da Cultura Galega, xa que se poderá apreciar a interacción das
composicións poéticas cos elementos artísticos. Detense en explicar polo miúdo o
contido literario e icónico dos catro números desta revista, marcando as influencias
artísticas e estabelecendo unha dobre tipoloxía no deseño desta publicación periódica:
un tipo de páxina na que se atende unicamente a un autor, e outra na que dialogan varios
artistas. Respecto a De amor e desamor, título das dúas antoloxías que en 1984 e 1985
publicou Ediciós do Castro, resalta que xurdiron da necesidade de dez poetas mozos
asentados na Coruña de “garantir un espazo onde sacar á luz” as súas creacións,
apuntando que se tratou dunha plataforma editorial para darlle visibilidade á poesía
galega, non dun grupo poético consolidado que compartía un manifesto literario.
Detense nas achegas do poeta monfortino nesas antoloxías e nas que reitera despois en
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Poemas 1981/1991. Conclúe sintetizando na “Coda” os trazos dos dous espazos
creativos, Loia e De amor e desamor, que se corresponden así mesmo con dous
momentos vitais de Pereiro e con dous poemarios que garanten a difusión en galego da
súa poética “máis posmoderna e visionaria”. Apunta que no seu conxunto a creación de
Lois Pereiro se vincula a espazos autónomos aos que hai que volver a ollada para
cartografar o rol de Pereiro como parte dos proxectos colectivos da súa época. Recolle
que este efecto catalizador da figura do monfortino, en palabras de Manuel Rivas para o
prólogo de Poemas para unha Loia, achega un novo trazo á personalidade de Lois
Pereiro e dá conta do seu carisma e magnetismo.
- Iria Sobrino Freire, “Como resistir?: Algunhas reflexións ao fío da Modesta proposta
de Lois Pereiro”, pp. 63-71.
Parte do sentido do concepto “autonomía” precisado por Antón Figueroa en Ideoloxía e
autonomía no campo literario galego (2010) a partir da teoría de Pierre Bourdieu, antes
de reflexionar sobre o lugar que ocupa Lois Pereiro dentro do campo literario galego.
Refire que cando viu a luz Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda
hidraulica dunha cíclica historia universal da infamia en 1996 na revista Luzes de
Galiza Pereiro resultaba un descoñecido para o gran público, se ben para os seus
contemporáneos era “un poeta de culto, respectado (ou ignorado)”. Refire que á hora de
formar a imaxe do monfortino conta, ademais da recepción da súa obra, a participación
deste en determinados proxectos colectivos como Loia, La Naval, De amor e desamor e
Luzes de Galiza, o feito de publicar en Ediciós Positivas e de escribir letras para Radio
Océano e guións televisivos, e tamén as representacións textuais e visuais do corpo e da
enfermidade, aspectos estes últimos aos que atenderon os críticos Chus Pato, Carlos
Paulo Martínez Pereiro e Mirta Suquet. Considera Poesía última de amor e enfermidade
1992-1995 o seu testemuño poético, fronte a Modesta proposición…, o seu testamento
político. Reflexiona sobre este último manifesto onde Pereiro se sitúa no colectivo das
vítimas, dos vencidos e dos resistentes, de tal forma que o seu capital simbólico lexitima
o discurso, e evita repetir a infamia ao se situar “fóra da lóxica da historia para intervir
na historia”. Partindo do concepto de dispositivo desenvolvido por Giorgio Agamben en
2006 dende o uso que fai Foucault en 2005 e do de profanación analiza os dispositivos
tecnolóxicos que aborda o poeta monfortino en Modesta proposición… e explica que, á
luz destes dous conceptos, “a resistencia supón unha volta á política”. Pecha o artigo
reflexionando sobre a conmemoración do Día das Letras Galegas á luz dos usos
literario ou intransitivo e do exemplar ou transitivo que distingue Tzvetan Todorov na
memoria na obra Les abus de la mémoire (1995). Propón, para evitar que a
conmemoración desta efeméride en 2011 se converta nun “ritual estéril, repensar
aspectos como “a vangarda, a representación da intimidade, a dimensión política do
persoal, a identidade europea, as sociedades postindustriais…”.
- Anxo Tarrío Varela, “Lois Pereiro: calvario, morte e resurrección dun punk-dandi
(Ensaio)”, pp. 73-87.
Comeza transcribindo parte da súa columna xornalística “Lois Pereiro: dúbidas
sistémicas” publicada en Galicia Hoxe, días despois de facer pública a Real Academia
Galega a escolla de Lois Pereiro para homenaxealo no Día das Letras Galegas de 2011,
no que recollía a consideración que xa plasmara en Literatura galega. Aportacións a
unha Historia crítica (1994). Repara nas desgrazas que minguaron a súa saúde física: o
aceite de colza desnaturalizado, a heroína e a sida. Percibe, á vista da extensa
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bibliografía, “trabes estruturais” e piares de carga que terman dos retratos etopeicos e
prosopográficos que se poden facer de Pereiro, nos que salienta o seu carisma, que se
integrou ben nos grupos aos que se vinculou, a súa condición de “guieiro xeracional
involuntario” dos seus amigos e familiares, “consciente da súa propia lucidez e valía
superior”. Destaca que neste volume se acollen estudos sobre aspectos da biobliografía
do poeta monfortino que revelan claves da súa poética, entre as que Tarrío se centra na
“construción da imaxe iconográfica” que de Pereiro se difundiu no ano 2011 en
publicacións periódicas e páxinas en liña. Salienta a ansia do escritor monfortino: “por
irmandarse solidariamente coa comunidade ionqui” por medio do deseño punk no seu
vestir, como se reflicte nas caricaturas de Chichi Campos, no retrato-caricatura de
Antón Patiño, nas sesións fotográficas que permitiu e nas referencias que inclúe na súa
obra a figuras de relevancia artística que tamén usaron as drogas e posaron para retratos
fotográficos ou pictóricos, caso de dous dos seus ídolos europeos, Jean Cocteau e Yves
Saint-Laurent.
- Carme Silva Domínguez,“As outras linguas na poesía de Lois Pereiro”, pp. 89-115.
Sinala na “Introdución” que o obxectivo do seu traballo é propoñer unha lectura
lingüística dos materiais existentes na poesía de Pereiro que non proceden do diasistema
galego, unha das características deste autor subliñadas pola crítica literaria e que xa foi
interpretada dende un punto de vista estético, lírico e xeracional como recolle Mª Xesús
Nogueira en “Dicionario” Lois Pereiro (2011). Refire que lingüisticamente interesan os
códigos empregados polo monfortino porque coinciden cronoloxicamente cos anos
oitenta e noventa, momentos relevantes no proceso de configuración da normativa
oficial do idioma galego. Traza unha achega descritiva na que estabelece un inventario
dos modos e lugares que deseñou Pereiro para introducir outras linguas na súa poesía
seguindo a orde cronolóxica dos seus poemarios e avaliando a estabilidade ou
inestabilidade das circunstancias de aparición deses materiais. Presenta unha tipoloxía
dos formatos manexados por Pereiro á hora de introducir o imput non galego, que non
son excluíntes e que variaron no peso relativo e como recurso operativo do paso do
tempo. Apunta que usa linguas vehiculadas coa cultura occidental en xeral do pasado e
do presente; linguas sobre todo escritas mais tamén cantadas, se ben sempre son linguas
de autor, e ás veces tamén aparecen linguas do país. Indica que a inserción de
elementos doutras linguas admítea a poesía pereiriana en tres localizacións da estrutura
do poema: nos elementos paratextuais, na sección final e na propia composición poética.
Apunta que na época de Loia é cando se emprega máis profusamente esta presenza nos
títulos, marcando con letras maiúsculas os títulos de cancións, topónimos e
antropónimos; un recurso que resulta cuantitativamente menos rendíbel en Poemas,
onde a súa inclusión se procura polo “propio poder evocador, o efecto de ruptura e as
connotacións asoaciadas”, mentres que en Poesía última de amor e enfermidade (19921995) (1995) se observa a tendencia a adaptar o material esóxeno. Respecto ás citas
heteróglotas indica que nos primeiros anos oscila entre citar na lingua orixinal e citar en
galego, que en Poemas… opta por ser fiel á lingua orixinal, mentres que no derradeiro
poemario fai unha versión libre das voces dos autores cos que dialoga, o que Carme
Silva explica pola “necesidade de comunicar de forma clara e comprensible”. Sobre as
codas afirma que foron un recurso de moita menor rendibilidade e que só o empregou
nos dous primeiros poemarios a modo de “conclusión ou broche” co que remite a
autores integrados no universo que evoca e que son destacados na cultura occidental, ou
ben como colofón, a xeito de sentenza. Silva salienta, por ser menos previsíbel, a
inserción de materiais alleos no interior dos poemas: tanto o code-switching ou o salto
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de código inserido sobre todo nas cancións, citas explícitase préstamos, sobre todo
léxicos. Ademais repara en tres poemas e dous xogos poéticos de Poesía… que son
creacións autónomas multilingües e non un uso da técnica “corta-pega”, maioritaria na
súa produción. Tras apuntar os procedementos de inserción doutras linguas trata de
explicar ese comportamento lingüístico á luz das entrevistas concedidas por Pereiro, das
que deduce que o seu multilingüismo provén das súas lecturas multilingües, do seu
consumo de produtos culturais europeos nas súas propias linguas orixinais. Lembra que
os autores da Xeración Nós xa inseriran material lingüístico esóxeno sen adaptalo.
Repara na significación da obra de Ramón Otero Pedrayo, de Álvaro Cunqueiro, de X.
L. Méndez Ferrín e dos seus contemporáneos da xeración dos oitenta, salientando que o
monfortino innova ao diversificar os inputs lingüísticos e pola frecuencia, cantidade e
multiplicidade de referencias que insire nas súas creacións. Cando contrapón a
tolerancia cara aos termos doutras linguas polas relevantes figuras da literatura galega
citadas coa presenza nos últimos vinte anos cando se estaba a elaborar a normativa
lingüística do galego, lembra que a aparición de estranxeirismos foi considerada na
tradición lingüística moderna galega “unha interferencia reversible” que sobre todo
procedía do castelán contra a que se produciu un purismo en galego, se ben nas décadas
finais do século XX, cando o galego gañara presenza social de xeito xeralizado,
comezou a se investigar ás contestacións a ese purismo. Apunta que talvez
hipoteticamente primase o deseño do corpus estandar que o papel desenvolvido polas
estratexias léxicas, crendo inxenuamente que a escola e os medios de comunicación
“poden soportar todo o peso da divulgación e aceptación de algo que necesariamente vai
ser percibido, cando menos nun momento inicial, como unha mudanza léxica non
comprendida e, por tanto, arbitraria”. Define a literatura como un “espazo comunicativo
dos prototipicamente asociados á formalidade e, por tanto, ao emprego do rexistro culto
da lingua” e apunta que en Galicia foi interpretada, dende a perspectiva diacrónica,
como a fase inicial do proceso de elaboración do estandar, como apuntou Henrique
Monteagudo en “Sobre a norma lexica do galego culto. Da prosa ficcional de Nós ao
ensaio de Galaxia”, onde “asume a clásica caracterización da linguaxe literaria como
expresiva en lugar de denotativa” como característica da expresividade da literatura
galega do século XX. Salienta a observación das consecuencias que se derivan do
multilingüismo como unha posibilidade construtiva “admitida, valorada e xa case
tradicional” na literatura galega, e considera a Pereiro un destacado exemplo e referendo
dunha liberdade creativa que pode saír do propio e incorporar xustaposto o alleo.
Remata sintetizando que no exame realizado das posibilidades construtivas
experimentadas por Lois Pereiro para incluír materiais de linguas alleas á galega nos
tres períodos da súa poesía, se observa nas dúas primeiras etapas poéticas unha maior
literariedade fronte á “comunicabilidade da experiencia” que prioriza o poeta
monfortino na terceira etapa, cando presenta así mesmo a versión en galego e a glosa
axeitando as palabras ao contexto vital e literario. Lembra que o experimento lingüístico
realizado polo monfortino tamén o practicaran antes autores galegos do século XX aos
que el admiraba e que se converteron en “canónicos” da literatura galega. Pecha o
estudo coa crenza de que a literatura, na súa condición de ámbito formal, “nunca poderá
ser un territorio pechado e unívoco, a non ser que simplemente non sexa”.
- Blanca-Ana Roig Rechou, Mar Fernández Vázquez, Carmen Ferreira Boo e Esther de
León Viloria,“A recepción de Lois Pereiro (1996-2010)”, pp. 117-165.
As responsábeis dos Informes de Literatura ofrecen unha bibliografía descrita de e
sobre Lois Pereiro, estruturada en oito apartados. Neles dáse reedicións, reimpresións de
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obras cuxa primeira entrega aparecera en publicacións periódicas e inéditos que viran a
luz entre a morte de Pereiro e o ano 2012; dos poemas, fragmentos e inéditos que
apareceron reproducidos en monografías doutros autores; nas antoloxías publicadas
entre 1996 e 2010 que inseriron a súa produción; das monografías, libros colectivos,
revistas e xornais que acolleron a recepción da súa poética; dos poemas e dedicatorias
de homenaxes das que foi obxecto, tras o seu falecemento, en publicacións periódicas e
en obras doutras escritoras e escritores; das noticias nas que, ben se reclamaba a
homenaxe do Día das Letras Galegas para Lois Pereiro ben se criticaba a decisión
adoptada pola Real Academia Galega; doutras homenaxes e referencias que se lle
dedicaron, de nótulas referidas á súa produción e á influencia da mesma, e de artigos de
opinión, de entrevistas, notas e presentacións relacionadas con Lois Pereiro. Péchase o
traballo cun apartado de “Bibliografía non descrita” onde se achegan unicamente as
fichas bibliográficas de obras citadas nos apartados precedentes pero non descrita neles
“pola súa fasquía”.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 379,
“Libros”, 30 xuño 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase a análise da poética de Lois Pereiro. Tamén se seleccionan Amigos e
sodomitas. A configuración da homosexualidade na Idade Media (2011), de Carlos
Callón; Lois Pereiro. Breve encontro. Un achegamento comiqueiro á biografía e á obra
de Lois Pereiro, de Jacobo Fernández Serrano, e Misterio na selva de Ngorongón
(2009), de Alberto Varela Ferreiro.
- Marcelino Agís Villaverde, “Letras Galegas”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Al
Sur”, 16 maio 2011, p. 2.
Faise eco da celebración do Día das Letras Galegas na Universidade de Santiago de
Compostela, onde se deu un discurso maxistral sobre o poeta, e refírese á elaboración
dun libro conmemorativo a cargo de Anxo Tarrío e María Xesús Nogueira, Lois
Pereiro. Día das Letras Galegas 2011.
Patiño, Antón, Lois Pereiro. Dicionario de sombras, Culleredo: Edicións Espiral
Maior, col. Ensaio, n.º 33, 2011, 317 pp. (ISBN: 978-84-92646-60-9).
Antón Patiño (Monforte de Lemos, 1957) realiza un achegamento á figura de Lois
Pereiro a través das súas palabras, vivencias e opinións persoais. Saliéntase que a
biografía do poeta estivo marcada polas súas proclamas vangardistas e a incesante loita
contra o poder estabelecido. Remata o libro cunha visión melancólica da vida e cunha
idea mítica da Terra. A disposición do texto é moi peculiar, pois preséntase en
parágrafos independentes, encabezados por unha palabra en maiúsculas. Deste modo,
cada parágrafo versa sobre unha temática diferente, definida por unha idea clave. En
palabras do autor, trátase dun “Caixón de desorde” ou, como xa anticipaba o título, “Un
dicionario de sombras”. Así pois, neste ensaio están presente tanto a prosa como a
poesía, salientando especialmente o vocabulario expresionista e a linguaxe simbólica.
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Un contedor con múltiples voces, dende os termos complementarios até a realidade viva
do poema.
Referencias:
- D. Salgado, “Patiño vuelve a Lois Pereiro en un diccionario de 300 entradas”, El País,
“Galicia”, 30 decembro 2011, p. 6.
Preséntase Dicionario de sombras, de Antón Patiño, con comentarios do autor, quen
afirma que esta obra procura ser “un contedor activo de la pluralidad de intereses de
Lois e incorpora la voz de Piedad Cabo”. Compárase, ademais, o eclecticismo deste
volume co eclecticismo de Pereiro e a súa xeración. Enxálzase, tamén, a figura de
Pereiro como “mascarón de proa de una generación” e alúdese á abundancia de actos
cos que se homenaxeou a este escritor en 2011. Remata o artigo cunha referencia á
capacidade de Pereiro de mesturar a literatura poética galega “cunha xenealoxía literaria
do país”.
- Camilo Franco, “Para chegar a Lois hai que ter a intensidade que el tiña”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 31 decembro 2011, p. 52.
Entrevista realizada a Antón Patiño sobre o seu último libro: Dicionario de sombras.
Nela, o autor afirma que “para chegar a Lois hai que ter a intensidade que el tiña”;
explica a elección do formato de dicionario para lograr “achegar a Lois dende diferentes
perspectivas” e remata aludindo ao feito de que as cousas que hai que dicir sobre Lois
Pereiro “non se esgotan nunca”, pero que el ve rematado o seu ciclo de explicar a dito
autor dende a súa proximidade xeracional.
Pereiro, Xosé Manuel (coord.), Loia. Homenaxe do Consello da Cultura Galega, limiar
de Ramón Villares, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, maio 2011,
67 pp. (ISBN: 978-84-92923-21-2). u
Edición facsímile dos catro números da revista Loia e un cartafol no que, tras o limiar
“Loia ou o fardel dos soños primeiros”, de Ramón Villares, se recollen as seguintes
achegas:
- Xosé Manuel Pereiro, “Un antimanifesto chamado Loia”, pp. 11-21.
Xosé Manuel Pereiro (Monforte de Lemos, 1956) explica o proceso de creación e
xurdimento da revista Loia, na década dos setenta, por un grupo de estudantes galegos
en Madrid, entre os que se atopaban Manuel Rivas, Antón Patiño, Menchu Lamas, seu
irmán Lois Pereiro e el. Recolle tamén cartas entre el e Manuel Rivas e un borrador
escrito por Antón Lamazares.
- Antón Patiño, “Loia na lembranza”, pp. 23-42.
Comenta de maneira detallada o proceso de elaboración da revista. Analiza o contexto
no que xurdiu dita iniciativa, ademais doutros aspectos coma o seu deseño gráfico ou a
poesía de Manuel Rivas e de Lois Pereiro.
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- Helena González Fernández, “Loia, o gzine underground entre a memoria básica e o
punk”, pp. 43-58.
Análise da revista Loia no contexto literario da época, como unha publicación
alternativa denominada “fanzine”.
- Manuel Rivas, “Unha luz de treboada aínda máis pálida”, pp. 59-67.
Presenta as súas lembranzas do momento no que decidiron facer Loia, coma un
proxecto que el autodenomina “Obradoiro”.
Recensións:
- maré, “A aventura colectiva”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 7 maio 2011, p. 27.
Coméntase que o Consello da Cultura Galega realizou unha edición facsimilar dos catro
números da revista Loia, creada por Xosé Manuel Pereiro e por Manuel Rivas. Sinálase
que a revista naceu en 1975 e crese que o máis rechamante dela é a poesía de Lois
Pereiro e o grafismo de Antón Patiño. Indícase que o volume inclúe a reprodución
facsimilar dos catro números da revista e cinco textos: “Loia ou o fardel dos soños
primeiros”, de Ramón Villares; “Un antimanifesto chamado Loia”, de Xosé Manuel
Pereiro; “Loia na lembranza”, de Antón Patiño; “Loia, o gzine underground entre a
memoria básica e o punk”, de Helena González, e “Unha luz de treboada aínda máis
pálida”, de Manuel Rivas.
Referencias varias:
-Camilo Franco, “O consello da cultura recupera ‘Loia’, a revista na que publicou Lois
Pereiro”, La Voz de Galicia,”Cultura”, 7 maio 2011, p. 40.
Coméntase a publicación da edición facsimilar dos catro números da revista Loia por
parte do Consello da Cultura Galega.
- Iago Martínez, “O consello da cultura recupera nun facsímile a revista ‘Loia”, Xornal
de Galicia, “Cultura”, 7 maio 2011, p. 44.
Infórmase da presentación da edición facsimilar da revista Loia por parte do Consello
da Cultura Galega.
- Ruth López, “Unha edición facsimilar da revista Loia recolle os poemas de Lois
Pereiro”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”,7 maio 2011, p. 69.
Fálase da presentación por parte do Consello da Cultura Galega desta edición facsimilar
da revista Loia, que recolle os primeiros poemas de Lois Pereiro.
- Xosé Martín, “O CCG recorda a Pereiro coa edición facsimilar de ‘Loia”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 7 maio 2011, p. 57.
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Indícase que o Consello da Cultura Galega homenaxeou o poeta Lois Pereiro cunha
edición facsimilar dos catro números da revista Loia, na que escribiu os seus primeiros
poemas.
- M. V., “ ‘Loia’, revista cos primeiros textos de Pereiro”, La Región, “Día das Letras
Galegas”, 17 maio 2011, p. 21.
Dáse noticia da publicación da edición facsimilar dos catro números da revista Loia,
fundada por Lois Pereiro, entre outros, e que recolle os seus primeiros textos.
- Vicente Araguas, “Os poetas teñen días”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 19 xuño
2011, p. 43.
Infórmase da publicación dunha edición especial da revista Loia polo Consello da
Cultura Galega.
Queixas Zas, Mercedes, Lois Pereiro. A urxencia poética dun futuro alleo, Santiago de
Compostela: Editorial Laiovento, col. Ensaio, n.º 277, 2011, 87 pp. (ISBN: 978-848487-205-4).
Ensaio de Mercedes Queixas Zas (A Coruña, 1968) que se abre cun apartado intitulado
“Antecedentes”, entendido como limiar, e no que realiza unha serie de premisas sobre o
traballo presentado, ademais de conter unha serie de agradecementos. Nel tamén se
sinala que este percorrido literario e biográfico de Lois Pereiro (Monforte de Lemos,
1958-A Coruña, 1996) continúa os vieiros da súa “cartografía xeográfica”. Estrutúrase
nas epígrafes “O Incio, principio e fin”, “En Monforte, dura cidade”, “Madrid,
acordando na luz para a sombra” e “A Coruña, a luz da amizade”, nas que vai
debullando diversos aspectos do homenaxeado das Letras Galegas 2011: os primeiros
anos na vila natal, o contorno familiar, os inicios na escrita poética, a estadía na capital
de España, a participación en proxectos como a revista Loia, as viaxes por Europa na
busca de “paisaxes e vivencias” dos seus referentes literarios, a doenza que padeceu
debido ao consumo de aceite de colza, a volta á Coruña en 1981, a actividade literaria
ao redor de La Naval. Revista Atlántica e a publicación dos seus poemarios, entre outras
cuestións. Logo desta viaxe pola obra e a vida de Pereiro, achégase unha antoloxía
literaria, formada por quince composicións de Poemas (1981-1991) e Poesía última de
amor e enfermidade (1992-1995); a “Modesta proposición para renunciar a facer xirar a
roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia”, publicada en Poemas para
unha loia (1996), e varios fragmentos tirados de Conversa Ultramarina. Finalmente,
recóllese un apéndice con vinte fotografías de diversos momentos da vida do poeta.
Referencias varias:
- Alberto Ramos, “Mercedes Queixas retratará as vidas de Pereiro e Kruckenberg”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 14 marzo 2011, p. 34.
Coméntase que esta obra inclúe unha reportaxe fotográfica e unha escolma conformada
por pezas dos poemarios Poesía 1981-1991 (1992) e Poesía última de amor e
enfermidade (1995), así como fragmentos de Modesta proposición.
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- Vanesa Oliveira, “Lois non era un poeta de minorías”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Obra”, 10 maio 2011, p. 27.
Anúnciase a presentación na Libraría Couceiro de Compostela desta obra e explícase
que se trata dun volume con afán divulgativo que comeza coa cartografía vital do autor,
continúa cunha antoloxía literaria e finaliza cun apéndice fotográfico.
- A. M., “Mato traza no seu libro ‘o retrato literario’ do Pereiro trangresor”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 11 maio 2011, p. 42.
Cítanse e descríbense diversas publicacións arredor da vida e da obra de Lois Pereiro: A
urxencia poética dun futuro alleo (2011), da escritora Mercedes Queixas; Transgresión
e fraxilidade (2011), do poeta Miguel Mato, e Lois Pereiro. Vida e obra (2011), de Iago
Martínez.
- C. P., “Lois Pereiro non é un autor marxinal, elitista nin maldito”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 11 maio 2011, contracuberta.
Fálase da presentación na Libraría Couceiro da obra realizada por Mercedes Queixas.
- Ramón Nicolás, “Universo Pereiro: vizosa colleita ensaística”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 414, “Letras 2011”, 14 maio 2011, pp. 14-15.
Reflexiónase sobre os traballos que xorden arredor do autor homenaxeado no Día das
Letras Galegas e menciónase esta que agora nos ocupa.
Regueira, Mario, Lois Pereiro. Unha persecución, Santiago de Compostela: 2.0
Editora, col. Folcsonomias, n.º 2, xuño 2011, 173 pp. (ISBN: 978-84-938683-2-1).
Ensaio sobre Lois Pereiro que mestura realidade e ficción e no que Mario Regueira
(Ferrol, 1979) executa unha “persecución” do poeta monfortino ao que confesa admirar.
Divídese en dezanove puntos principais. O primeiro é unha “Introdución” na que
Regueira explica que considera toda unha aventura e un reto de alta dificultade
achegarse á figura de Lois Pereiro a día de hoxe, a pesar de estar xa moi manido despois
do Día das Letras Galegas 2011. O segundo punto comprende “Citas” de escritores e
críticos sobre Pereiro. Transcríbense estas con iniciais falsas de cadanseu autor, debido
a que ningunha delas foi recollida con permiso dos mesmos e así protexerase a súa
identidade. A partir deste momento, o texto evoluciona aceleradamente por diversos
mundos que Regueira describe, explica e comenta. O porno, os ionquis, a música e a
cultura popular, o Madrid dos anos setenta, os ambientes underground, a aparición do
punk, a enfermidade e o rock galego son algúns dos temas sobre os que reflexiona o
autor. Tamén comenta, moi detidamente, os paratextos e as referencias da poética de
Lois Pereiro e o seu sentido, así como os lugares onde Pereiro viviu nalgún momento da
súa existencia (Monforte, Madrid, Berlín). Detense o ferrolán, por exemplo, na análise
de Modesta proposición, o único ensaio publicado por Pereiro e tamén reflexiona polo
miúdo sobre a pertenza de Pereiro a algunha xeración, concluíndo que é un verdadeiro
outsider que escapa a calquera tipo de encadramento. Fala igualmente dos enfants
terribles da literatura galega, de tres xeracións de malditismo na nosa cultura,

437

exemplificadas en Manuel Antonio, Xohán Casal e Lois Pereiro, que gardan entre si
conexións que Regueira analiza e cualifica de inesperadas. O volume ofrece así mesmo
breves capítulos que empregan outra tipografía de letra máis pequena, nos que o autor
imaxina e transcribe unha conversa entre Pereiro, Irvine Welsh e Thomas Bernhard, que
coinciden sen recoñecerse nun pub de Leith. Xa cara ao final, imaxina unha conversa
cun Pereiro aínda vivo, agochado nalgún lugar dunha montaña de Lugo. Incluso hai un
capítulo no que, por medio do cómic, se repasa a vida de Pereiro durante a década 19811991, ambientado no Paseo de Salamanca, en Madrid. Como apartados finais, acóllense
unha listaxe de temas musicais, a banda sonora da súa curta vida. Pechan este volume
unhas dedicatorias a todas as persoas que fixeron posíbel a súa publicación.
Referencias varias:
- maré, “Mario Regueira achega unha ‘visión nova’ sobre Pereiro”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, 20 xuño 2011, p. 29.
Faise referencia á publicación de Lois Pereiro. Unha persecución, de Mario Regueira,
por 2.0. Editora.
- Iago Martínez, “Necesitaríamos resucitar a Lois para ver que lle parece todo isto”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, “Entrevista”, 18 xullo 2011, p. 35.
Conversa con Mario Regueira na que se sinala a intención de presentar novas
perspectivas sobre Lois Pereiro, como son as reflexións sobre a súa vida e a súa
proposta ética.
- Marta García Márquez, “Cuatro plumas y un puñado de historias fantásticas se dan
cita en Méndez Núñez”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 6 agosto 2011, p. 09.
Infórmase dalgunha das actividades levadas a cabo con motivo da Feira do Libro da
Coruña, como é o caso da firma de libros por parte de autores como Mario Regueira,
autor de Lois Pereiro. Unha persecución. Fálase tamén da presentación da obra O señor
Nicanor, de Ana Fernández.
- R. L., “Los niños aprenden a disfrutar del placer de la lectura de la mano del ‘Señor
don Nicanor”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 7 agosto 2011, p. 09.
Fálase da Feira do Libro da Coruña e dos actos que a integran, entre os que se atopa a
firma de exemplares de Lois Pereiro. Unha persecución, de Manuel Regueira.
Coméntase tamén a presentación da obra O señor Nicanor, de Ana Fernández.
Salgado, Daniel (ed., esc. e introd.), Lois Pereiro. Antoloxía poética, Vigo: Editorial
Galaxia/Herdeiros de Lois Pereiro, col. Letras Galegas, febreiro 2011, 171 pp. (ISBN:
978-84-9865-355-7).
Escolma poética, realizada por Daniel Salgado (Monterroso, 1981), que conta cunha
introdución titulada “Lois Pereiro. Lóbregas figuras do século de febre” na que, a partir
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de dúas citas do poeta e de Ana Romaní, se analizan os acontecementos máis destacados
da traxectoria vital e artística do escritor. Conta asemade cunha antoloxía que recolle un
total de cincuenta composicións, extraídas dos seus poemarios. No referente á
introdución, cómpre sinalar a súa estruturación en pequenas seccións que van dando
conta de diversos aspectos, como, por exemplo, da creación do poeta monfortino no
panorama literario da década de 1980 e de cada un dos seus poemarios. Así, en
“Fragmentos dunha poética”, trata do concepto de poesía para o propio Pereiro e o que
ela representaba para el á hora de compoñer os seus versos. En “Poemas 1981-1991”,
fálase do seu primeiro poemario, de título homónimo, e ás características deses poemas
en particular, á par do nacemento de Edicións Positivas. Na seguinte sección, “Poesía
última de amor e enfermidade 1992-1995”, lévase a cabo unha análise dos poemas que
constituíron o poemario homónimo centrándose principalmente no seu contido. En
“Poemas para unha loia” trata da cuestión da publicación póstuma dese poemario por
parte da editorial Espiral Maior e dos trazos expresionistas e sentenciosos das súas
composicións. “Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica
dunha cíclica historia universal da infamia (e outras prosas)” é a seguinte sección, que
xira ao redor deste ensaio saído do prelo na revista Luzes de Galiza, sinalando o seu
carácter autobiográfico, para despois comentar brevemente a súa novela inacabada,
Náufragos do paradiso. En “Peche”, a derradeira sección, indícanse algunhas das
características xerais da poesía de Lois Pereiro e da súa prosa e conclúese coa referencia
ao Día das Letras Galegas de 2011 que a Real Academia Galega lle dedicou. Despois
dos criterios de edición e dunha breve bibliografía, aparece a antoloxía propiamente
dita, dividida en tres seccións, que se corresponden con cada un dos seus poemarios. A
primeira delas é “Poemas 1981-1991”, que inclúe un total de dezasete poemas,
centrados nunha temática expresionista, que recorre á literatura galega da década dos
oitenta e mestura vocábulos da lingua inglesa e alemá. A segunda é a referente ao
poemario Poesía última de amor e enfermidade 1992-1995, con vinte e dous poemas,
introducidos todos eles por unha concisa epígrafe que expón a idea principal que
transmite cada un deles. A temática deste poemario adopta por veces un carácter
cronolóxico, con algúns poemas numerados con díxitos romanos e alude a épocas de
enfermidade do poeta, tanto físicas como psicolóxicas, expresando un sentimento de
rebeldía contra acontecementos da sociedade que o rodeaba. Por ultimo, a derradeira
sección desta antoloxía vén conformada polo poemario Poemas para unha loia, que
contén once composicións poéticas de marcado carácter expresionista. A linguaxe
empregada nos seus versos deixa entrever un vocabulario ateigado de termos cultos,
pero tamén enxebres. Pecha o volume un índice cos títulos dos poemas que inclúe. Nas
contralapelas pódense ler algúns datos sobre o compilador desta antoloxía e sobre o
propio poeta.
Recensións:
- Xavier Castro Rodríguez, “Apagado este incendio sobrevivide libres”, Galicia Hoxe,
“Hoxe Galicia”, “Couso e arca”, 30 abril 2011, p. 2.
Indícase que esta obra se compón de cincuenta e un poemas cargados de homenaxes
musicais e xogos metaliterarios non sempre transparentes e para os que o lectorado
deberá adoptar unha ollada culturalista. Saliéntase que neles se presenta o dilema entre
aferrarse á vida ou asumir a morte inminente e que, tal e como afirma Daniel Salgado
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no prólogo, ao seu existencialismo atroz únese a esperanza do entendemento co outro e
propicia a supervivencia.
- Lucía Seoane, “Loia de Pereiro”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 380, “Libros”,
7 Xullo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 340, “Letras galegas”, 16 xullo 2011, p.
6.
Coméntase que esta obra é unha mostra do facer de Lois Pereiro. Indícase que inclúe a
única obra publicada en vida por este poeta: Poesía última de amor e enfermidade.
Indícase que o amor e a enfermidade son os eixos temáticos sobre os que se asenta a súa
produción. Saliéntase que o seu quefacer literario o converte en único no seu tempo e
sitúase o autor no posmodernismo ao que “sucumbiron os adiantados da época”.
Remátase poñendo de relevo o traballo serio á par que afectuoso que realiza Daniel
Salgado cos poemas de Pereiro.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 371,
“Libros”, 5 maio 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 331, “Letras en galego”, 7
maio 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que fai un percorrido pola vida e obra de Lois Pereiro. Tamén se seleccionan
Ti non xogas! (2011), de Silvestre Gómez Xurxo, e A princesa Sabela (2011), de
Cornelia Funke.
- Dolores Vilavedra, “Ensaio para tempos anestésicos”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 13 maio 2011, p. 12.
Cítanse algúns dos volumes que foron xurdindo arredor da homenaxe a Lois Pereiro no
Día das Letras Galegas, isto é, Antoloxía poética (Galaxia, 2011), de Daniel Salgado; a
edición da Poesía completa (Xerais, 2011), a cargo de Ana Acuña; A palabra exacta.
Biografía de Lois Pereiro (Galaxia, 2011), de Antón Lopo; Lois Pereiro. Náufrago do
paraíso (Xerais, 2011), de Marcos Calveiro; Lois Pereiro. Vida e obra (Xerais, 2011),
de Iago Martínez; ‘Dicionario’ Lois Pereiro (tresCtres, 2011), de María Xesús
Nogueira. Cítanse tamén outras obras como Rosalía de Castro, estranxeira na súa
patria (2011), de Francisco Rodríguez; Proceso e encarceramento de Ramón Piñeiro
(1946-1949) (2011), de Xosé Manuel Dasilva, e Vivir unha aventura irrepetíbel (2011),
de Mercedes Queixas.
VV. AA., Lois Pereiro en 17 voces, deseño e capa Xoán G., A Coruña: La Voz de
Galicia, ed. conmemorativa do Día das Letras Galegas 2011, serie Biblioteca Gallega,
col. Letras Galegas, maio 2011, 97 pp. (ISBN: 978-84-9757-270-5).
Monografía coa que o xornal La Voz de Galicia agasallou aos seus subscritores o 17 de
maio de 2011. Ábrese cun “Limiar” no que se reflexiona sobre a homenaxe que se
conmemora cada ano o día 17 de maio, facendo fincapé nas particularidades das figuras
elixidas e nos intereses que se xeran ao redor desta celebración anual, que se
exemplifica co caso de Lois Pereiro, a figura a quen se lle dedicou o Día das Letras
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Galegas 2011 e unha desas escollas “máis atrevidas” (p. 5) que está a realizar a Real
Academia Galega nos últimos anos, xa que o escritor monfortino reúne
“contemporaneidade” e foi “editado para minorías e moi pouco coñecido polos galegos”
(p. 6). Apúntase que esta monografía vai en sintonía con esta elección, que permitiu
“rescatar” unha “voz lírica forte e orixinal que asume riscos e acada cotas de calidade
extraordinaria”, polo que se concibiu como a descuberta dos “valores obxectivos” e da
“pegada íntima” da lectura de dezaseis poemas e un ensaio de Lois Pereiro por dezasete
especialistas, cunha finalidade divulgativa inicial da produción deste autor. Esas
dezasete voces son: Lino Braxe, quen salienta do poema “Cartografía” a rotundidade
coa que Pereiro descubriu “o espazo da soidade” (p. 10), o feito de que este escritor
tivera toda a súa vida un “mesmo alento poético, un único poema que percorre toda a
súa existencia” (pp. 10-11), e que este poema adiante a morte e o desastre presentes en
Poesía última de amor e enfermidade (1995) e amose “un xeito de vivir e de escribir”
8p. 12); César Casal, quen en “Escribir é recuperar aos que se foron”, tras unha
dedicatoria a seu irmán Alberto, ficcionaliza, a partir dun poema V encabezado por
unha cita de Carlos Bousoño, un encontro entre este, Pereiro e Bernhard no que
conversan sobre o estilo lírico de Pereiro; Arturo Casas, quen en “Pasar o tempo ollando
un mapa” (pp. 18-20) desentraña os enigmas agochados na “Elexía a un espírito irmán.
Pasatempo por orde alfabética”; Salvador García-Bodaño, quen en “Arredor dun poema
escrito na luz” explica que o poema XXIV “Comedias e proverbios ou un conto moral”,
pertencente a Poesía última de amor e enfermidade, é un dos que máis atraeu o seu
interese da Poesía completa editada por Ana Acuña, polo que o analiza; Lupe Gómez,
quen en “Flores furiosas” lembra unha entrevista que lle realizou a Pereiro en 1996 a
partir do poema “Remorsos”; Julián Hernández, quen en “O fume do zapatófono” crea
un relato no que “O Cabaleiro da Triste Figura, invadido de sangue maia, combate á
Figura do Triste Cabaleiro en terras alleas”, inspirado no poema IZ (Amor e sangue en
Chiapas)”; Margarita Ledo Andión, quen en “A Ánxel Fole, poema auto-referencial”
realiza unha lectura de Fole a partir do poema de Pereiro, entendida como “cartografía
de vida” (p. 36); Miguel Mato Fondo, quen presenta o poema “Narcisismo” como “unha
dorosa reflexión sobre a escrita” (p. 40) e á luz dunha interpretación de Rosalía de
Castro proposta por Ricardo Carballo Calero e do decadentismo da literatura moderna;
Pilar Pallarés, quen reflexiona sobre a “exhibición de atrocidades” que fixo Pereiro na
súa produción; Antón Patiño, quen aplica a denominación “Un diamante feito con
palabras” para se referir ao poema XV; Xosé Manuel Pereiro, quen en “Canto da outra
vida” analiza o poema “Transmigración” do seu irmán ,que vai encabezado por unha
cita de J. M. Fonollosa; Mercedes Queixas Zas, quen analiza “Que é Galicia? (guión
televisivo)” á luz dun pensamento principio-vital contido en “Modesta proposición para
renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia”;
Antón Reixa, quen en “A furia como intervención civil” exemplifica dende a súa análise
de seis fragmentos de “Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda
hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia” a singularidade de Pereiro ao
“practicar unha absoluta modernidade artística e unha fidelidade irrenunciable á lingua
galega” (p. 69); Manuel Rivas, quen en “O paso aberto” explica a influencia no poema
“Alerta e vixiante”, de René Char; Césareo Sánchez Iglesias, quen destaca “a estirpe de
Raymond Carver, de Antón Avilés de Taramancos” (p. 80) no poema “Declaración”;
Xavier Seoane, quen repara no título do poema “O corredor de fondo perde alento”, na
carga conceptual, na impersonalidade autorial e na sinceridade e veracidade desta
composición; Eva Veiga, quen en “A lei do azar”, tras unha dedicatoria a Piedad Cabo e
a Teresa Castelo e unha cita de Caballero Bonald, analiza o poema “Curiosidade”,
tentando respostar ás preguntas que realiza Pereiro nel e á luz de temas centrais do ser
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humano, a morte e o amor, e das reflexións do neurocientífico Antonio Damasio e de
Gaston Bachelard.
Referencias varias:
- Sandra Faginas, “As imprescindibles 17 formas de ler e sentir a Lois Pereiro”, La Voz
de Galicia, “Culturas”, n.º 414, “Letras 2011”, 14 maio 2011, pp. 10-11.
Preséntase este volume e indícase que recolle dezasete fragmentos literarios (dezaseis
poemas e un ensaio) de Lois Pereiro, acompañados por unha reflexión realizada por
dezasete creadores, entre os que se atopan Manuel Rivas, Margarita Ledo e Antón
Reixa. Apúntase que o obxectivo é divulgar a obra do poeta.
- Camilo Franco, “Pereiro explicado por si mesmo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Día
das Letras Galegas”, 15 maio 2011, p. 42.

Anúnciase que esta obra se entregará co xornal La Voz de Galicia
o 17 de maio e indícase que se trata dunha antoloxía formada por
dezasete achegas á obra de Pereiro realizadas por outros tantos
autores galegos.
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IV.3. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS
Ameixeiras, Diego, “A furia continúa”, Raigame. Revista de arte, cultura e tradicións
populares, n.º 34, “Día das Letras Galegas”, maio 2011, pp. 92-95.
Reflexiónase sobre a filosofía de vida do poeta Lois Pereiro que está plasmada na súa
obra Modesta proposición, centrándose nos aspectos estéticos e políticos. Coméntase
que se denunciaba a indiferenza e o cinismo, que se convidaba a non perder o sentido do
humor, considerado como un mecanismo de autodefensa, e se defendía o entusiasmo
das pequenas accións e a tolerancia da infelicidade.
Blanco, Carmen, “Mensaxes de vida ante a morte de Lois Pereiro”, Raigame. Revista de
arte, cultura e tradicións populares, n.º 34, “Día das Letras Galegas”, maio 2011, pp.
100-102.
Faise referencia á mensaxe vitalista e o intento de supervivencia ante a morte de Lois
Pereiro na súa obra Poesía última de amor e enfermidade 1992-1995.
Braxe, Lino, “Elexía a Lois Pereiro”, Raigame. Revista de arte, cultura e tradicións
populares, n.º 34, “Día das Letras Galegas”, maio 2011, pp. 97- 99.
Fálase da situación que viviu o autor do artigo ao saber da morte do seu compañeiro
Lois Pereiro e dispón unha elexía no seu nome.
López, Siro, “Xénese duns retratos de Lois Pereiro”, FerrolAnálisis. Revista de
pensamiento y cultura, n.º 26, “Literatura”, 2011, pp. 109-111.
Explica o proceso de realización do retrato de Lois Pereiro que a Real Academia Galega
encargou a Siro López para o seu Boletín.
Marante Arias, Antía, “Ano Lois. ‘Revisión de danos’ dunha celebración expansiva”,
Grial. Revista galega de cultura, n.º 192, Tomo XLIX, “O espello das letras”, outubro,
novembro e decembro 2011, pp. 126-133.
Realiza un repaso polas diferentes actividades que tiveron lugar durante o ano 2011 para
conmemorar a dedicatoria a Lois Pereiro do Día das Letras Galegas. Dende a
presentación da súa candidatura na Real Academia Galega até espectáculos teatrais,
pasando polas diferentes edicións da obra do autor homenaxeado ou de monografías
sobre a súa figura, así como publicacións en xornais, camisolas, música e mesmo
exposicións de arte plástica.
Mato, Miguel, “Lois Pereiro. Poeta de amor e desamor”, Raigame. Revista de arte,
cultura e tradicións populares, n.º 34, “Día das Letras Galegas”, maio 2011, pp. 84-91.
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Coméntase a estética e a relación entre os membros que formaron
parte do grupo poético De Amor e Desamor, do que se sinala que
tivo a súa orixe na “Festa da Poesía”, celebrada a comezos dos
oitenta na cidade da Coruña. Opínase que estes poetas non eran
esencialmente rompedores, senón que pretendían abrir novas
canles, tomando como modelos a Xosé Luís Méndez Ferrín,
Álvaro Cunqueiro ou Manuel Antonio. Sinálase que, dentro
daquel conxunto, a figura de Lois Pereiro e a súa traxectoria foron
singulares pola ruptura coa tradición poética galega.
Mejía Ruíz, Carmen, “Día das letras galegas na Universidad Complutense. Un acto
emotivo dedicado ó poeta Lois Pereiro”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos,
“Crónica”, vol. 14, 2011, pp. 161-162.
Lembra a celebración do Día das Letras Galegas 2011 por parte do Centro de Estudos
Galegos da Universidade Complutense de Madrid. Explica que o organizou Mª
Asunción Canal Covelo coa colaboración de Erea Fernández e Hugo Martínez,
responsábel da edición da inédita Conversa ultramarina (2010). Indica que na primeira
parte do acto alumnos e alumnas de Filoloxía Románica leron poemas de Lois Pereiro e
fragmentos de Conversa ultramarina, mentres que na segunda parte interviron nunha
mesa redonda, coordinada por Canal Covelo, Piedad Cabo, Paco Macías, responsábel de
Edicións Positivas, e o escritor Samuel Solleiro. Precisa que o acto rematou con
preguntas e achegas persoais dos asistentes.
Patiño, Antón, “Lois Pereiro. Constelación poética da dor sublimada”, Galegos, n.º 14,
“Crónicas”, II trimestre 2011, pp. 78-84.
Comenta algúns dos trazos fundamentais da poética de Lois Pereiro, como a
importancia das sensacións corporais na súa poesía, os contrastes dialécticos entre a
vida e a morte, o diálogo con autores galegos como Manuel Antonio, Xosé María Díaz
Castro, Uxío Novoneyra ou Celso Emilio Ferreiro, o pouso do experimentalismo e do
vangardismo na súa obra, a presenza do cinema e das viaxes, o eclecticismo, a
influencia da propia vida, a dor sublimada ou a utopía. Acompañan este artigo varias
fotografías de Lois Pereiro, de libros seus ou de actos relacionados coa homenaxe que
se lle rende neste 2011, ademais dunha selección de poemas do autor.
Patiño, Antón, “Lois Pereiro. Escrita da dor”, Tempos Novos, n.º 168, “Entreculturas”,
maio 2011, pp. 54-62.
Coméntase que a escrita de Lois Pereiro ten moito de aforismo, punto de partida da
expresión poética máis radical, e que nela a fatalidade une vida e literatura. Saliéntase
que a súa produción amosa unha extraordinaria sensibilidade cara ao rexistro íntimo no
que a dor, a morte, o amor e a vida parecen moi próximos sempre. Indícase que nos seus
versos a comunicación emocional xorde do reencontro entre as distintas artes e dáse
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conta da influencia de autores como Paul Celan, Thomas E. Eliot, Samuel Beckett,
William Butler Yeats, John Keats, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire e Henri
Michaux, entre outros. Ponse de relevo tamén que Pereiro atopou no emprego do galego
o vínculo máis preciso coa melancolía da terra.
Patiño, Antón, “Lois Pereiro: Quen corta os fíos do soño?”, Raigame. Revista de arte,
cultura e tradicións populares, n.º 34, “Día das Letras Galegas”, maio 2011, pp. 76-82.
Precísase a evolución do simbolismo da morte na obra de Lois Pereiro. En Naúfragos
do paradiso sinálase que unha interrogación súa, “Quen corta os fíos do soño?”,
sintetiza toda a escrita da dor do poeta. Ademais analízanse as súas entregas á revista
Loia e Poemas de amor e enfermidade (cualificado como “atormentado dietario”),
estabelecendo unha comparativa entre a vida e a obra do poeta cuxa travesía existencial
conflúen.
Patiño, Antón, “Coordenadas do soño libertario”, Tempos Novos, n.º 169, “todo é
peixe”, “Crónica”, xuño 2011, pp. 8-9.
Dáse conta de diversos actos que tiveron lugar en Madrid ao redor da figura de Lois
Pereiro, entre os que se destaca un percorrido cunha acción poética urbana e unha festarecital. Coméntase que ambos os dous contaron coa participación, entre outros, de Manu
Clavijo, Manuel Rivas, Antón Reixa, Inés Pereiro, Domingo Villar, Silvia Bardelás e
Xosé Manuel Pereiro. Reflexiónase finalmente que a poesía de Pereiro conseguiu gañar
a batalla contra o esquecemento e está máis viva ca nunca.
Portas Ferro, Xesús, “Unha lectura da poesía de Lois Pereiro”, Encrucillada. Revista
galega de pensamento cristián, n.º 172, “Estudos”, marzo-abril 2011, pp. 49-64.
Faise unha análise das obras e de poemas concretos de Lois Pereiro a partir dos dous
grandes temas que os vertebran: o amor e a morte. Ademais comenta a súa integración
na chamada Xeración dos oitenta da poesía galega, a súa proximidade co movemento
alemán Neue Subjektivität polo carácter introspectivo da súa produción e a súa
inclusión no grupo poético De Amor e Desamor. A cuestión autobiográfica tamén é
debatida chegando á conclusión da importancia de discernir entre suxeito empírico e
suxeito poético.
Valverde, Alberte, “As relacións interartes en Lois Pereiro”, Grial. Revista galega de
cultura, n.º 190, Tomo XLIX, “O espello das letras”, abril, maio e xuño 2011, pp. 120127.
Encadra ao inicio o seu traballo sobre Lois Pereiro nos estudos historiográficos do
campo literario galego dos primeiros anos da Autonomía, máis concretamente nas
dinámicas “internas dentro do campo”. Comézase apuntando que a obra do monfortino
consolídase como un claro exemplo de “proposta posmoderna galega”. Para achegarse
ás relacións “interartes” na súa produción, estuda os tres poemarios Poemas para unha
loia (1997), Poemas 1981/1991 (1992) e Poesía última de amor e enfermidade (1995),
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para buscar as referencias cruzadas tanto no campo artístico como no musical. Principia
cunhas notas preliminares sobre os diálogos e a paratradución da arte na literatura e da
literatura na arte, reparando nos anos posteriores á Ditadura, onde se pretendeu cambiar
“o habitus do campo literario” a través da deconstrución de nación e máis da relación
entre arte e literatura. Neste senso, sinala que Pereiro eríxese como “unha liña persoal” e
vai centrando a atención no diálogo do autor coa arte plástica e a pintura (especialmente
a través da obra de Antón Patiño) e coa pintura e coa música (fundamentalmente o punk
e a música clásica), onde o diálogo entre os diferentes creadores tamén se “consolida
como unha ferramenta canonizadora”.

446

IV.4. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ESTUDOS E
RECENSIÓNS
Arias Rego, Xiana, “Nada humano lle é alleo”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 17,
“proPostas”, inverno 2011, p. 24.
Coméntase que Fotobiografía sonora (2010), de Lino Braxe, Xosé Manuel Pereiro e
Xurxo Souto, reúne máis de cen imaxes comentadas, o audio dunha entrevista con Lois
Pereiro e algúns dos seus textos musicados. Sinálase que se abre cun prólogo de Manuel
Rivas, que utiliza a Lawrence Ferlinghetti para falar de Pereiro e sitúa a escrita deste na
Cuarta Persoa do Plural. Realízase un repaso polas fotografías, o audio da entrevista e
as versións musicadas das súas composicións. Indícase que os audios se complementan
con textos que os analizan, a cargo de Lino Braxe e Xurxo Souto, que analiza a música
e de quen se di que achega o texto máis interesante do conxunto.
Dacosta, Henrique, “Cartografía do desacougo”, Diario de Arousa, “Letras Galegas”,
“Lois Pereiro”, p. 34/ Diario de Ferrol, “Letras Galegas”, “Lois Pereiro”, p. 42/ El
Ideal Gallego, “Letras Galegas”, “Lois Pereiro”, p. 40, 17 maio 2011.
Faise una caracterización da obra de Lois Pereiro describíndoo coma un poeta urbano e
existencialista con certa tendencia á escritura automática, ao hermetismo e ao
expresionismo vinculado con autores centroeuropeos. Destácase o seu lirismo extremo e
a frecuente autocontemplación enfermiza. Ademais estrutúrase a súa obra en dúas
grandes etapas: a que alberga a publicación de Poemas e as composicións da revista
Loia, que tenden cara a autodestrución, e a do segundo poemario, Poesía última de
amor e enfermidade, onde o escritor asume con serenidade o destino que lle tocou vivir.
Fernán Vello, Miguel A., “Bisturí Pereiro”, Diario de Ferrol, “Letras Galegas”, “Lois
Pereiro”, 17 maio 2011, p. 36.
Reflexiónase sobre os trazos autobiográficos presentes na obra de Lois Pereiro, ademais
de cuestionarse a imaxe tópica de punk que se construíu sobre o poeta, afirmando unha
maior vinculación da súa poesía coa de autores coma Rosalía de Castro, Manuel
Antonio ou José Ángel Valente. Sinálase que cumpre a máxima de que a escrita de
poesía constitúe unha tentativa desesperada de salvación persoal e que os seus versos
reflicten a conciencia do inmediato da morte.
Fraga, Xesús, “As xeografías vitais de Pereiro”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Día das
Letras Galegas”, 17 maio 2011, p. 41.
Faise eco das viaxes que realizou o poeta Lois Pereiro e como inseriu a paisaxe dos
distintos lugares visitados na súa obra. Tamén se menciona o poema “Alerta e vixiante”
onde conflúen o panorama industrial do País Vasco, os barrios inmigrantes de Berlín e
os guetos galegos de Pena Moa, O Carqueixo e O Vao. Sinálase que trataba de
incorporar outros idiomas nun intento de acumular perspectivas. Destácase finalmente a
súa capacidade de buscar referentes na cultura universal, á maneira de Ramón Otero
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Pedrayo, Manuel Antonio ou Álvaro Cunqueiro.
Mera, Héitor, “Grazas, Lois”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 365, “Libros”, 17
marzo 2011, p. VI.
Fálase da publicación de Conversa Ultramarina (2010), de Lois Pereiro. Explícase o
que o lectorado pode albiscar “no universo vital e artístico” do escritor e apúntase que
“pode ser un bo limiar” para aqueles que queiran introducirse na literatura de Pereiro.
Nicolás, Ramón, “Espello dun tránsito que queda”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
403, “Letras en galego”, 19 febreiro 2011, p. 12.
Fálase de Conversa Ultramarina (2010), escrito por Lois Pereiro en 1995 como unha
“proposta confesional”. Explícase que a obra se presenta como unha longa carta
dividida en dúas partes, sendo a segunda máis reflexiva ao estar conformada polos
textos que Pereiro enviou a Piedad R. Cabo, autora do prólogo. Menciónanse as
referencias musicais e literarias presentes na literatura de Pereiro (William Shakespeare,
James Joyce, Bernhard…). Saliéntase a presenza da ironía, dos postulados libertario e
revolucionarios e a concepción da literatura como vida. Indícase que Hugo Martínez foi
o responsábel da edición textual do volume.
Pousa, Luís, “Bitácora de amor e enfermidade”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 6
febreiro 2011, p. 45.
Fálase de Conversa ultramarina (2010), un libro inédito conformado por unha longa
carta que Lois Pereiro escribe, entre marzo e xuño de 1995, a Piedad Cabo. Indícase que
se trata dun volume “fermoso e durísimo”, un diario de enfermidade e amor que se sitúa
xeograficamente entre os cafés da Coruña, as rúas monfortinas e o hospital.
Requeixo, Armando, “Red Lois, Proud Lois, Sad Lois”, Diario de Arousa, “Letras
Galegas”, “Lois Pereiro”, p. 35/ Diario de Ferrol, “Letras Galegas”, “Lois Pereiro”, p.
33/ El Ideal Gallego, “Letras Galegas”, “Lois Pereiro”, p. 39, 17 maio 2011.
Dáse conta da compilación da obra do escritor Lois Pereiro en dous únicos libros:
Poemas 1981/1991 e Poesía última de amor e enfermidade 1992/1995, dos que se di
que se caracterizan por un crisol de temas e formas ademais de integrar outras culturas,
linguas e literaturas. Destácase que as liñas temáticas fundamentais que vertebran a súa
produción son o amor e a morte, tratados dende a perspectiva fatalista dun sino adverso
e que a súa é unha poesía da salvación. Cualifícase o autor como anticonvencional,
radical e alleo a modas e estéticas.
Requeixo, Armando, “Palimpsesto Pereiro”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 373,
“Letras Galegas 2011”, “Lois Pereiro”, p. 2/ La Opinión, “Cultura”, “Día das Letras
Galegas 2011”, p. 64, 17 maio 2011.
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Indícanse as fontes literarias e as citas que Lois Pereiro plasmou na súa obra, xa que
grazas a súa sabenza políglota podía obter un coñecemento directo de tradicións
literarias expresadas noutras linguas. Destácanse autores anglófonos, franceses,
casteláns, portugueses, rusos, clásicos latinos, orientais e alemáns. Entre os galegos
cítase a Ánxel Fole, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Manuel Curros Enríquez,
Álvaro Cunqueiro e Ramón Otero Pedrayo.
Salgado, Daniel, “O poeta contra o abismo”, El País, “Galicia”, “Luces”, 14 xaneiro
2011, p. 9.
Fálase de Lois Pereiro e da súa obra e recupérase a definición de Manuel María que o
compara con Rosalía de Castro. Indícase que o poema “Atrocity Exhibition” xa remite
ao existencialismo postpunk de Joy Division, así como á novela homónima de James
Graham Ballard. Coméntase que Pereiro non deixará de investigar a violencia colectiva
inscrita no suxeito, as dependencias físicas, emocionais ou químicas, o amor como
refuxio fronte ao insoportábel. Saliéntase que a súa é unha obra da experiencia e que
concibía a poesía como un refuxio fronte á barbarie.
Sande, Miguel, “Grazas a Lois Pereiro”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 404, “Letras
en galego”, 26 febreiro 2011, p. 14.
Cítanse uns versos de Poesía última de amor e enfermidade (1995) e destácase que a
produción poética de Lois Pereiro está formada por versos auténticos, sen artificios.
Tamén se afirma que este poeta consegue “cambiarche o corpo”.
Seara, Teresa, “Manual de desobediencia”, Diario de Arousa, “Letras Galegas”, “Lois
Pereiro”, p. 33/ Diario de Ferrol, “Letras Galegas”, “Lois Pereiro”, p. 31/ El Ideal
Gallego, “Letras Galegas”, “Lois Pereiro”, p. 31, 17 maio 2011.
Compárase a figura de Lois Pereiro coa de Leonora Carrington a través da biografía
novelada que escribiu Elena Poniatowska, xa que ambos os dous experimentan a
crueldade da vida. Sinálase que, aínda así, a obra de Pereiro tamén contén unha
esperanzada mensaxe de vida apoiada en dúas forzas básicas: o amor e a poesía fuxindo
de todo tópico. Coméntase que dende o primeiro libro foi considerado un autor de culto
e que se situou a contrafío cunha voz propia marcada pola modernidade. Pónse de
relevo a súa concepción da poesía como fuxida da barbarie e xeito de aferrarse á vida
como desobediencia da morte.
Valcárcel, Xulio, “Un poeta diferente”, Diario de Arousa, “Letras Galegas”, “Lois
Pereiro”, p. 32/ Diario de Ferrol, “Letras Galegas”, “Lois Pereiro”, p. 38/ El Ideal
Gallego, “Letras Galegas”, “Lois Pereiro”, p. 32, 17 maio 2011.
Descríbese a Lois Pereiro coma una voz atípica da poesía galega pola súa actitude vital,
a súa proposta estética, as fontes coas que nutre a súa poética e uns textos que pretenden
ser un traslado directo da súa propia vivencia, o que o conecta co malditismo. Sinálase
que a poesía e o amor figuran como único refuxio fronte á dor omnipresente nos seus
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versos e que a incomunicación e a soidade se converten en esconxuro contra a ameaza
da morte.
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IV.5. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE
OPINIÓN E COLABORACIÓNS FIXAS
Abeleira, Xoán, “Transmigración”, La Opinión, “Opinión”, “Asieu”, 16 maio 2011, p.
50.
Trátase dunha resposta do autor en forma de poema á formulación vital presente na obra
de Lois Pereiro, que o articulista di non compartir.
Abeleira, Xoán, “A lucidez no abismo”, La Opinión, “Opinión”, “Asieu”, 5 setembro
2011, p. 13.
Dá conta da súa visita á exposición sobre a vida e a obra de Lois Pereiro, na fundación
Luís Seoane. Opina que a obra do autor homenaxeado este ano polo Días das Letras
Galegas non perdurará, que foi sobrevalorado polos seus compañeiros de xeración e que
morreu antes de vivir as experiencias necesarias para se superar a si mesmo como ser
humano. Considera que tivo un talento que non deu tempo a desenvolver.
Albo, F. e Luís Díaz, “Unha maneira fondamente monfortina de ver o mundo”, La Voz
de Galicia, “Culturas”, n.º 414, “Letras 2011”, 14 maio 2011, p. 5.
Saliéntase que entre as escasas referencias xeográficas presentes na obra de Lois Pereiro
se atopa a do Monforte natal e coméntase que a súa concepción do mundo estaba
estreitamente vinculada ás vivencias da súa xeración, a monfortina de finais dos anos
cincuenta.
Alvarellos, Henrique, “Diario íntimo do maio mediado”, Galicia Hoxe, “A contra”,
“Crónica da semana invisible”, 17 maio 2011, contracuberta.
Refírese ao recital da poesía de Lois Pereiro celebrado na Cidade da Cultura e
coméntase o contraste entre a desesperanza presente nas composicións e as “voces
brancas e cheas de futuros” dos nenos e nenas encargados da súa lectura. Presume de
que Galicia conte con autores como Uxío Novoneyra e Pereiro, os últimos
homenaxeados no Día das Letras Galegas.
Angueira, Anxo, “Vento Lois para a Literatura galega”, Atlántico Diario,
“Universitas”, “La opinión”, 19 maio 2011, p. 39/ La Región, “Universitas”, “La
opinión”, 19 maio 2011, p. 3.
Refírese ao movemento popular que suscita a homenaxe a Lois Pereiro no Día das
Letras Galegas. Indícase que a súa obra é “orixinal e rompedora”. Compárase a figura
de Pereiro coa de Manuel Antonio.
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Araguas, Vicente, “Días con Lois Pereiro”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Agora
xa foi”, 15 maio 2011, p. 51.
Refírese a estancia de Lois Pereiro en Madrid e fálase da súa actividade literaria na
revista Loia. Considérase que era o que máis sabía de poetas estranxeiros e recoñécese a
influencia de Paul Celan nos seus primeiros poemas.
Araguas, Vicente, “Día de festa aínda”, Diario de Arousa, “Letras Galegas”, “Lois
Pereiro”, p. 38/ Diario de Ferrol, “Letras Galegas”, “Lois Pereiro”, p. 40/ El Ideal
Gallego, “Letras Galegas”, “Lois Pereiro”, p. 38, 17 maio 2011.
Fálase do Día das Letras Galegas, do seu comezo rosaliano e da homenaxe a Lois
Pereiro. Tamén da importancia da lingua e do futuro incerto do galego.
Balsa, David, “O Día das Letras Galegas”, Xornal de Galicia, “Opinión”, “Mirada
exterior”, 17 maio 2011, p. 2.
Opina sobre o significado da celebración do Día das Letras Galegas e refírese a Lois
Pereiro como un dos poetas máis vangardistas e que convulsionou a literatura e a
cultura galega nos anos oitenta.
Bande, Enrique, “A colza e o ‘malditismo”, La Región, “Día das Letras Galegas”,
“Autor de culto”, 17 maio 2011, p. 12.
Ofrécese un resumo da traxectoria vital e literaria de Lois Pereiro. Considérase que foi
un autor culto e un “mito contemporáneo” cunha obra vangardista e universal.
Saliéntase que é unha das voces máis persoais da poesía galega contemporánea polos
seus versos descarnados, fronte ás construcións elaboradas dos seus contemporáneos.
Blanco, Ramón, “Cuspídeme enriba”, ABC, “Artes &Letras”, n.º 28, “Galicia”, “Flores
de papel”, 30 abril 2011, p. 07.
Indícase que Lois Pereiro foi un dos seguidores do “ronsel” de Manuel Antonio e
cítanse obras súas como Poemas para unha Loia e Poesía última de amor e
enfermidade.
Braxe, Lino, “Lois Pereiro”, La Opinión, “Opinión”, 16 maio 2011, p. 49.
Cítase a elexía que o autor escribiu para Lois Pereiro na cidade do Porto, con motivo do
Día das Letras Galegas.
Campo, Marica, “Un xardín no Incio”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, “A
tecelá en outono”, p. 31/ El Progreso, “Opinión”, “A tecelá en outono”, p. 35, 6 maio
2011.
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Fálase de Lois Pereiro e recórdase o recital que levou a cabo na Coruña pouco antes do
seu pasamento. Saliéntase a súa expresión da dor e do amor chea de serenidade e
fondura e inclúense algúns dos seus versos.
Canedo, Gonzalo, “En las noches más hermosas”, Xornal de Galicia, “Contexto”, “Lois
Pereiro. Día das Letras Galegas 2011”, 15 maio 2011, p. 4.
Achégase ao movemento cultural dos oitenta que se levou a cabo en Galicia e da
implicación de Lois Pereiro. Indícase que a súa obra é sensual, sincera e escrita cunha
linguaxe descarnada e directa. Recupéranse as palabras que lle dedicaron Manuel Rivas
e Pere Gimferrer.
Canosa, María, “Unha de letras”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Pingas de cristal”, 17
maio 2011, p. 16.
Recórdase que o homenaxeado no Día das Letras Galegas do ano 2011 é Lois Pereiro,
ao que se considera unha das figuras máis relevantes da cultura galega. Coméntase que
esta celebración serviu para coñecer máis a este autor e explorar a súa obra.
Casal, César, “Huracán Lois”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Corazonadas”, 15 maio
2011, p. 20.
Indícase que a influencia de Lois Pereiro na xente nova se debe á súa obra inqueda,
rebelde e insubmisa. Saliéntase que era un autor que tiña a presenza da morte moi
presente e que desa “herida manaba una sangre de palabras”.
Cochón, Luís, “O foulard de Isadora Duncan”, Diario de Arousa, “Letras Galegas”,
“Lois Pereiro”, p. 39/ Diario de Ferrol, “Letras Galegas”, “Lois Pereiro”, p. 32/ El
Ideal Gallego, “Letras Galegas”, “Lois Pereiro”, p. 33, 17 maio 2011.
Coméntase a dedicatoria do Día das Letras Galegas a Lois Pereiro. Sinálase que se
espera a difusión mediática da súa obra e achegas críticas para recoñecer como se
merece a este escritor minorizado.
Conde, Alfredo, “Letras para Carbalho”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Os outros
días”, 5 abril 2011, p. 4.
Reclámase a dedicación do Día das Letras Galegas a Ricardo Carvalho Calero e
coméntase que non vai cuestionar a obra de Lois Pereiro porque xa o fará o seu
lectorado e porque os membros da Real Academia Galega teñen capacidade legal para
elixir a quen consideren oportuno.
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Conde, Alfredo, “Os prodixios da nosa lírica”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Os
outros días”, 20 abril 2011, p. 4.
Reflexiónase sobre a escrita de Lois Pereiro e coméntase que, para valorala
axeitadamente, débese obviar a situación persoal do autor no momento de que os seus
versos viran a luz. Saliéntase que, aínda así, a súa obra podería incluírse entre a dos
grandes da Literatura galega.
Dopico Vale, Julia Mª, “Nas Letras Galegas”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “Crónica
cultural”, 15 maio 2011, p. 17.
Faise unha reflexión sobre o Día das Letras Galegas, xa que cada día hai menos
manifestacións líricas e de menor calidade e máis manifestacións artísticas, polo que se
cre que se debería decretar un Día da Cultura Galega.
Dopico Vale, Julia Mª, “Letras Galegas en Pazos”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “Crónica
Cultural”, 27 maio 2011, p. 14.
Fálase da homenaxe a Lois Pereiro no local social Pazos de Ferrol por parte de
Fernando Bores que mostrou aos asistentes os perfís biográfico e creativo do escritor.
Enríquez, Rosa, “Siameses separados”, La Región, “Opinión”, 19 maio 2011, p. 21.
Opínase sobre a relación de Lois Pereiro e Piedad Cabo, a quen se lle agradece a
autorización para a publicación de Conversa ultramarina (Positivas, 2010).
Fernán Vello, Miguel Anxo, “Antón Patiño fala de Lois Pereiro”, Galicia Hoxe, “Hoxe
Galicia”, “Caderno aberto”, 11 abril 2011, p. 3.
Refírese á intervención que Antón Patiño dedicou en Monforte á vida e obra de Lois
Pereiro. Indícase que Patiño é, xunto con Manuel Rivas, “un dos mellores coñecedores”
de Pereiro. Coméntase tamén que destaca a fidelidade do homenaxeado ás súas raíces e,
ao mesmo tempo, a súa modernidade.
Fernán Vello, Miguel Anxo, “Mano Clavijo con Lois Pereiro”, Galicia Hoxe, “Hoxe
Galicia”, “Caderno aberto”, 13 maio 2011, p. 3.
Dise que no disco Lois Pereiro. Canción última Manu Clavijo pon música a unha
selección de textos poéticos de Lois Pereiro. Destácase que se consegue un resultado
espectacular ao desentrañar os ritmos e reflectir a “confesión autobiográfica do corpo”
propios da escrita do poeta.
Freixanes, Víctor F., “Vidros rotos”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas velas”,
15 maio 2011, p. 20.
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Fálase de Futuro imperfecto (2010), de Xulia Alonso, e indícase que unha importante
parte dos capítulos van encabezados por citas e poemas de Lois Pereiro. Saliéntase que
a produción literaria de Pereiro se alimentaba da experiencia vivida, “sen disimulos, sen
ocultacións”.
García López, Xoán A., “A fala e as letras galegas”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La
ventana”, 17 maio 2011, p. 24.
Coméntase que Lois Pereiro foi un autor moi influenciado pola literatura xermánica e
con certos trazos da contracultura, que combinaba o individualismo escéptico coa
“tradición derrubadora do expresionismo centroeuropeo”.
Giráldez, J. Miguel, “Pereiro volve a nós”, Galicia Hoxe, “A contra”, “Foto finish”, 14
maio 2011, contracuberta.
Lémbrase que Lois Pereiro non conseguiu publicar en vida a súa obra completa, pero
que apareceu en diversas antoloxías. Considérase que foi un poeta rebelde e vangardista.
Afírmase que hoxe en día xa é o clásico que nunca quixo ser e que paga a pena volver a
ler os seus versos ou achegarse a eles por primeira vez.
Giráldez, José Miguel, “Lois, o sea”, El Correo Gallego, “Radio&Tv”, “Los reyes del
mando”, 17 maio 2011, p. 63.
Fálase dos intentos de definición de Lois Pereiro e considérase que non hai maneira de
etiquetalo. Refírese ao documental “Contra a morte”, realizado por Iago Martínez, e
convídase a contemplar os primeiros momentos da nova voz poética.
I. M., “Un testamento literario inédito durante quince anos”, Xornal de Galicia,
“Contexto”, “Lois Pereiro. Día das Letras Galegas 2011”, 15 maio de 2011, p. 5.
Dise que Conversa ultramarina (Positivas, 2010), unha obra editada por Hugo
Martínez, recolle as cartas que Lois Pereiro escribiu a Piedad R. Cabo e considérase que
deberían ter editado, co motivo da dedicatoria a este autor do Día das Letras Galegas,
unha versión canónica deste volume e unha obra verdadeiramente completa.
Jaureguizar, “O ano normal”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, 8 xaneiro
2011, p. 27.
Saliéntase que este será o ano Pereiro, ao que se considera un clásico da literatura
galega, e sinálase que a súa obra poética chega ao máis profundo da alma humana.
Jaureguizar, “Pereiro somos case todos”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, “Libros”, 21
maio 2011, p. 67.
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Fálase de Lois Pereiro e indícase que a súa obra falaba, entre outras cousas, do
desespero e da vida e que deste xeito conectaba á perfección co lectorado. Coméntase
que na súa época non foi un autor suficientemente valorado e que, dende que a Real
Academia Galega decidiu homenaxealo, a todo o mundo lle gusta a súa obra.
Lizancos, Plácido, “Día das Letras Galegas ‘Non omnis moriar’: Lois Pereiro”, La
Opinión, “Opinión”, 18 maio 2011, p. 26.
Refírese á dedicación do Día das Letras Galegas a Lois Pereiro. Recupérase na súa
honra unha cita de Sempre en Galiza de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e
reflexiónase sobre a problemática do galego en Galicia, apuntándose que se trata dun
“problema de cultura”.
López Boullón, Xosé Ramón, “Letras galegas”, Galicia Hoxe, “Opinión”, “Retallos
dunha época”, 18 maio 2011, p. 5.
Fálase do efecto que produce na sociedade o feito de dedicarlle o Día das Letras
Galegas a Lois Pereiro. Coméntase que este feito, cualificado de rompedor, parece
impulsar a creatividade e conectar moi ben coas xeracións máis novas.
López Silva, Inma, “Outras Letras Galegas”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Caleidoscopio”, 17 maio 2011, p. 17.
Imaxínase unha conmemoración do Día das Letras Galegas distinta da actual e
considérase que así se homenaxearía realmente á Literatura galega, á galeguidade, á
lingua e á cultura.
Lopo, Antón, “O poeta popular”, Xornal de Galicia, “Contexto”, “Lois Pereiro. Día das
Letras Galegas 2011”, 15 maio 2011, p. 13.
Fálase da eclosión de proxectos insólitos que xorden coa dedicación do Día das Letras
Galegas a Lois Pereiro, ao que se considera “un símbolo xeracional” antes de ser elixido
protagonista desta data.
Martínez, Iago, “Primeira persoa de verdade”, Xornal de Galicia, “Cultura”,
“Opinión”, 14 xaneiro 2011, p. 37.
Coméntase que, logo de achegarse á vida de Lois Pereiro e repasar o mito creado
arredor dela, que era difícil resistirse ao seu engado e que toda a súa obra conduce á súa
vida.
Méndez Ferrín, X. L., “Na cidade libre de Monforte”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º
708, “No fondo dos espellos”, 21 maio 2011, p. 4.
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Logo de lembrar fitos fundamentais da historia e da cultura de Galicia que tiveron lugar
en Monforte, faise mención á multitudinaria celebración do Día das Letras Galegas
nesta localidade como homenaxe a Lois Pereiro, o que se considera un momento
relevante da súa historia.
Mera, Manuel, “Lingua galega, nova realidade”, El Ideal Gallego, “Opinión”, “Outro
prisma”, 18 maio 2011, p. 27.
Refírese á dedicación do Día das Letras Galegas a Lois Pereiro. Pídese á Real Academia
Galega que, nas próximas eleccións do protagonista, se teña máis en conta a promoción
do galego e non tanto a produción literaria.
Moss, Cris, “A homenaxe de Xunta a ‘Lois Pereira”, Xornal de Galicia, “Pois xa que o
sabes, voucho a decir”, 11 maio 2011, contracuberta.
Coméntase o erro cometido pola Xunta de Galicia ao cambiar o apelido de Lois Pereiro,
homenaxeado no Día das Letras Galegas 2011, por Pereira. Indícase que este feito puxo
de manifesto, en opinión dalgúns políticos, o escaso interese do goberno galego pola
lingua da comunidade.
Neira, Manuel Xosé, “Vázquez e Lois Pereiro”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”, “Luz
de Jazz”, 23 maio 2011, p. 4.
Cítase, entre outros autores, a Lois Pereiro por considerar que merece ser recoñecido
pola súa calidade.
Nogueira, María Xesús, “Modesta proposición para 2011”, El Progreso, “Opinión”,
“Un falar”, p. 31/ Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, “Un falar”, p. 27, 8
xaneiro 2011.
Coméntase que a efeméride do Día das Letras Galegas dedicada a Lois Pereiro é
benvida se consegue achegar máis a súa vida e obra ao lectorado en xeral, dado que se
trata dunha figura pouco coñecida fóra de determinados círculos.
Nogueira, María Xesús, “As nosas sucias mans”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, “Un falar”, p. 25/ El Progreso, “Opinión”, “Un falar”, p. 29, 5
febreiro 2011.
Recupérase o título do manifesto “Fóra as vosas sucias mans de Manuel-Antonio”, do
Grupo de Comunicación Poética Rompente, para propoñer lemas como “Fóra as vosas
sucias mans de Lois Pereiro” ao tempo que se reflexiona sobre a lexitimidade de certas
aproximacións á vida e obra deste autor e doutros homenaxeados nesta efeméride.
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Nogueira, María Xesús, “A carta máis longa da nostalxia”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, “Un falar”, p. 33/ El Progreso, “Opinión”, “Un falar”, p. 39, 14
maio 2011.
Fálase de Conversa ultramarina (2010), de Lois Pereiro. Explícase que se trata dunha
longa carta que dirixe a Piedad Cabo e na que descobre as súas rutinas cotiás, así como
aspectos da súa privacidade. Saliéntase que se trata dun documento excepcional para
protexer a vida do autor da caricatura e do tópico.
Nogueira, María Xesús, “Letras galegas (‘collage’)”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, “Un falar”, p. 33/ El Progreso, “Opinión”, “Un falar”, p. 31, 21
maio 2011.
Coméntase que a cultura galega volve á súa “anormal normalidade” trala celebración do
17 de maio. Destácase que se proxectou a imaxe dunha cultura galega moderna e que se
presentou a un Lois Pereiro diverso. Porén, critícanse as verbas do presidente da Xunta
de Galicia sobre o “galeguismo cordial” dun autor que, en opinión da columnista,
defendeu o dereito ao monolingüismo e á cultura propias.
Novo, Isidro, “Eu non coñecín a Pereiro”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”, “Rúa
Pendurada”, 25 maio 2011, p. 4.
Reflexiónase sobre a vixencia da palabra poética do escritor Lois Pereiro, ao que se lle
dedicou o Día das Letras Galegas.
Patiño, Antón, “Furacáns poéticos”, Xornal de Galicia, “Campo Magnético”, 14 maio
2011, contracuberta.
Remárcase o valor do Día das Letras Galegas e recórdase que Francisco Fernández del
Riego foi o inventor do acontecemento. Apúntase que as homenaxes a Uxío Novoneyra
e a Lois Pereiro representan un auténtico revulsivo en defensa da lingua e da cultura
galega.
Patiño, Antón, “Furia, rabia, desexo, dor…”, Xornal de Galicia, “Contexto”, “Lois
Pereiro. Día das Letras Galegas”, 15 maio 2011, p. 29.
Coméntase que a poesía de Lois Pereiro reflicte a paixón e o desacougo e que está chea
de autenticidade, o que posibilita a súa comunicación instantánea.
Patiño, Antón, “Nas libres coordenadas do futuro”, Xornal de Galicia, “Campo
Magnético”, 28 maio 2011, contracuberta.
Indícase que a obra de Lois Pereiro encaixa coas reivindicacións da mocidade situada na
Porta do Sol en contra dun sistema inxusto.
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Pedreira Andrade, José D., “Lois Pereiro, mi paciente”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
“Día das Letras Galegas”, 13 maio 2011, p. 44.
Ofrécese o achegamento á figura de Lois Pereiro dende o punto de vista do médico que
o tratou. Apúntase que o mellor da súa obra parte da loita feroz contra a enfermidade.
Pérez Rei, Mariña, “Literatura sexual”, Xornal de Galicia, “Dende aquí”, 26 abril 2011,
contracuberta.
Reflexiónase sobre o dereito á privacidade despois da morte e céntrase, especialmente,
no caso dos escritores. Coméntase o caso de Lois Pereiro e o estudo de todo o
anecdótico e mundano que ten que ver coa súa figura.
Pichel Campos, José Ramom, “Carvalho Calero &”, Galicia Hoxe, “En rede”, “Medo
aos aviões”, 19 maio 2011, p. 33.
Indícase que a Real Academia Galega foi valente ao homenaxear a Lois Pereiro no Día
das Letras Galegas, xa que implica apostar por persoas alternativas, que pasan “de
foreground a background”.
Piñeiro, Antonio, “Reflexións para despois do Día das Letras”, La Región, “Opinión”,
“Ourensalia”, 19 maio 2011, p. 22.
Coméntase o acerto da Real Academia Galega ao elixir a Lois Pereiro como
homenaxeado no 17 de maio. Proponse á Real Academia Galega que aposte pola
implicación nas iniciativas coas que o pobo celebra “a cultura viva”.
Ponte Far, José A., “Pereiro e as letras”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 414,
“Letras 2011”, 14 maio 2011, p. 18.
Fálase de Lois Pereiro e indícase que a homenaxe que se lle rende co Día das Letras
Galegas serve para que a xente se achegue á súa obra. Indícase que se trata dun
referente da poesía galega do século XXI.
Pousa, Luís, “O poeta ultramarino e o 17 de maio”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 16
maio 2011, p. 26.
Cítase a homenaxe a Lois Pereiro como un acto de xustiza poética. Coméntase que é
absurdo sinalar que Pereiro non é merecedor da dedicatoria do Día das Letras Galegas
polo feito de contar con só dous títulos publicados en vida. Saliéntase que a verdadeira
literatura é aquela que non encaixa en canons, xéneros, patróns nin escolas e lóanse os
versos deste autor por estar compostos “coa trama da súa propia vida”.
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Ramos, Alberto, “Do Sant Jordi catalán ás Letras Galegas”, Xornal de Galicia,
“Opinión”, “Tempos mal conxugados”, 29 abril 2011, p. 6.
Compárase o Sant Jordi en Cataluña co Día das Letras Galegas. Sinálase que, ao ser un
día festivo en Galicia, se desactivan as iniciativas culturais e que, segundo algúns
intelectuais, habería que repensalo. Finalmente, coméntase que aínda así, as vendas de
libros non se incrementarían porque é “un problema de país”.
Ramos, Alberto, “O Día das Letras Galegas de 2012”, Xornal de Galicia, “Opinión”,
“Tempos mal conxugados”, 6 maio 2011, p. 4.
Coméntase a elección de Lois Pereiro como protagonista do Día das Letras Galegas e
indícase que Manuel Rivas foi “o cómplice necesario” para que o escritor fose escollido
no canto doutros como Ricardo Carvalho Calero. Fálase das actividades do Día das
Letras Galegas e indícase que se estenderon máis alá do 17 de maio. Dise que en poucos
días a Real Academia Galega deberá elixir a figura homenaxeada en 2012 e que será
difícil que esta acade a relevancia pública que conseguiu Lois Pereiro.
Reigosa, Carlos G., “Día de Pereiro”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 414, “Letras
2011”, “Vagalume”, 14 maio 2011, p. 19.
Apúntase que o Día das Letras Galegas ten que ter un sentido reivindicativo e revelador
e que, por iso, se acertou na escolla de Lois Pereiro, por representar un tempo na
Literatura galega no que se unían a busca poética persoal coa conexión internacional.
Reivindícase a vertente surrealista da súa escrita e o seu xenio vital.
Reixa, Antón, “Se García Sabell levantase a cabeza”, Xornal de Galicia, “Contexto”,
“Lois Pereiro. Día das Letras Galegas 2011”, 15 maio 2011, p. 31.
Xustifícase a designación de Lois Pereiro como protagonista do Día das Letras Galegas
e apúntase que poucas veces esta conmemoración tivo tanta repercusión entre os
lectores máis novos. Saliéntase que este autor abordou con naturalidade o feito de
asumir o galego como lingua literaria, sen pertencer aos ámbitos ideolóxicos habituais
do galeguismo cultural.
Rielo, Pedro, “Universalmente noso, Lois Pereiro”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”,
“Tempus fugit”, 13 maio 2011, p. 4.
Indícase que entre os referentes de Lois Pereiro se atopan Thomas Bernhard, Manuel
Antonio e Rosalía de Castro. Coméntase que, no seu caso, vida e obra van unidas.
Saliéntase que os seus poemas están dotados dunha pureza moi persoal na procura
dunha linguaxe contemporánea.
Rivas, Manuel, “Mil Cans máis para Galicia”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Episodios
Galegos”, 27 maio 2011, p. 12.
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Fálase da validez da obra de Lois Pereiro para retomar nos campamentos de Indignados
de toda España, como por exemplo co poema “A indiferenza mata”.
Salgado, Daniel, “Todas as festas de mañá”, Xornal de Galicia, “Contexto”, “Lois
Pereiro. Día das Letras Galegas 2011”, 15 maio 2011, p. 21.
Fálase da poesía de Lois Pereiro e indícase a relación que ten con Rosalía de Castro,
pola súa rebelión existencialista, e con Manuel Antonio, pola revolta permanente e a
vangarda estética como postura política. Coméntase que escribe nun campo de batalla, a
súa loita contra a enfermidade.
Sande, Miguel, “Así só puido escribir el, ninguén máis, ninguén”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 414, “Letras 2011”, “Vento Sur”, 14 maio 2011, p. 7.
Fálase de Lois Pereiro e indícase que se trata dun poeta moderno, urbano, europeo, cun
algo á vez de maldito. Recoméndase a lectura de Lois Pereiro. Radiografía do abismo
(2010), de Antón Patiño, para indagar na vida e na obra deste autor.
Soto, Juan, “Todo vale para el convento”, ABC, “Galicia”, “Opinión”, “El garabato del
torreón”, 22 maio 2011, p. 58.
Apúntase que a Real Academia Galega tivo que recorrer ao “repertorio de segundo
nivel” para escoller a Lois Pereiro, homenaxeado do Día das Letras Galegas 2011, ao
esgotar o “censo de grandes nomes”. Refírese ao “veto” que existe sobre Ricardo
Carvalho Calero.
Toro, Suso de, “Semprún, Pereiro”, El País, “Galicia”, “Luces”, 10 xuño 2011, p. 11.
Faise eco da elaboración da biografía de Lois Pereiro, salientando a crueldade da súa
morte prematura, que se traduciu nunha escasa obra producida.
Tosar, Luís G., “¡Que cante a loia!”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 414, “Letras
2011”, “Retrato en sepia”, 14 maio 2011, p. 19.
Nárrase o derradeiro encontro entre Luís G. Tosar e Lois Pereiro e lémbrase a
colaboración que o poeta fixo coa revista Dorna. Dise que se trataba do poema “Dandy”
publicado no terceiro número, en 1982, ano dedicado a Luis Amado Carballo.
Valcárcel, Xulio, “En Betanzos coa Asociación Eira Vella”, Diario de Arousa, “O
Salnés Siradella”, n.º 744, “Literatura”, “Páxina literaria”, p. 20/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 674, “Páxina literaria”, p. 28/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 674,
“Páxina literaria”, p. 28, 22 maio 2011.
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Fálase da homenaxe a Lois Pereiro celebrada en Betanzos e organizada pola Asociación
Cultural Eira Vella. Refírese ás intervencións realizadas por Manuel Rivas e Miguel
Mato. Finalmente coméntase o acerto na elección deste poeta como protagonista do Día
das Letras Galegas por conectar cun público maioritariamente mozo.
Varela, Roberto, “Amado na terra”, Xornal de Galicia, “Contexto”, “Lois Pereiro. Día
das Letras Galegas 2011”, 15 maio 2011, p. 7.
Indícase que a elección de Lois Pereiro por parte da Real Academia Galega foi un
grande acerto, xa que a súa homenaxe contribuirá a “botar luz sobre a figura do gran
poeta underground galego”.
Veiga, Eva, “A porta entreaberta”, Diario de Arousa, “Letras Galegas”, “Lois Pereiro”,
pp. 36-37/ El Ideal Gallego, “Letras Galegas”, “Lois Pereiro”, pp. 34-35/ Diario de
Ferrol, “Letras Galegas”, “Lois Pereiro”, pp. 34-35, 17 maio 2011.
Lémbrase a fraxilidade vital do escritor Lois Pereiro que denuncia a miseria intelectual
e moral deixándonos, segundo Eva Veiga, o legado do seu compromiso ético e estético
na súa obra.
Veiga Copo, Abel, “Día de las Letras”, El Progreso, “Opinión”, 18 maio 2011, p. 28.
Refírese ás actividades que se realizan en Monforte en homenaxe a Lois Pereiro, entre
as que se atopa a reunión da Real Academia Galega. Fálase de Pereiro como un trobador
vangardista que renovou a poesía galega.
Vidal Villaverde, Manuel, “Lois Pereiro: Futuro e Tempo”, Atlántico Diario, “Letras
Galegas”, “Crítica sobre o malditismo”, p. 16/ La Región, “Día das letras galegas”,
“Crítica sobre o malditismo”, p. 22, 17 maio 2011.
Indícase que Lois Pereiro non sería considerado por Paul Verlaine un poeta maldito, do
mesmo xeito que tampouco entra dentro da definición “underground”. Apúntase que o
que si é, é “un poeta hermético”.
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IV.6. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS
Carrera, Rosé, “Está sendo o ano con máis repercusión”, Atlántico Diario, “Letras
Galegas”, p. 3/ “É o ano con maior repercusión”, La Región, “Día das Letras Galegas”,
p. 3, 17 maio 2011.
Convérsase con Xosé Luís Méndez Ferrín sobre Lois Pereiro. Indícanse as
consideracións que levaron á Real Academia Galega a elixilo como protagonista do Día
das Letras Galegas e fálase das semellanzas con Manuel Antonio, entre outros aspectos.
Castiñeira González, Francisco Xosé, “Paisaxes posindustriais”, Diario de Arousa,
“Letras Galegas”, “Lois Pereiro”, pp. 40-41/ Diario de Ferrol, “Letras Galegas”, “Lois
Pereiro”, pp. 34-35/ El Ideal Gallego, “Letras Galegas”, “Lois Pereiro”, pp. 36-37, 17
maio 2011.
Entrevista a María Xesús Nogueira Pereira, na que comenta que Lois Pereiro foi un
innovador na poesía galega actual tanto nos temas, referentes e modelos como na
linguaxe poética.
Díaz, Luís e Francisco Albo, “O que escribo está aí, non hai nada detrás”, La Voz de
Galicia, “Culturas”, n.º 414, “Letras 2011”, 14 maio 2011, pp. 4-5.
Recupérase unha entrevista a Lois Pereiro publicada no suplemento “Culturas” de 1992
na que o poeta falaba sobre a súa obra e o seu “malditismo”, da influencia do rock, do
atlantismo e da estética centroeuropea na súa escrita e do seu gusto por autores galegos
como Ánxel Fole, Celso Emilio Ferreiro, Manuel Antonio, Álvaro Cunqueiro e Xosé
María Díaz Castro.
Franco, Camilo, “Sin enfermedad, la obra de Lois Pereiro sería muy diferente”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, “Día das Letras Galegas”, 16 maio 2011, p. 27.
Entrevístase a José Pereira Andrade, doutor de Lois Pereiro. Indícase que a enfermidade
foi un proceso “crucial” na vida e na obra de Pereiro. Apúntase que o primeiro libro é
“barroco” e está influído por Manuel Curros Enríquez, mentres que o segundo é máis
“vitalista”.
Franco, Camilo, “Queremos dar unha imaxe completa de Lois Pereiro”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 20 xullo 2011, p. 42
Conversa co artista visual Antón Patiño na que se fala da tradución da obra de Lois
Pereiro a imaxes, do achegamento argumental á vida do poeta, do tratamento das súas
influencias e da imaxe que pretende proxectar no espectador.
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Jaureguizar, “En Lois estaba a Galicia dos campesiños, dos reis e dos poetas; el era as
tres cousas”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 17 maio 2011, p. 77/ El
Progreso, “Vivir”, 17 maio 2011, p. 62.
Convérsase con Manuel Rivas sobre a súa relación con Lois Pereiro e sobre a elección
da Real Academia Galega para dedicarlle o Día das Letras Galegas.
Martínez, Iago, “Manuel Rivas: ‘Hai máis autoridades no cocido de Lalín ca no Día das
Letras”, Xornal de Galicia, “Contexto”, “Lois Pereiro. Día das Letras Galegas 2011”,
15 maio 2011, pp. 10-13.
Convérsase con Manuel Rivas e Xosé Manuel Pereiro sobre a figura de Lois Pereiro,
sobre a conexión do poeta coa cultura popular e sobre a posibilidade de que esta
homenaxe desactive a carga crítica da súa obra e a súa relación cos autores da súa
xeración.
Pino, Concha, “Espero que non volvan a enterrar a Lois Pereiro nin o canonicen”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 10 maio 2011, p. L2.
Entrevístase a Lino Braxe con motivo da súa participación no Luns do Ateneo, no que
realizou unha “breve introdución e un recitado de textos” de Lois Pereiro. Fálase da súa
selección de textos para este acto, da oportunidade de dedicarlle a Pereiro o Día das
Letras Galegas e da súa situación no contexto da Literatura galega.
Pousa, Luís, “A Rosalía encantaríalle Pereiro”, La Voz de Galicia, 17 maio 2011,
contracuberta.
Entrevista a Xosé Luís Méndez Ferrín que fala do Día das Letras Galegas e do
homenaxeado Lois Pereiro, ademais da situación actual da lingua galega.
Vidal, Nicolás, “Inés Pereiro: ‘O que está a suceder con Lois é un acto de xustiza
poética”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 15 maio 2011, p. 19.
Convérsase con Inés Pereiro sobre a figura do seu irmán, Lois Pereiro, e o seu
protagonismo no Día das Letras Galegas. Fálase da súa poética e da modernidade dos
seus escritos.
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IV.7. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: NOTAS,
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS
Abad, Xosé, “Quería retratar a súa voz sempre afastada da liña oficial”, Xornal de
Galicia, “Contexto”, “Lois Pereiro. Día das Letras Galegas 2011”, 15 maio 2011, p.
25.
Recórdase o momento no que Lois Pereiro asistiu ao estudo de Xosé Abad para
colaborar coa serie fotográfica “RetratoAutorRetrato”.
Abilleira, Marina, “O Concello festexará as Letras Galegas con deporte e literatura”,
Diario de Pontevedra, “Poio. Comarca”, 11 maio 2011, p. 22.
Comenta que entre as diferentes actividades organizadas polo Concello de Poio para
festexar o Día das Letras Galegas terá lugar a entrega dos Premios Xaime Illa.
Abilleira, Marina, “Xoves en Poio’ llenará el verano de novedades culturales y
deportivas”, Diario de Pontevedra, “Poio”, “Comarca”, 13 maio 2011, p. 25.
Anúncianse as actividades que o IES de Poio e a Asociación Cultural Ateneo Corredoira
de Combarro organizan para festexar o Día das Letras Galegas. Indícase que entre os
actos está un recital de poesía e unha exposición dedicada a Lois Pereiro.
Abilleira, Marina, “O IES de Poio mergúllase na poesía de Lois Pereiro”, Diario de
Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Cultura”, “Día das Letras Galegas 2011”, “Lois Pereiro”,
17 maio 2011, p. 76.
Anúnciase que o Concello de Poio celebrará con varios actos o Día das Letras Galegas,
nos que tamén participará o IES de Poio cunha homenaxe a Lois Pereiro en forma de
recital e exposición.
A. C. V., “El concello de O Incio hará un acto en homenaje al poeta Lois Pereiro”, El
Progreso, “Sarria”, 9 outubro 2011, p. 20.
Dá conta da homenaxe que organizará o concello do Incio ao poeta Lois Pereiro polos
seus vínculos con esta localidade.
AGN, “O Carballiño e Carral recibirán a mostra sobre Lois Pereiro tralo seu paso por
Alfoz”, Diario de Pontevedra, “Galicia”, 8 novembro 2011, p. 61.
Coméntase a exposición interactiva sobre Lois Pereiro que percorrerá diversos centros
educativos.
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A. I. S., “Lectura de poemas con Santiago Centro en la CdC”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 12 maio 2011, p. 32.
Infórmase do concurso de lectura de poemas de Lois Pereiro que organiza a Fundación
Santiago Centro na Cidade da Cultura. Indícase que o obxectivo é homenaxear a Pereiro
e fomentar a lectura en lingua galega.
Albo, F., “Monforte homenaxea a Lois Pereiro a través dos seus recordos persoais”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 2 abril 2011, p. 40.
Anúnciase que, entre os actos que a cidade de Monforte organiza con motivo do Día das
Letras Galegas, atópase unha exposición participativa centrada na historia persoal de
Lois Pereiro.
Albo, Francisco, “Homenaxe multitudinaria a Lois Pereiro na súa cidade natal”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, “Día das Letras Galegas”, 18 maio 2011, p. 36.
Fálase da sesión plenaria do Día das Letras Galegas realizada pola Real Academia
Galega en Monforte e da recepción que o Concello celebrou para a familia de Lois
Pereiro, académicos e outras autoridades.
Alvarellos, Henrique, “Días (breves) de febreiro”, Galicia Hoxe, “A contra”, “Crónica
da semana invisible”, 8 febreiro 2011, contracuberta.
Fálase da publicación de Conversa ultramarina (2010), de Lois Pereiro, un diario no
que o escritor se dirixe a Piedad Cabo.
Álvarez, Mario, “Monforte será mañá o centro dos actos de homenaxe a Lois Pereiro”,
El Correo Gallego, “Tendencias. Sociedad. Ciencia. Cultura. Ocio”, 16 maio 2011, p.
48.
Cítanse os actos que se levarán a cabo con motivo do Día das Letras Galegas en
diferentes municipios galegos, ademais de en Toquio e Nova York.
Alves, Amada, “As letras galegas tomaron as rúas”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Patio de vecinos”, 18 maio 2011, contracuberta.
Fálase dos diferentes actos que se celebran en Santiago de Compostela con motivo do
Día das Letras Galegas, entre os que se atopa a lectura de poemas de Lois Pereiro por
parte da escola de danza Cantigas e Agarimos e o reparto de trescentos libros do
homenaxeado.
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Alves, Amada, “Concentración de talentos escolares”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Patio de vecinos”, 28 maio 2011, contracuberta.
Infórmase do peche do programa do Día das Letras Galegas no instituto Rosalía de
Castro de Santiago de Compostela cun acto centrado en Lois Pereiro e a cultura
lusófona.
A. M., “Lois Pereiro regresa á Real Academia”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 17 maio
2011, p. 45.
Indícanse os actos que se levarán a cabo en homenaxe a Lois Pereiro o Día das Letras
Galegas na súa vila natal.
A. P., “El tirón de Pereiro aumenta las ventas del fin de semana en la Fiesta del Libro”,
El Ideal Gallego, “A Coruña”, 16 maio 2011, p. 09.
Fálase do resultado das vendas da Festa do Libro e sinálase o “tirón” que Lois Pereiro
ten entre o público, especialmente os volumes que recollen a súa poesía completa e a
súa biografía.
A. R., “Un poeta de obra espallada”, Xornal de Galicia, “Contexto”, “Lois Pereiro. Día
das Letras Galegas 2011”, 15 maio 2011, pp. 26-27.
Indícanse revistas nas que publicou Lois Pereiro, así como os seus libros. Sinálase que
Loia foi a primeira publicación que acolleu os seus poemas e que Poemas 1981-1991
foi o seu primeiro volume en solitario.
Arnáiz, Ángel, “Lois Pereiro ya es hijo predilecto de Monforte”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, p. 39/ “Lois Pereiro xa é ‘fillo predilecto’ de Monforte”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Cara ao 17 de maio”, p. 31, 27 abril 2011.
Indícase que Lois Pereiro foi nomeado Fillo Predilecto de Monforte pola “súa
importante traxectoria vital e profesional”. Infórmase da mostra que organiza a casa da
cultura de Monforte titulada “Lois Pereiro: Camiño do futuro libremente”.
Arnáiz, Ángel, “Monforte fai renacer a poética de vangarda e o mito de Lois Pereiro”,
El Correo Gallego, “Tendencias. Sociedad. Ciencia. Cultura. Ocio”, 18 maio 2011, pp.
46-47.
Fálase do pleno extraordinario da Real Academia Galega celebrado en Monforte en
conmemoración a Lois Pereiro, así como da recepción realizada no concello polo
alcalde da cidade.

467

Baena, A., “Alberto Granada, un zaragozano cautivado por Lois Pereiro”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 14 xuño 2011, p. 11.
Dáse conta da exposición do artista Alberto Granada: Pinturas de amor e enfermidade,
inspirada nos versos de Lois Pereiro.
Beceiro, M., “Compostela e comarca lembran a Lois Pereiro con múltiples actos”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 13 maio 2011, p. L2.
Fálase das actividades realizadas en Santiago de Compostela e nalgúns dos concellos da
súa bisbarra para celebrar o Día das Letras Galegas. Cítase, por exemplo, o evento
colectivo “Vento Lois”.
Beceiro, M., “Lois Pereiro na memoria”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Santiago”, 17 maio 2011, p. L2.
Precísanse os actos que a cidade de Santiago de Compostela levará a cabo co gallo do
Día das Letras Galegas en homenaxe a Lois Pereiro.
Calveiro, Marcos, “Quen é Lois?”, Xornal de Galicia, “Contexto”, “Lois Pereiro. Día
das Letras Galegas 2011”, 15 maio 2011, p. 17.
Téntase indicar quen é Lois Pereiro ofrecéndose unha definición por cada letra do
abecedario.
Camesella, Silvia, “Cuatro reales academias entregadas al estudio de la cultura y la
ciencia en Galicia”, Faro de Vigo, “Especial”, “Día de Galicia”, 25 xullo 2011, p.20.
Sinálase que unha das catro reales academias existentes en Galicia, a Real Academia
Galega, homenaxeará este ano no Día das Letras Galegas a Lois Pereiro.
Cancelo, Alexandre, “Lancei un zapato en Berlín”, Xornal de Galicia, “Contexto”,
“Lois Pereiro. Día das Letras Galegas 2011”, 15 maio 2011, p. 27.
Fálase da película Contra a morte, realizada por Alexandre Cancelo e Iago Martínez
sobre Lois Pereiro.
Caramés, Vari, “A pasarela elevada da fotografía convértese nun miradoiro da
fugacidade”, Xornal de Galicia, “Contexto”, “Lois Pereiro. Día das Letras Galegas
2011”, 15 maio 2011, p. 24.
Explícase o significado dunha fotografía realizada por Vari Caramés e na que este
aparece con Lois Pereiro. Inclúese un fragmento extraído de Poesía última de amor e
enfermidade.
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Castro, Víctor, “El Día das Letras Galegas, reparto de libros en Ordes”, El Ideal
Gallego, “Área metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 7 maio 2011, p. 20.
Fálase dos actos que a Biblioteca Municipal de Ordes organiza con motivo do Día das
Letras Galegas, con actividades como o reparto gratuíto de libros entre os socios do
centro ou a realización dun ciclo de encontros con asociacións do municipio.
Caveiro, Laura, “Ríos distintos cada vez”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 373,
“Letras Galegas 2011”, “Lois Pereiro”, p. III/ La Opinión, “Cultura”, “Día das Letras
Galegas 2011”, p. 64, 17 maio 2011.
Indica as razóns polas que Lois Pereiro é considerado un símbolo da posmodernidade,
entre elas: a paisaxe cambiante, a beleza do efémero, o recendo ao mundo gótico e a
loita constante coa enfermidade.
C. B., “Un taller poético-musical abre las Letras Gallegas”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 3 maio 2011, p. 36.
Infórmase das actividades que o Concello de Rois organiza para celebrar o Día das
Letras Galegas. Indícase que o programa comeza cun obradoiro poético-musical
realizado por Estíbaliz Espinosa e Juan Carlos Vázquez.
C. G., “A Biblioteca de Caldas difunde a figura de Lois Pereiro polas Letras Galegas”,
Diario de Pontevedra, “Caldas”, “Deza. Tabeirós”, 8 maio 2011, p. 28.
Fálase das actividades que a Biblioteca Municipal de Caldas organiza para celebrar o
Día das Letras Galegas, isto é, unha exposición de obras e a iniciativa “Caldas coñece a
Lois Pereiro” na que se reparten folletos e carteis sobre o homenaxeado.
C. G., “Los escolares son protagonistas hoy en los actos de las Letras en Melide”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 11 maio 2011, p. 36.
Coméntase que o Concello de Melide realiza diferentes actividades dirixidas aos
escolares para celebrar o Día das Letras Galegas. Entre elas cítase a organización dos
Contacontos da Igualdade.
C. G., “Brión celebra a XXI Feira do Libro cunha ampla batería de actos”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 15 maio 2011, p. 38.
Anúnciase a celebración da XXI Feira do Libro do Concello de Brión. Indícase que
conta cun “amplo programa de actividades”.
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Cortés Galdo, Rocío, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El
Progreso, “Vivir”, “Ocio”, 20 decembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, infórmase da celebración no Modus Vivendi de Santiago de
Compostela dunhas lecturas poéticas dedicadas a Lois Pereiro.
Cuíñas, Teresa, “Reescribindo a Pereiro”, El País, “Galicia”, “Luces”, 13 maio 2011,
p. 10.
Fálase da exposición “Lois Pereiro. Lírica Punk” do Museo Verbum-Casa das Palabras
de Vigo e da mostra bibliográfica que acolle o Museo do Pobo Galego, na que se
recollen extractos de revistas como Luzes de Galicia.
Díaz, Noelia, “Ouvirmos publica una fotobiografía sonora de Lois Pereiro con 200
fotos”, La Opinión, “Cultura”, 1 febreiro 2011, p. 54.
Anúnciase a presentación no café Borrazás da Coruña da fotobiografía sonora dedicada
a Lois Pereiro (Ouvirmos, 2011). Indícase que se trata dunha mestura de fotografías e
documentos sonoros, como poemas musicados por artistas como Antón Reixa.
Díaz, Noelia, “O poeta Lois Pereiro converte a Monforte na capital cultural galega”, La
Opinión, “Cultura”, 17 maio 2011, p. 62.
Fálase dos actos en homenaxe a Lois Pereiro que se celebrarán en Monforte, entre os
que se atopa a sesión extraordinaria da Real Academia Galega coa intervención de
persoeiros como Manuel Rivas e Margarita Ledo.
D. L. e M. P., “Queremos Galego, contra ‘os ataques’ en 60 rúas”, Xornal de Galicia,
“En clave”, 18 maio 2011, p. 9.
Fálase da mobilización da plataforma Queremos Galego baixo o lema “paremos os
ataques contra o galego”. Indícase que nos actos compartiron protagonismo Lois Pereiro
e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
D. M., “Monforte centra el recuerdo a Pereiro en el Día das Letras”, El País, “Galicia”,
17 maio 2011, cuberta.
Infórmase da celebración en Monforte do plenario extraordinario da Real Academia
Galega no que participan, entre outros, Margarita Ledo e Manuel Rivas. Fálase dos
actos do Día das Letras Galegas que se levan a cabo en cidades como Santiago de
Compostela.
Dopico, M., “A Galicia posmoderna”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Historia”, 19 abril
2011, p. 29.
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Preséntase a exposición “Desembarco dos 80. Cando A Coruña foi posmoderna” na que
se rememora a Movida Atlántica dos anos oitenta. Indícase que a mostra conta cun
apartado especial dedicado a Lois Pereiro.
D. R., “Rivas y Pereiro también piden no ser indiferentes Nunca Máis”, Xornal de
Galicia, “Galicia”, “Democracia Real Ya/ Los Debates de los Acampados”, 2 xuño
2011, p. 12.
Infórmase dunha charla dos Indignados en Compostela na que se destaca a intervención
de Xosé Manuel Pereiro pola súa lectura de fragmentos da obra do seu irmán: Lois
Pereiro.
Durán, J., “Teatro para Lois Pereiro”, El Progreso, 13 maio 2011, contracuberta.
Anúnciase o itinerario ambulante polas rúas de Lugo de “Letra Viva: Iluminado pola
morte”, dedicado a Lois Pereiro e realizado pola compañía Palimoco Teatro coa
colaboración do alumnado do colexio Fingoi.
ECG, “Homenaje poético dedicado a Lois Pereiro en la EGAP”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 21 maio 2011, p. 33.
Fálase da homenaxe poético-musical que a Escola Galega de Administración Pública
dedicou a Lois Pereiro.
E. P., “Homenaxe a Lois Pereiro, hoxe na Coruña”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
20 marzo 2011, p. 60.
Infórmase da homenaxe que o Concello da Coruña organiza para homenaxear a Lois
Pereiro. Indícase que entre os asistentes se atopan Manuel Rivas e Xosé Manuel Pereiro.
E. P., “Caamaño reivindica ao ‘poeta rebelde’ Pereiro e reclama ‘máis galego berrado”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, 18 maio 2011, p. 42.
Refírese ás declaracións realizadas polo ministro Francisco Caamaño nun acto
organizado polos socialistas en Santiago no que Caamaño reivindicou a figura de Lois
Pereiro e sinalou que Galicia necesita “máis poemas para combater o conformismo”.
F. A., “Monforte recorda ao seu poeta con tanta emoción como orgullo”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, “Día das Letras Galegas”, 18 maio 2011, p. 37.
Fálase dos actos realizados o día 17 de maio en homenaxe a Lois Pereiro, como a
montaxe interactiva itinerante sobre a súa vida e obra no instituto Río Cabe onde a irmá
do poeta, Inés Pereiro, pronunciou unhas breves palabras de agradecemento.
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Fandiño, Iago, “Longueira: ‘A Fundación Seoane levará unha liña de continuidade”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 20 xullo 2011, p. 36.
Infórmase da mostra que acolle a Fundación Luís Seoane da Coruña, “Quen corta os
fíos do soño?”, dedicada a Lois Pereiro.
F. D., “Mostra cultural e interactiva”, Atlántico Diario, “Letras Galegas”, p. 23/ La
Región, “Día das Letras Galegas”, p. 17, 17 maio 2011.
Refírese á presentación da mostra multimedia que repasa a vida e obra de Lois Pereiro e
que pon en marcha a Xunta de Galicia.
F. D., “Pantalla multitáctil de 46’ e información audiovisual”, Atlántico Diario, “Día
das Letras Galegas”, p. 23/ La Región, “Día das Letras Galegas”, p. 17, 17 maio 2011.
Fálase do proxecto multimedia sobre Lois Pereiro nas bibliotecas nodais . Explícase que
amosa unha liña temporal do autor cos seguintes apartados “Fotobiografía”, “A voz do
poeta”, “Xogando coas palabras” e “A música”.
Ferreira, A., “Tomiño prepara un intenso Día das Letras Galegas”, Atlántico Diario,
“Área Metropolitana”, “Redondela/Baixo Miño”, 13 maio 2011, p. 22.
Cítanse as actividades que organiza o Concello de Tomiño para conmemorar o Día das
Letras Galegas.
Ferreira, A., “A Guarda celebra el Día das Letras Galegas”, Atlántico Diario, “Área
metropolitana”, “Val Miñor/Baixo Miño”, 17 maio 2011, p. 20.
Indícanse os actos de celebración do Día das Letras Galegas que organiza a Agrupación
Cultural Guardesa xunto co Concello da Guarda e a Deputación.
Ferreira, Antón, “A Guarda lembra as letras galegas de Aida Lomba”, Atlántico
Diario, “Área Metropolitana”, “Baixo Miño”, 1 xuño 2011, p. 22.
Sinálase que, dentro da homenaxe a Aida Lomba, poetisa guardesa, tamén se lembrou a
Lois Pereiro.
Ferreiro, Luis P., “O vento zoa por Lois Pereiro”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 15 marzo 2011, p. 12.
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Anúncianse os diferentes actos en homenaxe a Lois Pereiro organizados polo Concello
da Coruña, entre os que se atopa a manifestación “Vento Lois”, a obra “Mundo Lois” e
a exposición “Desembarco dos 80”.
Ferreiro, Luis P., “Recuerdos del futuro”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 20 abril 2011, p. 12.
Refírese á inauguración da exposición “Desembarco dos 80. Cando A Coruña foi
posmoderna” no Palacio Municipal de María Pita. Indícase que o último dos espazos
ofrece un percorrido literario e vital de Lois Pereiro.
Ferreiro, Luis P., “Voces e música por Pereiro”, La Opinión, “A Coruña”, 12 maio
2011, p. 29.
Fálase da gala poético musical coa que a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda
homenaxeou a Lois Pereiro. Apúntase que nela participou Manu Clavijo, quen musicou
algúns dos poemas do escritor.
Ferreiro, Luis P., “A segunda vida do poeta maldito”, La Opinión, “A Coruña”,
“Ciudad y Cultura”, 16 maio 2011, p. 22.
Coméntanse os distintos actos que institucións públicas e privadas organizaron para
homenaxear a Lois Pereiro. Entre as institucións noméase a Fundación Luis Seoane e o
Circo de Artesáns.
Formoso, S. e J. Trillo, “Touro pecha os actos das Letras con máis cativos”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 21 maio 2011, p. 39.
Fálase dos actos que se realizan no Concello de Touro e en Vimianzo co gallo do Día
das Letras Galegas. Indícase que en Touro se levou a cabo a actividade “Recordando a
Lois Pereiro”, onde se leron poemas do escritor e se deu a coñecer a súa figura.
Fraga, X., “Música para Lois Pereiro”, La Voz de Galicia, “Carteleras y críticas”, 3
xaneiro 2011, p. 57.
Dise que o disco Oito cancións para oito poemas (2009), de Alexandre González,
versiona varios poemas de Lois Pereiro.
Fraga, Xesús, “Ducias de actos festexarán a Lois Pereiro no mes das letras galegas”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 30 abril 2011, p. 3.
Noméanse distintas actividades que se organizaron para festexar a homenaxe a Lois
Pereiro. Fálase, por exemplo, do roteiro “Vento Lois” ou do acto oficial da Real
Academia Galega.
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Fraga, Xesús, “A revolta literaria e vital”, La Voz de Galicia, “Culturas” , n.º 414,
“Letras 2011”, 14 maio 2011, pp. 2-3.
Ofrécese un breve repaso pola vida e obra de Lois Pereiro, dende o seu nacemento até a
súa morte.
Franco, C., “Un libro para que Lois Pereiro puidese falar por si mesmo”, La Voz de
Galicia, “Culturas”, n.º 414, “Letras 2011”, 14 maio 2011, p. 13.
Fálase de Conversa ultramarina (Positivas, 2010), un epistolario escrito por Lois
Pereiro e editado por Hugo Martínez. Sinálase que esta obra se inclúe no período máis
fructífero do quefacer literario de Pereiro.
Franco, Camilo, “A vida contada sen dramatismo”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
414, “Letras 2011”, 14 maio 2011, p. 12.
Indícase que Conversa ultramarina (Positivas, 2010), un dos libros inéditos de Lois
Pereiro publicado no ano no que se lle dedica o Día das Letras Galegas, foi editado por
Hugo Martínez.
Franco, Camilo, “Pereiro explicado polos demais”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Día
das Letras Galegas”, 16 maio 2011, p. 26.
Recóllense declaracións que diversas persoas, como Xosé Luís Méndez Ferrín ou o
doutor José D. Pedreira, fixeron sobre a figura de Lois Pereiro.
Franco, Camilo, “Lois Pereiro, un escritor para outro canon”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 17 decembro 2011, p. 45.
Infórmase do acontecido na segunda xornada do congreso que a Real Academia Galega
organizou sobre Lois Pereiro, onde se reclamou que o poeta pase a formar parte dun
novo canon da literatura galega, máis aberto e utilizábel para o ensino.
Franco, Camilo, “A RAG sinala que non todos os anos se pode ‘ter un Lois Pereiro”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 18 decembro 2011, p. 48.
Dáse conta do acto de clausura do Ano Lois Pereiro por parte da Real Academia
Galega.
Franco, F., “Ferrín: ‘Nunca as Letras Galegas foron dedicadas a alguén tan
contemporáneo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 10 maio 2011, p. 36.
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Fálase do acto sobre Lois Pereiro que se realizou no Club Faro e no que participaron
Manuel Bragado, Xosé Luís Méndez Ferrín, Xosé Manuel Pereiro e Marcos Calveiro.
Freire, David, “Pontevedra celebra o 17 de maio con varios actos nas súas prazas”,
Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 17 maio 2011, p. 75.
Anúncianse as diversas actividades relacionadas co homenaxeado Lois Pereiro coas que
a cidade de Pontevedra celebrará o Día das Letras Galegas.
García, Rodri, “A poesía de Lois Pereiro volveu onte a un singular bar da Coruña”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 3 febreiro 2011, p. 45.
Refírese á presentación da fotobiografía Lois Pereiro, a voz insurxente (Ouvirmos,
2011) na Coruña.
García, Rodri, “Olladas sobre a vida e a furia”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 414,
“Letras 2011”, 14 maio 2011, pp. 16-17.
Recóllense as declaracións que escritores galegos como Darío Xoán Cabana, Xavier
Seoane, Cesáreo Sánchez Iglesias, Pilar Pallarés, Miguel Mato e Eva Veiga realizaron
sobre a vida e obra de Lois Pereiro.
García, Rodri, “La fundación Luis Seoane reúne a Lois Pereiro y a Roland Topor”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 20 xullo 2011, p. 42.
Anúnciase a inauguración de dúas exposicións na Fundación Luís Seoane da Coruña,
unha delas, Quen corta os fíos do soño?, sobre Lois Pereiro, homenaxeado no Día das
Letras Galegas.
Gil, I., “O engaiolante fenómeno Lois”, La Región, “Ourense”, 17 maio 2011, p. 12.
Fálase do roteiro poético-musical celebrado no casco vello de Ourense e no que se leron
versos de Lois Pereiro. Anúncianse outros actos organizados co gallo do Día das Letras
Galegas en distintas poboacións como Celanova ou Ribadavia.
González, Ramón, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 15 decembro 2011, p. 78.
Entre outras actividades anúnciase que Pere Gimferrer inaugurará na Cidade da Cultura
o congreso da Real Academia Galega sobre Lois Pereiro coa ponencia “Un poeta
europeo”.
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González, Ramón, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 17 decembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, dáse conta da homenaxe a Lois Pereiro na Praza da Cruz do
Incio, na que se instalará unha placa conmemorativa e terá lugar un recital poético a
cargo de Marica Campo, Olga Novo e Manuel Rivas.
Gutiérrez, José Manuel, “Elexía ao poeta dos novos tempos”, La Opinión, “A Coruña”,
17 maio 2011, p. 28.
Fálase do acto celebrado na Fundación Luís Seoane en homenaxe a Lois Pereiro.
Indícase que nel se falou do poeta como un “innovador cultural”.
Hernández, Julián, “Do ‘do it yourself’ e outras cuestións”, El País, “Galicia”,
“Luces”, “Día das Letras”, 17 maio 2011, p. 10.
Faise un percorrido pola década dos oitenta na que destaca a ideoloxía de “faino ti
mesmo” e na que viviu o homenaxeado no Día das Letras Galegas: Lois Pereiro.
H. H., “Lois Pereiro tamén é recordado no Chuac, un dos seus fogares coma doente
crónico”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 24 maio 2011, p. 17.
Fálase do acto conmemorativo do Día das Letras Galegas, que tivo lugar no Salón de
Actos do Hospital da Coruña a cargo do Grupo de Apoio á Lingua Galega e no que
participou o irmán do homenaxeado, Xosé Manuel Pereiro.
Iglesias, Suso, “A virtude de ‘ser calado”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Día das
Letras”, 17 maio 2011, p. 11.
Cóntanse as experiencias vividas ao carón de Lois Pereiro, salientando a imaxe do
escritor cando comezou os seus estudos de idiomas en Madrid e a súa colaboración na
revista La Naval.
Jaureguizar, “O rapaz que dicía a Baudelaire na disco”, Diario de Pontevedra, “Vivir
Aquí”, “Cultura”, “Día das Letras Galegas 2011”, pp. 78-79/ El Progreso, “Vivir”, “Día
das Letras Galegas”, pp. 60-61, 17 maio 2011.
Ofrécese un percorrido pola vida de Lois Pereiro. Fálase das súas obras Poemas 19811991 e Poesía última de amor e enfermidade.
Jaureguizar, “A RAG reivindica a popularidade de Pereiro no seu día grande en
Monforte”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Día das Letras Galegas 2011”, pp. 6466/ El Progreso, “Vivir”, “Día das Letras Galegas 2011”, pp. 44-45, 18 maio 2011.
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Faise eco do acto da Real Academia Galega celebrado en Monforte en homenaxe a Lois
Pereiro. Indícase que nel participaron Darío Xoán Cabana e Manuel Rivas, entre outros.
Jaureguizar, “Ouvirmos publica unha fotobiografía de Lois Pereiro que busca ‘o lado
persoal”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 3 febreiro 2011, p. 73.
Fálase da presentación na Coruña da biografía fotográfica e sonora de Lois Pereiro a
cargo da editorial Ouvirmos. Indícase que conta cun prólogo de Manuel Rivas, lecturas
dos seus poemas, así como textos de Lino Braxe e Xurxo Souto.
Jaureguizar, “Lois Pereiro chega en imaxes e voz a unha mostra na Biblioteca de
Lugo”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 19 abril 2011, p. 52.
Fálase da exposición itinerante sobre Lois Pereiro que deu comezo na Biblioteca
Provincial de Lugo. Explícase que está conformada polos seguintes espazos:
“Fotobiografía”, “A voz do poeta”, “Xogando coas palabras” e “A música”.
L. A., “Palabras para un poeta”, Diario de Ferrol, “Letras Galegas”, “Lois Pereiro”, p.
41/ El Ideal Gallego, “Letras Galegas”, “Lois Pereiro”, p. 41, 17 maio 2011.
Reflexiónase sobre as influencias na poética de Lois Pereiro, salientando ao escritor
José Ángel Valente.
Lamas, Jorge, “O Verbum propón un percorrido pola lírica punk de Lois Pereiro”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, “Día das Letras Galegas”, 13 maio 2011, p. 44.
Refírese á exposición “Lois Pereiro. Lírica punk” que se inaugurou no Verbum de Vigo
e que ofrece un repaso sobre a figura do poeta. Fálase tamén dun roteiro celebrado en
Santiago de Compostela en lembranza do escritor.
Lamas, Jorge, “Lois Pereiro gáñalle o protagonismo ao rock de Samil”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, “Día das Letras Galegas”, 18 maio 2011, p. 38.
Dáse noticia da mostra que acolle o Verbum de Vigo intitulada “Lois Pereiro. Lírica
punk”.
L. A. R., “La figura y obra de Lois Pereiro centrarán un ciclo de actividades en
Monforte”, El Progreso, “Ribeira Sacra”, 17 marzo 2011, p. 25.
Infórmase do programa de actividades co que o Concello de Monforte rende homenaxe
a Lois Pereiro no Día das Letras Galegas, como a exposición “Camiño do futuro
libremente” ou o espectáculo “Mundo Lois”.
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L. A. R., “Una muestra interactiva divulga la obra y figura del escritor Lois Pereiro”, El
Progreso, “Ribeira Sacra”, 2 abril 2011, p. 21.
Refírese á inauguración en Monforte da exposición interactiva “Lois Pereiro, camiño do
futuro libremente” centrada na vida e obra do poeta.
L. A. R., “El titular de Educación ve necesario divulgar ‘o vangardismo’ de Pereiro”, El
Progreso, “Ribeira Sacra”, 10 maio 2011, p. 17.
Dáse conta do espectáculo escénico “Mundo Lois”, ideado por Antón Reixa e dirixido
por Lino Braxe cuxo obxectivo é “universalizar” a obra de Pereiro a través da imaxe.
Refírese á exposición “Lois Pereiro camiño do futuro libremente”.
L. A. R., “Un maratón cultural acercó a Lois Pereiro a los jóvenes”, El Progreso,
“Ribeira Sacra”, 15 maio 2011, p. 20.
Dise que a festa celebrada en Monforte en homenaxe a Lois Pereiro tiña como
obxectivo divulgar entre os máis novos a obra e a figura do poeta. Indícase que nela
participou Marcos Calveiro.
Lobato, Xurxo, “A Lois Pereiro débeselle a cartografía da parte máis escura de todos
nós”, Xornal de Galicia, “Contexto”, “Lois Pereiro. Día das Letras Galegas 2011”, 15
maio 2011, p. 25.
Ofrécese un texto de Antón Losada inspirado nunha fotografía de Lois Pereiro realizada
por Xurxo Lobato. Indícase que o texto foi publicado en Galegos na escaleira
(Fundación Caixa Galicia, 1995), de Xurxo Lobato.
Lodeiro, Luis, “Ferrín salienta o ‘camiño novo’ que Lois Pereiro supón na poesía
galega”, El Correo Gallego, “Tendencias. Sociedad. Ciencia. Cultura. Ocio”, 9 maio
2011, p. 49.
Dáse conta das verbas de Xosé Luís Méndez Ferrín sobre Lois Pereiro e a decisión de
escoller este poeta como o homenaxeado no Día das Letras Galegas. Refírese á
“explosión” social que xerou a súa figura ao longo do ano.
Lodeiro, Luis, “O colectivo Tender a man leva a Toquio os versos de Lois Pereiro”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 10 maio 2011, p. 48.
Indícase que o colectivo artístico Tender a Man homenaxea en Toquio a Lois Pereiro
cun espectáculo que inclúe textos do poeta.
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Lombao, David, “PSdeG e BNG ven en Feijóo o xermolo da discordia lingüística”,
Xornal de Galicia, “En clave”, “Día das Letras Galegas”, “As reivindicacións dos
partidos e das plataformas cidadás”, 18 maio 2011, pp. 8-9.
Infórmase de que os partidos políticos realizaron diversos actos co gallo do Día das
Letras Galegas, entre os que se menciona a instalación dun panel en forma de árbore na
Alameda de Santiago de Compostela para que os paseantes escribisen frases, treitos de
poemas ou desexos alusivos á lingua galega.
López, A., “Pontevedra adiántase á celebración do Día das Letras Galegas 2011”,
Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 15 maio 2011, p. 78.
Infórmase dos diversos actos que teñen lugar en Pontevedra para celebrar o Día das
Letras Galegas.
López, A. R. e M. Dopico, “Lois Pereiro, signos de beleza”, Galicia Hoxe, “Revista das
Letras”, n.º 847, 6 xaneiro 2011, pp. 2-7.
Realízase un percorrido por algunha das publicacións que saíron do prelo co gallo do
Día das Letras Galegas 2011 como son Poemas 1981-1991 e Poesía última de amor e
enfermidade. Achégase a valoración da figura de Lois Pereiro por parte de Gonzalo
Canedo, director da editorial Libros del Silencio, encargada da edición bilingüe da obra
de Lois Pereiro, e Francisco Macías, de Positivas, editorial que, ademais das obras xa
mencionadas, publicou Conversa ultramarina.
López, Belén, “En Pontevedra xa estamos en 17 de maio”, Diario de Pontevedra,
“Vivir aquí”, 17 maio 2011, p. 73.
Anúncianse as diferentes actividades que teñen lugar en Pontevedra co gallo do Día das
Letras Galegas, entre as que se atopa a conferencia “A poesía amorosa de Lois Pereiro”
impartida por Xesús Portas Ferro.
López, Rafa, “Invitados de mayo en el Club Faro”, Faro de Vigo, “Especial”, 1 maio
2011, p. 46.
Fálase da mesa-coloquio organizada polo Club Faro de Vigo para conmemorar o Día
das Letras Galegas. Indícase que participarán Xosé Luís Méndez Ferrín e Xosé Manuel
Pereiro.
López, Tatiana, “Nueva York se suma al homenaje a la poesía de Lois Pereiro”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, “Día das Letras Galegas”, 19 maio 2011, p. 41.
Dinse os actos que se celebraron en homenaxe a Lois Pereiro na Casa de Galicia de
Queens e no Centro Galego de Lima. Coméntase que nalgún deles participou o irmán do
poeta.
479

Lorenzo, Fran P., “Versos de liberdade, baixo a forza dun vento Lois Pereiro”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 22 marzo 2011, p. 47.
Indícase que a celebración do Día Mundial da Poesía por parte do Centro PEN de
Galicia e do Consello da Cultura Galega homenaxea a Lois Pereiro baixo o lema “Unha
ollada de luz no vento Lois Pereiro”.
Lorenzo, F. P., “Homenaxe a Lois Pereiro, mañá no Rúa en Santiago”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 23 novembro 2011, p. 49.
Dáse noticia da homenaxe que se fará en Santiago a Lois Pereiro e na que participarán
diversos persoeiros do panorama artístico e literario galego actual.
L. P., “O Incio recordó la poesía de Lois Pereiro en un emotivo homenaje”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 1 maio 2011, p. 65.
Refírese á ruta literaria realizada no Incio como homenaxe a Lois Pereiro.
L. Q., Xavier, “Luisón: a punta do iceberg”, El Progreso, “Vivir”, “Día das Letras
Galegas. A contracrónica”, 18 maio 2011, p. 47.
Fálase da celebración en Monforte do Día das Letras Galegas na honra de Lois Pereiro e
da sesión da Real Academia Galega. Tamén se dá conta do sentir dos veciños do
homenaxeado sobre o seu labor.
Malvido, Gemma, “Viaxe ao universo de Lois Pereiro”, La Opinión, “Ciudad y
cultura”, 18 xullo 2011, p. 7.
Dáse conta da exposición que inaugura a Fundación Luís Seoane en homenaxe a Lois
Pereiro.
Mandiá, Diana, “Feijóo también aplica a Lois Pereiro la etiqueta de ‘galleguista
cordial”, El País, “Galicia”, 18 maio 2011, p. 6.
Dise que se celebrou o plenario extraordinario da Real Academia Galega en Monforte
co gallo do Día das Letras Galegas. Indícase que nel participaron escritores como
Manuel Rivas.
maré, “O poeta universal”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Na rede”, 4 febreiro 2011, p. 27.

480

Infórmase da apertura da páxina web que acompaña ao espectáculo “Mundo Lois”
dirixido por Lino Braxe e ideado por Antón Reixa. Infórmase tamén de dous
documentais centrados na figura de Lois Pereiro.
maré, “Vento Lois”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Cara ao 17 de maio”, 20 marzo 2011, p.
27.
Fálase da homenaxe “Vento Lois” que acolle o Teatro Rosalía de Castro da Coruña.
maré, “Monforte homenaxea a Pereiro cunha mostra”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “17 de
maio”, 30 marzo 2011, p. 28.
Infórmase do “tributo poético e rockeiro” que acolle a Sala Nasa en homenaxe a Lois
Pereiro e da exposición sobre o poeta que se pode visitar en Monforte.
maré, “As pegadas do poeta”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Encontro”, 2 abril 2011, p. 29.
Coméntase que no festival Achegarte se presenta o documental “Contra a Morte”
realizado por Álex Cancelo e Iago Martínez sobre Lois Pereiro. Refírese tamén á
exposición “Camiño do futuro libremente”.
maré, “Polo medio dos soutos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Cara ao 17 de maio”, 26
abril 2011, p. 31.
Sinálanse diferentes actividades que se realizan en homenaxe a Lois Pereiro. Entre elas
atópase a Segunda Edición do Maratón de Lectura centrado na obra do poeta que se
celebra en Monforte.
maré, “Un roteiro lembrará mañá os veráns de Lois Pereiro no Incio”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Cara o 17 de maio”, 29 abril 2011, p. 28.
Anúnciase a travesía organizada pola Asociación Cultural Ouriceira que percorre a ruta
que Lois Pereiro realizaba todos os veráns. Infórmase da presentación do libro-disco no
que Alexandro González pon música a poemas de Pereiro recitados, entre outros, por
Lino Braxe.
maré, “¿E ti que farás?”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Axenda”, 30 abril 2011, p. 32.
Fai referencia á Cea das Letras da Asociación de Escritores en Lingua Galega e ademais
apunta que no Incio haberá un roteiro dende Reádigos a Santa Cristina Viso para
rememorar o percorrido entre a casa dos avós paternos e maternos de Lois Pereiro.
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maré, “O son da nosa vida”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Cara ao 17 de maio”, 10 maio
2011, p. 28.
Refírese ao concerto en homenaxe a Lois Pereiro celebrado na Sala Nasa de Compostela
e dos gustos musicais do poeta.
maré, “Con Guerra da Cal”, Galicia Hoxe, “MARÉ Hoxe”, 11 maio 2011, p. 24.
Indícase que os colectivos reintegracionistas celebran o Día das Letras Galegas cunha
homenaxe a Ernesto Guerra da Cal e a Lois Pereiro fronte ao monumento de Ricardo
Carvalho Calero.
maré, “Manu Clavijo versiona hoxe a Pereiro no Forum coruñés”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Actos”, 11 maio 2011, p. 27.
Infórmase da gala organizada pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda en homenaxe
a Lois Pereiro e na que se inclúe unha actuación de Manu Clavijo que versiona obras do
poeta. Refírese tamén á conferencia “Que foi da Galicia de Lois?”, de Antón Losada.
maré, “A seita loisista”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Cara ao 17 de maio”, 12 maio 2011,
p. 25.
Fálase do acto global que se celebrará simultaneamente en diferentes municipios
galegos ademais de en París, Madrid e Limoges en homenaxe a Lois Pereiro e no que se
estabeleceu como tema común unha antoloxía do seu ensaio Modesta proposición.
maré, “Cando me agarimas en galego es dos meus’, a canción das Letras”, Galicia
Hoxe, “MARÉ”, “Na rede”, 15 maio 2011, p. 29.
Refírese á iniciativa “Agasallo sincronizado para o mundo”, isto é, ao envío por correo
electrónico dunha canción en conmemoración do Día das Letras Galegas e ao
chamamento á cidadanía para que a versione.
maré, “O home que dixo o indicible”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “No Día das Letras”, 18
maio 2011, p. 27.
Fálase da sesión extraordinaria que a Real Academia Galega celebra en Monforte co
gallo do Día das Letras Galegas en homenaxe a Lois Pereiro.
Martínez, Alberto, “Congreso colofón al año que impulsó al Lois Pereiro poeta”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 14 decembro 2011, p. 48.
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Infórmase do congreso celebrado pola Real Academia Galega en homenaxe á obra de
Lois Pereiro. Dise que se pretende comentar as claves secretas da súa escrita e espertar a
curiosidade pola súa lectura.
Martínez, Iago, “Regreso ao Ártico de Lois Pereiro”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 1
maio 2011, p. 40.
Infórmase da colocación do epitafio íntegro de Lois Pereiro na casa dos seus avós,
conformado polo último poema do libro Poesía última de amor e enfermidade
(Positivas, 1995). Refírese tamén ao roteiro literario celebrado en Monforte.
Martínez, Iago, “loispereiro.mp3”, Xornal de Galicia, “Contexto”, “Lois Pereiro. Día
das Letras Galegas 2011”, 11 maio 2011, p. 22.
Fálase das referencias musicais presentes na obra de Lois Pereiro, en libros como
Poemas 1981-1991, Poesía última de amor e enfermidade e Náufragos do paradiso.
Martínez, Iago, “A fundación Seoane atende o ‘desexo de emancipación’ de Lois
Pereiro”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 18 xullo 2011, p.34.
Infórmase da mostra sobre Lois Pereiro e realizada por Antón Patiño que leva por título
“Náufragos do Paradiso”.
Mato, Mar, “Una vida de conspiración”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 20 marzo 2011, p.
52/ La Opinión, “Cultura”, 20 marzo 2011, p. 69.
Realízase un percorrido pola biografía de Lois Pereiro, apoiándose en fotografías que
reflicten diversos momentos da súa peripecia vital.
Mato, Mar “O documental ‘Contra a morte’ indaga na vida de amor e dor de Lois
Pereiro”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 17 maio 2011, p. 44.
Fálase do documental “Contra a morte” que Iago Martínez e Alexandre Cancelo
realizaron sobre Lois Pereiro e infórmase da homenaxe ao poeta en Monforte e no
Museo Verbum de Vigo.
Mato, Mar, “El Día das Letras Galegas se moderniza con Lois Pereiro”, Faro de Vigo,
“Estela”, nº. 502, “Sociedad”, 19 decembro 2011, contracuberta.
Este artigo fala do inusitado da elección dun poeta tan contemporáneo como autor
homenaxeado no Día das Letras Galegas. Sinala que este ano proliferaron as biografías
e a reedición das súas obras e dá conta de diversos actos de homenaxe e de difusión da
figura de Pereiro que contribuíron a achegalo á xente.
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Menayo, Nagore, “Lois Pereiro se vuelve multimedia en la biblioteca González
Garcés”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 23 xuño 2011, p. 12.
Repaso á mostra multimedia que trata sobre a vida e a obra de Lois Pereiro e que se
expón na biblioteca Miguel González Garcés.
Méndez Ferrín, Xosé Luís, “Pereiro na raigame”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 706,
“No fondo dos espellos”, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 331, “No fondo dos espellos”,
contracuberta, 7 maio 2011.
Fálase de Lois Pereiro, da súa vida en Madrid e da súa participación na revista Loia.
Mera, Héitor, “Popularizar Lois”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 373, “Letras
Galegas 2011”, “Lois Pereiro”, p. IV/ La Opinión, “Cultura”, “Día das Letras Galegas
2011”, p. 67, 17 maio 2011.
Fálase das numerosas publicacións relacionadas con Lois Pereiro, homenaxeado o Día
das Letras Galegas, ademais das fontes, da súa poética e da actualidade das mensaxes da
súa obra.
M. G. M., “O antigo cárcere acollerá o directo de Ultraqans e Loretta Martin en
homenaxe a Pereiro”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 6 maio 2011, p. 17.
Fálase do concerto que se celebrará no antigo cárcere da Coruña en homenaxe a Lois
Pereiro e no que participan grupos como Ultraqans. Infórmase da participación de
escritores como Antía López, Cesáreo Sánchez e Manuel Rivas.
Miñán, Teresa, “Literatura e música para festexar o Día das Letras”, Diario de Arousa,
“O Grove”, 18 maio 2011, p. 20.
Fálase das distintas actividades que tiveron lugar no Grove con motivo da celebración
do Día das Letras Galegas.
M. M., S. F. e M. G, “Homenajes, música y poesía para vivir el Día das Letras”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 10 maio 2011, p. 35.
Infórmase dos distintos actos que terán lugar en lugares como Negreira, Noia ou A
Estrada con motivo do Día das Letras Galegas, por exemplo, as conferencias de María
Xesús Nogueira e Antón Lopo.
Monteagudo, Henrique, “Da xerarquía ás redes: a viraxe transversal”, El País,
“Galicia”, “Luces”, “Notas a Rodapé”, 17 xuño 2011, p. 11.
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Realízase un balance do Día das Letras Galegas dedicado a Lois Pereiro.
M. V., “Lectura do manifesto e de poemas”, La Región, “Día das Letras Galegas”,
“Actos en Ourense”, 17 maio 2011, p. 16.
Anúncianse os diversos actos de homenaxe ao poeta Lois Pereiro que teñen lugar en
distintas cidades de provincia de Ourense con motivo do Día das Letras Galegas.
Nicolás, Ramón, “Universo Pereiro: vizosa colleita ensaística”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 414, “Letras 2011”, 14 maio 2011, pp. 14-15.
Reflexiónase sobre os traballos que xorden arredor do autor homenaxeado no Día das
Letras Galegas e menciónanse, entre outras, Fotobiografía sonora (2010) e Radiografía
do abismo (2010).

N. V., “O III Festival Grelo Folc de Monfero reivindica o legado punk de Lois Pereiro”,
Diario de Ferrol, “Ferrol”, 16 outubro 2011, p. 11.
Indícase que o Festival Grelo Folc que se celebrará á beira do mosteiro de Monfero trata
de reivindicar a figura de Lois Pereiro e o seu compromiso poético e vital.
Obelleiro, Paola, “Oda espontánea de los coruñeses a Lois Pereiro y su mundo”, El
País, “Galicia”, 19 marzo 2011, p. 6.
Infórmase do programa co que A Coruña homenaxea a Lois Pereiro. Indícase que
comeza cunha marcha e un recital espontáneo. Cítase o panfleto titulado “Loita, furia,
humor… Amén!”.
Obelleiro, Paola, “Arrancan en A Coruña los actos festivos de homenaje a Lois
Pereiro”, El País, “Galicia”, 21 marzo 2011, p. 6.
Refírese ao acto que inaugura o programa de actividades que ten lugar na Coruña en
homenaxe a Lois Pereiro, isto é, unha manifestación festiva e un recital espontáneo de
textos que resaltaron ao poeta.
Obelleiro, Paola, “La efervescente esquina atlántica”, El País, “Galicia”, 20 abril 2011,
p. 8.
Infórmase da exposición sobre a movida coruñesa dos oitenta e que dedica un apartado
a Lois Pereiro, un dos “iconos” deste movemento. Fálase tamén das revistas que
floreceron nestes anos, como por exemplo La Naval.
Ó. I.,”A implicación do Ano Lois nunca a vira”, El País, “Galicia”, “Luces”, 13 maio
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2011, p. 8.
Reprodúcense as escollas culturais de 2011 da directora de Promoción de Xerais, Celia
Torres, quen salienta ademais as dificultades de distribución e a viveza do Ano Lois.
Otero, Marcos, “Eloxio de Lois Pereiro”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y Cultura”,
21 marzo 2011, p. 7.
Refírese á homenaxe pública a Lois Pereiro que tivo lugar na Coruña. Explícase que a
celebración incluíu unha travesía así como a lectura colectiva dalgúns dos seus poemas
no Teatro Rosalía de Castro.
Patiño, Antón, “Aventuras atlánticas”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Día das Letras”,
17 maio 2011, p. 9.
Coméntanse as mostras de Atlántica que definiron unhas coordernadas estéticas e vitais
determinadas. Tamén se salienta a foto da revista Naval na que se atopa Lois Pereiro
xunto aos membros do consello de redacción.
Pazos, Alberto, “Roberto Varela: ‘O poeta Lois Pereiro logrou un apoio moi difícil de
igualar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 16 decembro 2011, p. 50
Fálase do congreso sobre Lois Pereiro que organizou a Real Academia Galega. Indícase
que contou coa presenza de autores como Pere Gimferrer.
Pena, Héctor J. “Centos de persoas lembran a Pereiro na Coruña ao berro de ‘Sempre
Lois”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 21 marzo 2011, p. 35.
Fálase da manifestación poética “Vento Lois”, organizada por Xosé Manuel Pereiro,
Manuel Rivas e María Xosé Bravo. Indícase que, trala finalización do pasarrúas,
celebrouse un recital poético cos versos de Lois Pereiro no Teatro Rosalía de Castro.
Pereiro, Lois, “(Contra a morte!, o amor que vai comigo; contra o tempo…”, El Correo
Gallego, “Letras Galegas 2011”, 17 maio 2011, p. 8.
Ofrécese o poema “Contra a morte o amor que vai comigo”, escrito por Lois Pereiro e
incluído no volume Poesía última de amor e enfermidade (1995).
Pereiro, Lois, “De ‘Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica
dunha cíclica historia universal da infamia”, El Correo Gallego, “Letras Galegas
2011”, 17 maio 2011, p. 9.
Inclúese un fragmento da obra Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda
hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia, de Lois Pereiro.
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Pereiro, Lois, “Encaixes de inercia”, El Correo Gallego, “Letras Galegas 2011”, 17
maio 2011, p. 15.
Ofrécese o poema “Encaixes de inercia”, escrito por Lois Pereiro e incluído no volume
Poemas 1981-1991.
Pereiro, Lois, “Cobalto e profesor Tornasol”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 6 xaneiro 2011,
p. 32.
Acóllese nesta sección fixa a composición poética “Cobalto e rei Tornasol”, de Lois
Pereiro (1958-1996).
Pereiro, Lois, “De ‘Poesía última de amor e enfermidade”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 19
xaneiro 2011, p. 32.
Acóllese nesta sección fixa o poema intitulado “Revisando os danos”, pertencente ao
poemario Poesía última de amor e enfermidade. 1992-1995 (1995), de Lois Pereiro
(1958-1996), e datado no Nadal de 1994.
Pereiro, Lois, “Poesía última de amor e enfermidade”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 17
maio 2011, p. 25.
Insírese nesta sección fixa a composición “MALA SORTE”, pertencente ao poemario
Poesía última de amor e enfermidade (1995), de Lois Pereiro.
Pereiro, Lois, “Poemas para unha loia”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 18 maio 2011, p. 32.
Nesta sección fixa recóllese a composición “DISPOIS DO TEMPO FRÍO”, pertencente
ao poemario Poemas para unha loia (1997), de Lois Pereiro.
Pereiro, Xosé Manuel, “Lois Pereiro: vida e obra dun poeta, do Incio á Coruña”, El
Correo Gallego, “Letras Galegas 2011”, 17 maio 2011, pp. 2-6.
Retrátanse os antecedentes familiares de Lois Pereiro e ofrécese un percorrido pola súa
vida, dende a súa infancia até os seus derradeiros días. Coméntanse os seus referentes
literarios, indícase que o único premio que recibiu foi o de Poesía O Facho e apúntase
que participou nos dous libros colectivos De amor e desamor (Edicións do Castro, 1984
e 1985). Engádese, finalmente, que foi incluído por Julia Barella na antoloxía Después
de la modernidad (Anthropos, 1987) xunto con escritores como Bernardo Atxaga.
Pereiro, Xosé Manuel, “A rede Lois redescubre ao poeta”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Día das Letras”, 17 maio 2011, p. 4.
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Reivindícase o éxito do Día das Letras Galegas que serviu para rescatar e divulgar a
obra do homenaxeado Lois Pereiro e para que se publicaran estudos sobre a súa vida e a
súa obra até o punto de celebrarse actos en Toquio, Nova York e Estambul.
Piñeiro, Águeda, “Os bosques, Lois Pereiro e a fotografía, protagonistas en Cotobade”,
Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Cultura”, “Día das Letras Galegas 2011”, “Lois
Pereiro”, 17 maio 2011, p. 76.
Indícanse os actos programados en Cotobade con motivo do Día das Letras Galegas,
entre eles, unha exposición fotográfica e a lectura de textos de Lois Pereiro.
Ponte Far, José A., “Lois Pereiro, poeta de lingua viva e moderna”, La Voz de Galicia,
“La Voz de la Escuela”, n.º 992, “Literatura”, “Conversaciones en la distancia”, 11 maio
2011, pp. 4-5.
Faise un percorrido pola vida e obra de Lois Pereiro. Ofrécense citas realizadas por
persoeiros como Lino Braxe sobre o poeta. Inclúense algúns poemas.
Posilio, Alejandro, “Pereiro revive en Madrid”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 21 maio
2011, p. 45.
Refírese á homenaxe a Lois Pereiro celebrada na Universidade Complutense e na que
participaron Piedad Cabo e Francisco Macías. Cítase a súa obra Conversa ultramarina
(2010). Ofrécese, tamén, unha entrevista con Cabo.
Ramos, Alberto, “Un poeta da estirpe de Manuel Antonio”, Xornal de Galicia,
“Contexto”, “Lois Pereiro. Día das Letras Galegas 2011”, 15 maio 2011, pp. 6-9.
Ofrécese un percorrido pola vida e obra do poeta Lois Pereiro e coméntase que a súa
vida estivo marcada pola poesía, pero tamén pola enfermidade.
Ramos, Alberto, “O ‘planeta autónomo’ da poesía dos oitenta”, Xornal de Galicia,
“Contexto”, “Lois Pereiro. Día das Letras Galegas 2011”, 15 maio 2011, pp. 18-19.
Fálase da inclusión de Lois Pereiro na denominada Xeración dos oitenta e indícase que
empezou a crear nun momento no que se tentaba rachar cos autores anteriores.
Saliéntase que mantivo a súa independencia con respecto a outros creadores da súa
xeración.
Ramos, Alberto, “Rivas: ‘Cada palabra de Lois era unha vitoria da humanidade sobre a
morte”, Xornal de Galicia, “En clave”, 18 maio 2011, pp. 6-7.
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Fálase do plenario extraordinario da Real Academia Galega celebrado en Monforte en
homenaxe a Lois Pereiro. Indícase que nel participaron persoeiros como Manuel Rivas
ou Darío Xohán Cabana e Alberto Núñez Feijóo.
Ramos, Alberto e Iago Martínez, “O necesario vento dun poeta de culto”, Xornal de
Galicia, “Contexto”, “Lois Pereiro. Día das Letras Galegas 2011”, 15 maio 2011, pp. 24.
Refírese á elección de Lois Pereiro como o homenaxeado no Día das Letras Galegas e
ofrécese un percorrido pola vida e obra do poeta, citándose obras como Poemas 19811991 e Poesía última de amor e enfermidade.
Raña, Román, “Ironía e abismo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 373, “Letras
Galegas 2011”, “Lois Pereiro”, p. VIII/ La Opinión, “Cultura”, “Día das Letras Galegas
2011”, p. 66, 17 maio 2011.
Concrétanse as liñas que seguían dous membros da Xeración dos Oitenta: Eusebio
Lorenzo e Lois Pereiro, do que se destaca a ironía e o oscilamento entre a dita e o
abismo.
RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 18 novembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, infórmase da proxección da versión íntegra do documental
Contra a morte: unha aproximación a Lois Pereiro no Salón Teatro de Santiago de
Compostela.
Rivas, Manuel, “Creo que sempre sobran palabras e retórica”, Diario de Pontevedra,
“Vivir aquí”, “Cultura”, “Día das Letras Galegas 2011”, 17 maio 2011, p. 80/ El
Progreso, “Vivir”, “Día das Letras Galegas”, 17 maio 2011, p. 64.
Ofrécense varios extractos da derradeira entrevista a Lois Pereiro realizada por Manuel
Rivas para o suplemento “Culturas” do Diario 16.
Rivas, Manuel, “O Rei de Galicia era punky”, El País, “Galicia”, “Luces”, 17 maio
2011, p. 3.
Fálase da visión da sociedade e da vida que tivo Lois Pereiro e que reflectía nas súas
obras a través dunha caligrafía punzante.
R. S., “La poesía de Lois Pereiro recorre Vigo”, Atlántico Diario, “Vigo”, 13 maio
2011, p. 11.
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Fálase de diferentes actos celebrados en homenaxe a Lois Pereiro, como por exemplo
“Vento Lois”, a exposición que acolle o Museo Verbum de Vigo, ou a homenaxe
realizada pola Facultade de Filoloxía e Tradución do campus vigués.
Salgado, D., “Os elepés imprescindíbeis”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Día das
Letras”, 17 maio 2011, p. 10.
Saliéntase a liña sarcástica como característica da colleita musical da xeración de Lois
Pereiro que sintetizou as teses atlantistas na súa escrita.
Salgado, Daniel “Tirar Lois Pereiro do parnaso”, El País, “Galicia”, “Luces”, 4 marzo
2011, p. 11.
Fálase da estrea do proxecto Mundo Lois, que dirixe Lino Braxe e produce Antón
Reixa. Defínese como un “espectáculo multiarte” que mestura escenografía, música e
recitado e que ten como obxectivo rescatar a figura de Lois Pereiro do silencio.
Explícase como xurdiu a idea e apúntase que a base do proxecto son as obras de Pereiro,
isto é, Poemas 1981/1991 (1992), Poesía última de amor e enfermidade (1995), Poemas
para unha loia (1997), Náufragos do paradiso (2011) e o panfleto político Modesta
proposición (2011).
Sande, José Manuel, “As imaxes da vangarda”, Xornal de Galicia, “Contexto”, “Lois
Pereiro. Día das Letras Galegas 2011”, 15 maio 2011, p. 28.
Fálase da relación de Lois Pereiro co cine e coméntase que se observa unha creba coa
relación clásica dos literatos co cine e unha exploración ambiciosa pola veta creativa.
Refírese á película Contra a morte, realizada por Alexandre Cancelo e Iago Martínez,
sobre o poeta.
Santás, Nacho, “Lois quedou especialmente satisfeito co brillo da auga sobre a pedra”,
Xornal de Galicia, “Contexto”, “Lois Pereiro. Día das Letras Galegas 2011”, 15 maio
2011, p. 24.
Fálase da reportaxe fotográfica realizada por Nacho Santás a Lois Pereiro. Indícase que
as imaxes foron publicadas no suplemento cultural de Galicia Hoxe, “Revista das
Letras”, e no suplemento “Chineses”, de El Correo Gallego.
Santos, A. de, “Lois Pereiro, lírica punk’, un viaje en tren por el universo del escritor
monfortino en el Verbum”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 13 maio 2011, p. 41/ La Opinión,
“Cultura”, 13 maio 2011, p. 62
Fálase da exposición “Lois Pereiro lírica punk” que acolle Verbum-Casa das Palabras
de Vigo e que presenta o universo creativo do poeta.
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Seijo, Pepe, “Homenaje a Lois Pereiro en los paisajes de su infancia”, El País,
“Galicia”, 1 maio 2011, p. 5.
Fálase da travesía popular realizada en Monforte en homenaxe a Lois Pereiro e durante
a que se recitaron poemas do escritor. Apúntase que Manu Clavijo puxo música aos
escritos de Pereiro.
S. J. e E. P., “Era galeguismo cordial”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 18 maio
2011, p. 65/ El Progreso, “Vivir”, 18 maio 2011, p. 45.
Recóllense as declaracións realizadas por Alberto Núñez Feijóo, Xosé Manuel Pereiro e
o alcalde Severino Rodríguez nun acto en homenaxe a Lois Pereiro celebrado na casa
consistorial de Monforte.
Souto, Suso e J. M. Ramos, “Amplo cartel de actos en Área en torno a Lois Pereiro”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 5 maio 2011, p. 35.
Infórmase dos diferentes actos que se celebran co gallo do Día das Letras Galegas en
homenaxe a Lois Pereiro nos concellos da área compostelá.
Tébar, Roma, “Porriño prepara el gran panel del Día das Letras”, Atlántico Diario,
“Área metropolitana”, “Condado/Louriña”, 6 maio 2011, p. 18.
Fálase das actividades realizadas no Porriño co motivo do Día das Letras Galegas, entre
as que se atopa a elaboración por parte do estudantado dun mural que acolle unha
caricatura de Lois Pereiro.

T. M., “El Concello celebra las Letras Galegas con dos obras de teatro sobre los
poemarios de Pereiro”, Diario de Arousa, “O Grove”, 20 maio 2011, p. 23.
Dáse conta da representación na Casa da Cultura de San Vicente do Grove da peza
Deixar na terra algo de min, de Seisollos Teatro, dentro dos actos programados con
motivo do Día das Letras Galegas.
Toro, Suso de, “Aquelas esperanzas dos oitenta”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Día das
Letras”, 17 maio 2011, p. 8.
Fálase do nacemento dos trazos da literatura e da cultura galegas na década dos oitenta
(cando Lois Pereiro escribiu a súa obra) e que na actualidade se ven sometidos, segundo
o autor, á crise e cuestionados pola política vixente.
Trillo, J., “Amplio programa cultural na capital de Bergantiños”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 15 maio 2011, p. 38.
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Fálase da programación cultural coa que Carballo conmemora o Día das Letras Galegas.
Indícase que o fío condutor é “a promoción da lingua e a lectura”.
Varela, Lourdes, “Pereiro x Pereiro”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 373, “Letras
Galegas 2011”, “Lois Pereiro”, p. V/ La Opinión, “Cultura”, “Día das Letras Galegas
2011”, p. 65, 17 maio 2011.
Fálase da infancia, do gusto pola lectura dos simbolistas franceses, dos románticos
alemáns e da estética centroeuropea, do compromiso social e político e da reducida obra
do escritor Lois Pereiro, todo comentado polo seu irmán que o define como un
“idealista-pesimista”.
Vecino, Coco, “Día da Letras Galegas en la Casa de la Cultura de San Xulián, en
Marín”, Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Marín/Bueu/Cangas”, 15 maio 2011, p.
24.
Fálase da festa que a Casa da Cultura da parroquia de San Xulián (Marín) realiza en
conmemoración do Día das Letras Galegas.
Vecino, Coco, “Los chavales del Mestre Landín se unieron a las celebraciones por el
Día das Letras Galegas”, Diario de Pontevedra, “Marín” “O Morrazo”, 19 maio 2011,
p. 32.
Fálase das actividades que realizan os centros educativos de Marín para celebrar o Día
das Letras Galegas.
Vilariño, Bárbara G., “A reinvención do lector a través do poeta”, Xornal de Galicia,
“Contexto”, “Lois Pereiro. Día das Letras Galegas 2011”, 15 maio 2011, pp. 14-15.
Ofrécense declaracións feitas por escritores, xornalistas e profesores sobre a escrita de
Lois Pereiro e o seu papel como lector, ao tempo que se inclúen versos das súas obras.
Villar, Carmen, “Pere Gimferrer: ‘Lois Pereiro no es un caso de malditismo
deliberado”, La Opinión, “Cultura”, 16 decembro 2011, p. 54.
Recóllense as palabras de Pere Gimferrer no congreso dedicado a Lois Pereiro nas que
destaca a intensidade dos versos do escritor monfortino.
X. B., “A Xunta achegará a Lois Pereiro, Neira Vilas e Castelao aos centros
educativos”, El Progreso, “Galicia”, 18 outubro 2011, p. 22.
Coméntase que están en marcha tres exposiciones itinerantes, entre elas unha dedicada á
vida e obra de Lois Pereiro.
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XDG, “O abecedario”, Xornal de Galicia, “Contexto”, “Lois Pereiro. Día das Letras
Galegas 2011”, 15 maio 2011, p. 16.
Ofrécese un retrato de Lois Pereiro recorrendo a palabras como “poeta punk” ou “autor
existencialista”.
X. F., “A poesía de Pereiro resoará hoxe nunha vintena de localidades”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, “Día das Letras Galegas”, 12 maio 2011, p. 38.
Anúncianse os diferentes actos que teñen lugar en cidades como Monforte ou Ourense,
Madrid e París en homenaxe a Lois Pereiro.
X. F., “Galicia festexa hoxe a súa lingua na figura do poeta Lois Pereiro”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, “Día das Letras Galegas”, 17 maio 2011, p. 40.
Fálase do acto institucional organizado pola Real Academia Galega en Monforte.
Recóllese a declaración realizada por Xosé Luís Méndez Ferrín, quen fala do
“fenómeno Pereiro” para referirse á cantidade de actos en homenaxe ao poeta.
X. L. Q., “Lois Pereiro, nuevo hijo predilecto de Monforte”, El Progreso, “Ribeira
Sacra”, 27 abril 2011, p. 23.
Infórmase do nomeamento de Lois Pereiro como fillo predilecto da cidade de Monforte
pola súa obra e por ser o primeiro monfortino honrado co Día das Letras Galegas.
X. L. Q., “El Concello cierra los actos sobre Lois Pereiro con un documental”, El
Progreso, “Ribeira Sacra”, 4 xuño 2011, p. 21.
Fálase da presentación dun documental sobre a vida e a obra de Lois Pereiro que cerrou
o programa en memoria do poeta en Monforte.
X. L. Q., “La obra de Lois Pereiro centró la inauguración de la XIV Feira do Libro”, El
Progreso, “Ribeira Sacra”, 25 agosto 2011, p. 12.
Fala da figura de Lois Pereiro, homenaxeado no Día das Letras Galegas, no marco da
XIV Feira do Libro en Monforte.
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V. ENSAIO. TEORÍA XERAL. CRÍTICA
V.1. MONOGRAFÍAS, BIOGRAFÍAS, CRÓNICAS E
LIBROS COLECTIVOS
Aleixandre, Marilar, Xosé Miranda, Xabier Paz e Xavier Queipo, Ciencia e
humanidades. Dúas culturas en colisión? 50 anos de As dúas culturas de C. P. Snow,
Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, col. Autores&textos, 2011, 51 pp.
(ISBN: 978-84-92923-12-0). u
Recompilación das achegas de Xurxo Mariño, Marilar Aleixandre, Xosé Miranda,
Xabier Paz e Xavier Queipo no faladoiro levado a cabo en 2009 en Santiago de
Compostela co gallo do quincuaxésimo aniversario da conferencia de Charles P. Snow,
“As dúas culturas”. Estruturado en seis apartados, recolle os seguintes textos:
- Xurxo Mariño, “Coloquio-debate entre biólogos escritores, con motivo do 50
aniversario da conferencia “As dúas culturas” de Charles P. Snow. Bosquexo da
cuestión para debater”, pp. 8-11.
Reproduce o bosquexo presentado no faladoiro antedito. Alude á conferencia de Sir
Charles Percy Snow, “As dúas culturas e a revolución científica” e numera unha serie
de cuestións que poderían axudar a centrar o debate.
- Marilar Aleixandre, “Dobres vidas: como rifan polo tempo Jekyll e Hyde”, pp. 13-18.
Dá conta da súa opinión entre a disxuntiva de ciencias fronte a letras e alude á presenza
cada vez maior de biólogos e biólogas entre escritores e escritoras en lingua galega.
- Xosé Miranda, “Ciencia e Literatura”, pp. 19-24.
Refírese á cuestión da escisión entre as disciplinas científica e literaria dende o punto de
vista da especialización.
- Xabier Paz, “Nin ciencias nin letras”, pp. 25-34.
Trata a dualidade existente entre humanidades e ciencias a través de varios apartados
sobre a situación actual do debate, a corrente da chamada “terceira cultura” e uns
apuntamentos sobre a segunda edición publicada da conferencia de Snow.
- Xavier Queipo, “A escrita dos escaravellos”, pp. 35-43.
Escribe sobre experiencias da súa infancia como o caso dun escaravello, o xogo das
burbullas de auga con xabón e, na adultez, a cuestión do test psicométrico de
Rorschach, para tratar o debate entre ciencia e literatura. Conclúe cun anexo de posíbeis
temas para o faladoiro e cunha cita dedicada a Geert van Istendael.
O derradeiro apartado do volume achega apuntamentos biobibliográficos sobre cada un
dos participantes no faladoiro.
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Alonso, Emilio, Vigo a 80 revolucións por minuto, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Crónica, serie Memoria, novembro 2011, 384 pp. (ISBN: 978-84-9914-303-3).
Volume de Emilio Alonso (Madrid, 1958), quen realiza unha crónica da movida viguesa
dos anos oitenta. Ábrese cunha dedicatoria persoal e séguenlle uns “Agradecementos”.
Comeza por reflexionar sobre se a movida foi unha imitación da madrileña ou se
realmente tivo características de seu e sitúa o seu inicio no cine Salesianos de Vigo, o
27 de decembro de 1981, cando actuaron os Siniestro Total nun festival denominado
“Nadal Rock”. Ao longo do libro, moitas das cuestións tratadas apóianse sobre
determinado material da época, fundamentalmente, artigos en prensa. Malia ser a
música o eixo vertebrador da movida viguesa, tamén se atende a outras cuestións que
teñen que ver coa socioloxía da década e cos cambios que tiveron lugar, por viren
fundamentalmente dunha etapa de ditadura política. Distribúese a obra en doce
capítulos: “Dalgún xeito hai que comezar”, “A culpa foi de María Xosé Porteiro”, “It
wasn’t only Rock&Roll but...”, “Castrelos e outros eventos e festas de gardar”, “As
curiosas credenciais que repartiu Mapi Egea”, “Cuarteis de inverno”, “Video doesn’t
killed the radio star”, “Moderneces de papel”, “Cando os perruqueiros dominaban a
terra”, “Da farándula e os seus derivados”, “Imaxes fixas” e “Dalgún xeito hai que
rematar”. Ao longo deles, vanse debullando os elementos claves da “movida”, como foi
a fundación da Asociación Colectiva de Músicos de Vigo; a existencia de determinados
pubs, como a sala Satchmo; o nacemento de grupos noutras vilas galegas
(principalmente na Coruña) ou a existencia de fanzines, entre outros. Alén de relatar as
implicacións da movida en ámbitos como a fotografía, a pintura, o cine ou a moda,
cómpre destacar os elementos que se vinculan co eido literario e co seu proceso creador.
Destacan aqueles membros que pertenceron ao colectivo poético Rompente, como
Manolo Romón, tamén integrante dun grupo chamado Los Ratones. Outro integrante
deste colectivo foi Antón Reixa, quen ademais de formar parte d’Os Resentidos,
desenvolveu un traballo multidisciplinar, como foi a posta en escena de Gulliver FM ou
Celtas sen filtro (con texto de X. L. Méndez Ferrín), así como o uso da videocreación,
que deu froitos como Salvamento e Socorrismo. Tamén se destaca a importancia da
aparición de revistas, como foron La Naval e Luces de Galiza, da Coruña, e Pharo the
Bego e Tintimán de Vigo. Esta última contou cunha variada nómina de colaboradores
como foi o caso de M.ª Xosé Queizán, Ramiro Fonte, Víctor F. Freixanes, Xurxo
Lobato ou Suso de Toro. Finalmente, cómpre indicar que o volume inclúe dous
apéndices, “A banda sonora dos 80”, no que hai pequenas fichas de todos os grupos
vigueses da década dos oitenta dos que o autor ten constancia, e “Cronoloxía”, onde se
encontran apuntamentos relacionados coa movida mesturados con sucesos e eventos da
actualidade da época, dende 1980 até 1989. Por outro lado, hai un “Índice onomástico”
de xente relacionada co tema e mais un “Índice onomástico de grupos musicais e
solistas vigueses, galegos, españois e portugueses”. Aparecen ao longo do traballo,
numerosos documentos gráficos, fundamentalmente fotografías, pero onde tamén hai
material como entradas, carteis ou anuncios de concertos.
Recensións:

495

- Rocío Moar Quintela, “Que movida!”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 395,
“Libros”, 8 decembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 357, “Letras galegas”, 17
decembro 2011, p. 6.
Coméntase que se ofrece unha ollada crítica e global do Vigo dos anos oitenta e que se
tenta dar resposta a asuntos como o motivo de que se puxera de moda naquela época,
como chegou a transcender ao ámbito nacional, que houbo de verdade e de lenda na súa
posmodernidade, se era real a imaxe de culturalidade que transmitían algúns medios e
como viviron os seus protagonistas esta etapa. Indícase que o volume se completa cunha
listaxe das cancións da época e cun repaso aos principais sucesos e eventos a nivel
nacional e internacional.
- Vicente Araguas, “A fume de carozo”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
726, “Página literaria”, “Libros”, p. 20/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 704, “Libros”,
p. 22/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 704, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 22, 26
decembro 2011.
Sinálase que esta obra está ben documentada e que, ademais, foi realizada con rigor e
sensibilidade. Saliéntase que dá a coñecer a fondo un panorama aberto e anovador, o do
Vigo dos anos oitenta. Indícase que se dá conta do trato coa xente da cultura lusa e que
o aparato gráfico-testemuñal é completísimo e rigoroso.
Referencias varias:
- Fernando Franco, “De parto en la editorial”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 9
novembro 2011, p. 12.
Anúnciase a presentación pola editorial Xerais desta obra sobre o Vigo dos anos oitenta.
- Mar Mato, “Cuando Vigo vivía en el Kremlin”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 13
novembro 2011, pp. 60-61.
Faise eco da publicación desta obra, que realiza unha crónica da movida viguesa dos
anos oitenta.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 23 novembro 2011, p. 70.
Infórmase da presentación desta obra na Casa do Libro de Vigo.
- Ana Baena, “La movida, ‘sin movida”, Atlántico Diario, “Vigo”, 24 novembro 2011,
p. 13.
Dáse conta da publicación desta obra, que recolle a ollada de Emilio Alonso do Vigo
dos anos oitenta.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 394,
“Libros”, 24 novembro 2011, p. VII.
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Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que achega unha extensa documentación gráfica e xornalística sobre a
renovación conceptual das artes no Vigo dos anos oitenta. Tamén se seleccionan Un
home impuntual (2010), de Pepe Cáccamo; Luís Soto. A xeira pola unidade galega
(2011), de Xurxo Martínez González e Un soño na bandexa (2010), de Marine Lorenzo.
- Manuel Bragado, “Vigo, a explosión dos 80”, Faro de Vigo, “Opinión”, 5 decembro
2011, p. 14.
Faise mención a esta obra e sinálase que retrata o fenómeno social e cultural que tivo
lugar na década dos oitenta e que tivo o seu eixe na música, na poesía, no teatro, na
plástica, na moda, no comercio e na comunicación.
Alonso Girgado, Luís, Alexandra Cillero Prieto, Élida Abal Santorum, María
Cuquejo Enríquez, Teresa Monteagudo Cabaleiro e Montserrat Vázquez Riveiro,
Bibliografía e hemerografía de Ramón Piñeiro, Santiago de Compostela: Xunta de
Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, col. Cadernos
Ramón Piñeiro (Cadernos galegos de pensamento e cultura), n.º XVII, 2011, 123 pp.
(ISBN: 978-84-453-4998-4). u
Compilación biblio-hemerográfica de Ramón Piñeiro (Láncara, 1915–Santiago de
Compostela, 1990) que abre cunha “Nota de edición”, na que os editores explican que
esta é unha nova edición do Caderno III, titulado Bibliografía e hemerografía de Ramón
Piñeiro: unha contribución (2003). É unha edición máis completa, xa que se engaden
textos aos que non tiveron acceso en 2003 e, debido a ser o autor homenaxeado o Día
das Letras Galegas 2009, tamén se incluíron as reedicións das súas obras e toda a súa
bibliografía pasiva (artigos e libros sobre a súa figura), cinxida na cronoloxía até 2009
(incluído). Esta monografía divídese en dúas grandes partes “Bibliografía e
hemerografía de Ramón Piñeiro” e “Bibliografía e hemerografía sobre Ramón Piñeiro”.
A primeira parte consta da bibliografía activa, que xa aparecía no Caderno III, pero
nesta nova edición ten algún engadido. Esta primeira parte divídese, á súa vez, en sete
partes tituladas “Libros”, “Epistolarios”, “Colaboracións en libros de autoría colectiva”,
“Prólogos, limiares e edicións”, “Traducións”, “Colaboracións en revistas e xornais” e
“Entrevistas” (Gravadas e en prensa), onde se recollen todos aqueles libros (orixinais e
reedicións), traballos e colaboracións da autoría de Ramón Piñeiro. Na segunda parte
recóllese todo o que se escribiu acerca da figura de Piñeiro e consta de cinco apartados:
“Libros”, “Artigos en prensa”, “Entradas en dicionarios, enciclopedias, manuais etc.”,
“Colaboracións en libros de autoría colectiva” e “Estudos parciais en libros”.
Alonso Girgado, Luís, Nicolás Vidal e Alexandra Cillero Prieto (eds.), Homenaxe a
Fernando Pérez-Barreiro Nolla, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro
Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, col. Cadernos Ramón Piñeiro
(Cadernos galegos de pensamento e cultura), n.º XIX, 2011, 158 pp. (ISBN: 978-84453-5000-3). u
Monografía centrada na figura de Fernando Pérez-Barreiro Nolla (Ferrol, 1931–
Lancaster, Inglaterra, 2010) dividida en cinco partes e que abre cos agradecementos á
súa dona Teresa Barro, á Fundación e Biblioteca Penzol, á Editorial Galaxia, ao IGADI
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e a todos os que colaboraron nesta publicación. A primeira parte é unha cronobiobibliografía na que se fai un resumo da súa vida, pero tamén da súa traxectoria
profesional. Na segunda parte recóllese toda a bibliografía e hemerografía que hai del e
sobre el; así, consta de catro subapartados: “Bibliografía activa”, “Hemerografía
activa”, “Hemerografía activa (entrevistas)” e “Hemerografía pasiva”. A terceira parte
compila un epistolario inédito que consta de sesenta e sete cartas: quince son da súa
autoría e van dirixidas a Ramón Piñeiro e cincuenta e dúas son de Ramón Piñeiro,
dirixidas a el. No cuarto apartado, baixo a epígrafe “Selección de textos”, faise unha
recompilación de doce artigos e traballos que escribiu en distintas publicacións ou
libros. Finalmente, no apartado quinto, “Testemuños”, atópanse nove artigos que tratan
a figura de Pérez-Barreiro, asinados pola súa dona Teresa Barro e os seus amigos Xosé
Luís Franco Grande, Eduard Punset, Miguel Carlos Vida, Camiño Noia, Francisco
Fernández Naval, Xulio Ríos, Ramón Fraga e Nicolás Vidal.
Recensións:
- M. J. R., “Os Cadernos Ramón Piñeiro adéntranse na biografía e obra de PérezBarreiro”, Diario de Ferrol, “Diario de Verano”, “Ferrol”, 17 xullo 2011, p. 9.
Coméntase que esta publicación realiza un ameno percorrido pola biografía de Fernando
Pérez-Barreiro Nolla e que recolle ademais a correspondencia con Ramón Piñeiro,
varios textos de Pérez-Barreiro que dan conta do seu pensamento político e cultural e
achegas de personaxes que o trataron. Saliéntase que se trata dunha escolma que
aproxima a figura de Pérez-Barreiro dende diferentes perspectivas.
- Armando Requeixo, “Fernando Pérez-Barreiro Nolla, un intelectual por recuperar”,
Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 681, “Letras atlánticas”, “Libros”/ El Ideal Gallego,
“La Galería”, n.º 681, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, 17 xullo 2011, p. 32.
Saliéntase que esta publicación, coordinada por Luís Alonso Girgado, Nicolás Vidal e
Alexandra Cillero Prieto, incorpora unha ampla síntese crono-biobibliográfica da figura
de Fernando Pérez-Barreiro. Indícase que a obra ofrece ademais unha “Bibliografía e
hemerografía activa e pasiva” exhaustiva. Destácase o interese da transcrición do
epistolario entre Pérez-Barreiro e Ramón Piñeiro por reflectir o galeguismo de
posguerra. Coméntase que o volume se pecha cun bloque de colaboracións sobre o autor
debidas á súa viúva e a varios amigos.
- M. J. Rico, “O libro de homenaxe a Pérez-Barreiro abre un ronsel de futuras
publicacións”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 14 outubro 2011, p. 17.
Coméntase que esta obra achega a biografía de Fernando Pérez-Barreiro Nolla,
acompañada de textos propios do homenaxeado, un percorrido bibliográfico e a
correspondencia mantida con Ramón Piñeiro, ademais dos testemuños de multitude de
amigos.
- Vicente Araguas, “O señor de Alencastre”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 694,
“Libros”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 694, “Páxina literaria”, “Libros”, 16
outubro 2011, p. 30.
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Indícase que se trata dun volume impecábel que fai xustiza á traxectoria de Fernando
Pérez-Barreiro Nolla. Saliéntase que inclúe testemuños de moitos dos que mantiveron
unha certa amizade con el, o epistolario cruzado con Ramón Piñeiro e unha prolixa
biobibliografía e testemuños gráficos varios.
Alonso Girgado, Luís, Luís Cochón e Lorena Domínguez Mallo, Álvaro Cunqueiro.
Remuíño de prosas, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro
para a Investigación en Humanidades, col. Cadernos Ramón Piñeiro (Cadernos galegos
de pensamento e cultura), n.º XX, decembro 2011, 115 pp. (ISBN: 978-84-453-5028-7).
u
Volume recompilatorio dalgúns dos extractos prosísticos de Álvaro Cunqueiro editado
por Luís Alonso Girgado, Luís Cochón e Lorena Domínguez Mallo. Abre o volume
unha “Memorabilia” de Cochón sobre o autor, tras da cal aparece un índice cos
contidos, seguido dun apuntamento de Cochón e Girgado, “Albur minúsculo ou
imprevisto azar”, no que sinalan a procedencia dos textos que conforman este volume,
así como o carácter de homenaxe á figura de Cunqueiro por parte do Centro Ramón
Piñeiro e os agradecementos aos seus fillos e á Editorial Galaxia. Aparece a seguir a
“Oración composta por Álvaro Cunqueiro para ser lida na inhumación do poeta
RAMÓN CABANILLAS pronunciada polo seu afillado Ramón Millán González-Pardo,
no cemiterio de santa Mariña de Dozo en Fefiñáns naquela tarde outonega” e, tras ela,
unha serie de vinte e dous extractos cunqueirianos sobre diversos temas como a poesía,
a pintura, os horóscopos, o tarot, a Terra Cha, así como unha serie de prólogos e
limiares a Galicia enxebre (1978), Tempo de Compostela (1978), Cantigas de Santa
María do rei Don Alfonso (1980), cinco discursos, un epílogo a As troitas miñas
señoras (1981), unha conferencia sobre Giovanni Boccaccio de Certaldo dada en 1976 e
un texto recollido no catálogo da exposición de Antón Patiño, que pecha o volume.
Álvarez, Rosario, Francisco Campos, Víctor Freixanes, Ramón Maíz, Alberto
Meixide e Henrique Monteagudo (coords.), Reflexión estratéxica sobre a cultura
galega, limiar Ramón Villares, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega,
col. Documentos e informe, n.º 18, 2011, 142 pp. (ISBN: 978-84-92923-23-6). u
Volume publicado polo Consello da Cultura Galega, unha institución que dende o 2010
vén realizando un proceso de diálogo entre os sectores culturais e a sociedade actual que
procura unha visión xeneralizada de como afrontar as novas estratexias culturais en
Galicia. Ábrese cun limiar a cargo de Ramón Villares no que se presenta un bosquexo
das ideas formuladas e onde se deixa aberto o debate sobre novas formas organizativas e
institucionais para un novo marco de necesidades do sector cultural galego e os desafíos
aos que se enfrontará no futuro. Faise especial fincapé no papel desenvolto polas
institucións privadas culturais, os medios públicos de comunicación ou a Cidade da
Cultura, da que se sinala que tería que funcionar como un potenciador do sistema
cultural galego, un dinamizador da vida artística e un activo para o desenvolvemento
económico da comunidade. A continuación reprodúcense as achegas, estruturándoas en
cinco áreas. Así, baixo a coordinación de Xosé López e Xaime Subiela, Víctor
Freixanes e Henrique Monteagudo reflexionan sobre Contidos de cultura (pp. 35-41);
Ramón Maíz, sobre as políticas culturais (pp. 43-51); Rosario Álvarez, sobre as
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Institucións da Cultura (pp. 53-61); Francisco Campos, sobre Cultura e mercado (pp.
63-70) e Xulio Ríos, sobre proxección exterior (pp. 71-79).
Recensións:
- Ramón Villares, “Estratexias para a cultura”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 190,
Tomo XLIX, “Comunicación”, abril, maio e xuño 2011, pp. 150-155.
Refírese ao proceso de reflexión que promoveu o Consello da Cultura Galega sobre os
desafíos de futuro de distintos sectores vinculados ao sistema cultural galego,
concretados no Informe da Reflexión Estratéxica sobre a Cultura Galega, resultado
dunha serie de “seminarios e foros de debate” nos que participaron expertos galegos e
internacionais de distintos ámbitos culturais de Galicia. Desta maneira, tira unha serie
de conclusións e ofrece propostas de acción futura. As conclusións distribúeas en tres
ítems ou “monllos de problemas”: a relación entre cultura e sociedade democrática e de
masas, reformulación de políticas públicas e de gobernanza do sector; e contidos
concretos da cultura e a súa relación coa identidade e a proxección exterior.
Referencias varias:
- Diana Mandiá, “Libro verde para o futuro da creación”, El País, “Galicia”, “Luces”,
10 xuño 2011, p. 12.
Faise referencia á presentación deste volume, do que se indica que está coordinado por
Víctor Freixanes, Ramón Máiz, Xulio Ríos, Rosario Álvarez, H. Monteagudo e
Francisco Campos.
- José Manuel García Iglesias, “Estrategias para la cultura gallega”, El Correo Gallego,
“Opinión”, “Notas de actualidad”, 8 setembro 2011, p. 2.
Infórmase da publicación deste volume que incide na procura dunha cultura sostíbel en
tempos de crise.
- MF Vieites, “Pensar as artes escénicas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 384,
“Teatro”, 22 setembro 2011, p. 8.
Dáse conta da saída do prelo desta obra sobre a cultura en tempos de crise.
- Ramón Villares, “Retos para a cultura en tempos de crise”, El País, “Extra”, “V
aniversario”, 22 decembro 2011, p. 24.
Infórmase da publicación desta obra por parte do Consello da Cultura Galega.
Arias, Bieito e Camiño Noia (ed. e introd.), Historia da Santa Igrexa de Iria.
Manuscrito galego do século XVIII de Pedro de Otero Romero y Torres, Vigo:
Universidade de Vigo, xuño 2011, 321 pp. (ISBN: 978-84-8158-526-1). u
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Esta obra editada por Bieito Arias Freixedo (Cenllo-Ourense, 1964) e Camiño Noia
Campos (Santiago de Compostela, 1945) segue de xeito fiel o manuscrito de Pedro de
Otero Romero y Torres, quen copiou no século XVIII un códice medieval en galego.
Acompáñase o volume de dous textos de Pegerto Saavedra, catedrático de Historia
moderna da Universidade de Santiago de Compostela, e de Ramón Lorenzo, catedrático
de Lingua galega da mesma Universidade, nos que parabenizan este traballo e defenden
o seu rigor. O libro leva unha dedicatoria aos amigos e colegas Xosé M.ª Clemente e
Manuel Candelas Colodrón. Contén tamén un limiar de Camiño Noia no que expón que
a súa intención é “presentarmos o manuscrito, facilitando a súa lectura coa transcrición
do texto e a información sobre as hipotéticas fontes das historias irienses” e onde aclara
que non se trata dunha edición anotada nin un estudo filolóxico pormenorizado. O
volume consta, ademais do propio texto, dun estudo do códice coa súa identificación
(autoría, fontes etc.), un cotexo co manuscrito, unha análise da finalidade da nova
historia de Iria, unhas anotacións sobre a lingua, conclusións, criterios de edición e
referencias bibliográficas. Complétase cun apéndice de autores e obras citados e unha
serie de índices (de autorías e obras, antroponímico e toponímico).
Recensións:
- Xosé Ramón Pena, “Luces entre as tebras”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 389,
“Libros”, 27 outubro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 352, “Letras galegas”, 5
novembro 2011, p. 7.
Coméntase que se trata dunha edición coidada dun manuscrito do século XVIII e
destácase que se trata dun texto lingüisticamente híbrido. Saliéntase que Bieito Arias e
Camiño Noia consideran que a obra foi redactada a petición dun nobre ou eclesiástico
para lexitimar o padroado do Apóstolo Santiago e que emparenta así con outros textos
dos Séculos Escuros.
Referencias varias:
- Xosé Manuel Pereiro, “Houbo algunha luz na escuridade”, El País, “Galicia”,
“Luces”, 7 outubro 2011, p. 11.
Coméntase a publicación por parte da Universidade de Vigo deste manuscrito do século
XVIII.
Arias, Valentín; Manuel Caamaño e Víctor F. Freixanes (eds.), Á beira de Beiras,
Vigo: Editorial Galaxia, col. Reportaxe, decembro 2011, 225 pp. (ISBN: 978-84-9865408-0).
Volume no que se realiza unha homenaxe a Xosé Manuel Beiras. Acolle un conxunto de
trinta e catro ensaios divididos en tres apartados. Está realizado por diversos autores e
trátanse distintas temáticas. Atópase no comezo un prólogo dos coordinadores no que se
comenta que é un libro realizado dende o afecto e cuxa redacción se inspira en tres
principios: a liberdade, a democracia e o galeguismo. Nel tamén se explican os contidos
dos tres bloques que compoñen o libro, titulados respectivamente “O atraso económico
de Galicia 40 anos despois”, “Crónica persoal” e “Arredor de nós”. Seguidamente
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atopamos unhas palabras de Eduardo Galeano en honor a Beiras e na páxina seguinte
unha ilustración de Miguel Anxo Varela, consistente nun retrato a lapis ou carboncillo
do homenaxeado. A continuación atópanse os ensaios que compoñen o libro. No
primeiro bloque, fan unha análise do libro de Beiras titulado O atraso económico de
Galicia, que trata a dimensión económica galega hai corenta anos. Tamén se comenta a
importancia deste libro dende a súa publicación até actualidade así como algún
comentario do primeiro contacto que tiveron co libro algúns dos ensaístas. No segundo
bloque, descríbese un percorrido pola vida de Xosé Manuel Beiras, nacido en Santiago
en 1936. Aparece unha mención dos seus moitos discursos e moi brevemente da súa
obra literaria. Por último, no terceiro bloque, hai unha panorámica extensa dende a
Galicia do atraso da que Beiras falaba no seu libro até a actualidade e trata unha gran
diversidade de temas: a política e distintos sistemas como o federalismo, a problemática
da diferenciación entre nacionalismo e rexionalismo e a presenza e existencia dunha
política en Galicia; a lingua galega, a súa importancia e emprego, a súa función como
elemento representativo da nosa cultura e a súa substitución ou normalización; a
supervivencia da cultura galega no mundo globalizado actual; a loita colectiva contra
diversos problemas da sociedade fronte o egoísmo das persoas, facendo fincapé por
exemplo no feminismo; panorámica da historia da separación entre Galicia e o norte de
Portugal; comparativa entre a situación demográfica de Galicia recollida por Beiras na
súa obra, e a situación actual; a prensa en Galicia e o tratamento e recollida de
información política e económica; panorama e importancia do sector marítimo en
Galicia e unha critica a algunhas biografías recollidas no dicionario da Real Academia
da Historia como a de Franco, recoñecido como Caudillo pero non como Ditador. En
relación coa literatura atópanse os seguintes estudos:
- Xosé Ramón Fandiño Veiga, “O loable exercicio de traducir”, pp. 77-82.
Analiza a extensa obra de tradución de Beiras de autores franceses, sobre todo de teatro
clásico.
- Francisco Fernández Rei, “A elaboración do galego literario moderno e a contribución
d´O atraso económico de Galicia a este proceso”, pp. 172-179.
Comenta a evolución do galego literario e as tres etapas en que se divide: o galego
popularizante de Rosalía de Castro e Manuel Curros Enríquez, o diferencialista de
Ramón Cabanillas e Ramón Otero Pedrayo e a modernización do galego ensaístico de
Xosé Manuel Beiras.
Arias Chachero, Patricia, Trasalba, terra literaria. Unha viaxe a través da obra de
Ramón Otero Pedrayo, Trasalba: Fundación Otero Pedrayo/Consellería de Cultura e
Turismo da Xunta de Galicia, 2011, 58 pp. (ISBN: 978-84-615-2463-1).
Patricia Arias Chachero analiza nesta obra a influencia que tivo Trasalba na obra de
Ramón Otero Pedrayo, entrelazando citas das obras deste autor con comentarios que
serven de guía para a súa análise e para contemplar hoxe en día cada un dos recunchos
físicos e vivenciais e valorar a súa importancia pasada e a súa transformación ao longo
dos anos. Así pois, saliéntase que n’O libro dos amigos (1953) se mencionan Beiro, San
Clodio, o pazo da Banga, o de Moldes, Sabucedo de Montes e Cartelle; en Poemas para
ler e queimar (1958) aparece Albeiros; n’O Maroutallo (1974) describe o muíño do
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Ruzo; na obra Os camiños da vida (1928) aparece o curro, o corredor, a despensa, o
cuarto do altar e, xa fóra da casa, o pazo do Campo ou o Gayón, a porta da reitoral, o
lugar da Fonteliña, do Quintairo, a vella tenda de Trasalba e a ponte dos Frades; en
Arredor de si (1930) fálase da horta, do despacho e do mapa de Fontán -carta
xeométrica de Galicia feita polo matemático Domingo Fontán, e que menciona tamén
no libro de viaxes Polos vieiros da saudade (1952); en Devalar (1935) menciona a eira
e as xanelas da sala; en Parladoiro describe a solaina; en Escrito na néboa (1927)
atópase unha referencia ao tanque da auga; n’A historia de un neno aparece a cociña da
casa e tamén a costa de Canedo; en Pantelas, home libre (1925) manifesta a súa opinión
sobre a “carretera”; na revista Nós figuran escritos sobre a adega da casa, a capela do
pazo do Campo, do lugar de Bergueira e o de Fechos; na revista Vida Gallega escribe
sobre o adro da igrexa; na revista Céltiga fala do Penedo Redondo e, por último, na
revista La Noche aparece o seu texto sobre O Souto.
Barcón, Carlos (coord. e textos), Vicente Araguas. Ferrolanos de hoy, Ferrol: Sociedad
Artística Ferrolana, febreiro 2011, 20 pp. (DL: C-287-2011). u
Volume homenaxe a Vicente Araguas que se abre cun texto de Ricardo Díaz-Casteleiro
Romero, presidente da Sociedad Artística Ferrolana, “Vicente Araguas: Embajador de
Ferrolterra”, que funciona como carta de benvida e limiar a este volume, realizando
unha breve descrición das facetas do autor. O cerne do volume constitúeo unha extensa
entrevista realizada por Carlos Barcón, o coordinador da publicación, titulada “De ti a ti,
con Vicente Araguas”. Nela, o autor reivindica a súa orixe e a ledicia de ser nomeado
fillo predilecto do seu Concello de Neda en 2008, lembra as súas orixes familiares, de
caldeireiros a oficiais da Armada… ou as horas en Ferrol acompañado da pelota ao saír
do colexio das Discípulas, ou no instituto. Pregúntaselle tamén polas lecturas, os inicios
literarios, as primeiras experiencias no Teatro Estudio, en Santiago e en Madrid. Explica
Vicente Araguas a súa paixón polo xornalismo, que intentou compatibilizar como
mestre. Logo da entrevista, salferida de múltiples fotografías do autor, aparece un texto
poético, “Noite das pepitas”, asinado polo entrevistador e o entrevistado: Carlos Barcón
e Vicente Araguas, en decembro do 2010. Nas últimas páxinas da revista figura a
tradución ao castelán da entrevista e o texto poético.
Biscainho Fernandes, Carlos Caetano e Xosé Manuel Sánchez Rei (coord. edit.),
Ricardo Carvalho Calero. Ciencia, literatura e nación, A Coruña: Universidade da
Coruña. Servizo de Publicacións, 2011, 213 pp. (ISBN: 978-84-9749-475-5). u
Volume que acolle relatorios que foran presentados nas Xornadas “Ricardo Carvalho
Calero: ciencia, literatura e nación”, celebradas en novembro de 2010 e coorganizadas
polo Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da
Coruña e a Asociación Socio-Pedagóxica Galega. Tras unha “Nota dos editores” na que
se dá conta da orixe dos traballos recollidos nesta obra e se explica que con eles se
tentou realizar unha achega poliédrica á figura de Carvalho Calero. En relación coa
literatura e a cultura galegas, acóllense os seguintes traballos:
- Carlos Caetano Biscainho Fernandes, “Auto do prisioneiro’ nas Mostras de Ribadávia:
a recepçom cénica da obra dramática de Carvalho Calero no período refundacional do
teatro galego”, pp. 31-48.
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Aborda a recepción da obra dramática de Ricardo Carvalho Calero e, en especial O auto
do prisioneiro, na época das Mostras de Ribadavia. Ofrece ademais unha aproximación
á posta en escena das pezas dramáticas do autor e á recepción deses espectáculos, no
período que vai dende 1973 até 1980, data na que se celebrou a última edición da
Mostra de Ribadavia. Achega tamén unha visión da relación dos produtores escénicos
coa obra dramática de don Ricardo dende 1980 até hoxe en día.
- Carmen Blanco, “Momentos de memoria persoal e comunal de RCC”, pp. 49-65.
Evoca a figura de Ricardo Carvalho Calero partindo das lembranzas persoais e
subliñando a etapa do autor en Lugo, na súa época compostelá e destacando as edicións
e estudos que Carmen Blanco realizou sobre Carvalho Calero.
- María Pilar García Negro, “Pensamento, intervención e ciencia”, pp. 87-90.
Texto que serviu de introdución á sesión intitulada do mesmo xeito durante as xornadas,
e que funcionou como preludio á mesa dedicada á figura de Ricardo Carvalho Calero
como nacionalista e como profesor universitario.
- Francisco Rodríguez Sánchez, “Ricardo Carvalho Calero, soliloquio contra a
desesperanza”, pp. 91-110.
Pondera a valía intelectual, ideolóxica e humana de Ricardo Carvalho Calero e sinala
que as organizacións nacionalistas e as reintegracionistas en Galicia foron e aínda
continúan a ser as que reivindican maiormente a súa figura.
- José Luis Rodríguez, “O labor universitário de Ricardo Carvalho Calero”, pp. 111126.
Ocúpase de abordar o labor docente e de investigación desenvolvido por Ricardo
Carvalho Calero no marco académico da Cátedra de Lingua e Literatura Galegas da
Universidade de Santiago de Compostela.
- Henrique Rabuñal, “Achegamento urxente á narrativa de Carvalho Calero”, pp. 157174.
Ocúpase de percorrer a narrativa carvalhiana poñendo en valor os textos narrativos de
don Ricardo, autor de obras como Xente da Barreira (1950) ou Scorpio (1987). Faino a
través dos seguintes apartados: “Evocación de don Ricardo”, “As crónicas”, “A
narrativa infantil”, “A amálgama dos amores seródios”, “Dos proverbios otomanos” e
“Coda”.
- Francisco Salinas Portugal, “Carvalho Calero poeta: a palabra no exilio”, pp. 175-186.
Afonda na produción poética do autor e salienta, entre outros aspectos, que, dende a
creación de Vieiros en 1930 até as póstumas Reticencias de 1990, a súa obra está
caracterizada por unha dedicación constante á poesía.
- Laura Tato Fontaíña, “O teatro de Ricardo Carvalho Calero”, pp. 201-213.
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Afonda nas obras dramáticas do autor escritas coa intención de preencher as lagoas que
presentaba a literatura dramática naqueles tempos.
Tamén está descrito no apartado VII.5.1. Literatura infantil e xuvenil deste Informe.
Referencias varias:
- Henrique Rabuñal, “Don Ricardo na lembranza”, Xornal de Galicia, “Vento de seda”,
“Vento de seda”, 8 xuño 2011, p. 4.
Subliña a importancia de Ricardo Carvalho Calero en Galicia e destaca a publicación
deste volume no que se recollen os traballos presentados nunhas xornadas da
Universidade da Coruña dedicadas a este persoeiro.
Casares Gándara, Juan Manuel, O pensamento político de Florentino López Cuevillas,
Ourense: Editorial Duen de Bux, 2011, 279 pp. (ISBN: 978-84-938125-0-8).
Nesta obra Juan Manuel Casares Gándara (Ourense, 1967) tenta pescudar na raizame
ideolóxica do galeguismo conservador, centrando a súa atención na figura de Florentino
López Cuevillas. Ábrese o volume con varios paratextos, un en forma de dedicatoria
(“Para Jacobo e Iria Casares, verde sobre branco, motores do meu instinto de
conservación”), outro en forma de cita dun fragmento de Florentino López Cuevillas
(1980), de Ramón Otero Pedrayo, e un terceiro a modo de “Limiar” (pp. 11-15) do
propio Casares Gándara. Nel coméntase que o presente libro parte da actualización dun
Traballo de Investigación Tutelado defendido no ano 2008. A continuación disértase
sobre a existencia hoxe en día dunha dereita galeguista en Galicia e achégase unha
definición do concepto de galeguismo como punto de partida para a súa análise.
Ademais, proclama a súa admiración por Cuevillas, do que se sinala que resposta
claramente ao patrón do cenáculo ourensán liderado por Vicente Risco pola súa
esperanza na renacenza de Galicia da man dunha minoría de escollidos, que serían os
encargados da súa rexeneración material e espiritual. Logo desta breve introdución,
preséntase a primeira das tres partes nas que se divide o volume, intitulada “O cenáculo
ourensán” (pp. 19-86). Iníciase cunha panorámica do Ourense de finais do século XIX e
comezos do XX, destacando que foi o berce no que Vicente Risco, Ramón Otero
Pedrayo, Florentino López Cuevillas e Arturo Noguerol arrolaron o seu florecemento
intelectual e cultural. A continuación, ofrécese un breve repaso pola biografía dos
integrantes do chamado “cenáculo ourensán”, isto é, Risco, Cuevillas, Otero Pedrayo e
Noguerol, sinalando que todos eles estaban unidos por unha postura de abstracción da
realidade social que evolucionou cara a unha defensa radical de Galicia e do galeguismo
(grazas ao labor de concienciación e ao impulso de Antón Losada Diéguez), o que se
plasmou no ensaio Nós, os inadaptados, de Vicente Risco e na novela autobiográfica
Arredor de si, de Otero Pedrayo, entre outros escritos. Menciónase, sempre en relación
co devir do seu pensamento político, a clausura, en 1918, da súa revista La Centuria e o
comezo da colaboración no boletín A Nosa Terra até a posterior aparición da revista
Nós (1920). Na segunda parte, “Vida e pensamento de Don Florentino López Cuevillas”
(pp. 89-245), dáse conta dos fitos fundamentais da súa biografía e faise un repaso pola
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evolución do seu pensamento político, dende o ourensanismo inicial, pasando polas súas
etapas de inadaptado e de tradicionalista (coa conseguinte evocación de tempos pasados
e o rexeitamento da “modernidade perversa” do capitalismo, o industrialismo, o
materialismo e a cidade), até chegar á de galeguista (coas súas teorías sobre a historia e
a paisaxe de Galicia e sobre a desgaleguización desta terra pola confrontación con
Castela e polos galegos desleixados e a esperanza na súa renacenza a través dun
galeguismo culturalista) e, finalmente, ás de católico (coas súas teorías sobre a
influencia da protohistoria na relixiosidade deste pobo) e catonista, en canto que
defensor do tradicional. Na terceira e derradeira das partes nas que se estrutura o
volume, “Conclusión” (249-268), reflexiónase sobre a evolución do pensamento
político do intelectual ourensán. Destácase que, froito do antedito labor de
concienciación levado a cabo por Antón Losada Diéguez, Risco, Otero Pedrayo e
Noguerol en primeiro lugar e Cuevillas un pouco máis tarde, ingresan nas Irmandades
da Fala. Saliéntase que nese momento o cenáculo inadaptado convértese en Irmandá
Rexionalista de Ourense ao caer na conta de que os paraísos exóticos que procuraban
atopábanse na súa propia terra e que Cuevillas, ao igual que o resto, fai de Galicia a súa
esperanza de salvación e do galeguismo unha causa política que o acompañará o resto
da súa vida. Finalmente, coméntase a súa intención de dotar a este territorio dunha base
prehistórica probada que a definise como “pobo existente, diferenciado, senlleiro e
ancestral” e a súa participación en todas as iniciativas culturais promovidas dende o
ámbito galeguista. Neste senso, ponse de relevo a súa participación na creación de Nós,
boletín mensual da cultura galega (1920) e no Seminario de Estudos Galegos como
director da sección de Prehistoria, ademais do seu nomeamento como académico
numerario da Real Academia Galega.
Castelao, Manuel, Álvaro Cunqueiro. O incerto señor don Hamlet, Santiago de
Compostela: Edicións Laiovento, col. Ensaio, n.º 281, 2011, 258 pp. (ISBN: 978-848487-209-2).
Texto ensaístico sobre O incerto señor don Hamlet, Príncipe de Dinamarca, de Álvaro
Cunqueiro. Manuel Castelao (Santiago de Compostela, 1956) percorre a totalidade da
obra, de escena a escena, e analízaa coma un texto para a representación. Comeza cunha
breve dedicatoria, “Ao Anxo R. Ballesteros”, para continuar cun breve apartado de
“Advertencias”, que serve para introducir a análise da obra, a “Lectura”, que pretende
acompañar o lectorado polo curso global da peza, de comezo a fin. Divídese este
segundo apartado en cinco partes principais, dedicadas a aclarar asuntos coma o
“Título” da obra, o “Subtítulo”, (“en que se representan as súas dúbidas e morte, e se dá
varia noticia de outras xentes”), a “Presentación (narrativa I), as “Dramatis personae”,
que inclúen algunha consideración sobre os personaxes, e “Localización (narrativa II)”,
onde Castelao fala de Elsinor como espazo insular e espazo desolado e explica como é o
recinto urbano onde se desenvolve a acción. Logo vén a análise en detalle da peza,
escena a escena. A xornada primeira divídese en catro, a segunda en cinco e a terceira
en nove. Castelao comenta o argumento, a forma e o contido, e reflexiona sobre os
aspectos destacados de cada escena, cunha linguaxe non apta para todos os públicos.
Cara ao final da obra chega o “Corolario: privación do nome”, onde o autor segue a
explorar algunhas das vías que quedan abertas, antes de explicar os “Tópicos”, epígrafe
onde aborda as relacións existentes entre Cunqueiro, Hamlet e Freud (“Tópico 1”), entre
Elsinor e Galiza (“Tópico 2”) e, por outra banda, a verdade da representación (“Tópico
3”). No “Apéndice: o esteticismo contrafeito”, Castelao aclara, xa despois da análise a
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fondo, algunha cousa que lle parece de importancia na reescritura deste texto axial de
William Shakespeare, antes de pechar a obra cun índice analítico de termos, outro
índice de autores citados e, finalmente, a bibliografía citada.
Cebreiro, María do, Fogar impronunciable. Poesía e pantasma, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Ensaio, n.º 67, marzo 2011, 216 pp. (ISBN: 978-84-9865-303-8).
Volume ensaístico de María do Cebreiro Rábade Villar (Santiago de Compostela,
1976), dedicado á memoria de Xoán González-Millán. Ábrese con citas, unha de Walter
Benjamin e outra de René Char, que falan sobre a memoria e a herdanza. Séguelle o
“Limiar”, no que se presenta o principal tema, que é a figura da pantasma entendida
como chave de acceso ao estudo das “conexións entre literatura, historia, pensamento
política e estética”. Neste senso, sinala que este traballo pretende estudar o significado
da aparición reiterada de espectros na poesía galega moderna. Por outro lado, asenta as
súas estratexias de análise e informa que a maior parte destes ensaios nacen de traballos
críticos previos (detallados ao final da obra na “Nota da autora”). Cun título vinculado á
obra de Samuel Beckett, Fogar impronunciable estrutúrase en dez capítulos. Alén
dunha primeiro achegamento ás fontes de reflexión do espectro como síntoma,
relacionado á súa función política e cultural, trátanse outras cuestións que teñen que ver
coa conexión entre literatura e política en Galicia; o testemuño como estímulo para a
reflexión histórico-literaria; o significado literario e sociopolítico que se atribúe a
determinadas escollas lingüísticas; os diversos discursos e posicións literarias; e a
cultura como resistencia. Concédeselle especial protagonismo á poesía de Rosalía de
Castro ao longo do libro, especialmente, nos capítulos III, “Rosalía de Castro ou a
produción do infinito”, e IV, “Para que precisamos o estranxeiro? O poder de Rosalía de
Castro a Sir John Moore”, dende a que se tratan temas como a sombra como figura da
estranxeira e a espectralidade como desafío identitario. Cómpre destacar que ademais
destas análises, que se apoian noutras fontes críticas, atópanse numerosas referencias
literarias clásicas (Shakespeare, Dante...) e de diversas autorías galegas contemporáneas
(María Mariño, Manuel Antonio, Álvaro Cunqueiro ou Chus Pato), que serven para
ofrecer apuntamentos sobre a relación entre poesía, voz e silencio, e a resistencia
poética “como contracción de forzas”, así como a espectralidade no proceso de
tradución e a posibilidade dunha historia inscrita nas coordenadas do presente. Péchase
cun breve epílogo, tamén da autora, quen apunta, entre outras cousas, que o libro foi
concibido nun momento distinto ao actual, cando o nacionalismo galego accedía “por
vez primeira ao goberno de Galicia”. Engádese, ao final, unha extensa bibliografía.
Recensións:
- A. M., “De cultura e pantasmas”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 2 abril 2011, p. 39.
Asegura que este libro estuda as implicacións políticas das figuras espectrais na poesía
galega, no que se pretende explicar o significado da aparición reiterada das pantasmas
na poesía galega moderna, ao tempo que o seu impacto na sociedade se foi diluíndo.
Tamén repasa brevemente a traxectoria literaria e ensaística de María do Cebreiro.
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- Román Raña, “Caudaloso pensar”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 374,
“Libros”, 26 maio 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 335, “Letras galegas”, 4 xuño
2012, p. 7.
Destaca que despois da lectura deste volume, comprobou que a súa autora é unha
vigorosa hermeneuta e que estamos perante unha obra de caudaloso pensar. Indica que
este estudo vai penetrando no mundo poético de Rosalía de Castro, de María Mariño ou
de Manuel Antonio e a propia autora destaca que cando a figura dunha pantasma
interfire na vida dos vivos adquire un estatuto “verdadeiramente perturbador”.
- Xavier Castro Rodríguez, “Espectros entre a restitución e a resistencia”, Galicia Hoxe,
“Hoxe Galicia”, “Couso e Arca”, 18 xuño 2011, p. 2.
Coméntase que o título deste volume posúe unha forte carga semántica e que o
conxunto achega novas formulacións e posicionamentos na significación de textos
poéticos e ensaísticos de autores galegos. Indícase que María do Cebreiro Rábade Villar
emprega un importante aparello crítico procedente da realidade doutras literaturas e que
pretende conxurar asuntos moi heteroxéneos debaixo dos cales subxacen as relacións
entre literatura e poder. Finalmente, sinálase que a verdadeira protagonista é Rosalía de
Castro, que conxuga os conceptos de resistencia, estranxeirismo, tensión vital,
identidade ou desposuimento histórico.
- Rebeca Baceiredo, “Identidade roubada”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 18,
“proPostas”, verán 2011, p. 25.
Fala de Fogar impronunciable, ensaio de María do Cebreiro Rábade Villar, que
reflexiona sobre a posibilidade de pensarse e tamén de observarse pensando. Sinala que
ese suxeito é a lírica galega, pero tamén a propia literatura galega e o sistema literario
galego. Apunta que hai un desprazamento con respecto á propia persoa que é a “chave
que nos leva ao espectro como figura representativa da nosa circunstancia”. Fai especial
fincapé no feito de que a análise da obra non pode “prescindir” de remisións ás
cirscunstancias políticas dos últimos anos, aludindo ás políticas culturais actuais. A
partir desta afirmación, explica por que a cultura galega non está normalizada, pois
afirma que “a nosa cultura aínda permanece espectral”.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 369,
“Libros”, 14 abril 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 328, “Letras en galego”, 16
abril 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que estuda as implicacións políticas dos espectros presentes na poesía galega.
Tamén se seleccionan Deus xogando aos dados (2011), de Fernando Méndez; Poesía
completa (2011), de Lois Pereiro, e O sol da tristeza. A figura do pai na obra de
Manuel Antonio (2011), de Fidel Vidal.
- C. P., “Analizo as pantasmas literarias de perda cultural”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “A pie de calle”, 9 xuño 2011, contracuberta.
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Infórmase da presentación de Fogar impronunciable. Poesía e pantasma na Libraría
Couceiro de Santiago de Compostela e indícase que é o segundo ensaio da súa autora.
- Daniel Salgado, “Os investigadores, por antigo que soe, intentamos ver a verdade”, El
País, “Galicia”, “Luces”, 10 xuño 2011, p. 11.
Co gallo da súa presentación na Libraría Couceiro reflexiónase sobre esta publicación
da que se afirma que é un ensaio sobre a figura reiterada da pantasma na poesía galega
moderna.
- Carlos Caneiro, “Continuar”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 421, “A outra
mirada”, “Club dandi”, 2 xullo 2011, p. 15.
Fai referencia á saída do prelo desta obra e recoméndase a súa lectura para os estudosos
da literatura galega.
- Iago Martínez, “A roda hidráulica da infamia segue a rodar en agosto”, Xornal de
Galicia, “Bóla extra”, 2 agosto 2011, pp. 34-35.
Recoméndase a lectura de diversas obras, entre elas a que agora nos ocupa.
- Daniel Salgado, “As dificultades de pensar á contra”, El País, “Galicia”, “Luces”, 25
novembro 2011, p. 8.
Dáse conta da publicación desta obra e indícase que está centrada na figura do
intelectual.
Cochón, Luís (ed., introd. e notas), Cartas de Ramón Cabanillas a Isidoro Millán en
modo de antífona, ilust. Virxilio, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro
Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, col. Cadernos Ramón Piñeiro
(Cadernos galegos de pensamento e cultura), n.º XVIII, xuño 2011, 157 pp. (ISBN: 97884-453-4999-1). u
Tras o limiar de Francisco Fernández Rei, Vicesecretario da Real Academia Galega, que
repasa a traxectoria literaria de Ramón Cabanillas (Cambados, 1876-1959) e achega
algunhas lembranzas relacionadas con Cambados, e mais do texto “A lúa no adro”, no
que se reproduce un fragmento pertencente a un discurso pronunciado no Colexio de
Pasantes en 1970 por Isidoro Millán González-Pardo (1922-2002) sobre Cabanillas, o
editor do volume, Luís Cochón, asina a súa “Introdución”. Nela achega múltiples
informacións sobre o ambiente familiar de Cambados, ademais de dar noticia de
diversos avatares nos últimos anos de vida de Ramón Cabanillas, e explica que o corpo
do epistolario que recolle transcorre dende o verán de 1948 até outubro de 1957 e
pertence ao xénero das epístolas familiares do ámbito privado, malia contextualizar a
vida e a obra do cambadés. A seguir inclúense as vinte e nove cartas enviadas por
Cabanillas a Isidoro Millán dende Samos, Madrid, Cambados e Baracaldo, nas cales
pode asistirse á decadencia física do poeta nos seus últimos anos de vida, aos seus
desexos de morrer na súa terra ou á súa entrada na RAE, á parte de dar conta de persoas
e novas pertencentes ao seu contexto vital. Conforman o “Apéndice” cartas de
Cabanillas a Elisa González Pardo Añino, a José Millán Millán, a Isidoro Millán
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Mariño, á súa filla Aurora e a Francisco Fernández del Riego; as misivas que
intercambiaron Francisco Fernández del Riego, Ramón Piñeiro e o abade mitrado de
Samos con Ramón Cabanillas; e outras entre Ramón Piñeiro e Isidoro Millán, Isidoro
Millán e Filgueira Valverde, José Núñez Búa e Isidoro Millán González-Pardo, e
Alejandro Millán Mon e Rosina Otero Abalo, Condesa viúva de Quirós. Na epígrafe
titulada “Epílogos”, achéganse dous textos inéditos en castelán concibidos e redactados
por Isidoro Millán: “En torno al Seminarium Linguae Gallaecae Investigandae” e “Para
la empresa de un gran diccionario gallego”. Pecha o volume un índice onomástico.
Recensións:
- X. L. Méndez Ferrín, “Querido Cabanillas”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 720, “No
fondo dos espellos”, 13 agosto 2011, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 344, 17 setembro
2011, contracuberta.
Coméntase que se trata dun libro conmovedor que contribúe decisivamente a definir a
idea de Ramón Cabanillas como o autor que máis afecto recibiu dos galegos do século
XX e realízase un repaso pola biografía do autor.
- Francisco Fernández Rei, “As cartas de Ramón Cabanillas a Isidoro Millán”, A Trabe
de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, n.º 87, tomo III, ano XXII,
“Publicacións”, xullo-agosto-setembro 2011, pp. 139-144.
Coméntase que o volume conta con ilustracións do pintor Virxilio e que reúne vinte e
nove cartas inéditas de Ramón Cabanillas a Isidoro Millán, acompañadas de abundantes
notas explicativas sobre persoas e obras citadas. Indícase que se complementan cun
apéndice que contén parte da correspondencia de Cabanillas a outras persoas e doutros
autores ao poeta ou a Isidoro Millán, xunto cun epílogo no que se reflexiona sobre a
necesidade de crear un Seminario para investigar a lingua galega e sobre a redacción
dun Gran Dicionario Galego, unha das fortes preocupacións de Cabanillas.
- X. L. Méndez Ferrín, “Sobre as orixes familiares de Ramón Cabanillas”, Faro de
Vigo, “El sábado”, n.º 726, “No fondo dos espellos”, 24 setembro 2011, p. 4/ La
Opinión, “Saberes”, n.º 348, “No fondo dos espellos”, 15 outubro 2011, contracuberta.
Coméntase que nesta obra Luís Cochón clarifica aspectos da vida de Ramón Cabanillas,
entre eles, a orixe da liña paterna, na que se atopa Emilia Pardo Bazán.
- X. L. Méndez Ferrín, “Cabanillas no corazón”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 727,
“No fondo dos espellos”, 1 outubro 2011, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 349, “No
fondo dos espellos”, 22 outubro 2011, contracuberta.
Indícase que esta obra abre vías novas de investigación na biografía de Ramón
Cabanillas. Saliéntase que a recompilación de textos privados serve para que o lectorado
se faga unha idea completa do poeta, das orixes e do tempo que lle tocou vivir.
Referencias varias:
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- Luís Cochón, “Antífona da cantiga”, A Trabe de Ouro. Publicación galega de
pensamento crítico, n.º 87, tomo III, ano XXII, “Crónica”, xullo-agosto-setembro 2011,
pp. 149-152.
Reprodúcese o texto lido por Luís Cochón na presentación desta obra o oito de xullo de
2011 no Pazo Torrado de Cambados. Nel realízase un breve repaso pola biografía de
Luís Cochón e de Isidoro Millán.
- L. R., “Presentan un libro sobre cartas de Cabanillas e inauguran una muestra de
Manolo Dimas”, Diario de Arousa, “Cambados”, 7 xullo 2011, p. 12.
Faise eco da presentación desta obra no Pazo de Torrado de Cambados.
- Olalla Tuñas, “A Xunta homenaxea aos ‘vates’ galegos de hoxe e de onte”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 1 setembro 2011, p. 42.
Coméntase a saída do prelo deste novo número dos Cadernos Ramón Piñeiro.
- Xosé Luís Méndez Ferrín, “Cabanillas en estampa”, La Opinión, “Saberes”, n.º 350,
“No fondo dos espellos”, 29 outubro 2011, contracuberta.
Realízase un repaso por certos aspectos da biografía de Ramón Cabanillas co motivo da
saída do prelo desta obra.
Dasilva, Xosé Manuel, Proceso e encarceramento de Ramón Piñeiro. 1946-1949,
epílogo de Xesús Alonso Montero, Vigo: Editorial Galaxia, col. Memoria, n.º 30, 2011,
301 pp. (ISBN: 978-84-9865-360-1).
Xosé Manuel Dasilva (Vilagarcía de Arousa, 1962), profesor na Facultade de Vigo,
achégase á figura de Ramón Piñeiro nun volume completo, no que se exhuma
documentación, se contextualiza e se interpreta para esclarecer un punto constantemente
embazado nas biografías de Ramón Piñeiro: o proceso que o levara ao cárcere. Ábrese o
libro cun “Limiar” no que o propio autor expón o propósito que enunciamos enriba,
pregúntase por que non se investigou antes, estando os documentos onde era esperábel
que estivesen. Xorden dúas hipóteses xustificativas: a primeira, a integridade das
persoas que chegaran a relatar o proceso; a segunda, a creación dunha sorte de lenda
negra sobre R. Piñeiro. A estrutura do libro divídese en dúas partes. A primeira parte
confórmana os tres primeiros capítulos, que presentan a causa xudicial e o expediente
penal expositivamente. En “I. Breve crónica dun misterio inexistente” explícase a
detención de Ramón Piñeiro “por realizar actividades subversivas” –en termos
xurídicos, “por rebelión”. Explícase tamén a influencia que a detención tivo para a
evolución do Partido Galeguista, preocupado pola intervención do domicilio en Madrid
–que compartía con Koldo Mitxelena–, onde se atopou propaganda ilegal. A noticia
chegou a Bos Aires e recibiu unha resposta crítica inmediata de Alfonso Daniel
Rodríguez Castelao, mentres a postura dos galeguistas do interior foi algo distinta.
Incídese tamén na vinculación entre o proceso a R. Piñeiro e as xestións de Piñeiro en
París nos meses anteriores. No capítulo “II. A causa xudicial”, explícase o consello de
guerra, con todos os elementos naturais do procedemento: “1. O atestado policial”, “2.
A instrución da causa” coa declaración xudicial de Piñeiro, “3. Os materiais incautados”
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como epístolas, informes dos encontros Galeuzca, resumos de prensa sobre o goberno
republicano no exilio…, “4. O consello de guerra” celebrado en 1947 en Alcalá de
Henares e “5. A sentenza” coa táboa de penas correspondente. O terceiro capítulo está
dedicado ao expediente penal. A segunda parte deste volume confórmana os dous
últimos capítulos. O capítulo cuarto recolle a transcrición de vinte e dous documentos
extraídos da causa xudicial (“IV. Documentos”), mentres o quinto se destina a “Fontes e
bibliografía”. O epílogo do libro, a cargo de Alonso Montero, está subdividido en
esclarecedoras epígrafes, que presentan as conclusións do estudoso tras a lectura do
volume e afondan, a modo de complemento do traballo de Xosé Manuel Dasilva, na
figura dos irmáns Rosón como valedores de Piñeiro dende a sombra. Un “Apéndice
gráfico”, coa reprodución fotográfica de corenta e cinco documentos procedentes da
mesma causa xudicial, completa e pon o feche a este libro, reforzando tamén coas
imaxes o desexo de claridade e traballo coas fontes do investigador.
Recensións:
- Xavier Castro Rodríguez, “Causa xudicial e condena a Ramón Piñeiro”, Galicia Hoxe,
“Hoxe Galicia”, “Couso e Arca”, 4 xuño 2011, p. 2.
Resalta que se botaba en falta este libro para clarificar o episodio da detención e
encarceramento de Ramón Piñeiro e comenta que Proceso e encarceramento de Ramón
Piñeiro: 1946-1949 presenta dous bloques: o primeiro no que se amosa a causa xudicial
e o seu expediente penal e o segundo no que temos un compendio de vinte e dous
documentos xunto cun apéndice fotográfico e de ilustracións que en conxunto nos
“permiten coñecer algo mellor” este episodio na vida de Ramón Piñeiro.
- X. L. Franco Grande, “Do proceso a Ramón Piñeiro”, La Voz de Galicia, “Culturas”,
n.º 419, “Letras en galego”, 18 xuño 2011, p. 13.
Indícase que o autor deste libro proba cumpridamente a importancia que tivo a
actividade clandestina de Ramón Piñeiro despois de rematada a guerra mundial.
Destácase que Proceso e encarceramento de Ramón Piñeiro: 1946-1949 é un volume
esclarecedor sobre a figura de Ramón Piñeiro, cunha contundente riqueza documental e
mais que presenta un epílogo ben informado do profesor Xesús Alonso Montero.
- Vicente Araguas, “Os presidios de Piñeiro”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
n.º 749, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 679,
“Libros”, p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 679, “Páxina literaria”, “Libros”, p.
30, 26 xuño 2011.
Sinala que este libro conta cun apéndice gráfico moi rechamante así como cun epílogo
didáctico a cargo de Xesús Alonso Montero. Destácase que Proceso e encarceramento
de Ramón Piñeiro: 1946-1949 inclúe as cartas escritas en clave por Ramón Piñeiro nas
que se pode comprobar o seu sentido do humor.
- Alfredo Iglesias Diéguez, “Tempo de cárcere”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
379, “Libros”, 30 xuño 2011, p. VII.
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Indícase que esta obra enche un baleiro informativo na biografía de Ramón Piñeiro,
clarexando un dos episodios máis sabidos e, ao mesmo tempo, máis descoñecidos da
súa vida e coméntanse algúns dos datos que achega o volume sobre o proceso e o
encarceramento de Ramón Piñeiro.
- Víctor Manuel Santidrián Arias, “Esclarecemento dun ‘misterio’ inexistente”, Grial.
Revista galega de cultura, n.º 192, Tomo XLIX, “O espello das letras”, outubro,
novembro e decembro 2011, pp. 117-118.
Coméntase que esta non é a primeira obra de Xosé Manuel Dasilva sobre Ramón
Piñeiro e que este volume ten como punto de partida o seu comisariado da exposición
Editar en galego baixo a censura franquista. A continuación, indícase que no primeiro
capítulo se realiza unha crítica das fontes que tratan sobre a caída e a prisión de Piñeiro
e que o segundo é un relato pormenorizado dos feitos recollidos na causa xudicial,
contrastando a versión oficial coa prensa da época ou coa literatura memorialística.
Faise referencia a que o terceiro capítulo recolle o expediente penal do líder galeguista e
o cuarto, unha escolma documental que reproduce en forma facsimilar algúns materiais
de arquivo. Finalmente, saliéntase que esta obra “clarexou definitivamente o
panorama”.
Referencias varias:
- C. P., “Un libro constata a versión de Piñeiro sobre o seu proceso e encarceramento”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 14 abril 2011, p. 44.
Alude a que esta obra clarexa definitivamente o polémico asunto do proceso e
encarceramento de Ramón Piñeiro.
- Dolores Vilavedra, “Ensaio para tempos anestésicos”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 13 maio 2011, p. 12.
Fálase da publicación de obras como Proceso e encarceramento de Ramón Piñeiro
(1946-1949) (2011), de Xosé Manuel Dasilva; Rosalía de Castro, estranxeira na súa
patria (2011), de Francisco Rodríguez e Vivir unha aventura irrepetíbel (2011), de
Mercedes Queixas. Cítanse tamén algúns dos volumes que foron xurdindo arredor da
homenaxe a Lois Pereiro no Día das Letras Galegas, isto é, Antoloxía poética, de Daniel
Salgado (Galaxia, 2011); a edición da Poesía completa, a cargo de Ana Acuña (Xerais,
2011); A palabra exacta. Biografía de Lois Pereiro, de Antón Lopo (Galaxia, 2011);
Lois Pereiro. Náufrago do paraíso, de Marcos Calveiro (Xerais, 2011); Lois Pereiro.
Vida e obra, de Iago Martínez (Xerais, 2011); ‘Dicionario’ Lois Pereiro, de María
Xesús Nogueira (tresCtres, 2011).
- Alfredo Conde, “Lavados de conciencia”, El Correo Gallego, “Opinión”, 26 xullo
2011, p. 4.
Faise referencia á recente publicación desta obra por Galaxia.
- Xosé Carlos Caneiro, “Gratas noticias”, La Voz de Galicia, “Culturas”, “A outra
mirada”, n.º 431, “Club dandi”, 10 setembro 2011, p. 15.
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Loa o ensaio Proceso e encarceramento de Ramón Piñeiro, de Xosé Manuel Dasilva, e
sinala que nunca se ofreceron tantos datos sobre a detención e a condena deste ilustre
galeguista. Menciona tamén a obra A Veiga é un tempo distinto, de Eva Moreda.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 384,
“Libros”, 22 setembro 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
ofrécese o seu contido. Tamén se seleccionan Vía secundaria (2011), de An Alfaya; A
gaivota/ O tío Vania (2011), de Antón Chékhov e Os Megatoxos e a cara oculta de Lúa
(2011), de Anxo Fariña.
Fernández Castro, Xosé Manuel, A obra dramática de Roberto Vidal Bolaño, Santiago
de Compostela: Edicións Laiovento/Xunta de Galicia, col. Ensaio, n.º 279, 2011, 591
pp. (ISBN Edicións Laiovento: 978-84-8487-207-8, ISBN Xunta de Galicia: 978-84453-5008-9). n
Comeza o volume con dedicatorias e agradecementos varios do autor, Xosé Manuel
Fernández Castro, para logo proseguir coa explicación do “Propósito” da obra, que
sintetiza unha tese de doutoramento con título homónimo na que se pretendía dar conta
dunha visión de conxunto da vida, obra e pensamento do escritor Roberto Vidal Bolaño,
pero centrándose no proxecto dramático e teatral titulado Agasallo de sombras. Ao
longo dos cinco capítulos que comprende a análise da obra preséntase unha
xustificación sobre a importancia do escritor no primeiro capítulo, unha clasificación e
catalogación da súa obra dramática no segundo, que no terceiro capítulo se converterá
nunha visión de conxunto, salientando o máis característico de cada obra. O quinto
capítulo afonda en diferentes aspectos da obra mencionada, dende estudos de prensa
relacionados coa estrea do drama até aspectos intertextuais e unha análise dramatolóxica
da obra. Para rematar, ofrécese una extensa biografía e un índice onomástico.
Recensións:
- Xosé Feixó, “Volume imprescindible”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 394,
“Libros”, 24 novembro 2011, p. VI.
Comenta que Xosé Manuel Fernández Castro se doutorou con este estudo sobre a vida e
a obra de Roberto Vidal Bolaño. Indica que encadra a importancia do autor, informa
sobre a súa carreira, cataloga e clasifica a súa obra, á vez que ofrece unha visión de
conxunto sobre ela; fai un amplo estudo sobre a peza Agasallo de sombras e finaliza coa
bibliografía. Salienta que se trata dun volume imprescindíbel para coñecer moitas claves
do teatro galego.
Referencias varias:
- Dolores Vilavedra, “Tempo de devalar”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 28 outubro 2011, p. 10.
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Entre outros asuntos, faise referencia á publicación desta síntese dunha tese de
doutoramento.
- Ramón Nicolás, “De Vidal Bolaño a Rosalía”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 439,
“Letras en galego”, 5 novembro 2011, p. 12.
Dáse conta da publicación desta obra, da que se sinala que se trata da síntese dunha tese
de doutoramento.
- Óscar Iglesias, “Último ‘western’ de Vidal Bolaño”, El País, “Galicia”, “Luces”, 16
decembro 2011, p. 8.
Coméntase que o volume inclúe un amplo estudo de Agasallo de sombras (1984), do
que se sinala que foi a primeira superprodución do teatro público galego.
- Ó. Iglesias, “O ‘suicidio’ de RVB”, El País, “Galicia”, “Luces”, 16 decembro 2011, p.
9.
Faise referencia aos paratextos incluídos en diferentes obras dramáticas de Roberto
Vidal Bolaño, nas que se mencionaba a situación do teatro e da literatura galega da súa
época.
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), Viaxes e construción do pensamento. Viaxes
e viaxeiros na Galiza anterior a 1936, A Coruña: Universidade da Coruña/ Fundación
Vicente Risco, 2011, 311 pp. (ISBN: 978-84-9749-506-6). u
Monografía coordinada por Carme Fernández Pérez-Sanjulián que acolle os artigos
resultantes das ponencias e os debates que tiveron lugar con motivo do curso de verán
“Viaxes e construción do pensamento: viaxes e viaxeiros na Galiza anterior a 1936”,
coordinado pola Universidade da Coruña e a Fundación Vicente Risco. Comeza cunha
introdución (pp. 7-13) a cargo da editora da obra, na que se presentan os obxectivos do
curso, destacando que se pretendía analizar a importancia que as viaxes, tanto as
interiores como as realizadas fóra do territorio galego, tiveron na formación das elites
intelectuais galegas de preguerra, ademais de estudar o papel que estes periplos
desempeñaron na elaboración do discurso identitario da Galicia do primeiro terzo do
século XX. A continuación insírense os traballos presentados a este curso. Son de
interese para este Informe os seguintes:
- Xosé Somoza Medina, “Lugares, paisaxes e territorios convertidos en palabras.
Páxinas de encontro entre literatura, xeografía e turismo”, pp. 15-28.
Coméntase que a xeografía e a literatura tiveron múltiples puntos de encontro ao longo
da Historia e que xa na Idade Media os libros de viaxes constituíron unha fonte de
coñecemento xeográfico, ademais de percibirse neles a proxección subxectiva dos
sentimentos sobre os lugares, paisaxes e territorios descritos polos seus autores. Entre os
exemplos de turismo literario que mesturan referencias literarias e xeográficas
menciónanse as visitas a Ourense seguindo o rastro do don Celidonio de O porco de pé
de Vicente Risco. Indícase finalmente que a evolución do turismo internacional ofrece
novas opcións para crear guías especializadas que combinen xeografía e literatura.
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- María López Sández, “A viaxe inacabada da literatura de viaxes: paradoxos,
cuestionamento e transformacións dun xénero”, pp. 29-42.
Comézase indicando que a finais do século XIX e principios do XX ten lugar a etapa de
culminación e inicio do declive da literatura de viaxes. A continuación, aplicando o
modelo de evolución xenérica de Jean-Marie Schaeffer, téntase explicar o que acontece
nesa época clave para contextualizar a incorporación deste xénero á literatura galega por
parte da Xeración Nós. Saliéntase que estes autores importaron intencionadamente o
xénero e que crearon textos entre o ensaio e a ficción, poñendo como exemplos
Pelerinaxes I (1929), de Ramón Otero Pedrayo; As cruces de pedra na Bretaña (1930),
de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e Mitteleuropa. Impresiós d’unha viaxe (1934),
de Vicente Risco. Coméntase que se tentaba que estas obras contribuísen á delimitación
do territorio, a presentar a paisaxe como primeiro trazo esencial da identidade galega e
estabelecer unha listaxe de elementos da cultura material e inmaterial representativos da
nación.
- Carlos F. Velasco Souto, “Literatura de Viagens e aprendizagem do outro”, pp. 43-55.
Téntase analizar como, fronte a unha literatura de viaxes relacionada coa expansión
colonial europea, o nacionalismo galego do primeiro terzo do século XX creou un
discurso alternativo baseado na viaxe como aprendizaxe a partir do coñecemento
intercultural. Coméntase que tanto as Pelerinaxes I de Ramón Otero Pedrayo como as
obras de Vicente Risco e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao son exemplos da volta á
viaxe como redescuberta da idiosincrasia propia.
- María Pilar García Negro, “A experiencia da viaxe e o intelectual de preguerra”, pp.
57-76.
Comézase distinguindo entre a viaxe forzosa motivada pola emigración e a voluntaria
levada a cabo polos intelectuais da época. Preséntanse como exemplos da anagnórise
que supón a volta ao lugar de orixe as obras de Vicente Risco, Alfonso Daniel
Rodríguez Castelao e Ramón Otero Pedrayo. Conclúese que a viaxe de Risco é de tipo
involutivo e xa se anuncia na súa produción anterior á guerra civil española, e a de
Castelao é ideolóxico-estética, seguindo a súa biografía e como espello da Galicia de
entreguerras. Indícase que a confluencia da viaxe forzosa e a voluntaria dende 1936 une
o mundo da emigración e o do exilio e que, fronte ao paradigma das viaxes dos
ilustrados europeos dos séculos XVIII e XIX (desprazamento dende a metrópole á
colonia), nos intelectuais galegos o periplo prodúcese á inversa, retornando co
sentimento e a conciencia nacionais reforzados. Destácase tamén o discurso de ingreso
no Seminario de Estudos Galegos de Ramón Vilar Ponte (“O sentimento nacionalista e
o internacionalismo”) e o camiño emprendido polo pensamento e a política galega
seguidores de Castelao e que ten como máximo expoñente a Ramón Piñeiro.
- Kathleen March, “A Galiza dos séculos XIX e XX: A ollada anglosaxona”, pp. 127145.
Coméntanse varios textos escritos por mulleres anglosaxonas que viaxaron á Galicia de
finais do século XIX e comezos do XX. Entre outros aspectos, sinálase que só merecen
sucintas consideracións para estas viaxeiras a fundación da Real Academia Galega
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(1905) e da Irmandade dos Amigos da Fala Galega (1916) e non se menciona que o
galego foi o medio de expresión cultural na Idade Media ou que a partir de 1875 medra
progresivamente a produción literaria en galego. Indícase que salientan o papel de
Rosalía de Castro como autora que capta a alma de Galicia, sen citar o seu papel no
Rexurdimento.
- Anxo Angueira, “A descuberta do país a través dos textos literarios”, pp. 167-177.
Comeza sinalando que a literatura en Galicia supón a descuberta sobre a nación negada
(lingüística, histórica, sociopolítica) e que, no aspecto xeográfico, utilizou a paisaxe
dende o Rexurdimento (exemplificado en Rosalía de Castro) dun modo dignificador.
Coméntase que, por outra banda, moitos autores asociaron a súa poética a unha paisaxe,
unha tradición medieval que chega até a actualidade, e cita como exemplos A Coruña de
Manuel Rivas en Os libros arden mal (2006).
- Francisco Salinas Portugal, “A experiencia da viaxe e a viaxe como experiencia
literaria”, pp. 179-187.
Preséntase a viaxe como experiencia individual que se reflicte na literatura a diferentes
niveis: como tema literario e como esquema de construción diexética. Ofrécense como
exemplos Arredor de si, de Ramón Otero Pedrayo e “Dedalus en Compostela”, de
Vicente Risco. Sinálase que para estes autores a viaxe serve para coñecer o país,
ademais de ser un instrumento de configuración do territorio, de xeito que se converte
nun método de descubrimento e de construción da nación.
- Alberto Allegue Leira, “Catro escollas para escribir Pelerinaxes I”, pp. 189-200.
Sinálase que o itinerario trazado por Ramón Otero Pedrayo para a súa obra Pelerinaxes
I marca distancias cos hábitos do turismo burgués da época e que a elección dun espazo
relixioso como meta subliñaba a importancia do catolicismo dentro do discurso
galeguista. Coméntase ademais que a elección do formato para relatar a peregrinaxe a
Teixido (libro de viaxes e non crónica xornalística) implicaba un menor lectorado
potencial e unha maior relevancia para o texto e que, así, acadaba unha maior
perdurabilidade para presentar unhas crenzas e un mundo rural como proba de que a
nación galega existía.
- José Mª Eguileta Franco, “Turistas, viaxeiros, investigadores e identidades”, pp. 201212.
Saliéntase o papel desempeñado polo Seminario de Estudos Galegos na construción do
discurso identitario dende a mirada do estudoso á hora de formar un grupo de
investigación galego que desenvolveu un intenso traballo de campo.
- Bieito Alonso Fernández, “A imaxe de Galiza na emigración”, pp. 213-223.
Partindo do catálogo de imaxes do país reformuladas entre as colectividades galegas
emigrantes a finais do século XIX e comezos do XX, coméntase, entre outras, as máis
ideoloxizadas, patrocinadas polos grupos vinculados ao galeguismo e nacionalismo.
Así, sinálase que dende Arxentina e, sobre todo, dende Cuba os rexionalistas
presentaban a imaxe dun territorio sometido a unha historia e a unha memoria que non
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lle eran propias e que esta vontade historicista se complementaba con alusións á
ineficacia gubernamental, a corrupción administrativa, o abandono secular e a
omnipotencia da Igrexa. Saliéntase que os grupos nacionalistas da Cuba dos anos vinte
presentaban un discurso máis radical no que se presentaba a Galicia como vítima do
poder central que padecía as consecuencias dunha deficiente estrutura económica e do
sistema caciquil. Finalmente, con respecto ao agrarismo rexionalista presente en
Arxentina, indícase que incide no caciquismo e na corrupción política.
- Uxío-Breogán Diéguez Cequiel, “A visión da Galiza desde a emigración: entre a
cuestión nacional e a asimilación identitaria a través de Galicia Moderna, Centro
Gallego e Terra (1885-1923)”, pp. 225-236.
Reflíctese a visión de Galicia que tiñan os emigrados a través dos periódicos Galicia
Moderna, Centro Gallego e Terra. Do primeiro destácase que recibe as louvanzas de
Eduardo Pondal pola súa actitude patriótica. Con respecto a Centro Gallego, coméntase
que nel se publicou o poema de Valentín Lamas Carvajal “Deus Fratesque Gallaecia”
nun momento no que comezaba a tomar pulo o sentir nacionalista galego e que, na
mesma páxina onde figuraba esta composición, aparecía un texto no que se louvaba a
creación das Irmandades da Fala. Finalmente, de Terra saliéntase que nace no seo da
Irmandade Nazonalista Galega de Bos Aires e que, polo tanto, reflicte o ideario da
organización.
- Camiño Noia, “A viaxe de estudos de Castelao a Europa”, pp. 237-249.
Logo dunha breve introdución sobre as características dos libros de viaxes, nárranse as
circunstancias nas que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao realiza a viaxe para estudar
arte en tres países da Europa Central. A continuación analízase a publicación do Diario
escrito polo autor en 1921 e o seu carácter de texto confidencial que descobre, ademais,
a súa escasa formación teórica sobre os movementos artísticos da época. Finalmente,
compárase o texto escrito por Castelao en Bruxas coa crónica xornalística sobre a
mesma cidade realizada por Alejo Carpentier.
- Luís Martínez-Risco Daviña, “Lecturas dunha viaxe á Alemaña”, pp. 251-256.
Coméntase que en 1933 Vicente Risco viaxa a Berlín cunha bolsa de estudos da Junta
de Ampliación de Estudios para estudar folclore. Indícase que a estadía na capital alemá
permítelle ser testemuña da situación social, política e cultural deste país e que as
vivencias deste periplo se publicaron na revista Nós e logo como libro (Mitteleuropa) en
1933.
- Arturo Casas, “Abstracción e mito. Traxectos de Rafael Dieste por tres continentes e
dúas guerras” (1917-1936), pp. 257-275.
Comézase sinalando que na produción de Rafael Dieste non se dá un correlato entre as
vivencias da viaxe e o mundo referido nas obras, malia ser un dos escritores da súa
xeración que máis viaxou. Indícase que percorreu América, África e Europa e que
participou nas Misións Pedagóxicas e que, aínda que non relatou directamente estes
periplos, integrounos na súa obra mediante o recurso ao mito e a diversos
procedementos de abstracción formal. Menciónase como exemplo A fiestra valdeira, da
que se salienta que supón a posta en práctica destes recursos a propósito de
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determinados debates estéticos, culturais e sociais nos que participou o autor nos anos
vinte.
- Marga Romero, “Viaxar para aprender. Os novos e a súa formación: Lois Tobío”, pp.
277-293.
Reflexiónase sobre a importancia das viaxes na vida e na formación intelectual de Lois
Tobío antes de 1936, especialmente as realizadas por Galicia na infancia ou como
colaborador co Seminario de Estudos Galegos, a realizada a Alemaña en 1929 como
universitario e as primeiras como membro do corpo diplomático.
Forcadela, Manuel e Camiño Noia (coords.), Cara a unha poética feminista.
Homenaxe a María Xosé Queizán, Vigo: Editorial Galaxia, col. Edición Literaria,
Alternativas, marzo 2011, 320 pp. (ISBN: 978-84-9914-232-6).
Monográfico sobre a obra e o pensamento de María Xosé Queizán (Vigo, 1939) que se
abre cun limiar, asinado polos coordinadores do volume, Manuel Forcadela e Camiño
Noia, os cales manifestan que alén de ser unha homenaxe á escritora, queren amosarlle
o seu “afecto” e a súa “empatía”, dialogando coa súa obra literaria e coa súa posición
feminista. Os estudos, que se acompañan de abundantes fotografías da homenaxeada en
diversas etapas da súa vida, divídense en tres apartados “Estudos de crítica”, “Biobibliografía, entrevistas” e “Testemuñas e homenaxes”. Acóllense os seguintes
traballos:
- Carmen Adán e Mercedes Oliveira, “A barba das mulleres a dificultade do logos
feminino”, pp. 15-27.
Repara en diferentes cuestións que se albiscan na obra de Mª Xosé Queizán e que se
recollen no seu último ensaio, Anti-natura, no que se “debulla a orixe política da
redución das mulleres á natureza”. Neste senso, sinálase como se cuestiona a natureza,
que vai máis alá da femia da especie, ao tempo que se interna nas dúas esferas: a muller
no espazo público e no espazo privado. Sinálase que outros dos temas da súa obra son
aqueles que teñen que ver coa defensa que fai da ciencia como espazo de liberdade, o
modo de combater o esencialismo ou a problemática da identificación da sexualidade
como apropiación do corpo.
- María Xosé Agra Romero, “Dun salto con rabia pillei a fouciña’. Da cólera e a
xustiza”, pp. 29-45.
Analiza de que maneira o materialismo e o racionalismo do pensamento de Queizán
están ao servizo da xustiza e da igualdade. Para tal fin, comeza facendo unha serie de
reflexións sobre a ira contida no seu poemario Cólera (2007). Neste senso, repárase na
lectura que fai a escritora do poema “A xustiza pola man”, de Rosalía de Castro, en loita
pola xustiza social e política e pola igualdade. Tamén entende a cólera como unha sorte
de facer memoria, que ten como necesidade revisitar os mitos e as ficcións patriarcais
(para o que se detén en obras da literatura universal que teñen como protagonista a
Clitemnestra).
- Mónica Bar Cendón, “Ousadías sexuais na escrita de María Xosé Queizán”, pp. 47-53.
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Reflexión sobre o erotismo na obra de María Xosé Queizán, quen considera “pioneira
en afrontar o tema da sexualidade desde unha ollada feminista”. Recolle fragmentos de
obras súas pertencentes a diferentes xéneros, reparando en cuestións como a
sensualidade, o discurso amatorio, a escravitude sexual etc., que teñen como fin a
denuncia, a saída do “terreo do tabú”, a visibilización das mulleres ou a derrogación do
xénero “sobreentendido”.
- María Teresa Bermúdez Montes, “As poutas da censura sobre A orella no buraco”,
pp. 57-70.
Pon o foco de atención en A orella no buraco (1965), que viu a luz en plena ditadura
franquista, de modo que se centra no tratamento que a censura lle deu a esta novela.
Inicia cuns apuntamentos sobre que é o que se entende por censura, para pasar logo a
falar da censura franquista e dar conta da súa organización e control. Finalmente,
afóndase en como afectou á nomeada obra, deténdose no “expediente de autorización de
publicación”, comentando os fragmentos que tiveron que ser suprimidos, que se
destacan como “xuízos de valor” opostos á “doutrina oficial”. Chámase a atención sobre
o feito de que a censura non puxo “reparo ningún” respecto a outros temas e reflexiona
sobre a temática propia da “nova narrativa galega”, producida baixo a ameaza da
censura.
- Carlos L. Bernárdez, “O verán de 36 de Maruja Mallo e as súas ‘arquitecturas
humanas”, pp. 73-78.
Analízase a obra pictórica de Maruja Mallo durante o período que vai do verán de 1936
até comezos de 1937, momento no que se embarca para América. Xustifica o autor por
que esta etapa é decisiva e fundamental para “a evolución do seu estilo”. Alén diso,
concédelle especial atención á coincidencia da súa pintura en temas e en certos aspectos
coas composicións doutro galego, o fotógrafo José Súarez.
- Olga Castro Vázquez, “Feminismo nacionalista nunha nación patriarcal: análise da
proposta e da recepción crítica á obra de Queizán”, pp. 81-108.
Explora de que maneira interactúan as identidades de xénero e as identidades nacionais
no pensamento e obra de Queizán. En primeiro lugar, contextualiza o espazo das
identidades de xénero na identidade nacional(lista) para, posteriormente, analizar a
proposta da escritora que pon o “dedo na chaga”, facendo unha reconstrución da nación
dende o feminismo, a través dun activismo político, intelectual e literario. Por outro
lado, sométese a exame a recepción que esta proposta feminista tivo por parte da crítica
política, intelectual e literaria nacionalista que se entende “clave para comprender a
evolución das formulacións da autora”, así como a súa postura no tempo presente.
- Vanessa Cerqueira Ogando, “A muller galega: alter ego de Mª Xosé Queizán”, pp.
111-129.
Opina que tanto a identidade feminina como a identidade nacional é o “eixo
fundamental” que dá unidade ao labor creativo e ensaístico de Queizán. Así, realízase
unha reflexión sobre a figura da “muller galega” nas obras: A muller en Galicia (1977) e
Recuperemos as mans (1980). Logo de reparar no pensamento da escritora nestes dous
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traballos ensaísticos, analiza os presupostos ideolóxicos na novela Amantia (1980).
Deste modo, tamén observa certos paralelismos entre a propia autora e Amantia, a
protagonista, ao viviren nun momento histórico “en construción”, defendendo un
determinado modelo de muller.
- Mercedes Expósito García, “Simone de Beauvoir nas marxes da literatura e a
filosofía”, pp. 131-145.
Fai unha lectura das principais obras de Simone de Beauvoir e desenvolve diversas
reflexións que teñen a ver co mito do Eterno Feminino ou con certas construcións de
subxectividades (identidade home-muller, maiormente) que non deixan de ser
“condicións imaxinarias de vida”.
- Manuel Forcadela, “República e delirio na obra poética de María Xosé Queizán”, pp.
147-161.
Sinala o serodio da vocación poética da autora debido á elaboración “dun discurso
poético propio” e indica que os seus traballos poéticos hainos que ler á luz doutros
traballos noutros xéneros. No conxunto de poemarios, observa que hai un
desprazamento “moi significativo” dende o Eu ao Outro e dende o presente ao pasado.
Vai reparando nos seus poemarios, especialmente no primeiro, Metáfora da metáfora
(1991), afondando nos temas de cada un deles (a primacía sobre a estética, o equilibrio
entre escrita e pensamento...), onde a poeta xoga a facer filosofía coa poesía e exprime
“por medio da palabra poética o que acaso debera figurar noutro medio escrito”.
- Anxos García Fonte, “A paixón segundo Mª Xosé Queizán e Clarice Lispector”, pp.
163-176.
Analiza dende unha perspectiva comparatista, a construción da identidade feminina e a
súa subxectividade a través da traxectoria de Charo Santoro, unha personaxe da novela
Ten o seu punto a fresca rosa, de M. X. Queizán, en contraste co tratamento que recibe
este tema na novela A paixão sgundo G. H., de Clarice Lispector. Tendo como
obxectivo principal a obra de Queizán, a través do comentario de diferentes pasaxes
destas dúas obras, repárase na visión do xénero de carácter construtivista, na
importancia de certos espazos como metáfora (o “cuarto interior”), na experiencia
feminina do corpo como “eixo primordial” ou na denuncia e posición política de ambos
os textos.
- Helena González Fernández, “Que foi de antígona? Que foi da revolución?”, pp. 179193.
Repara no dobre camiño que hai na obra de Queizán, o da creación e o do pensamento,
e sinala que o seu didactismo explica a necesidade dunha escrita caracterizada “pola
reiteración e reformulación das súas ideas”. Por outro lado, faise mención ao “silencio”
co que moitos dos seus traballos foron recibidos pola crítica e a sociedade galega.
Obsérvase que o reforzo do seu papel de escritora consciente mudou dende os primeiros
libros de ensaio, amosando co tempo unha evolución cara a un feminismo “racional e
ilustrado”. Nunha última epígrafe, reflexiónase sobre o proceso de debilitamento no
sistema patriarcal e sobre a revisión que neste senso fai Queizán en ensaios como Anti
natura (2008).
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- Camiño Noia, “A regulación da prostitución a fins do século XV”, pp. 195-205.
Refírese aos principios da sociedade patriarcal polos que a prostitución se converte “nun
mal necesario” que é “preciso controlar”. Ademais de facer un percorrido histórico pola
visión da práctica deste exercicio, sinala que Queizán non admite a prostitución por
“razóns humanitarias”. Destaca a súa postura en defensa da abolición desta
problemática, á que xa lle ten dedicados traballos nas páxinas da revista Festa da
palabra silenciada. Ademais de comentar a opinión de pensadoras e de pensadores
ilustres sobre a cuestión, reprodúcese un documento de 1493 que fala sobre a regulación
da prostitución e amosa que eran os homes os que obtiñan beneficios da prostitución.
- Susana Reisz Lehman, “Daquelas que cantan-... sin miramentos: María Xosé Queizán
ou o amor á disonancia”, pp. 207-217.
Considera que a voz de Queizán articula “como poucas” os conflitos de xénero actuais e
sinala que é representativa dunha pluralidade de voces femininas emerxentes e dun
“conxunto de proxectos estético-políticos en estado de xestación”. Xa que logo, céntrase
na análise aos tres libros de poesía que até o de agora ten publicado a escritora:
Metáfora da metáfora (1991), Espertar das amantes (1993) e Fóra de min (1994), onde
levou a cabo un proxecto de deconstruír a interpretación conservadora e sentimentalista
de Galicia.
- Marga Rodríguez Marcuño, “Voces en rede para unha revista en festa”, pp. 219-226.
Refírese á revista Festa da Palabra Silenciada e aos seus inicios colaborando na
devandita publicación, da que Queizán é fundadora, e que comezou a súa andadura en
1983. Centra a atención nalgúns números, detallando os temas que trataron e as persoas
vinculadas coa revista que publican ou publicaron os seus respectivos traballos
- John Thompson, “Feminismo e nacionalismo: as perspectivas teóricas de María Xosé
Queizán”, pp. 229-240.
Céntrase nas tensións entre o pensamento feminista e o pensamento nacionalista,
analizando as perspectivas teóricas de María Xosé Queizán. Comeza por facer unha
contextualización do pensamento da escritora e da teoría feminista que asenta o seu
discurso nacionalista “a nivel internacional”. Ademais, ofrece unha serie de
explicacións sobre as teses feministas-nacionalistas de Queizán.
- Marta Villar López, “Novamente coa cuestión de mulleres”, pp. 243-261.
Ofrece unha serie de reflexións sobre o discurso feminista na sociedade
hiperglobalizada, apoiado nas teorías que deveñen da posmodernidade e dos seus
máximos representantes, co fin de analizar se é posíbel o discurso crítico e en que
sentido afecta á teoría feminista a tradición filosófica.
- Vanessa Cerqueira Ogando, “Biografía de María Xosé Queizán Vilas”, pp. 257-261, e
“Bibliografía de e sobre María Xosé Queizán”, pp. 263-276.
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Ademais de ofrecer datos biográficos de Queizán, algúns dos cales foron revisados e
proporcionados pola propia escritora, engádese unha bibliografía que recolle todos os
escritos de e sobre María Xosé Queizán dende os seus inicios literarios até o ano 2009.
- Marga do Val, “María Xosé Queizán en primeira persoa”, pp. 279-291.
Achega da traxectoria de Queizán como escritora, co fin de convidar o lectorado a
“mergullarse na súa obra”. Distribuídos en tres apartados diferentes, comézase cunha
“Entrevista” que parte das súas colaboracións na prensa e doutras cuestións como a súa
estadía en París, a Nova Narrativa Galega e de obras ensaísticas. Séguelle o apartado
“Relacións intelectuais”, no que se escolleron vinte e sete nomes que se lle presentan á
autora para que dea o seu punto de vista e que teñen “o don do inmediato”. Finalmente,
atópase “a chave das palabras”, no que, da mesma maneira, se lle presentan cincuenta e
dúas palabras para que defina co fin de evidenciar o pensamento e a concepción do
mundo de Queizán.
- John Thompson, “Entrevista con María Xosé Queizán”, pp. 293-295.
Conversa na que María Xosé Queizán define a súa postura nacionalista e sinala que non
milita en ningún partido e que mantén a súa “independencia” sempre. Opina que as
posicións do PsdeG son máis progresistas que as do BNG, entre outras cuestións
vinculadas coas posturas reaccionarias de certos grupos como Galicia Bilingüe.
- Alfonso Becerra de Becerreá, “Das nosas neuras”, pp. 301-303.
Comeza falando da primeira vez que falou con Queizán e de como se aproximou á súa
obra até que a súa relación se foi facendo cada vez máis “achegada e intensa”. Destaca
fundamentalmente a súa personalidade poliédrica e comenta a preparación (outono de
2009) da estrea da primeira obra de Queizán que se pon en escena Neuras, de Ónfalo
Teatro, compañía de quen asina o artigo.
- Beatriz García, “Agradecemento”, pp. 305.
Agradécelle á homenaxeada os coñecementos compartidos, valorando especialmente a
súa conciencia feminista.
- Carmen Panero, “Decálogo de gratitude a Mª Xosé Queizán, ilustre polígrafa, querida
amiga”, pp. 307.
Ao xeito de decálogo, agradécelle á escritora unha serie de cuestións, como é a loita
feminista, a súa agudeza na escrita, as súas escritoras “imprescindibles” ou a súa
tolerancia que propugna o diálogo das mulleres.
- Yashmina Shawki, “De camiño con María Xosé Queizán”, pp. 309-313.
Presume de amizade con Queizán, malia coñecérense de hai “poucos anos”. Sinala que
lle permitiu “abrir os ollos a unha forma diferente de ver a paisaxe social”, así como
compartir conversas para tomar conciencia de certos temas da loita feminista. Por outro
lado, confesa que viviu “sen ser consciente” a transición do modelo na década dos anos
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setenta e oitenta, e repara nas mudanzas do seu espírito vagando entre Oriente e
Occidente, até transformarse nunha feminista “actuante aínda que non militante”.
Recensións:
- Iolanda Martínez Suárez, “María Xosé Queizán: da cadeira de proscrita á de
homenaxeada”, Festa da palabra silenciada (Publicación Galega Feminista), n.º 27,
“Actualidade”, 2011, pp. 166-169.
Coméntase que esta obra é un ensaio polifónico no que un conxunto de voces de longas
traxectorias académicas e profesionais estabelecen un diálogo coa obra de María Xosé
Queizán como recoñecemento a unha autora “prolífica e pioneira outrora silenciada pola
crítica literaria galega”. Indícase que se amosa a evolución literaria e discursiva de
Queizán dende a publicación da súa primeira novela, A orella no buraco (1965) até a
publicación do seu último ensaio, Antinatura (2008), e que se realiza a función de
crítica bibliográfica e discursiva, con matices biográficos. Saliéntase que o feminismo é
o fío condutor da maioría dos artigos e dáse conta dalgún dos aspectos que se tratan: o
tema da maternidade ou o da sexualidade. Menciónase que outras contribucións abordan
o amor pola nación e pola lingua propias presentes na produción de Queizán.
Finalmente, dáse conta doutros aspectos tratados como a análise da súa obra poética ou
a súa traxetoria na revista Festa da palabra silenciada e recoméndase a súa lectura por
ser un recoñecemento serodio imprescindíbel a esta autora.
- Ramón Nicolás, “María Xosé Queizán en estado puro”, La Voz de Galicia, “Culturas”,
n.º 415, “Letras en Galego”, 21 maio 2011, p. 12.
Indícase que este volume é unha homenaxe á traxectoria vital e literaria de María Xosé
Queizán que acolle dezaseis artigos teóricos, unha ampla biografía e bibliografía, dúas
entrevistas e varias homenaxes e agradecementos. Finalmente, realízase un repaso polos
puntos fundamentais da súa proposta ideolóxica, cualificada de feminismo racionalista.
- Rocío Moar Quintela, “Dicir Queizán”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 379,
“Libros”, 30 xuño 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 339, “Letras galegas”, 9
xullo 2011, p. 7.
Faise eco da obra Cara a unha poética feminista, onde se expón a traxectoria vital e
literaria de María Xosé Queizán, nun volume coordinado por Manuel Forcadela e
Camiño Noia, que salientan o obxectivo da autora: concienciar e mobilizar as mulleres
contra a manipulación do Patriarcado e do Capitalismo.
- Iolanda Martínez Suárez, “A voz e os seus ecos”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 18,
“proPostas”, verán 2011, p. 24.
Analiza este ensaio, coordinado por Manuel Forcadela e Camiño Noia, e no que se
homenaxea a escritora viguesa analizando as “diferentes caras dunha obra poliédrica”,
que vai debullando o discurso feminista e nacionalista de Queizán. Destaca a abundante
intertextualidade que hai nas diversas contribucións teórico-críticas dos autores e das
autoras partícipes no volume. Repara en que queda o seu último ensaio sen mención
ningunha, e que leva por título Mary Wollstonecraft Shelley e a súa criatura artificial
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(2011), do que se especifica o contido e que vén continuar o labor de visibilizar
sinaturas de mulleres feministas, conferíndolle unha “radical actualidade ao texto”.
Considera que o ensaio mantén o pulso de comezo a fin coa axuda dun recurso “moi
cervantino”, como é o feito de inserir microrrelatos sobre outros personaxes históricos,
que teñen como finalidade “animar ao lectorado a turrar do fío”.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 372,
“Libros”, 12 maio 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 332, “Letras en galego”, 14
maio 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que pretende ser un diálogo coa obra literaria da homenaxeada e coa súa
posición feminista. Tamén se seleccionan A sombra dos teus soños (2011), de Anxo A.
Rei Ballesteros; Lois Pereiro. Vida e obra (2011), de Iago Martínez e Animal Abismo
(2010), de Diana Varela Puñal.
- Mar Mato, “Más de 20 estudiosos homenajean a la poeta María Xosé Queizán en un
libro”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 27 maio 2011, p. 45.
Di que esta obra é unha iniciativa da Universidade de Vigo, que se presentará no
Auditorio do Mar de Vigo e que foi coordinada por Camiño Noia e Manuel Forcadela.
- Mar Mato, “Queizán: ‘Estoy bien instalada en mi silla de proscrita”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 28 maio 2011, p. 50.
Faise referencia ao acto de homenaxe a María Xosé Queizán no que se presentou a obra
Cara unha poética feminista. Homenaxe a María Xosé Queizán, que agrupa máis de
vinte traballos de investigación e de amizades que resaltan o punto de vista filosófico, a
prosa e a poesía da autora. Ademais reclamouse que a Real Academia Galega acolla a
Queizán como unha das súas académicas.
- Manuel Bragado, “Escritora María Xosé Queizán”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo
de Granada”, 29 maio 2011, p. 28.
Coméntase a presentación desta obra no Auditorio do Mar de Vigo.
- A. M., “Tributo a María Xosé Queizán”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 4 xuño 2011, p.
39.
Breve nota da publicación desta obra, que é cualificada como homenaxe á escritora
María Xosé Queizán.
Fra López, Patricia (ed.), Edith Wharton. Back to Compostela / Regreso a Compostela.
The Woman, the Writer, the Way. Edith Wharton and the Way to St. James / La mujer,
la escritora, el Camino. Edith Wharton y el Camino de Santiago / A muller, a escritora,
o Camiño. Edith Wharton e o Camiño de Santiago, introdución, transcrición, tradución
e edición literaria Patricia Fra López, textos en inglés, castelán e galego, Santiago de
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Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e
Intercambio Científico/Xunta de Galicia. Secretaría Xeral da Igualdade, setembro 2011,
196 pp. (ISBN: 978-84-9887-721-2). u
Patricia Fra presenta na “Introdución” un achegamento á vida e á obra da escritora
norteamericana Edith Warton (1862-1937), facendo fincapé no feito de que fixo o
Camiño de Santiago en dúas ocasións: a primeira en 1925 e a segunda en 1928, e deixou
constancia escrita das súas viaxes. Apunta que os dous textos que se recuperan neste
libro, “Derradeira viaxe e España con W[alter]. España, 1925”, tamén coñecido como
“Diario de España”, e o ensaio inacabado “Regreso a Compostela” resultan esenciais
para entender a relación da escritora con España. Sinala tamén que a escritora utilizou
para planificar a súa viaxe polo Camiño de Santiago a guía de viaxe de Georgiana
Goddard King, The Way of St. James (1920), e a obra de A. K. Porter, Romanesque
Sculpture in the Pilgrimage Roads (1923), e que achega numerosos comentarios que
demostran o seu carácter de viaxeira culta e de muller pioneira, pois as súas abundantes
descricións poden ser consideradas unha fonte histórico-artística tanto do Camiño de
Santiago como da imaxe de España nos anos vinte. A seguir ofrécese a reprodución
facsimilar de ambos os textos acompañados de notas aclaratorias e da transcrición ao
inglés, e traducidos ao castelán e ao galego, nunha edición que incorpora ademais
material gráfico composto por postais dos anos 1925-1930 e fotografías actuais que
tratan de ilustrar o que Wharton puido visitar ao longo das súas viaxes.
Referencias varias:
- Margarito Flowers, “De cómo Edith Wharton adoró Compostela”, El Correo Gallego,
“Gente”, 4 outubro 2011, p. 56.
Dáse conta da presentación desta obra no salón reitoral de San Xerome, en Santiago de
Compostela.
Fundación Vicente Risco, Francisco Fernández del Riego. Cartas a Vicente Risco,
introd. Arturo Lezcano Fernández, Allariz: Fundación Vicente Risco, 2011, 25 pp. (DL:
C 1542-2011). u
Logo dun pequeno texto, a xeito de introdución, sobre a figura de Francisco Fernández
del Riego a cargo de Arturo Lezcano Fernández, recóllense seis cartas deste persoeiro a
Vicente Risco. En canto aos contidos que interesan a este Informe, trátanse asuntos
como a edición de Leria en Galaxia e a retribución que recibiría por ela, ao tempo que
se comenta que tamén se lle pagara polas súas publicacións a Xosé María Álvarez
Blázquez e Álvaro Cunqueiro. Menciónanse outras obras de Risco como a peza
dramática A Coutada e propón a preparación dun tomo de contos populares e que lle
envíe as súas últimas monografías publicadas. Fálase tamén de que Fernández del Riego
pensa basear o seu discurso de ingreso na Real Academia Galega no pensamento de
Risco sobre a cultura galega. Entre carta e carta intercálanse fotos de Francisco
Fernández del Riego.
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Gey, Carlos (coord.), Cadro Artístico Airiños. 1933 -75 aniversario- 2008, Noia:
Minergraf, 2011, 152 pp. (ISBN: 978-84-614-5589-8).
Con motivo do setenta e cinco aniversario do Grupo de Teatro Airiños, publícase este
volume que recolle a historia desta singular experiencia teatral, na que teñen participado
boa parte dos veciños da parroquia de Asados (Rianxo) ao longo de catro xeracións.
Despois de aludirse aos antecedentes, refírese a súa creación no Nadal de 1933 ao
abeiro do Centro Galeguista e apúntase que a primeira obra que representaron foi o
sainete lírico, A retirada de Napoleón, de Xabier Prado Rodríguez, “Lameiro”. Co
inicio da guerra, indícase que as súas actividades teatrais e políticas se paralizaron até
que un dos rapaces actores da primeira época, Ramón Pimentel Castaño, se puxo ao
fronte da primeira agrupación teatral de Galicia de vida máis longa. Non obstante, o
compromiso da agrupación coa súa terra e a súa lingua provocou que as altas instancias
de goberno durante a ditadura se incomodasen coas xentes de Airiños “por esa manía de
dar obras en gallego, difíciles de leer y de entender” (p. 65). Tras a instauración da
democracia, en 1981, integrouse no Centro Cultural Simón Varela de Dubra e
multiplicou o campo de actividades, chegando a montar dous espectáculos por ano,
ademais de poñer en marcha en 1982 o Grupo Infantil, co que comparten ensaios e
escenarios no local da sociedade. Ao longo deste percorrido, cítanse todas as pezas
dramáticas que representou, entre as que cómpre citar A fiestra valdeira, de Rafael
Dieste e Os vellos non deben de namorarse, de Castelao, das que se achega información
relativa ao seu contido, reparto, lugares de representación etc. Así mesmo, faise eco das
múltiples iniciativas nas que Airiños participou a prol da cultura galega: unha xornada
artística, literaria e musical para cooperar na restauración da Casa Museo de Rosalía, o
acto en memoria de Faustino Rey Romero, o Centenario do nacemento de Castealo e
Manuel Antonio, a Semana do Teatro do Pobo de Rianxo etc. Compleméntase todo isto
con múltiples fotografías, manuscritos, carteis, programas, libretos, crónicas, notas de
prensa etc. recollidas nunha coidada edición, que foi recoñecida co galardón Anuaria
2009.
González, Xosé Manuel, Entre hortas e portas: lembranza e efusión lucense, pról. Xosé
Miranda, Lugo: Ediciones Tris Tram, 2011, 215 pp. (ISBN: 978-84-893-7790-5).
Colección de artigos de Xosé Manuel González (Lugo, 1946) que dá comezo cun
paratexto en forma de prólogo firmado por Xosé Miranda, intitulado “Hortas, portas e
liortas” (pp. 9-16), no que, a través dun correlato persoal, introduce o seu propio
testemuño do mesmo espazo e tempos vividos polo autor. Explica ademais que o autor
escribe sobre un Lugo que tan só existe na memoria das xentes da súa idade e engade
que dita obra podería incluírse nunha triloxía xunto con Cousas de Lugo, de Abel
Vilela, e Cartafolio de Lugo, de Ánxel Fole. A continuación, ofrécese unha
presentación do propio autor intitulada “Unha explicación previa” (pp. 17-18), na que
comenta que estes relatos foron difundidos na rede mediante entrega semanal dende o
dezaseis de xuño de 2007 até o un de febreiro de 2008, no blog de Marcos Valcárcel
“As uvas na solaina”. De seguido dá comezo a obra en si que a modo de crónica recolle
as lembranzas do autor nunha especie de rememoración subxectiva; é dicir, a través da
memoria da infancia lembra o Lugo dos anos sesenta e setenta, mais dende un punto de
vista sempre subxectivo. O libro divídese en dúas partes: “Treito das dez portas e a
outra” (pp. 21-65) e “Escenas e episodios” (pp. 64-162). A través de ditas páxinas
recolle diferentes episodios da súa vida relacionados coa Muralla, o Breogán, o Club
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Deportivo de Lugo, o Recreo, ditos e contos lugueses, a rúa Ourense, o parque Rosalía,
o Colexio Fingoi, as Festas do San Froilán, etcétera. Finalmente, remata cunha epígrafe
intitulada “Índices” (pp. 163-211), no que se recollen lugares que xa non hai, cambiaron
ou o topónimo pode confundir e outro que inclúe nomes de persoas e grupos e,
principalmente, nomes de lugares.
Referencias varias:
- Sabela Corbelle, “Máis hortas que portas”, El Progreso, “Lugo”, 26 maio 2011, p. 9.
Anúnciase a publicación desta obra e sinálase que parte da participación do autor no
blog “As uvas na solaina”.
González Fernández, Helena e Isabel Clúa (eds.), Máxima audiencia. Cultura popular
y género, Barcelona: Centre Dona i Literatura, serie Mujeres y Culturas, 2011, 197 pp.
(ISBN: 978-84-9888-335-0). u
Volume no que se recolle unha serie de traballos sobre a escrita feminina e que se inicia
cunha presentación das editoras na que, baixo o título de “El género que se inscribe en
la cultura popular”, adiantan o xerme da obra, os seus obxectivos e os traballos
reunidos, que se estruturan en dúas partes ben diferenciadas, por un lado aqueles que se
inscriben en “Escritoras en el laboratorio de lo popular” e por outro “La negociación del
género en la prensa, la televisión y el cine”. É de interese para este Informe o traballo de
Helena González “La híbrida teorizada. El blog literario como laboratorio de
identidades” (pp. 85-103), no que se aproxima aos blogs de creación literaria de autoras
galegas e doutros ámbitos como fórmula dixital con maior capacidade de alterar a
comunicación literaria da primeira década do século XXI por desestabilizar a instancia
autorial, evitar a mediación editorial e crítica, constituírense comunidades non previstas
a partir das preferencias do público lector e modificar as pautas e xerarquías que operan
na literatura. Saliéntase que os blogs achegan novos valores e potencian novos modelos
de escritura, ademais de que houbo casos de materiais de blogs que acabaron por ser
editados en formato libro por considerar os editores que o fenómeno dixital levado ao
soporte convencional comportaría un factor de renovación dos modelos literarios.
Describe estes procesos a través do labor en blogs das autoras galegas Estíbaliz
Espinosa e Anxos Sumai.
González Gómez, Matilde e Manuel Valín Valdés (coords.), Daniel Cortezón, Viveiro:
Lar, 2011, 343 pp. (ISBN: 978-84-614-7336-6).
Volume recompilatorio dunha serie de artigos ao redor da figura de Daniel Cortezón,
separados por ilustracións das cubertas das súas obras, que aparecen tras unha
presentación de Manuel F. López e unha cronoloxía de Matilde González Gómez da
traxectoria vital do escritor:
- Isaac Alonso Estraviz, “Daniel Cortezón ou a paixão pola dignidade histórica galega”,
pp. 33-41.
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Grafado en portugués, trata a súa amizade co escritor e o seu teatro histórico como
formación.
- Mª Pilar Alonso Martínez Crespo (Paly), “En recuerdo de Daniel Cortezón”, pp. 4344.
Dúas fotografías do escritor, unha asinada e outra dos dous xuntos.
- Mª Dolores Alonso paio, “Grazas, Daniel”, pp. 45-47.
Apuntamento sobre a súa amizade co escritor, a xeito de agradecemento.
- Anadía Álvarez Alonso, “Lembranzas de Daniel”, pp. 49-50.
Comenta como coñeceu o escritor.
- Carlos Álvarez Lebredo, “Daniel Cortezón na recuperación da narrativa galega de
posguerra”, pp. 51-55.
Trata a cuestión da recuperación da narrativa galega de posguerra na década de 1951 a
1960 e sinala que Daniel Cortezón, sen ter publicado obra antes da guerra civil
española, é o primeiro autor galego en publicar na colección normal de narrativa da
Editorial Galaxia, despois dos clásicos Ánxel Fole e Álvaro Cunqueiro. Por último,
indica que o libro As covas do Rei Cintolo xa é imposíbel de atopar e recomenda a súa
reedición.
- Amadeo Arango, “Daniel Cortezón: Humanidad, Inteligencia, Realidad”, pp. 57-63.
Trae á memoria en lingua castelá a figura do escritor a través da amizade que os unía.
- Álvaro de Arce y Temes, “Su singular Biblioteca”, pp. 65-68.
Fala en castelán da biblioteca do escritor.
- Eduardo Baamonde, “Homenaje a Daniel Cortezón y a su obra”, pp. 69-72.
Reproduce catro augadas sobre a figura do escritor e algunhas cubertas dos seus
volumes.
- Gloria Baamonde Traveso, “Apuntes sobre el teatro de Daniel Cortezón”, pp. 73-79.
Comenta a importancia das creacións dramáticas dentro da produción literaria de Daniel
Cortezón e analiza algunhas obras que recrean conflitos medievais de relevancia para o
nacionalismo galego, como Os irmandiños (1978) e Pedro Madruga (1981).
- Fernando Barros, “Daniel Cortezón”, pp. 81-83.
Recorda a súa amizade co escritor e incide na súa denuncia social e política a través da
súa obra.
- Tomás Cardenal López, “Palabras para Daniel”, pp. 85-87.
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Apuntamento de despedida ao escritor.
- Roberto Casteleiro Fernández, Juan de los Reyes e Andrés Santalla López,
“Historiador, máis que erudito”, pp. 89-93.
Tratan da súa amizade co escritor e fan fincapé na súa produción teatral, de fondo
carácter histórico e social. Aluden á representación das obras Os Irmandiños (1978) e
Pedro Madruga (1981) no Castelo de Moeche e reflexionan sobre a recepción da obra
dramática de Cortezón.
- Coral Polifónica de Ribadeo e Eli García-Bouso, “Daniel Cortezón”, pp. 95-96.
A partir do poema “Spiritual”, de Longa noite de pedra, de Celso Emilio Ferreiro,
lóuvase a figura de Daniel Cortezón a xeito de despedida.
- Coral Polifónica de Ribadeo e Mª Carmen Rodríguez Cancelo, “Coñecía o seu nome”,
pp. 97-99.
Conta como o escritor foi nomeado Membro de Honra da Coral.
- Julio Diamante, “Recordando a Daniel”, pp. 101-103.
Palabras de recordo á figura do escritor, á vez que relembra o proxecto frustrado da
realización dun filme baseado na obra Os irmandiños (1978), de Cortezón.
- Paloma Díaz Andina, “Sementes na area”, pp. 105-106.
Poema dedicado ao escritor.
- Francisco Díaz Rey (Pancho ledo), “Mi amigo Cortezón”, pp. 107-109.
Recorda a súa amizade co escritor.
- Carlos Díaz Suárez, “Daniel, en el recuerdo”, pp. 111-114.
Trae á memoria a súa amizade co dramaturgo a través dos seus inicios no teatro.
- Francisco Díaz-Fierros Viqueira, “Daniel Cortezón e Ramón Piñeiro, unha fonda e
longa relación epistolar”, pp. 115-120.
Describe a amizade entre o dramaturgo e Ramón Piñeiro a través da correspondencia
mantida entre eles.
- Dores Fernández Abel, “Cortezón e a ‘A.C. Francisco Lanza”, pp. 121-125.
Fala da axuda de Francisco Lanza e o dramaturgo outorgada a Ribadeo e á súa cultura.
- Miguel Florián, “Perséfone”, p. 127.
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Poema dedicado postumamente ao dramaturgo.
- Xosé Luís Franco Grande, “Una [sic] amizade de máis de medio século”, pp. 129-133.
Trata da súa amizade co dramaturgo e das relacións que mantiñan con Ramón Piñeiro,
entre outras cuestións.
- Dionisio Gamallo Fierros, “Daniel Cortezón. Un ribadense que ha sabido esperar”, pp.
135-139.
Artigo publicado en 1956 co motivo de gañar Cortezón o premio Manuel Cao Turnes y
Olimpia Corval de Cao pola súa novela Ribanzo. Ofrece algunhas notas biográficas do
autor.
- Carmen Angélica García Fernández e Juan Francisco López Fernández (O Cabazo),
“Recordando a un amigo”, pp. 141-142.
Verbas de lembranza para o seu amigo Cortezón.
- Xosé María García Palmeiro, “Irmán Daniel Cortezón nas ondas da memoria”, pp.
143-144.
Palabras evocadoras da memoria de Dionisio Gamallo Fierros, Suso Peña e Daniel
Cortezón.
- Manuel Ángel Gómez Quesada, “Evocando a un amigo”, pp. 145-147.
Trata sobre o documental que realizou para a TVG sobre Prisciliano e que contou co
labor de documentación de Daniel Cortezón.
- Matilde González Gómez, “Mis encuentros con Daniel”, pp. 149-165.
Casada con Daniel Cortezón, conta anécdotas persoais de como se coñeceron e das súas
vidas, con referencias ás relacións sociais e ao labor literario do escritor.
- Farruco Graña, “Cortezón e a saudade”, pp. 167-173.
Compara o tema da saudade na creación literaria de Cortezón e Ramón Piñeiro.
- Brandán Huete González, “El valor de la palabra”, pp. 175-177.
Destaca entre as características que mellor definen ao escritor o seu xeito de vivir nos
seus propios termos, o amor a Galicia e ás Artes, especialmente á Literatura.
- Manuel Lacarta, “Palabras para Daniel Cortezón”, pp. 179-181.
Lembra a súa relación con Cortezón a raíz das xuntanzas literarias dos sábados pola
tarde no café Gijón de Madrid.
- Xúlio [sic] Lago, “Compañeiro e dramaturgo, compañeiro”, pp. 183-185.

531

Lembra a representación da obra de Cortezón, Xelmírez ou a gloria de Compostela,
baixo a dirección de Roberto Vidal Bolaño e recoñece que nunca se sentiu capacitado
para dirixir unha obra deste dramaturgo.
- Luis Legaspi Cortina, “Mi amigo Daniel Cortezón”, pp. 187-197.
Fala do dramaturgo, a quen coñeceu nos encontros dos Amigos do Eo.
- José Mª Lombardero Rico (Chemi), “Cortezón e a Biblioteca de Ribadeo”, pp. 199202.
Sinala a importancia da Biblioteca Municipal para a formación de Cortezón e comenta
como, antes de morrer, cedeu a súa biblioteca persoal a esta institución.
- Jerónimo López Mozo, “Daniel Cortezón, vecino de Madrid, y algunas
consideraciones sobre su teatro no histórico”, pp. 203-209.
Trae á memoria a figura do dramaturgo en relación ao teatro non histórico que compuxo
e á relación que mantiveron.
- Juan López Rico, “Daniel Cortezón”, pp. 211-212.
Unha ilustración e unha fotografía do teatro de Cortezón.
- Helena López Sampedro, “Una amistad heredada”, pp. 213-215.
Describe brevemente a súa amizade co escritor.
- Andrés López-Santos Santiago, “Cortezón sigue vivo en Gráficas y en Casa das
Letras”, pp. 217-218.
Salienta a presenza de Cortezón na libraría Gráficas Santiago e na Casa das Letras e
sinala que os seus comentarios en diversos actos culturais eran sempre moi
respectuosos.
- Xosé Manuel Maceira Fernández, “De Cortezón a Daniel”, pp. 219-220.
Apuntamento sobre a creación literaria de Cortezón, de quen salienta o seu carácter
autodidacta e o interese pola historia galega.
- Benito Madariaga, “Retrato incompleto de Daniel Cortezón”, pp. 221-222.
Refire brevemente a súa amizade co escritor a partir da recensión que este lle fixera
encol do seu libro Pérez Galdós, biografía santanderina (1979).
- Delfín Mariño Espiñeira, “El impagable legado del humanista Daniel Cortezón”, pp.
223-228.
Trata do legado cultural e literario que o escritor deixou para a posteridade.
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- Francisco Manuel Mariño, “O meu achado da literatura de Cortezón”, pp. 229-233.
Comenta o xeito en que descubriu e quedou fascinado pola creación literaria
cortezoniana.
- Purita Martul, “Mi querido caballero medieval”, pp. 235-238.
A xeito de epístola, refire algúns feitos significativos da traxectoria literaria e vital de
Cortezón, desde a óptica da súa relación.
- Luis Miravalles, “De cómo conocí a Daniel Cortezón”, pp. 239-242.
Refire as orixes da súa amizade co escritor, os faladoiros que compartiron en Ribadeo e
a anécdota por el titulada “Los huevos del fraile”.
- Arturo Mogo, “Daniel!!: Lembranza inesquecible no tempo”, pp. 243-250.
Analiza o espírito educador do teatro de Cortezón e caracterízao como un home
contestatario.
- Xusto Moreda, “Carta a Daniel Cortezón”, pp. 251-252.
Epístola panexírica do escritor.
- Víctor Moro, “Daniel Cortezón en el recuerdo”, pp. 253-257.
Refire as lembranzas da súa amizade co dramaturgo e describe a panorámica vital e as
relacións políticas, sociais e culturais deste.
- Gonzalo Moure, “Daniel que el tiempo no existe”, pp. 259-260.
Lembra a súa amizade co escritor a partir dun libro que lles gustaba aos dous e de
referencias históricas.
- Primi Nécega, “Se llamaba Daniel”, pp. 261-262.
Palabras de recordo para o escritor.
- Fernando F. Paez, “Los Priscilianos de Daniel”, p. 263.
Ilustración homónima en tinta vermella e negra.
- Pepita Pedreira, “Nicolás Flamel’ en el Instituto de Ribadeo”, pp. 265-270.
Percorrido pola traxectoria literaria do escritor, facendo fincapé nos premios dos que foi
merecente.
- Gustavo Pernas Cora, “Daniel Cortezón, alquimista da Historia”, pp. 271-272.
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Lembra a súa amizade co escritor a partir das Xornadas sobre Dramaturxia organizadas
polo Consello da Cultura Galega en 2000.
- Luis Pertejo, “Daniel Cortezón. El hombre, el amigo”, pp. 273-281.
Comenta a ideoloxía e a traxectoria literaria de Cortezón, dende a perspectiva da
relación que mantiveron.
- Jaime F. Pola, “Daniel y Suso”, pp. 283-284.
Unha ilustración e unha fotografía do escritor e seu amigo Suso Peña.
- Luz Pozo Garza, “Danza da morte e gloriosa contradanza para Daniel”, pp. 285-286.
Poema sobre a morte dedicado á muller do escritor.
- Fernando Represa, “Daniel Cortezón”, pp. 287-288.
Dúas ilustracións sobre a figura do escritor e a natureza.
- José Mª Rodríguez Díaz, “Prisciliano en Daniel Cortezón”, pp. 289-292.
Analiza a creación literaria cortezoniana a partir do seu volume Prisciliano (1970).
- Roberto Rodríguez Rodríguez, “Ribamor”, pp. 293-296.
Salienta a amizade do escritor con Dionisio Gamallo Fierros e refire a alta estima que se
gardaban, que se viu materializada na obra que en homenaxe ao seu amigo escribiu
Cortezón.
- Pablo Rodríguez “Vivin”, pp. 297-300.
Dá conta da súa amizade co escritor e da relevancia da Biblioteca Municipal de Ribadeo
no autodidactismo de Cortezón, como consecuencia das súas circunstancias biográficas.
- John Rutherford, “As Covas do Rei Cintolo”, pp. 301-305.
Comenta as semellanzas entre a obra Merlín e familia, de Álvaro Cunqueiro, e As covas
do rei Cintolo (1956), de Cortezón, que se publicou ao ano seguinte. Sinala que non foi
unha imitación, pois o autor ribadense non lera o Merlín de Cunqueiro, senón que os
puntos comúns teñen máis que ver coa cultura popular galega da que beben ambas as
novelas.
- Cándido Sanjurjo, “Daniel Cortezón, amigo”, pp. 307-309.
Recorda a súa amizade co escritor nos meses previos ao seu pasamento.
- Santiago Sanjurjo Díaz, “O escorrentador de ilusións”, pp. 311-315.

534

Analiza a obra dramática cortezoniana como un proxecto programático premeditado de
creación dun teatro histórico galego no que domina unha visión da historia como unha
crise permanente.
- Leonardo Sedano, “El Ribadeo de Daniel Cortezón”, pp. 317-318.
Dúas ilustracións da vila natal de Cortezón.
- Miguel Ángel Serrano Monteavaro, “Daniel, e logo...”, pp. 319-320.
Recorda a faceta galeguista do escritor.
- Félix Soria, “Cuando murió maldije el fugaz resplandor de la vida”, pp. 321-322.
Recorda o pasamento do escritor.
- Olivia Tudela, “Prisciliano, guión televisivo de Daniel Cortezón e Mariano Tudela”,
pp. 323-331.
Comenta o guión de Prisciliano, unha serie documental escrita por Daniel Cortezón e
Mariano Tudela para a TVG e que non chegou a emitirse.
- Juan J. Veiga, “Daniel Cortezón”, pp. 333-334.
Recolle unha caricatura en cor do escritor e unha reprodución do número 45 de
Cuadernos da escola dramática galega (1984).
- Manuel F. Vieites, “Daniel Cortezón e o teatro nacional”, pp. 335-342.
Analiza a obra dramática cortezoniana no seo do teatro galego. Salienta a figura de
Cortezón dentro da configuración dun proxecto de teatro galego nacionalista e subliña o
carácter social e cívico da súa produción literaria.
- Marcelino Zapico, “Daniel Cortezón”, p. 343.
Con este artigo que expresa a admiración sentida polo escritor e a súa obra, péchase o
volume.
Recensións:
- MF Vieites, “Lembranza de Daniel Cortezón”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
378, “Teatro”, 23 xuño 2011, p. VIII.
Coméntase que inicia o conxunto unha cronoloxía a cargo de Matilde González Gómez
e que, a continuación, se vai enfiando a vida de Daniel Cortezón a través de testemuños
como os de Carlos Álvarez Lebredo, Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Xosé Luís
Franco Grande, Jerónimo López Mozo, Luz Pozo Garza ou John Rutherford. Saliéntase
que o conxunto ofrece unha visión poliédrica e completa do autor. Indícase que esta
obra está dispoñíbel na rede, na páxina que a wikipedia dedica ao autor.
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Kabatek, Johannes e Aitor Rivas (eds.), Rosalía. Voces galegas e alemás, Tübingen:
Publicacións do Centro de Estudos Galegos de Tubinga, n.º 1, xaneiro 2011, 103 pp.
(ISBN: 978-3-00-033374-3). u
Monografía sobre Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 1837-Padrón, 1885) de
varios autores, que consta dun limiar de Aitor Rivas, que xustifica a publicación do
libro porque considera necesario escoitar voces provenientes de fóra, que achegan
outras perspectivas e outros referentes literarios. Séguelle a “Introdución: Rosalía en
Tubinga”, de Johannes Kabatek, que principia sinalando que “estamos envoltos nos
nosos discursos” que se tentan reconstruír, co fin de presentar as distintas visións que
existen sobre a figura rosaliana, concretamente, en Tubinga, lugar onde se celebrou un
encontro en 2007. Nesta liña, realiza tamén unha reflexión sobre a presenza galega no
estranxeiro, a propósito das circunstancias dos centros galegos no exterior. Acolle os
artigos seguintes:
- Anxo Angueira, “Rosalía de Castro, poeta nacional galega”, pp. 23-33.
Comeza resaltando que poucas literaturas hai no mundo que teñan como “escritor
bandeira” unha escritora. Neste senso, destaca o contexto no que naceu Rosalía de
Castro, unido a un proxecto político e a un pensamento crítico vinculado coa Ilustración
e a Revolución Francesa. Repara na primeira dimensión da “poeta nacional” nos seus
propios textos, onde se amosan cuestións como a defensa da dignidade de Galicia e dos
galegos ou a concepción da paisaxe galega. Por outro lado, repasa a importancia que
teñen as mulleres nos textos da escritora, co que vai acumulando “capital simbólico”.
Ademais, refírese á posterior “canonización” logo da súa morte, até o momento no que
se fixo unha “revisión a fondo” de Castro.
- Inga Baumann, “Rosalía y el modo lamartiniano del romanticismo”, pp. 35-65.
Comeza apuntando que non entende por que a crítica quere negar a influencia romántica
de Rosalía de Castro, de modo que para situar a escritora no contexto do Romanticismo
europeo propón un estudo comparado da súa obra e a do poeta francés Alphonse de
Lamartine (1790-1869), co fin de amosar “hasta qué punto” a obra rosaliana pode ser
considerada como a realización galega do paradigma lamartiniano. Deste modo, realiza
unha análise comparada dos prólogos das súas obras e de dous poemas: o IV de En las
orillas del Sar e a composición “Le vallon” de Lamartine, co obxectivo de ver as
similudes programáticas na obra poética.
- Helena González, “Rosalía de Castro, sombra que se fai teoría”, pp. 67-86.
Realiza un percorrido histórico observando a revisión da figura rosaliana, dende o
emerxente discurso nacionalista do século XIX e principios do XX, no que se antepón o
discurso da nación a “calquera discurso” até os tempos máis recentes. Xa entrados no
século XX, destaca aqueles diálogos “individuais” que se reapropian da figura rosaliana
“alén da estética ou do monumento literario”, para pasar a esoutra Rosalía de Castro
“comprometida coa nación e a vindicación”, paralelo ao nacemento dos estudos
feministas no eido galego. Neste senso, destaca un par de fitos que marcan o cambio do
recoñecemento da escritora como a “primeira da sucesión xenealóxica galega” e como
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privilexiada “nai simbólica”, co que se vai deseñando a idea dunha “comunidade
rizomática de mulleres”.
- Wolfgang Matzat, “¿Galicia romántica? Aspectos del paisaje gallego en el libro ‘En
las orillas del Sar”, pp. 89-103.
Considera que a grande orixinalidade da obra de Rosalía consiste en usar os discursos
románticos para crear unha nova imaxe do seu país, polo que sinala que vai discutir
tanto os seus trazos románticos como as características que se afastan das pautas deste
modelo europeo. Para tal fin, céntrase no estudo da relación entre o ser humano e a
paisaxe en En las orillas del Sar, na que a autora observa un romanticismo melancólico
e sentimental que lle lembra aos poemas de Lamartine e Eichendorff. Ademais, sinala
que combina os elementos tópicos das paisaxes románticas cunha variedade de valores
afectivos mesturando “la actitud nostálgica del romanticismo” cos sentimentos “más
íntimos del simbolismo”.
Péchase o volume co seguinte colofón: “Este libro, ROSALÍA. VOCES GALEGAS E
ALEMÁS, foi dado ao prelo o día 30 de xaneiro de 2011, ao se cumpriren 115 anos do
nacemento de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao”. Esta obra contou coa axuda da
Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia.
Recensións:
- Isaac Xubín, “Kabatek, Johannes e Aitor Rivas (eds., 2011): Rosalía. Voces galegas e
alemás”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, “Recensións”, vol. 14, 2011, pp.
219-220.
Comeza lembrando que nos últimos anos aumentaron as publicacións sobre a
biobibliografía de Rosalía de Castro e que Rosalía. Voces galegas e alemás se iniciou
nun congreso onde participaron Inga Baumann e Wolfgang Matzat, da Universidade de
Tubinga. Destaca o diálogo entre as achegas destes investigadores alemáns e as dos
galegos que completaron o volume, Anxo Angueira, da Universidade de Vigo, e Helena
González, da Universidade de Barcelona, aínda que resalta como principal orixinalidade
“o funcionamento útil e fructífero dos Centros de Estudos Galegos en universidades
fóra de Galicia”.
Lamas, Santiago, Fíos e Lecturas, Sevilla: Punto Rojo Libros, 2011, 228 pp. (ISBN:
978-84-15428-08-4).
Santiago Lamas (Pontevedra, 1944) abre esta obra cun paratexto en forma de
dedicatoria a Alfonso Mato, Xosé Ramón Fandiño Veiga, Rafael Chacón, J. M. Pérez
Álvarez, Ramón Gutiérrez Izquierdo e a Ramón Conde-Corbal. Acolle setenta artigos
ao longo dos cales se reflexiona sobre diversos asuntos, tales como a “Morte”,
“Memorias-Esquecementos”, “Mentiras”, “Imaxinacións e fantasías”; sempre facendo
referencia a outros escritores ou escritos. Atópanse pois, en moitas das súas páxinas,
mencións a autores como Álvaro Cunqueiro ou Ramón Otero Pedrayo, entre outros
escritores, intelectuais, pensadores e filósofos. Preséntase tamén unha longa bibliografía
analizada minuciosamente e enlazada en moitos dos seus capítulos, ás veces para aclarar
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algunha das súas citas e noutras ocasións para achegar algo de ironía ou humor, segundo
o acolla o lectorado. Sempre dende o cariño ao galego e á súa terra e deixando entrever
en ocasións unha ideoloxía nacionalista, incita, nalgún dos capítulos a cavilar sobre a
situación na que se encontran a cultura e lingua galega. A retranca, a reflexión e o
enxeño caracterizan todos e cada un dos capítulos desta obra.
Referencias varias:
- Alfredo Conde, “Habitando lugares libres”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Os outros
días”, 25 novembro 2011, p. 4.
Faise referencia á presentación desta obra de Santiago Lamas.
- Alfredo Conde, “Irrupción nas conciencias”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Os
outros días”, 28 novembro 2011, p. 4.
Dáse conta da presentación desta obra en Ourense, da que se sinala que nela
“entretécese de novo a nosa realidade máis inmediata”.
López González, Xosé e Manuel Román Ramos, Lume aceso, A Coruña: Xunta de
Galicia/Concello de Lourenzá, xullo 2011, 310 pp. (ISBN: 978-84-453-5022-5). u
Volume que recolle a vida intelectual de Francisco Fernández del Riego. Logo dun
prólogo e dun limiar institucionais, Xosé López González e Manuel Román Ramos
destacan o vínculo entre Lourenzá e Francisco Fernández del Riego, ademais de
subliñar que esta obra pretende ser unha ampliación doutra titulada Vivir unha vida
(2001). Todos os apartados están complementados con diversas imaxes, dende a vida de
del Riego en Vilanova, Santiago de Compostela ou Vigo até as opinións que diferentes
personalidades tiveron del. Preséntase unha “Cronoloxía”, os “Premios e distinticións”
que obtivo, ademais dunha “Bibliografía”, un “Mapa de viaxes ao exterior” e, por
último, os acontecementos de “Os derradeiros anos” con “Datos xenealóxicos” e as
“Publicacións nos últimos dez anos”. Finaliza a obra cunha listaxe de agradecementos
ás persoas que a fixeron posíbel.
Referencias varias:
- Ramón González, “Fernández del Riego recibe un homenaje póstumo en Lourenzá”,
El Progreso, “A Mariña”, 30 setembro 2011, p. 22.
Infórmase da presentación deste volume no salón de actos da Casa da Cultura de
Lourenzá.
Martínez González, Xurxo, Luís Soto. A xeira pola unidade galega, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Crónica. Biografía, 2011, 238 pp. (ISBN: 978-84-9914-314-9)
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Xurxo Martínez González (Coia, Vigo, 1984) percorre nesta obra a vida de Luís Soto
(1902-1981). Acudiu ao fondo Luís Soto do Arquivo Histórico Provincial de Ourense
para realizar esta biografía e incorporou documentación sobre o exilio, o nacionalismo
ou a revista Vieiros, tentando dar conta de momentos relevantes da historia galega
contemporánea, como o exilio en México, a cultura e o nacionalismo galegos. Ao longo
de cinco grandes capítulos afóndase nos fitos fundamentais da existencia de Luís Soto e
do seu tempo. Comeza co relato da súa nenez en Vilanova dos Infantes e o seu desexo
de converterse en mestre. Continúa dando conta da súa participación na fundación da
ATEO. Saliéntase que, co tempo, foi escorando cara ao PCE e foi un dos promotores da
FETE, ao tempo que se incide no seu activismo a prol da Segunda República.
Menciónase que tivo que fuxir cara Francia co comezo da Guerra Civil, aínda que
volveu deseguida para España, en concreto Valencia, onde comezaría de novo a
traballar pola República. Pouco despois marcha con Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
para América para facer campaña a prol da causa republicana. Alí participaron en
numerosos actos onde falaban a grandes masas sobre a situación que se estaba a vivir en
España. Logo estivo no exilio en México, onde traballou en diferentes ámbitos: a
Comisión Galega do PCE e a Internacional do Ensino, o Consello de Galiza e a JSUN, o
Padroado da Cultura Galega e a revista Vieiros. No ano 1960 puido retornar a Galicia, e
participou na fundación da UPG e na redacción dos seus puntos ideolóxicos; así como
tamén na crise do setenta e seis na UPG e o no nacemento do PGP. Finalmente indícase
que faleceu en 1981, logo dunha parada cardíaca, en México.
Recensións:
- Prudencio Viveiro Mogo, “Compromiso cívico e militante”, Grial. Revista galega de
cultura, n.º 192, Tomo XLIX, “O espello das letras”, outubro, novembro e decembro
2011, pp. 118-119.
Celébrase a publicación desta obra sobre Luís Soto, a quen se considera unha das
figuras máis esquecidas na historia do século XX en Galicia. Destácase que o volume
insírese dentro dos presupostos da biografía histórica, na que a persoa se emprega como
fío condutor para o coñecemento dunha época. Coméntase que se destaca a angueira de
Soto por procurar a unidade e integración das opcións políticas opostas á ditadura e
tamén as súas preocupacións pedagóxicas.
- Eduardo Gutiérrez, “Un libro sobre Luis Soto”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”/ El Progreso, “Opinión”, 30 novembro 2011, p. 29.
Faise un breve repaso pola biografía de Luís Soto e indícase que Xurxo Martínez
González, o autor deste volume, tentou manter unha certa distancia respecto á figura
deste persoeiro. Saliéntase que realizou unha completa e interesante biografía centrada
na actuación política de Soto.
- Armando Requeixo, “Memoria de Luis Soto”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”, n.º 800, “Páxina Literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 26/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 702, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La
Galería”, n.º 702, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 32, 11 decembro
2011.
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Coméntase que se trata dunha crónica biográfica moi documentada, na que se dá conta
do nacemento e primeiros anos de estudos de Luís Soto, ademais das súas primeiras
experiencias xornalísticas. Indícase que todo o periplo deste persoeiro é relatado
partindo de fontes documentais e entrevistas con algúns dos camaradas de Soto (Xosé
Luís Méndez Ferrín, entre eles) e distintos familiares. Saliéntase que, deste xeito, se
presenta un traballo fidedigno na recreación da andaina deste intelectual.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 394,
“Libros”, 24 novembro 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que afonda na vida e no tempo de Luís Soto. Tamén se seleccionan Un home
impuntual (2010), de Pepe Cáccamo; Vigo a 80 revolucións por minuto (2011), de
Emilio Alonso e Un soño na bandexa (2010), de Marine Lorenzo.
- Manuel Vidal Villaverde, “Viaxe e memoria cara o inverno”, Atlántico Diario,
“Opinión”, 28 novembro 2011, p. 12.
Recoméndase a lectura desta obra por ser aclaratoria en canto a diversas circunstancias
relacionadas coa Guerra Civil.
- Dolores Vilavedra, “Rosalía e as baleas”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 16 decembro 2011, p. 11.
Entre outras obras literarias, dáse conta da saída do prelo desta que agora nos ocupa, da
que se sinala que se trata dunha documentadísima biografía e que será de consulta
imprescindíbel para o estudo da historia recente de Galicia.
Mato Fondo, Miguel A., Señardade da luz (A obra poética de Manuel María), A
Coruña: Asociación Cultural Alexandre Bóveda, 2011, 187 pp. (ISBN: 978-84-6146748-8). u
Estudo de Miguel A. Mato Fondo (Ponteceso, 1953) sobre a obra poética de Manuel
María (Outeiro de Rei, 1929-A Coruña, 2004) que pretende ser unha homenaxe
particular do autor ao poeta, a quen considera mestre e amigo. Abre o volume a cita
“Iluminarme co resplandor da luz que máis amei”, do propio Manuel María, e un
prólogo no que Mato salienta o poder da palabra como elemento solidario da
humanidade, que está presente na poesía do escritor chairego. Sinala que o seu interese
é o de realizar unha análise da súa obra poética afastándose dos tópicos “cos que a
miúdo se deu en explicala, como o seu carácter labrego ou certa valoración
etnográfica”. Indica que o seu obxectivo é analizar os poemarios que para el resultan
máis significativos de Manuel María. Por último, neste apartado introdutorio reflexiona
sobre o concepto de señardade e o título do traballo Señardade da luz. O libro trata o
mundo poético de Manuel María, a súa procura da harmonía, a poesía como
compromiso, o poeta como viaxeiro, o pesimismo como actitude vital e estética, a
tendencia ao elexíaco… Realiza tamén unha clasificación temática da súa obra e dedica
cadanseu apartado á paisaxe, á poesía da angustia, á poesía social e de tránsito e á
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poesía amorosa. Contén tamén unha sección titulada “Memorias, regresos e incertezas:
unha visión pesimista do mundo” e outra que denomina “Un magnificat vital e
humanista: A primavera de Venus”. Fechan a obra un apartado de citas e un epílogo no
que Mato Fondo refire o pasamento repentino de Manuel María e eloxia a edición das
súas obras completas na editorial Espiral Maior e algúns dos traballos que foron
aparecendo sobre a súa produción. Agradece tamén á A. C. Alexandre Bóveda a
publicación deste volume.
Referencias varias:
- Marta García, “Os 75 anos da morte de Alexandre Bóveda celébranse con libros,
mostras e teatro”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 27 xaneiro 2011, p. 13.
Comenta que a Asociación Alexandre Bóveda comezará unha liña editorial coa
publicación deste libro de Miguel Mato.
- Montse Dopico, “Señardade da luz”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Letras”, 4 febreiro
2011, p. 28.
Conversa con Miguel Mato na que se analiza a obra poética de Manuel María
centrándose neste ensaio no que se reivindica a este autor como máis que ruralista ou só
“poeta da patria”.
- Víctor Castro, “Miguel Mato presenta su libro ‘Señardade da luz”, El Ideal Gallego,
“Área Metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 24 maio 2011, p. 20.
Anuncia que este volume se presentará no Pazo de Vila Melania de Vilaboa.
- L. T., “Miguel Mato Fondo presenta un libro sobre Manuel María en la ‘Sala Azul’ del
Achivo-Liceo”, El Ideal Gallego, “Área metropolitana”, “Betanzos”, 26 maio 2011, p.
22.
Informa de que este libro se presentará na Sala Azul do Arquivo-Liceo de Betanzos.
Neira Vilas, Xosé, Penúltimo dietario, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Crónica,
serie Memoria, xullo 2011, 312 pp. (ISBN: 978-84-9914-286-9).
Xosé Neira Vilas (Gres, Val do Ulla, 1928) recolle a modo de dietario, tal e como indica
o título, as súas memorias nos últimos dezasete anos xunto á súa muller Anisia Miranda.
Deste xeito o volume dá conta das súas experiencias dende o ano 1992, no que
instalaron en Gres de forma definitiva, até o ano 2009, data do pasamento da súa
esposa. Explica como comezaron a atender as peticións de colexios, institutos, escolas
de formación profesional e outras institucións culturais, participando en mesas
redondas, congresos, homenaxes, pregóns, inauguracións de feiras do libro, entrevistas,
conmemoracións, encontros en asociacións culturais etc. De cada unha de ditas
intervencións faise eco neste dietario ao tempo que se inclúe, por cada ano descrito,
unha táboa diacrónica de feitos coincidentes a nivel cultural e social (coa colaboración
do profesor Ramón Rocamonde) que serven de contextualización ás situación tratadas.
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O libro inclúe tamén un prólogo intitulado “O porqué deste Dietario”, no que Neira
Vilas explica as súas experiencias na emigración en Arxentina e Cuba, ao que se suma
un “Epílogo”, no que fala do último día de vida de Anisia Miranda, momento no que
remata este dietario.
Recensións:
- Xosé Feixó, “Clásico vivo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 387, “Libros”, 13
outubro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 348, “Letras galegas”, 15 outubro 2011,
p. 7.
Saliéntase que esta obra recolle o máis sobranceiro da andaina de Xosé Neira Vilas
dende que se asentou en Galicia con Anisia Miranda. Coméntase que dá conta dos
acontecementos nos que ambos os dous participaron dende 1993 até 2009, ano no que
faleceu Anisia. Indícase que Neira Vilas xustifica o libro en “O porqué deste dietario” e
que o epílogo está asinado pola súa dona. Ponse de relevo que debería incluír máis
elementos ou materiais sobre a idiosincrasia galega.
Referencias varias:
- Marta García Márquez, “A Feira do Libro acada o seu 40 aniversario con 77 escritores
convidados á celebración”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 30 xullo 2011, p. 13.
Destácase a presentación desta obra na Feira do Libro da Coruña.
- J. M. Ramos, “La Praza dos Libros presentará diez novedades editoriales en Carballo”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 19 agosto 2011, p. 28.
Dáse conta da presentación desta obra dentro dos actos programados para a Praza dos
Libros de Carballo.
- Marta García Márquez, “Comeza a 40 edición da Feira do Libro con buenas
expectativas de vendas e de público”, Diario de Ferrol, “Provincia”, p. 16/ El Ideal
Galego, “A Coruña”, p. 15, 2 agosto 2011.
Fálase da Feira do Libro da Coruña e indícase que cumpre corenta edicións. Infórmase
dos títulos dalgunhas obras que o público pode atopar, como por exemplo esta que
agora nos ocupa.
- I. Pombar, “El escritor Xosé Neira Vilas cierra hoy la 14ª feria del libro monfortina”,
El Progreso, “Ribeira Sacra”, 27 agosto 2011, p. 16.
Saliéntase a presentación desta obra dentro dos actos programados para a Feira do Libro
de Monforte.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 683,
“Libros”, 15 setembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 345, “Letras galegas”,
24 setembro 2011, p. 7.
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Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
ofrécese o argumento. Tamén se seleccionan Dona de corpo delgado. Herba aquí e
acolá. Outros poemas (2011), de Álvaro Cunqueiro e A verdade sobre Marie (2011), de
Jean Philippe Toussaint.
- Daniel Salgado, “Os traballos e os días”, El País, “Galicia”, “Luces”, 7 outubro 2011,
p. 8.
Dáse conta da publicación desta obra e sinálase que se trata dunha transcrición case
literal da axenda de Xosé Neira Vilas.
Pardo Amado, Diego. Rosalía e Murguía na procura da patria soñada, Santiago de
Compostela: Edicións Lóstrego, col. A memoria de Galicia, 2011, 166 p, (ISBN: 97884-939272-0-2).
Estudo de Diego Pardo Amado (A Coruña, 1983) sobre a recepción e a fortuna crítica
da produción rosaliana. En diferentes apartados, sinalando citacións e datos reais,
refírese á posición e á reacción de Manuel Murguía ante a recepción da produción
literaria da súa dona, á relación de enemizade entre o historiador e Emilia Pardo Bazán
ou ao nacemento de Rosalía como un mito reducionista. No apartado denominado
“Apéndices” amósanse diversas críticas, análises e opinións por parte de multitude de
autores (ademais do propio Murguía) sobre fragmentos varios das obras de Rosalía de
Castro. Destácanse as adversidades ás que estivo sometida durante toda a súa vida e,
particularmente, durante a súa actividade como escritora. Cómpre sinalar tamén a
admiración que o seu marido sentía cara a ela, así como o constante apoio que lle
transmitiu dende o inicio da súa relación. En canto ás críticas á obra da autora,
saliéntanse tanto as positivas como as negativas, aumentando as primeiras a medida que
o tempo avanzaba e se ía recoñecendo o auténtico valor e talento da autora.
Menciónanse, entre os que eloxiaron tanto a escritora como a súa obra, a López de la
Vega, o cal, tal e como no estudo se indica e referíndose a Cantares Gallegos,
“proclama a excepcional sensibilidade da nosa escritora, singularidade que determinou
o maior éxito da súa obra que, como ningunha outra, soubo mimetizarse co espírito do
pobo”. Por outro lado, en canto a Follas Novas, Nicolás Taboada Fernández alude á
obra como “un feito significativo non só para a literatura galega, senón tamén para as
letras nacionais e universais”. Non obstante, non se esquecen as innumerábeis críticas
negativas ás que estivo exposta toda a produción rosaliana e ás que, como indica o
estudo, fixo fronte Manuel Murguía. Para finalizar, ponse de relevo que o proxecto
común desenvolvido por Rosalía de Castro e Manuel Murguía segue a simbolizar “a
procura da patria soñada”, conclusión que dá título ao estudo.
Recensións:
- Dolores Vilavedra, “Rosalía e as baleas”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 16 decembro 2011, p. 11.
Entre outras obras literarias, analízase esta que agora nos ocupa. Dela coméntase que
realiza un repaso pola recepción crítica da obra de Rosalía de Castro entre 1857 e 1916
e que se completa cunha escolma das achegas máis importantes que se produciron neste
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tempo. Saliéntase que se bota en falta algunha mención á corrección á que someteu
Manuel Murguía varios poemas de Rosalía de Castro logo do seu pasamento.
Pérez Labaca, Xoán Xosé, Ponteareas da ialma, pról. Miguel Ángel Novoa Iglesias,
Pontevedra: Deputación Provincial de Pontevedra, 2011, 221 pp. (ISBN: 978-84-8457361-6). u
O volume ábrese cun limiar a cargo de Miguel Ángel Novoa Iglesias, que sitúa a
natureza desta obra. Trátase dunha recompilación de artigos xornalísticos de Xoán Xosé
Pérez Labaca ligados a Ponteareas, dende a anécdota ou a reflexión histórica.
Saliéntanse algunhas das cualidades da escrita do autor, como o seu estilo limpo e
viveza narrativa ou o seu sentido do humor, e advírtese tamén ao público receptor sobre
a variedade temática da obra e o alento cohesivo desta. O corpo do volume está formado
por cincuenta e un artigos, con especial incidencia porcentual etnográfica, seguida,
talvez, do tratamento histórico. Aínda que o prólogo advirta dunha ordenación non
sistemática que se preza de facilitar a axilidade da lectura, o primeiro artigo é
introdutorio, propoñendo baixo o título “Unha visita a Ponteareas” unha ruta dun día de
duración, que cita algúns dos costumes (as alfombras florais do Corpus Christi) e
algunha das xoais arquitectónicas e orográficas que centrarán outros artigos aquí
recollidos. A partir de aquí, poden aínda intuírse certos grupos de artigos: aqueles que
revisan a gastronomía propia (“Cociña tradicional e típica destas terras”, “Rosquillas,
melindres, poufeiras e boleardos”, “As roscas, celebración da Pascua”), momentos
centrais no ciclo do ano galego e vivencia ponteareana (“O Entroido nesta nosa terra”,
“As feiras”, “Os Ranchos de Reis”, “Muíños e muiñadas”, “Tempo de vendima, tempo
de ledicia”); os oficios do lugar (“Cazoleiros”, “Barbeiros e barberías”, “Canteiros,
artistas da pedra” con recolla de cantares e comentarios sobre o “verbo dos buxas” ou
“verba dos arxinas”, “Xastres”, “Costureiras, modistas ambulantes”…); a música e as
figuras dalgúns persoeiros da vila (“As bandas de música de Ponteareas I”, “O gaiteiro
Carreirola”) etc. Nos artigos con raigame histórica, téndese tanto á recreación
anecdótica (“Anotación curiosa á fundación de Ponteareas”, “Foot-ball no ano 1909”),
como á revisión de figuras simbólicas (“San Miguel, patrón de Ponteareas) ou á
recompilación mítica (“Contos e lendas castrexas”). Nos máis dos artigos, de base
etnográfica, revísanse con claridade estes elementos de definición do carácter. É
habitual a inclusión de versos, citas, cantigas... no conxunto das cantigas.
Referencias varias:
- Verónica Palleiro, “Mi nuevo libro hace una aproximación a las cosas normales como
la música”, Faro de Vigo, “Condado-Paradanta”, “Área Metropolitana”, 15 abril 2011,
p. 16.
Entrevista a Xoán Xosé Pérez Labaca co motivo da presentación desta obra, da que se
sinala que trata de lembrar o pasado e actualizar o presente para os maiores e dar a
coñecer aos máis novos o día a día de Ponteareas.
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Queixas Zas, Mercedes, Vivir, unha aventura irrepetíbel. Biografía de Mª do Carme
Kruckenberg, Vigo: Editorial Galaxia, col. Memoria, n.º 29, marzo 2011, 266 pp.
(ISBN: 978-84-9865-358-8).
Biografía da escritora Mª do Carme Kruckenberg Sanjurjo realizada pola profesora
Mercedes Queixas Zas (A Coruña, 1968). Estruturada ao redor de vinte e cinco
pequenos capítulos, dá conta dos meirandes acontecementos que conformaron a
traxectoria vital e literaria desta poeta. Abren o volume dúas citas tiradas de dous
volumes da poeta, As complexas mareas da noite (2006) e Os límites do arreguizo
(2008), referidas á súa creatividade. Introduce, dende o primeiro capítulo até o
derradeiro, diversos temas que vai desenvolvendo, como o momento en que coñece a
poeta, xunto a María Pilar García Negro; a descrición da súa árbore xenealóxica,
decorada con algunhas fotografías en branco e negro dela xunto a seus pais; a súa nenez
en Vigo e as viaxes a Ámsterdam, Hamburgo e Portugal; os tempos da guerra de 1936;
o seu posterior internado nun colexio de monxas en Marín; o seu casamento con Ezio
Pusone en 1949; a súa estadía de catro anos en Bos Aires, cidade que ve a saída ao prelo
das súas primeiras escritas como Cantigas do vento (1956), Los parajes inmóviles
(1956) –prologada por Celso Emilio Ferreiro-, ou El Farero –peza escrita en
colaboración con Ana Teresa Fabani; a súa estadía en Uruguai e no Brasil, onde redacta
o seu caderno de viaxe Anael, o vello deus do Mato Groso; o nacemento da súa filla
Cristina e o seu regreso a Vigo en 1954; os faladoiros do Café Gijón en Madrid na
década dos 50 con recoñecidos escritores e escritoras daquel entón; a súa viaxe a Nova
York e a publicación de Farol del Aire en 1958 e Canaval de Ouro en 1962; o seu labor
de tradutora a partir de 1968 e de escritora de contos infantís como O neto da serea
(1968), O paxariño de Sevilla (1998), ou O ratiño do pazo (1998); a saída ao prelo do
poemario A sombra ergueita (1976) e, xa na década de 1980, de Cantares de mi silencio
(1980), 20 poemas (rescatados del olvido) y una elegía a Chuca Pereda (1983) e
Cantigas para un tempo esquecido (1986); o seu labor de vicepresidenta da AELG
dende 1985; o pasamento da súa nai en 1984; a entrega do Premio Alecrín en 1997
outorgado polo Grupo de Estudos sobre a Condición da Muller e a da Medalla de
Castelao por parte da Xunta de Galicia; o seu nomeamento en 2002 como Dama da
Fundación Rosalía de Castro e, finalmente, a saída do prelo en 1992 de Alegoría do
soño ferido, en 1998 de Vivir, aventura irrepetible e en 1999 de Jazz espido. Nas
lapelas do volume pódense ler datos sobre a compiladora e os títulos publicados nesta
colección.
Recensións:
- Xavier Castro Rodríguez, “Carme Kruckenberg: tempo de (re)encontro”, Galicia
Hoxe, “Hoxe Galicia”, “Couso e Arca”, 21 maio 2011, p. 2.
Expón que coa lectura deste libro asistimos a un percorrido humano da figura de María
do Carme Kruckenberg inzado da súa experiencia persoal e social, o que dá como
resultado un agradábel paseo polas beiras e interiores da “vida fascinante” desta autora.
Tamén subliña que Kruckenberg ten unha obra intensa agromada dun “trasunto persoal
igualmente enérxico”.
- Ramón Nicolás, “Merecida e valiosa biografía”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
416, “Letras en Galego”, 28 maio 2011, p. 14.
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Indica que Vivir, unha vida irrepetíbel é unha operativa e acaída reconstrución
biográfica en clave literaria da figura de María do Carme Kruckenberg. Resalta que
neste volume Mercedes Queixas nos conduce polos “socalcos vitais e literarios” desta
autora e que tamén serve para rescatar a súa figura e asemade para poñer ao día o seu
percorrido vital, cultural e literario.
- Armando Requeixo, “A aventura de vivir”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 377,
“Libros”, 16 xuño 2011, p. VII.
Afirma que neste libro desfilan os episodios máis puramente persoais de María do
Carme Kruckenberg, dende a súa infancia até os seus faladoiros con Celso Emilio
Ferreiro ou Manuel María. Destaca a inclusión dun número estimábel de instantáneas e
que a escrita deste libro presenta unha prosa fluída que se le “con sumo agrado”.
- María Xesús Lama, “Memoria e discurso biográfico”, Grial. Revista galega de
cultura, n.º 191, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xullo, agosto e setembro 2011, p.
95.
Dáse conta desta nova entrega da colección “Memoria” da editorial Galaxia e sinálase
que se trata dun relato biográfico entre a biografía, a autobiografía e o libro de
memorias. Saliéntase que se trata dun relato engaiolante que parte das entrevistas da
autora coa poeta que se achega a esta figura con rigor e entusiasmo e respectando a orde
cronolóxica na organización do relato. Finalmente, coméntase que é unha obra amena e
ben escrita, aínda que presente algunhas digresións informativas que se xulgan
innecesarias.
- Xulio Valcárcel, “A aventura de vivir”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
757, “Páxina Literaria”, p. 22/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 687, “Páxina literaria”,
p. 28/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 687, “Páxina literaria”, p. 28, 28 agosto 2011.
Coméntase que se trata dunha biografía apaixonante de María do Carme Kruckenberg,
que tratou a moitos dos grandes intelectuais do século XX. Saliéntase que Mercedes
Queixas deixa fluír o pensamento da poeta viguesa con habelencia e eficacia, sen deixar
por iso de introducir datos e comentarios que enriquecen o discurso narrativo.
Referencias varias:
- Alberto Ramos, “Mercedes Queixas retratará as vidas de Pereiro e Kruckenberg”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 14 marzo 2011, p. 34.
Anúnciase a publicación da biografía divulgativa que Mercedes Queixas prepara sobre
María do Carme Kruckenberg.
- Fernando Franco, “Kruckenberg es total”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 5 abril
2011, p. 9.
Coméntase que este libro se presentará na Casa da Cultura Galega de Vigo nun acto no
que estará a propia autora.
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- Mar Mato, “El dinero está matando al ser humano”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 5 abril
2011, p. 37.
Alude a que este libro se vai presentar na Casa da Cultura de Vigo e a seguir
reprodúcese unha conversa con M.ª do Carme Kruckenberg e asemade destácase que nel
se presenta unha radiografía íntima da autora.
- Soledad Antón, “Solo me he enamorado una vez, y no fue de mi marido”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 5 abril 2011, p. 39.
Conversa na que M.ª do Carme Kruckenberg comenta o seu namoramento dun avogado
vasco, así como advirte de que se alguén espera atopar doses de morbo nesta biografía
“es mejor que se ahorre la lectura”.
- Ana Baena, “É un orgullo ter biografía de viva con 84 anos lúcidos”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 5 abril 2011, p. 11.
Reflexiónase sobre a vida e a obra de M.ª do Carme Kruckenberg e afírmase que a
propia Kruckenberg nunca escribiría as súas memorias pero si falaría sobre as súas
viaxes polo mundo.
- Alberto Ramos, “Descubrir a ‘filla’ de Rafael Alberti”, Xornal de Galicia, “Cultura”,
6 abril 2011, p. 36.
Asegura que Mercedes Queixas retrata a vida de M.ª do Carme Kruckenberg nesta
biografía e destaca que a propia Kruckenberg afirma que lendo a súa poesía é como se
coñece a súa vida.
- Matilde, “Tarde intelectual”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Escaparate”, 7 abril 2011, p.
16.
Fala da presentación desta biografía na cidade de Vigo.
- Fernando Franco, “Es Mercedes y no Paula”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 9
abril 2011, p. 11.
Breve nota que dá conta do erro do articulista nun texto publicado en Faro de Vigo ao
atribuír este volume á responsábel de Comunicación de Galaxia, Paula García, e non a
Mercedes Queixas.
- Gemma Malvido, “Kruckenberg actuou sempre na procura da liberdade”, La Opinión,
“A Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 24 abril 2011, p. 11.
Conversa na que a autora desta biografía reflexiona sobre a obra e afirma que M.ª do
Carme Kruckenberg se separou a finais dos corenta, regresou a Bos Aires coa súa filla e
renunciou a unha vida cómoda.
- Dolores Vilavedra, “Ensaio para tempos anestésicos”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 13 maio 2011, p. 12.

547

Fálase da publicación de obras como Vivir unha aventura irrepetíbel (2011), de
Mercedes Queixas; Proceso e encarceramento de Ramón Piñeiro (1946-1949) (2011),
de Xosé Manuel Dasilva e Rosalía de Castro, estranxeira na súa patria (2011), de
Francisco Rodríguez. Cítanse tamén algúns dos volumes que foron xurdindo arredor da
homenaxe a Lois Pereiro no Día das Letras Galegas, isto é, Antoloxía poética (Galaxia,
2011), de Daniel Salgado; a edición da Poesía completa (Xerais, 2011), a cargo de Ana
Acuña; A palabra exacta. Biografía de Lois Pereiro (Galaxia, 2011), de Antón Lopo;
Lois Pereiro. Náufrago do paraíso (Xerais, 2011), de Marcos Calveiro; Lois Pereiro.
Vida e obra (Xerais, 2011), de Iago Martínez; ‘Dicionario’ Lois Pereiro (tresCtres,
2011), de María Xesús Nogueira.
- A. M., “Palabra Kruckenberg”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 28 maio 2011, p. 37.
Breve nota sobre este libro do que se afirma que recolle a memoria de M.ª do Carme
Kruckenberg.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 380,
“Libros”, 7 xullo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 340, “Letras galegas”, 16
xullo 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
ofrécese o argumento. Tamén se seleccionan O meu gato é un poeta (2011), de Fran
Alonso e Fedor (2011), de Luís Valle Regueiro.
Rei Romeu, Manuel, Volver a Castelao, limiar Cesáreo Sánchez Iglesias e Mercedes
Queixas Zas, A Coruña: Asociación de Escritores en Lingua Galega/Xunta de GaliciaFundación Cidade da Cultura de Galicia, col. Viaxes literarias, 2011, 67 pp. (DL: C 2447-2011). u
Volume no que Manuel Rei Romeu (A Estrada, 1964) leva a cabo un percorrido pola
traxectoria humana e literaria de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. No limiar que
abre o volume, asinado por Cesáreo Sánchez Iglesias e Mercedes Queixas Zas,
saliéntanse os seus xermolos no cento vinte e cinco aniversario do nacemento deste
persoeiro. A obra está estruturada ao redor de cinco pequenas seccións, que comezan
con outro limiar do auor intitulado “A singularidade de Castelao”, no que fai fincapé na
importancia que este tivo para o desenvolvemento do nacionalismo galego durante a
primeira metade do século XX. A primeira sección leva o título de “Claves biográficas e
evolución” e inclúe un apartado dedicado ás Irmandades da Fala. Estuda aquí as tres
etapas da evolución política do escritor, dende un pregaleguismo inicial até un
nacionalismo culturalista primeiro e político despois. Menciona asemade as
publicacións do folleto Meu Pontevedra! redactado en 1916, os primeiros cimentos do
Grupo Nós con La Centuria (1917) e o seu forte compromiso político. Na seguinte
sección, “Compromiso desde Nós”, trata o nacionalismo de Castelao a partir de
acontecementos como a I Asemblea Nacionalista de 1918, a publicación do álbum de
estampas de Nós en 1931, a de Sempre en Galiza (1944), a do folletín literario El
Noroeste (1918 e 1919) e as de Vicente Risco e Ramón Vilar Ponte, Teoría do
nacionalismo galego (1920) e Doutrina nazonalista (1921), respectivamente. Aparece a
seguir a sección dedicada á súa obra literaria, dividida en cinco apartados nos que
analiza os volumes de Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete (1922), Cousas
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(1934), Retrincos (1934), Os dous de sempre (1934) e Os vellos non deben de
namorarse (1941). Con “Castelao e o nacionalismo galego”, Romeu trae á memoria o
labor que o escritor desenvolveu en Galicia durante aquela época, como a fundación do
Partido Galeguista, a unificación do nacionalismo político, a redacción do Estatuto de
Autonomía de Galicia, o seu desterro durante o Bienio Negro de Lerroux (1934-1935),
o seu compromiso antifascista durante a Guerra Civil e finalmente o seu exilio. Dedica a
seguir unhas páxinas a analizar Sempre en Galiza (1944). Na última sección, “A lingua,
razón de sermos e existirmos”, trae á memoria o importante labor de Castelao con
respecto ao recoñecemento e valorización da lingua galega. Pecha o volume un
apuntamento intitulado “Remate” no que salienta a publicación de As cruces de pedra
na Galiza (1950), a repatriación dos seus restos para o Panteón de Galegos Ilustres de
San Domingos de Bonaval en Santiago de Compostela en 1984 e as saídas ao prelo de
exposicións conmemorativas da súa figura como “Castelao: a derradeira lección do
mestre”, comisariada por Pilar García Negro e Felipe Senén. Ao longo do volume
aparecen varias fotografías en branco e negro sobre a vida de Castelao.
Requeixo, Armando, Xosé Díaz Jácome. Poeta e xornalista, XXIV Premio Literario
Ánxel Fole 2010, Lugo: Fundación Caixa Galicia/El Progreso, 2011, 133 pp. (ISBN:
978-84-96982-54-3).
Armando Requeixo (Mondoñedo, 1971) presenta en catro partes unha biobibliografía do
poeta e xornalista Xosé Díaz Jácome, pertencente á Xeración do 1936. Na primeira,
refírese ao seu periplo vital, polo que comenta quen eran as súas amizades, onde se
reunían, os lugares nos que viviu e traballou, os últimos anos da súa vida e o seu labor
profesional. Na seguinte parte, analízase polo miúdo a súa obra poética. Na terceira,
apúntanse os seus elementos máis singulares en cabeceiras de Navarra, O Faro de Vigo
e La Voz de Asturias. Na última das partes, inclúense anexos que recollen documentos
como o carné de periodista de Xosé Díaz Jácome, cubertas das súas obras, actas de
concursos… e tamén fotografías, coa súa esposa e amizades.
Referencias varias:
- Nicolás Vidal, “Armando Requeixo: ‘A crítica literaria ben feita tamén é un xénero
creativo”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 4 decembro 2011, p. 09.
Entrevístase a Armando Requeixo con motivo da publicación desta obra. Nela fálase do
valor do Premio Literario Ánxel Fole e do seu labor como crítico literario.
- Ruth López, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 12 decembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, infórmase da presentación desta obra na Fundación
Novacaixagalicia de Lugo.
- Jaureguizar, “Armando Requeixo sinala que a faciana de Díaz Jácome como xornalista
truncou a de poeta”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 13 decembro 2011, p. 47.
Preséntase esta obra, da que se sinala que foi merecedora do premio Ánxel Fole.
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Rodríguez, Francisco, Rosalía de Castro, estranxeira na súa patria. A persoa e a obra,
onte e hoxe, A Coruña: Asociación Sociopedagóxica Galega, 732 pp. (ISBN: 978-8489679-99-3). u
Francisco Rodríguez (Ferrol, 1945) repasa neste volume a vida e obra de Rosalía de
Castro (Santiago de Compostela, 1837–Padrón, 1885). Está xebrado en dez capítulos
xunto cos agradecementos e unha bibliografía. No primeiro capítulo “A descuberta
dunha nova Rosalía” achégase unha introdución aos capítulos posteriores. No segundo
capítulo, “O contexto histórico: un período crítico (1837–1885), descríbese esta etapa
como fundamental na experiencia vital da escritora. No terceiro capítulo, que leva por
título “Unha análise sintética sobre Rosalía e a súa obra”, faise unha análise sobre a vida
e obra de Rosalía de Castro. No cuarto capítulo, “A orixinalidade da novelística
rosaliana: o intento de vivir da literatura”, analiza as obras La hija del mar, Flavio,
Ruínas, El caballero de las botas azules e El primer loco. No quinto capítulo, “A
creación dunha literatura nacional”, destaca a reivindicación dunha literatura en lingua
galega, como son Cantares Gallegos e “Conto Gallego”. No capítulo sexto, “Follas
novas: ‘comedia humana’ e realismo crítico”, recolle a composición do libro e a
problemática feminina do momento. No capítulo sétimo, “Unha autobiografía profunda:
En las orillas del Sar”, coméntase a mala integración da obra na literatura nacional e os
distintos xuízos críticos aos que foi sometida. No capítulo oitavo, “O problema
lingüístico e a obra literaria de Rosalía de Castro”, alúdese á problemática lingüística do
bilingüismo e á importancia literaria. No capítulo noveno, “Da heterodoxia e a tolemia á
beatificación”, contrapóñense as posturas de Rosalía de Castro, fidalga sen patrimonio,
e Emilia Pardo Bazán, burguesa con título nobiliario comprado. No último e décimo
capítulo, “Rosalía, lirio na rocha”, remátase o libro coa recapitulación de datos
esclarecedores sobre a autora.
Recensións:
- Vicente Araguas, “Volvendo a Rosalía”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
743, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 36/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 673, “Libros”,
p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 673, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 15
maio 2011.
Indica que esta reedición é un libro fundamental para estudar a Rosalía de Castro e que
o resultado é un completo estudo no que se analizan diversos aspectos da vida e obra da
autora e no que tamén se comenta a polémica datada en 1880 en El Correo Gallego
entre Castor Elices e Joaquín de Arévalo sobre a vitalidade da lingua galega.
- María do Cebreiro, “Rosalía de Castro sen consenso. A crítica como campo de
batalla”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 18, “proPostas”, verán 2011, pp. 18-19.
Estuda os debates e as relecturas sobre Rosalía de Castro a propósito dos últimos
ensaios publicados en relación con esta autora. Comeza apuntando que seguen estando
vinculados a grupos que “procuran argumentos para a lexitimación histórica” de
Galicia, e que do éxito ou fracaso destes movementos dependerá a súa presenza no
campo cultural. Sobre estas premisas, refírese ás apropiacións estatais de Rosalía de
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Castro, así como á continuidade do carácter canónico da escritora. Indica que hai
distintos factores que sinalan a “reactivación de programas de estudos no ámbito da
obra rosaliana”, dos que dá exemplos. Ao tempo, detense en obras que amosan diversas
lecturas críticas, como é o ensaio Rosalía de Castro, estranxeira na súa patria (de
Francisco Rodríguez); o número 26 da revista Festa da palabra silenciada, dedicado a
“Actualizar a Rosalía”, ou o artigo de Joseba Gabilondo, incluído no volume
Contemporary Galician Cultural Studies.
Referencias varias:
- Felipe do Muhíño, “Rosalía y Francisco Rodríguez”, Diario de Ferrol, “Opinión”,
“Molino rojo”, 9 marzo 2011, p. 21.
Comenta que esta obra de Francisco Rodríguez ten setecentas páxinas, que cualifica de
“cautivadoras, llenas de melancolía”, seguindo a filosofía mundana da ética de Rosalía
de Castro. Asemade apunta que se vén de presentar no Auditorio da Fundación Caixa
Galicia de Ferrol. Destaca que se trata “dunha obra exenta de pedantería académica” e
acorde coa relevancia da autora á que se dedica.
- Xaime Bello Costa, “Universo rosaliano”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Cabo Prior”,
9 marzo 2011, p. 21.
Reflexiona sobre a importancia de Rosalía de Castro dentro da literatura galega co gallo
da presentación deste volume, do que sinala que xorde dunha tese doutoral presentada
en 1988 por Francisco Rodríguez e que en 1989 acadou o premio da Crítica en Galicia.
Comenta que o título está tomado dun poema de Follas Novas e que a obra se interna en
aspectos novidosos da vida e obra da poeta. Destaca que se transformará nun revulsivo
para a relectura da obra rosaliana.
- maré, “Revolución en forma e en fondo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Figuras”, 11
marzo 2011, p. 28.
Anuncia que esta obra se presentará na Coruña e asemade informa de que Francisco
Rodríguez xa falou dela na Casa de Galicia de Madrid.
- ECG, “Presentan en A Estrada una obra sobre Rosalía”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 15 marzo 2011, p. 30.
Breve nota na que anuncia que se presentará esta obra na sala Caixanova da Estrada.
- Alexis Fernández, “Beiras y Paco Rodríguez con Cervantes por medio”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 17 marzo 2011, p. L7.
Alude a que Francisco Rodríguez presentou este volume no Centro Cultural de
Caixanova en Santiago de Compostela.
- H. Pena, “Francisco Rodríguez: Rosalía empeza a non significar nada”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 17 marzo 2011, p. 37.
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Comenta que o Centro Cultural de Caixanova en Santiago de Compostela acolleu a
presentación desta obra e recóllense algunhas afirmacións do seu autor, como que o
proceso de españolización de Galicia mudou a imaxe de Rosalía de Castro.
- Diana Mandiá, “Rosalía sen tebras”, El País, “Galicia”, “Luces”, 18 marzo 2011, p.
10.
Explica que nesta obra Francisco Rodríguez volve á figura de Rosalía de Castro para
desfacer os tópicos que negaron o seu carácter de muller culta, revolucionaria e
independente e mais que a reacción de Rosalía contra Castela non foi froito dunha
arroutada sentimental.
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 4 abril 2011, p. 102.
Recóllese a presentación da obra Rosalía de Castro, estranxeira na súa patria. A persoa
e a obra, onte e hoxe (2011), de Francisco Rodríguez, que terá lugar na Casa
consistorial e no Vicerreitorado de Lugo.
- Jaureguizar, “Rodríguez nega que Rosalía vivise en Lugo de 1864 a 1868”, El
Progreso, “Cultura/ Vivir”, 5 abril 2011, p. 53.
Comenta que Francisco Rodríguez presentou este ensaio cun paseo pola cidade de Lugo
e asemade indica que este texto achega unha visión de Rosalía de Castro como muller
intelixente e con don de xentes.
- Rafa Estévez, “Francisco Rodríguez descubre a ‘Rosalía estranxeira da súa patria’ en
Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 14 abril 2011, p. 58.
Nota sobre a presentación deste ensaio na cidade de Pontevedra.
- Melisa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 20 abril 2011, p. 70.
Entre outras actividades, infórmase da presentación de Rosalía de Castro, estranxeira
na súa patria A persoa e a obra, onte e hoxe, de Francisco Rodríguez na Casa da
Cultura de Sarria.
- Vicente Araguas, “Rosalía sempre por descubrir aínda”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Agora xa foi”, 8 maio 2011, p. 52.
Reflexiona sobre esta obra e subliña que conta cun importante aparato crítico e
bibliográfico.
- Dolores Vilavedra, “Ensaio para tempos anestésicos”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 13 maio 2011, p. 12.
Fálase da publicación de obras como Rosalía de Castro, estranxeira na súa patria
(2011), de Francisco Rodríguez; Proceso e encarceramento de Ramón Piñeiro (19461949) (2011), de Xosé Manuel Dasilva e Vivir unha aventura irrepetíbel (2011), de
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Mercedes Queixas. Cítanse tamén algúns dos volumes que foron xurdindo arredor da
homenaxe a Lois Pereiro no Día das Letras Galegas, isto é, Antoloxía poética, de Daniel
Salgado (Galaxia, 2011); a edición da Poesía completa, a cargo de Ana Acuña (Xerais,
2011); A palabra exacta. Biografía de Lois Pereiro, de Antón Lopo (Galaxia, 2011);
Lois Pereiro. Náufrago do paraíso, de Marcos Calveiro (Xerais, 2011); Lois Pereiro.
Vida e obra, de Iago Martínez (Xerais, 2011); ‘Dicionario’ Lois Pereiro, de María
Xesús Nogueira (tresCtres, 2011).
Rodríguez, Luciano (ed.), Preludios para Miguel Anxo Fernán Vello, Santiago de
Compostela: Edicións Laiovento, col. Fóra de Serie, n.º 19, 2011, 128 pp. (ISBN: 97884-84872-14-6).
Neste libro aparece en primeiro lugar unha nota introdutoria na que se fai unha
homenaxe de Xano Tevinca a Miguel Anxo Fernán Vello, por petición do seu amigo
Luciano Rodríguez, como recompensa da súa entrega e promoción doutros libros,
ofrecéndolle este volume onde se recolle una proposta de lectura. Neste libro atópanse
once traballos que analizan diferentes temas empregados por Miguel Anxo na súa obra.
En primeiro lugar, Xavier Rodríguez Baixeras comenta emocionado a primeira vez que
viu a Miguel Anxo no ano 1984 e este lle regalou un libro. Xavier opina que é o
primeiro poeta que mostra as mulleres reais, o seu estilo está entre a morbosidade da
inocencia e o sagrado e mitolóxico; opina ademais que o poeta fala do corpo como algo
que significa o límite no mundo e a chegada da morte. No seguinte capítulo, escrito por
Fedel Vidal, obsérvase unha obsesión do poeta polo amor e o desexo, dándolle especial
relevancia ao último; ademais do poder da palabra como signo do ser humano,
empregado como medio a comunicación e localización. En terceiro lugar, encóntrase o
traballo escrito por Xulio L. Valcárcel, no que se analiza un poema de Miguel Anxo que
fala da xuventude e da beleza do fráxil, ademais da expreisón do desexo pola muller.
Están presentes a sexualidade, o corpo e a presenza física como algo sensual, pois os
corpos están destinados a cumprir o seu designio de amor e de paixón. Ademais,
concédeselle importancia á inocencia e ao amor como un motor que move a xente. O
cuarto traballo é un texto de Teresa Seara que analiza o poema “Memorial de brancura”,
galardoado co Premio Esquío en 1984, no que se fala sobre todo das paixóns como
forma de liberación e de superación, para logo pasar a comentar a brancura, que
representa o amor. Eva Veiga céntrase na obra Libro das paisaxes para mostrarnos unha
nova visión do autor onde está moi presente a estética e a beleza de observar o mundo
como unha paisaxe onde a música é un elemento inmortal e superior. Posteriormente
Luís G. Soto analiza a obra Entre auga e fogo, que divide en catro partes que
representan os catro elementos. Manuel Forcadela comenta A lenta nudez do poema
como unha obra erótica escrita cunha palabra depurada por Miguel Anxo na década dos
oitenta. Por outra banda, Xabier Seoane céntrase no poemario As certezas do clima, que
gañou o V premio Martín Codax de poesía. Luciano Rodríguez analiza Territorio da
desaparición, que trata de concienciar o lector para que valore a identidade do territorio.
O capital do corpo é estudada por Arcadio López Casanova, que fai unha louvanza do
poeta e salienta a temática do corpo e a erótico-amatoria. Por último, X. M. Álvarez
Cáccamo fálanos da obra Pureza e desolación, na que Miguel Anxo Fernán Vello
emprega o tema da existencia como sufrimento e do erotismo e o gozo como fontes de
felicidade.
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Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.), Informe de literatura 2010, Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia. Secretaría Xeral de Política Lingüística. Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2011, 2380 pp. (ISBN: 978-84-453-50218). u
Nova entrega do Informe de Literatura en formato CD-Rom correspondente ao ano
2010 e elaborado por un equipo de redactores e de colaboradores, tanto do Centro
Ramón Piñeiro como externos a el, dirixido e coordinado por Blanca-Ana Roig Rechou,
que contou coa axuda das bolseiras do proxecto Mar Fernández Vázquez e Esther de
León Viloria. Como en edicións anteriores, ábrese o volume cunha breve presentación,
na que a coordinadora, ademais de salientar as pretensións da publicación e o afán de
mellora que preside o proxecto ano tras ano, fai un repaso de cada un dos apartados que
constitúen a obra, referíndose ás fontes consultadas e aos criterios que se empregan para
facilitar unha máis produtiva achega á literatura galega recollida en cada entrega deste
repertorio bibliográfico comentado. A continuación, reprodúcense unha serie de
estatísticas nas que se reflicte a produción dos diferentes apartados segundo os xéneros
e a presenza que tivo o feito literario galego tanto nos xornais e revistas galegas como
en medios foráneos. A seguir, están os apartados do volume estruturados en
“Narrativa”, “Poesía”, “Teatro”, “Día das Letras Galegas: Uxío Novoneyra”, “Ensaio.
Teoría Xeral. Crítica”, “Clásicos greco-latinos traducidos”, “A literatura infantil e
xuvenil galega”, “Literatura de transmisión oral”, “Revistas”, “Premios”, “Literatura
medieval” e “Apéndice. Entradas non recollidas en informes anteriores”.
Referencias varias:
- ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 25 outubro 2011, p. 50.
Infórmase de que xa se pode consultar, tanto en CD-Rom como na páxina en liña do
Centro Ramón Piñeiro, o Informe Literatura 2010, único observatorio de e sobre
literatura galega que inclúe a Literatura Infantil e Xuvenil a nivel de igualdade coa
literatura para público adulto.
Taxes, Xurxo, O Rosalía Castro da Coruña, teatro da liberdade, A Coruña: Concellería
de Cultura do Concello da Coruña, 2011, 23 pp. (ISBN: 978-84-95600-96-7).u
Monografía de Xurxo Taxes na que se fai un percorrido tanto pola historia
arquitectónica como cultural do Teatro Rosalía Castro e pola súa significación como
“unha icona da liberdade, da resistencia á barbarie e á tiranía”. Para iso fai un repaso
polos diferentes acontecementos políticos, culturais e históricos que tiveron lugar dende
1838, ano no que comezaron as súas funcións, até a actualidade, dividido en diferentes
apartados que abarcan os sucesos máis relevantes nas diferentes etapas da súa historia:
“O teatro burgués da Coruña liberal (1838-1867)” (pp. 3-10); “O teatro de cidadáns da
Coruña republicana” (pp. 10-18) e “Do Rosalía metrallado ao teatro público da Coruña
democrática (de 1936 aos nosos días)” (pp. 18-23).
Referencias varias:
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- Nagore Menayo, “Santo Amaro dos Mortos’, una guía de los ilustres gallegos que
descansan en la ciudad”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 9 xuño 2011, p. 12.
Infórmase da publicación desta obra que rememora a historia do teatro Rosalía de
Castro da Coruña dende os seus inicios.
- Alexandra Modelo, “Del Rosalía a San Amaro”, La Opinión, “A Coruña”, 9 xuño
2011, p. 13.
Comenta que Xurxo Taxes realiza un repaso pola historia do Teatro Rosalía, que é
considerado como “un icono de libertad”.
Valcárcel, Xulio L., O escano baleiro. No Courel con Uxío Novoneyra, Cesuras: Biblos
Clube de Lectores, col. Mandaio, 2011, 192 pp. (ISBN: 978-84-15086-16-1).
Xulio López Valcárcel (Lugo, 1953) ofrece nesta obra unha ollada poliédrica ao mundo
que habitou Uxío Novoneyra e ás súas vivencias como escritor nese espazo, achegando
observacións dende puntos de vista que van dende o antropolóxico até o literario,
pasando polo biográfico, o histórico, o patrimonial, o arquitectónico, o espiritual ou o
testemuñal. Deste xeito dáse conta dos seus paseos polo Courel e descríbese a súa aldea,
Parada; como coñece a Elba, a muller que había de ser a compañeira da súa vida, o
momento en que coñece, entre outros autores galegos, a Ánxel Fole, de quen se sinala
que foi quen bautizou ao poeta como “Uxío”, ou as súas viaxes, como o traslado a
Madrid, cidade á que regresará tempo máis tarde para traballar nos espazos culturais de
radio e televisión. Descríbense as paisaxes do Courel e as súas xentes, as fortes
conviccións de Novoneyra sobre a cuestión lingüística ou a diversidade da súa
produción, tanto xenérica como tematicamente, apoiándose sempre en profusas fontes
bibliográficas e textuais.
Referencias varias:
- Jaureguizar, “Valcárcel percibe O Courel como ‘unha Galicia que desaparece”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 21 decembro 2011, p. 54.
Coméntase, a propósito da publicación desta obra, que Uxío Novoneyra e o Courel van
indisolubelmente unidos.
Vázquez de la Cruz, Manuel, O punteiro, Cambados: Gráficas Salnés, S.L.,
Abonomar, Faro de Vigo, 2011, 297 pp. (D.L.: PO 445-2011).
Obra recompilatoria de Manuel Vázquez de la Cruz (Tui, 1936) dedicada ás súas “jefas
y amigas del Faro de Vigo”. Recolle unha escolma de gran parte da columna de opinión
que mensualmente publica na sección “O punteiro” do suplemento comarcal “Baixo
Miño/ Louriña”, do xornal Faro de Vigo. A obra, editada por amigos e familiares,
iníciase cun breve prólogo no que o seu fillo, Manuel Ángel Vázquez, explica como,
por iniciativa de José Manuel Cousido Suárez e en honra da súa amizade e o labor de
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Vázquez de la Cruz en Abonomar, se decide publicar un libro que recompile os seus
artigos, no que el mesmo se converterá en alter ego do pai para dedicalo e rememorar os
seus protagonistas. En total escólmanse cento corenta e nove textos, datados dende o 27
de setembro de 1995 até o 30 de abril de 2011, dunha extensión máis ou menos
semellante e nos que alterna, de xeito equitativo, o galego e o castelán. Como se afirma
no citado prólogo, a clasificación dos artigos é estritamente cronolóxica. Con todo,
algúns dos textos van acompañados de fotografías caseiras nas que se retratan amigos e
familiares de Vázquez de la Cruz e para as que se rubrican unhas liñas que recollen o
afecto do autor. Os temas dos artigos son variados e percorren a actualidade ao longo
dos dezaseis anos que separan o primeiro e o último: a plantación de eucaliptos
(“Contra a plantación de eucalipto”), os incendios forestais (“Arderon as fragas”, “Fuera
política contra incendios”), a represión e os asasinatos fascistas (“Amigo de mi
conciencia”), as vacas tolas, a guerra de Afganistán (“Gritando desde mi esquina”), a
traxedia do Prestige, o escándalo de Fukushima. Predomina en todos eles o aire crítico,
sarcástico, irónico e cheo de retranca galega dirixido contra os políticos, contra as leis,
contra as guías turísticas, contra os “novos ricos” e, de forma xeral, contra todo o que
poña en risco a súa paisaxe natural. A crítica mestúrase co relato e faise indirecta:
cóntase unha pequena historia que presenta personaxes anónimas ou a súa propia
experiencia e na que se expón o tema de conflito, para despois satirizalo. Todos os
textos quedan ligados polo amor á natureza, á aldea, aos xogos e aos costumes
tradicionais e pola admiración pola cidade natal, Tui, que é tema recorrente na maioría
dos relatos e protagonista en “Tui é a capital de Turonia e Santiago a de Galicia por
historia”. O estilo e a linguaxe adecúanse á situación e, se ben esta última é dura e
agresiva na crítica, faise leve, poética e cargada de sentimento nas descricións de
paisaxes, nos recordos da infancia ou nas referencias a persoas queridas.
Referencias varias:
- Eva González, ” Vázquez de la Cruz presenta ‘O Punteiro’ y revela un sistema para
depurar metales”, Faro de Vigo, “Baixo Miño–Val Miñor”, 27 outubro 2011, p. 18.
Coméntase a presentación en Tui da obra O Punteiro de Manuel Vázquez de la Cruz.
Indícase que se trata dunha recompilación das columnas que o escritor publica no Faro
de Vigo.
Vila Pernas, Miguel, Na mesa con Cunqueiro. Antoloxía gastronómica e literaria,
Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, maio 2011, 59 pp. (VG:4312005). u
Monografía que contén unha escolma de fragmentos de diferentes obras de Álvaro
Cunqueiro (Mondoñedo, 1911-Vigo, 1981), nas que se fai referencia á gastronomía
galega. Cómpre sinalar que nestes fragmentos están destacados tipograficamente, con
versaleta e cor vermella, os termos de restauración, nomeadamente pratos e comidas.
Comézase con dous textos a xeito de introdución: “Cunqueiro, pan e compango”, de
Ramón Villares, onde se achega a Cunqueiro como escritor gastronómico e onde afirma
que este libriño “contén unha antoloxía da sapiencia gastronómico-literaria” de Á.
Cunqueiro e mais “Bo proveito, amigos”, de Miguel Vila Pernas, na que detalla as
características desta escolma e onde comenta a importancia da gastronomía galega na
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obra xornalística, nas novelas, nos contos e nas narracións de Cunqueiro. A seguir
temos os seis apartados nos que se divide este antoloxía gastronómica ⎯“O noso
menú”, “Abrindo apetito”, “Para facer boca”, “Prato forte”, “Sobremesas” e mais “Carta
de viños”⎯ e péchase coa “Bibliografía” na que se indican todas as obras de Cunqueiro
das que se tiraron os textos para esta edición e que son: Merlín e familia (1955), As
crónicas do Sochantre (1956), Teatro venatorio y coquinario gallego (1958), Escola de
menciñeiros (1960), Si o vello Sinbad volvese ás illas (1961), Xente de aquí e de acolá
(1961), A cociña galega (1973), Vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca
(1973), El pasajero en Galicia (1979), Os outros feirantes (1979), La cocina cristiana
de Occidente (1981), Viajes imaginarios y reales (1986), La bella del dragón (1991),
Viajes y yantares por Galicia (2005) e mais Viaje a Lugo (2011).
Referencias varias:
- M. Beceiro, “Os restauradores galegos únense para homenaxear a Cunqueiro”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 25 maio 2011, p. 34.
Sinala que este volume se agasallará nos corenta restaurantes galegos que participan
neste libro que divulga a cociña e a literatura de Álvaro Cunqueiro.
- Mar Mato, “Medio centenar de restaurantes gallegos cocinarán los platos y tapas de
Cunqueiro”, La Opinión, “Cultura”, 25 maio 2011, p. 54.
Comenta que esta obra é o resultado dunha campaña do Consello da Cultura Galega
mediante o cal os comensais de multitude de restaurantes de Galicia que escollan os
pratos de Álvaro Cunqueiro recibirán de agasallo esta antoloxía da que se editaron dez
mil exemplares.
Villar, Mariluz, Con acento humano. Entrevistas publicadas en La Región 1989-1996,
Ourense: Deputación de Ourense, 2011, 318 pp. (ISBN: 978-84-92554-38-6). u
Volume que recolle a participación da xornalista, escritora, actriz e directora de teatro
Mariluz Villar Outón no ourensán xornal La Región entre 1989 e 1996. Conta cun
limiar institucional, unha dedicatoria da autora “A Ourense e aos ourensáns, sempre” e a
“Presentación” (pp. 11-12) da mesma Villar na que explica que as entrevistas foron
concibidas como dimensión social e retrato humano, máis alá da “redacción
informativa” para conseguir presentar “un fresco dunha sociedade que a través da súa
intrahistoria explica máis certeiramente o noso presente que os datos fríos e
impersoais”. Destaca a importancia que de calquera personaxe público adquire a súa
dimensión de suxeito, mentres o gran público se queda como faceta profesional; idea
que está no xerme do proxecto xornalístico desenvolvido en La Región. Apunta que
estas entrevistas permitían unha “impresionista visión” dos entrevistados, os cales
dialogaron de xeito “cálido e ameno”, con confianza. Entre as setenta e cinco entrevistas
que fixo, en relación coa literatura e cultura galegas, son de salientar as realizadas ao
escritor Carlos Vila Sexto (pp. 43-45), o 28 de novembro de 1993; á poeta Pura
Vázquez (pp. 47-49), o 5 de decembro de 1993; ao profesor Felipe Ferreiro Feijoo (pp.
163-165), o 19 de setembro de 1994; ao escritor Xosé Lois Rúa Núñez (pp. 267-269), o
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13 de maio de 1996; a Cipriano Caamaño Castro (pp. 279-281), o 10 de xuño de 1996; e
ao ilustrador Xosé Lois González Vázquez (pp. 303-305), o 26 de agosto de 1996.
Villares, Ramón (ed.), Emigrante dun país soñado. Luís Seoane entre Galicia e
Arxentina, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2011, 493 pp. (ISBN:
978-84-92923-22-9). u
Volume que recolle as actas do “Congreso Internacional Luís Seoane: GaliciaArxentina, unha doble cidadanía”, celebrado en Santiago de Compostela no ano 2010.
Logo da presentación a cargo de Ramón Villares, reprodúcense unha serie de traballos
divididos en dous bloques fundamentais (“De Galicia a Arxentina: entre a emigración e
o exilio” e “De Arxentina a Galicia: un proxecto global”), precedidos da conferencia
inaugural de Beatriz Sarlo e seguidos da de clausura de Ramón Villares. Inclúense
tamén dous anexos con bibliografía sobre o homenaxeado. Na conferencia inaugural
Beatriz Sarlo aborda a dimensión cultural e social na que Luís Seoane se moveu na
Arxentina dende a súa chegada en 1936 a Bos Aires, onde desenvolveu unha intensa
actividade no mundo editorial e xornalístico enmarcado no peronismo e, tras a caída
deste, na vangarda.
Dentro do primeiro bloque, “De Galicia a Arxentina: entre a emigración e o exilio”,
recóllense as seguintes achegas:
- Mª Luisa Sobrino Manzanares, “O fardel galego de Seoane ata 1936”, pp. 53-73.
Atende ao labor desenvolvido por Luís Seoane nos anos da mocidade, deténdose nos
anos pasados en Compostela, onde realiza en 1929 as primeiras exposicións, se afilia á
Asociación de Estudantes de Dereito da FUE e participa do ambiente político e cultural
coa súa asistencia a faladoiros onde comparte inquedanzas con outros intelectuais e fai
amizade con Carlos Maside. Así mesmo, dá conta da súa activa colaboración no labor
editorial dende a imprenta de Ánxel Casal, realizando portadas de revistas, colaborando
nos semanarios Guión e Yunque, promovendo revistas como Claridad, Ser e Resol,
ilustrando libros e pintando. Céntrase tamén na posta en marcha, a carón de Arturo
Cuadrado, da exposición “Barraca de Feira Resol” en 1933; no seu traslado á Coruña,
onde funda con Manuel Boedo o primeiro Estudio Jurídico Colectivo de Galicia e
traballa como avogado laboralista, e, finalmente, na súa participación como deseñador
do cartel do plebiscito do Estatuto de Autonomía de Galicia en 1936, o seu derradeiro
traballo antes do exilio.
- Hernán M. Díaz, “Institucións da colectividade galega e redes culturais (1940-1960)”,
pp. 75-88.
A partir dun percorrido polas institucións colectivas galegas existentes na emigración de
Bos Aires nas décadas dos corenta e cincuenta, entre as que se inclúen as asociacións,
sociedades e centros provinciais, o Centro Gallego, a Federación de Sociedades
Gallegas ou as vinculadas ao periódico Galicia, coa intención de poñer de manifesto a
súa proliferación e permanencia, analízase o uso da lingua galega no marco desta
colectividade. Repárase no seu uso na prensa escrita, indicando aquelas publicacións
que o empregan en exclusiva e as que o reducen á poesía e ao humor, e saliéntanse os
problemas de Luís Seoane, director da revista mensual Galicia entre 1939 e 1957, para
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converter este medio nun órgano de difusión das ideas republicanas e galeguistas. Dáse
conta tamén das diferenzas que se producen no uso da lingua a partir do triunfo da
Fronte Popular e a votación do Estatuto autonómico e a etapa posterior, coa chegada do
franquismo.
- Xosé M. Núñez Seixas, “Política dos exiliados e política dos emigrados”, pp. 89-120.
Analiza os trazos distintivos do exilio galego dentro do exilio republicano español no
que atinxe ao seu artellamento organizativo e ás súas dinámicas políticas, como a súa
predisposición a instalarse en América, a existencia de colectividades organizadas e a
confluencia dos expatriados cos emigrantes. Define catro modelos de interacción entre
ambos os colectivos en Venezuela, Cuba, México, Chile ou Brasil e Uruguai, Estados
Unidos ou Arxentina. A seguir, detense polo miúdo no caso arxentino e nas diferentes
concepcións ideolóxicas que alí conflúen coas conseguintes disputas que se producen na
colectividade galega.
- Fernando J. Devoto, “Cultura e política entre dous mundos: o exilio galego na
Arxentina, os debates intelectuais e as tramas de sociabilidade (1936-1963)”, pp. 121153.
Comeza cunha ampla exposición sobre as variadas vicisitudes que rodearon os exiliados
galegos como Luís Seoane, Arturo Cuadrado, Rafael Dieste, Lorenzo Varela, Xosé
Otero Espasandín e Ramón Suárez Picallo para saír de España, e as estratexias ás que
recorreron para se integrar na vida do país que os acolleu, Arxentina. A seguir, percorre
as mudanzas que se produciron na sociedade arxentina entre os anos que transcorreran
dende que Seoane a abandonou sendo un neno, en 1916, e a súa chegada en 1939, e
detense en iniciativas como a posta en marcha da revista De Mar a Mar (1942-1943), o
Correo Literario (1943-1945) ou a homenaxe a Seoane que tivo lugar en 1944. Detense
tamén no contexto inhóspito que viviron os intelectuais galegos durante o peronismo,
que derivou na disgregación temporal, no fortalecemento de vínculos epistolares, nos
itinerarios diferentes que algúns emprenderon e mesmo na posta en marcha de novos
proxectos. No que atinxe a Seoane, salienta como a súa obra artística acada un gran
recoñecemento e dende os anos sesenta comeza un movemento pendular con	
  constantes
viaxes de ida e volta entre Galicia e Arxentina que o levaron a “estar entre dous
mundos”.
- Luis Alberto Romero, “Exilio galego e política arxentina (1936-1976)”, pp. 155-177.
Aborda a relación coa política arxentina dun grupo de exiliados galegos (intelectuais,
artistas e políticos como Luis Seoane, Arturo Cuadrado, Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao, Lorenzo Varela, Ramón de Valenzuela, Xosé Neira Vilas) chegados a Bos
Aires fuxindo da Guerra Civil española. Salienta a súa destacada actuación pública e
sitúa entre eles a Luís Seoane e a outros galegos residentes na Arxentina dende antes de
1936, como Eduardo Blanco-Amor. Céntrase nomeadamente na relación destes
exiliados cos acontecementos políticos que teñen lugar entre 1936 e 1976 no seo da
colectividade e a militancia galega e propón as claves que explican, tendo en conta o
medio no que viviron e o círculo das súas relacións, moi politizado nese período, o seu
comportamento político, as súas ilusións e a perda do entusiasmo, en coincidencia co
seu abandono da Arxentina. Identifica como o principal factor de expulsión o feito de
que a comunidade política e cultural que até 1955 funcionou como ámbito para a vida
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rompese pola falta dunha seguridade económica e política no país, que impedía o
progreso, a liberdade, a democracia e o socialismo que estaban presentes no grupo de
galegos.
- Diana B. Wechsler, “Converxencias, complicidades. Luís Seoane nas redes da cultura
antifascista”, pp. 179-194.
Centra a súa intervención en dous aspectos que se derivan da biografía de Luís Seoane:
a súa relación co mercado da arte e coa comunidade xudía de Bos Aires. Dá conta da
presenza de Seoane en medios gráficos ben pouco despois da súa chegada a Bos Aires,
tales como Crítica, El Diario, e tamén en revistas antifascistas –Unidad ou Dialéctica–
onde amosa as súas imaxes con artistas de talle internacional como George Grosz,
Emiliano Di Cavalcanti, Helios Gómez ou Clément Moreau, o cal propicia, en opinión
da estudosa, unha converxencia de complicidades sobre a defensa da cultura e posicións
ideolóxicas comúns. Revisa dous proxectos relacionados co deseño gráfico e o
muralismo aos que se sumou Seoane para seguir ilustrando a converxencia de intereses
compartidos: o estudio Stern-Coppola + Seoane (1937-1938) e mais a realización do
mural que recolle a historia de Ruth, que Seoane realizou en 1953 para un dos muros do
Banco Israelita do Río de la Plata.
- Rodrigo Gutiérrez Viñuales, “Luís Seoane. Unha valoración desde a arte arxentina”,
pp. 195-213.
Percorrido pola traxectoria de Luís Seoane na arte arxentina dende a súa chegada como
exiliado en 1936 até 1963, cando comeza a alternar a súa produción en Bos Aires con
longas estadías en Galicia. Indica que a chegada de Seoane coincide cun ambiente
propicio para canalizar a súa irritación tras o exilio e as súas críticas a Franco, ao
coincidir con artistas locais entregados ao expresionismo de temática social e política
(Berni, Forner, Urruchúa, Carybé, Kantor, entre outros), e con outros exiliados doutros
países (Attilio Rossi, Carl Meffert). Salienta o seu papel fundamental como anovador
das artes gráficas do libro no país e o desenvolvemento de actividades como a
participación cos seus debuxos en Homenaje a Federico García Lorca, promovida en
1937; a publicación de Trece estampas da traición (1937); a apertura do obradoiro de
fotografía publicitaria en 1938, canda Coppola e Stern; ou a páxina “Mercado de las
Artes y las Letras”, que publica a partir de setembro de 1940 na contraportada do
periódico Galicia da Federación de Sociedades Gallegas. Co paso dos anos sinala como
Seoane emprende novos proxectos na editorial Nova, en Emecé, en Botella al Mar, en
Citania e destaca o feito singular que se produce en 1944, cando visita o obradoiro de
Joaquín Torres García canda Rafael Dieste e comeza o seu tránsito pola pintura de
cabalete, marcada por unha etapa de experimentación, a súa dedicación ao gravado e,
despois, ao mural. Identifica como acontecementos fundamentais na súa tarefa pictórica
o seu retorno a Europa en 1949, en calidade dun dos vinte e un representantes
arxentinos no Congreso Mundial dos Partidarios da Paz, un periplo que segue en
Londres –capital na súa formación e onde o impacta a obra de Fernand Léger–, e cuxa
influencia se fai sentir na súa obra anos despois, e a apertura en Bos Aires da Galería
Bonino, que lle outorga estabilidade económica. Con respecto á súa actividade como
muralista, na cal ocupa un lugar como figura central en Arxentina, vincúlaa á súa
relación coa colectividade xudía e salienta a transcendencia de El nacimiento del teatro
argentino (1957).
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O segundo bloque, “De Arxentina a Galicia: un proxecto global”, inclúe os seguintes
artigos:
- Xosé Luís Axeitos, “A ‘descoberta’ de Galicia por Seoane: unha cultura, un pobo”, pp.
217-242.
Pon de relevo que toda a poética de Seoane está posta a disposición da súa “descoberta”
de Galicia, cuxo primeiro chanzo é “a consciencia de Galicia”, compartido con outros
escritores e artistas durante os anos de transición entre a Ditadura de Primo de Rivera e
a proclamación da República en 1931 nos seus anos de estudante universitario en
Compostela. Analiza as ideas expresadas polo artista no manifesto “Unha arte da terra”
(Alento, 1934), onde afirma a posibilidade dunha arte nacionalista encarnada en artistas
como Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Alfredo Souto, Carlos Maside, Gabriel Xosé
Eiroa ou Antonio Colmeiro, que concilian unha temática galega con buscas europeas e
reclama un compromiso coa terra. Incide na consideración que lle merecen Colmeiro e,
nomeadamente, Maside, os que considera representantes da arte nova e auténtica, e
apunta que 1930 é unha data emblemática, pois as folgas universitarias convocadas pola
FUE, da que foi fundador e membro directivo, o acaban levando ao cárcere, en
coincidencia coas súas primeiras exposicións en Santiago. Salienta como a partir deste
momento os debuxos de Seoane adoitan aparecer en revistas e xornais como Resol,
Guión, Yunque, Universitarios ou Ser, e rastrexa o seu compromiso coa arte e a
realidade social do seu tempo no seu labor no exilio, plasmado no seu traballo como
promotor editorial, cronista de guerra no xornal Crítica ou debuxante satírico coas
Trece estampas de la traición. Destaca tamén que en toda a súa traxectoria no mundo
editorial, na fundación de revistas, na pintura e no gravado está presente a vontade de
dignificar a cultura galega dende unha actitude reivindicativa e de loita por uns ideais,
dende a conexión constante coa arte universal e a concepción do diálogo como forma de
aprendizaxe.
- Manuel Castiñeiras, “A arte medieval como esencia da modernidade”, pp. 243-280.
A partir da consideración de Luís Seoane como entregado admirador da tradición galega
medieval e do valor que posúen os seus escritos, pois permiten asistir ao seu proceso de
creación, esculca cal era a valoración da arte medieval na súa época e compáraa coa que
se producía en Cataluña. Neste sentido remóntase ao sentimentalismo romántico e ao
dogmatismo e arqueoloxismo de Antonio López Ferreiro (1837-1910) e analiza a
presenza da arte románica no discurso do nacionalismo galego, recorrendo á obra de
Manuel Murguía, Vicente Risco e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao; e entronca a
descuberta moderna do románico en Cataluña co movemento cultural da Renaixença.
Finalmente, céntrase no paradigma galego que constrúen Luís Seoane e o seu mestre
Carlos Maside, que fan confluír a Galicia rural coa románica. Salienta como os lenzos e
murais de Seoane se basean nunha estética enraizada nas esencias da arte medieval,
formada por brillantes cores planas, liñas de contorno e a deformación e o arabesco da
silueta; como a súa arte é declaradamente monumental, con preferencia por grandes
formatos como os murais, as vidreiras e os tapices; así como a súa obsesión polos
personaxes históricos da Galicia medieval aos que lles deu, por primeira vez, unha
iconografía (Pardo de Cela, Pedro Madruga, Pedro Monís, María Castaña, Martín
Codax, Rui Xordo etc.), a carón dos protagonistas anónimos e colectivos. Conclúe
afirmando que “sen o Medievo a súa arte de vangarda non sería a mesma: faltaríalle a
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esencia e a reflexión dunha modernidade que non é outra cousa que a reformulación
continua dun pasado que non se quere esquecer”.
- Rosario Portela, “A Idade Media na obra escrita de Luís Seoane”, pp. 281-310.
Constata a aparición reiterada de certos temas e personaxes da Idade Media na obra
literaria e artística de Seoane e indica que sempre reivindicou esta cultura e a utilizou
como fonte de inspiración, ademais de concibila como un xeito de escapar da realidade
que lle tocou vivir. Na súa análise da obra literaria identifica no libro de relatos Tres
hojas de ruda y un ajo verde o las narraciones de un vagabundo (1948) o desexo de
representar o mundo mítico do pasado celta ou medieval galego recreando ambientes,
personaxes, topónimos, antropónimos e, por suposto, Santiago de Compostela. No
poemario Na brétema, Sant-Iago (1956), ademais da presenza das rúas de Compostela
poboadas por seres marxinais, sinala a aparición de Santo Ero de Armenteira, figura moi
querida por Seoane, e tamén dos alquimistas, das meigas, dos seres fantásticos e de
personaxes e feitos históricos precisos, como acontece no poema “A raíña espida”, onde
fala do levantamento do pobo contra a raíña Urraca e o bispo Xelmírez en 1117. Con
respecto a A Soldadeira (1957), detense na personaxe da soldadeira, a máis coñecida
dos cancioneiros, que é o fío condutor da historia, e menciona outros personaxes
propios do Camiño de Santiago que aparecen na peza teatral, como o tolo profético. A
seguir, inclúe unha relación de textos de Seoane nos que aparecen temas medievais.
Trátase de artigos, conferencias, prólogos e comunicacións para o programa de radio
Galicia Emigrante. Finalmente, percorre a súa obra como editor, deseñador e impulsor
de industrias culturais e conclúe apuntando que a poética artística de Luís Seoane está
intensamente influenciada por un espazo, Galicia, e un tempo, a Idade Media, que se
encargou de divulgar concibíndoa como “alicerce da idiosincrasia galega e espello duns
valores que cómpre recuperar como modelo de autenticidade no presente”.
- Arturo Casas, “O compromiso como posición no campo cultural. Luís Seoane no
campo cultural galego”, pp. 311-337.
Centra a súa análise sobre a creatividade artística de Luís Seoane en tres parámetros: “a
vasteza”, “a pluralidade” e “unha tensa vitalidade”. Utiliza a concepción de campo
literario de Pierre Bourdieu para definir a súa obra como unha produción discursiva que
se desenvolve en diferentes coordenadas históricas e biográficas, e instala, como
hipótese de traballo, a existencia dun campo cultural galego durante a súa etapa de
intervención pública como intelectual, é dicir, dende comezos dos anos trinta até finais
dos anos setenta do século XX. Apunta ademais as repercusións do exilio de Seoane e
menciona a esquematización realizada por Xoán González-Millán a este respecto,
baseada nos seguintes trazos: a persistencia dunha dialéctica fuxida-retorno; unha dobre
dualidade temporal e espacial; o predominio dunha retórica experiencial e á vez
fundacional, sustentada en imaxinarios colectivos de dimensión nacional; a emerxencia
dunha modalidade de utopismo do porvir; e a instauración dunha lóxica diferenciada da
propia emigración. En relación coa súa posición como intelectual, Arturo Casas afirma
que “Luís Seoane foi con toda probabilidade o maior dinamizador do repertorio cultural
galego no desterro, o maior e máis constante fabricante de repertorios durante a etapa de
corenta anos que abrangue de 1936 aos inicios da transición democrática”.
- Xosé Luís Méndez Ferrín, “Seoane no Fondo dos Espellos. Notas para un libro de
memorias que se cadra non escribo”, pp. 339-351.
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Ofrece uns apuntamentos de carácter memorialístico nos que desenvolve ideas como o
feito de que Seoane non encaixaba no marco do denominado “piñeirismo” dos anos
cincuenta, por ser un nacionalista que incidía na Idade Media, no pasado castrexo e na
traxedia da emigración económica, un marxista. Tamén debulla anécdotas e momentos
da súa mocidade nos que tivo contacto con Seoane, nomeadamente en Madrid, cando se
encontrou cos membros de Brais Pinto entre 1959 e 1960, e nos que o perfila como o
intelectual galego de esquerda máis notábel co que se cruzou na súa vida, comparábel
coa figura de Carlos Velo. A seguir, ofrece tamén unas notas sobre o Seoane que leu e
analizou, sobre os seus apoios políticos en diferentes momentos relacionados coa UPG
e, sobre todo, o que supuxo para el recibir no Centro Penitenciario de El Dueso o CucoRei, folla voante tipo Resol inspirada por Seoane, en setembro de 1970, onde aparecía o
poema “Cantiga nova que se chama cadea” que lle dedicou Lorenzo Varela; ou o feito
de que Seoane ilustrase Poesía enteira de Heriberto Bens. Conclúe definíndoo como
“un suxeito persoalmente tenro e apaixonado, fiel aos principios e solidificado cos
amigos, vellos e novos”; e como “home sensíbel que levaba unha tristura dentro”.
- Justo Beramendi, “O exilio e os galeguistas do interior: acordos e disidencias (19401970)”, pp. 353-388.
Céntrase nas relacións estabelecidas durante a ditadura franquista entre os exiliados do
nacionalismo galego e os galeguistas que actuaron en Galicia. Explica as posturas de
ambos os grupos vinculándoas cos condicionamentos diversos que se vivían no exterior
e no interior. Deste xeito, estrutura o artigo en tres bloques nos que dá conta das
relacións que teñen lugar en vida de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao; nos anos
cincuenta e no período comprendido entre 1963 e 1970. Conclúe indicando que son as
teses do nacionalismo do exilio e o legado político-ideolóxico de Castelao o que acaba
prevalecendo na definición dos obxectivos do movemento, ao se considerar que son os
únicos nexos de unión auténticos coa tradición de anteguerra e do galeguismo
decimonónico.
- Antón Patiño, “Seoane e o Laboratorio de Formas”, pp. 389-420.
Rastrexa a historia do Laboratorio de Formas de Galiza, indicando que xorde da alianza
de inquedanzas entre Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo e froito tamén da súa amizade,
como realización dun soño nacido na diáspora que agroma na súa terra de orixe en
1968. Interpreta o proxecto como un xeito de darlles nova vida ao Seminario de Estudos
Galegos e aos traballos interdisciplinares da Xeración Nós estragados pola guerra civil
española e a ditadura. Detense tamén no Manifesto do Laboratorio de Formas de Galicia
e recalca a idea de que emite unha mensaxe sinxela, “chegou a hora de se poñer mans á
obra”, ao xeito dunha Bauhaus autóctona, dende a coherencia, a sobriedade e a eficacia
visual. Aborda pormenorizadamente as pezas cerámicas vangardistas deseñadas por
Seoane, as súas exploracións pictóricas e gráficas, os seus gravados, os seus coidados
libros de creación, os carteis, os murais, e detense especialmente nos trazos que definen
a súa pintura, para rematar salientando que se trata “dun dos nosos mellores creadores
de todos os tempos”, de extraordinaria capacidade de invención, firmeza e integridade
moral.
- Ramón Villares, “As Galicias de Luís Seoane, co exilio de fondo”, pp. 423-464.
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Achega as súas consideracións sobre as varias Galicias, reais e imaxinarias que
formaron parte esencial da vida de Seoane dende a ollada do historiador, atendendo aos
trazos que definen a Galicia anterior á guerra civil española, a Galicia de alén mar con
capital en Bos Aires e a Galicia conformada polas relacións entre Seoane e os seus
amigos dos grupos Galaxia nos anos cincuenta e Sargadelos nos sesenta e setenta.
Referencias varias:
- José Manuel García Iglesias, “El emigrante Luis Seoane”, El Correo Gallego,
“Opinión”, “Notas de actualidad”, 6 outubro 2011, p. 2.
Indícase que Ramón Villares editou este volume partindo dos contidos das actas do
“Congreso Internacional Luís Seoane. Galicia-Arxentina: una dobre cidadanía”.
Coméntase que se pretende incidir nas raíces galegas de Seoane e na súa formación, na
que se conxugan o europeo e o americano. Saliéntase que o mellor desta obra reside na
selección de autores e temáticas, sumando olladas arxentinas e galegas.
- Dolores Vilavedra, “Tempo de devalar”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 28 outubro 2011, p. 10.
Entre outros asuntos, faise referencia á saída do prelo desta monografía, que acolle os
textos presentados no Congreso Internacional dedicado a Luís Seoane.
- D. V., “ Unha obra reivindica o papel intelectual de Luís Seone desde Arxentina”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 14 decembro 2011, p. 39.
Dáse conta da publicación desta obra, que recolle as intervencións levadas a cabo no
congreso sobre Luís Seoane celebrado en 2010.
VV. AA., Ramón Lorenzo. Señor das palabras, Trasalba (Amoeiro, Ourense): Xunta de
Galicia. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Secretaría Xeral de
Política Lingüística/Fundación Otero Pedrayo, 2011, 102 pp. (DL: VG-522-2011). u
Libro homenaxe a Ramón Lorenzo co gallo da concesión do Premio Trasalba 2011.
“Dende a bocarribeira” é a primeira contribución do volume, un texto da Fundación
Otero Pedrayo que fai referencia a aquel poemario do ourensán, Bocarribeira, que el
mesmo entrega ao grupo Brais Pinto, do que formaba parte Ramón Lorenzo, para apoiar
así o comezo desta iniciativa. O Premio Trasalba, como se explica neste artigo, agasalla
o amor e a lealdade á lingua. Diversas fotografías de Lorenzo na escola, na súa casa de
Eirapedriña, nas Festas Minervais, en varios homenaxes, na súa voda, en Trasalba ou en
diversos coloquios, alternan cos textos e con algún poema. Esta obra acolle unha
cronoloxía da vida do autor e os seguintes traballos de interese para este Informe:
- Rosario Álvarez Blanco, “Ramón Lorenzo, señor de Eirapedriña”, pp. 11-15.
A autora fai un repaso da vida de Lorenzo, en relación coa súa traxectoria profesional.
Doutor en Filosofía e Letras pola Complutense de Madrid, catedrático nas universidades
de Valladolid e Santiago de Compostela e numerario da Real Academia Galega. Tamén
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fala de como coñeceu a súa muller, Úrsula Heinze, alumna del en Colonia, e lémbrase,
igualmente, da faceta de poeta de Lorenzo, que gañou en 1956, o “Premio Castelao” e o
das “Festas Minervais”. E por último, destaca o seu labor de filólogo e os seus estudos
sobre léxico galego, onomástica, lingua literaria moderna e portugués, así como os seus
traballos de gramática histórica e evolución diacrónica do galego.
- Ramón Lorenzo, “Lembranza do mestre”, pp. 26-27.
O autor lembra a figura de Ramón Otero Pedrayo.
- Ana Isabel Boullón, “O que é e o que non é”, pp. 82-83.
Agrelo realiza un breve repaso pola vida e obra de Lorenzo, a quen cualifica de sabio,
traballador infatigábel, mestre e amigo.
- Xosé Fernández Ferreiro, “A fascinación das palabras”, p. 83.
Lembra a poesía de Lorenzo, que nunca deixou de escribir e que, segundo di, debería
ser máis coñecida.
- Francisco Fernández Rei, “A arelada patria da lingua”, p. 84.
Comenta a intransixencia de Ramón Lorenzo na defensa do galego.
- Luis González Tosar, “De Eirapedriña a Cimadevila”, pp. 85-86.
Repasa a vida do homenaxeado.
- Dieter Kremen, “O bo labor de Ramón”, pp. 86-87.
Menciona a súa amizade con Ramón Lorenzo e salienta algunhas das actividades nas
que colaboraron en Alemaña.
- Ramón Mariño Paz, “A disciplina creadora”, p. 87.
Ofrece unhas palabras sobre o traballo filolóxico do homenaxeado.
- Xosé Luis Méndez Ferrín, “Ramón en don Ramón”, pp. 88-89.
Relaciona a figura de Lorenzo coa de Otero Pedrayo.
- Henrique Monteagudo, “Galeguismo ao roxo vivo”, pp. 89-90.
Comenta o compromiso político do homenaxeado.
- Antón Santamarina, “Paixón polo idioma”, pp. 91-92.
Sinala o grande amor de Ramón Lorenzo pola lingua galega.
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- Mª Dolores Villanueva Besteira, “Sempre foi testán coma un penedo, pero cun
corazón de ouro”, pp. 92-93.
Dende un punto de vista íntimo e persoal, comenta como coñeceu a Lorenzo e como
intercedeu nun encontro do homenaxeado con Francisco Fernández del Riego.
VV. AA., Xosé María Díaz Castro. Nimbos de luz na ínsua dos poetas, Santiago de
Compostela: Ed. Ínsua dos Poetas, xullo 2011, 41 pp. (D.L.: C 1800-2011).
Cartafol publicado cos materiais resultantes da homenaxe a Xosé María Díaz Castro (Os
Vilares, Guitiriz, 1914-1990) organizada na III Festa da Palabra, que tivo lugar o 9 de
xullo de 2011, conmemorando o cincuenta aniversario da publicación de Nimbos, do
citado autor. Trátase de corenta e unha láminas, a cor e sen numerar, presentadas en
formato A4 e con información só por unha cara. A capa contén unha escultura de Xosé
Cid, intitulada “Nimbos de luz”. A primeira das láminas ofrece un retrato
biobibliográfico do escritor dos Vilares. Inclúense fotocopias dos orixinais dos
seguintes documentos: o tríptico “Nascida d’un soño”, co que gañou os Xogos Florais
de Betanzos en 1946 e do que tamén se ofrece o diploma; unha panxoliña de Nadal coa
que Aquilino Iglesias Alvariño felicita a Díaz Castro en 1955, a capa de Nimbos
manuscrita polo autor, a cuberta de Escolma de Poesía Galega IV. Os Contemporáneos
(1955), realizada por Francisco Fernández del Riego e onde se publicaron poemas
recollidos logo en Nimbos; a cuberta da primeira edición de Nimbos (1961), unha nova
capa de Nimbos (1964), na Editorial Galaxia; a cuberta de Nimbos na súa edición
bilingüe (galego-castelán), feita en Madrid (1982); a cuberta da segunda edición do
nomeado poemario en 1984, na colección “Dombate” (Galaxia); a cuberta da edición
bilingüe, na colección “Poesía”, na editorial de la Guerra (Valencia) en 1997; e outras
portadas máis recentes de Nimbos, en 2002 e 2007. Tamén se inclúen outras cubertas de
libros en homenaxe ao autor. Recóllense ademais fotografías vinculadas á vida de Díaz
Castro (a escola nos Vilares, o poeta de neno, a casa natal, un momento durante a guerra
civil española en Pontevedra, cos amigos, etc). Con respecto á súa obra literaria,
ofrécese copia dun poema autógrafo, igual que do manuscrito, publicados ambos en
Dorna. Inclúese tamén a súa composición máis recoñecida, “Penélope”, en catro
linguas, e probas da segunda edición de Nimbos, con correccións do propio autor. Alén
disto, recóllense poemas que foron dedicados a Díaz Castro, da autoría de Arcadio
López Casanova, Darío Xohán Cabana, Miguel Anxo Fernán-Vello, Manuel María e
Uxío Novoneyra, entre outros.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Díaz Castro, no aniversario de ‘Nimbos”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 426, “Letras en galego”, 6 agosto 2011, p. 10.
Anúnciase a publicación deste cartafol con motivo do cincuenta aniversario da saída do
prelo de Nimbos, de Xosé María Díaz Castro. Coméntase que consta de corenta e unha
láminas editadas pola Insua dos Poetas na IIIª Festa de Poesía organizada por Luís G.
Tosar e indícase que inclúe ademais poemas dedicados ao homenaxeado da autoría de
Uxío Novoneyra, Manuel María ou Darío Xohán Cabana, entre outros. Saliéntase que o
limiar resulta esclarecedor á hora de debuxar a biobibliografía do autor e que o material
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que se ofrece é heteroxéneo e rico, equilibrando a documentación escrita coa visual.
Indícase que se inclúen tamén textos inéditos, manuscritos, traducións, mostras das
correccións ás que sometía a súa obra, poemas autógrafos e fotografías.
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V.2. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES.
TEXTOS RECUPERADOS
Calvo, Tucho, Valentín Paz-Andrade, a memoria do século XX, pról. Xosé Díaz,
Cesuras: Biblos Clube de Lectores, 2011, 472 pp. (ISBN: 978-84-15086-12-3).
Volume que recolle a biografía de Valentín Paz-Andrade (Pontevedra, 1898-1987), xa
editada en 1998 e incluída no Informe 1998. Esta reedición presenta unha pequena
variación no título, que no ano 1998 era Valentín Paz-Andrade, a memoria do século.
Engade tamén agora unha introdución de Xosé Díaz titulada “As tarefas luminosas de
Valentín”, na que expresa a súa opinión sobre o acerto da Real Academia Galega de lle
dedicar o Días das Letras Galegas a Valentín Paz-Andrade, a quen considera un
referente no necesario paso “da lírica á acción” por parte da Galicia actual.
Recensións:
- F. Franco, “Valentín Paz-Andrade, a memoria do século XX’, unha biografía
anticipatoria”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 13 novembro 2011, p. 64.
Coméntase que esta obra acolle unha longa entrevista realizada por Tucho Calvo a
Valentín Paz-Andrade en 1982. Indícase que se trata dunha coidada reedición do
volume publicado en 1998 por Ediciós do Castro con prólogo de Xosé Díaz. Saliéntase
que se realizou unha revisión do texto para dotalo de coherencia e facilitar así a súa
comprensión.
- Ramón Nicolás, “Conversa e memoria”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 442,
“Letras en galego”, 26 novembro 2011, p. 9.
Aproxímase á reedición desta obra, da que se sinala que se viu truncada pola morte do
autor. Indícase que se trata dunha edición corrixida na que se eliminan algunhas grallas
e imprecisións e se ofrece un novo corpus fotográfico. Saliéntase que se trata dunha
obra necesaria por permitir acceder a unha autobiografía ordenada a través das
preguntas de Tucho Calvo.
- Xulio Valcárcel, “Paz- Andrade, a memoria do século XX”, Diario de Arousa, “O
Salnés Siradella”, n.º 724, “ Páxina literaria”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º
701, “Páxina literaria”, p. 28/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 701, “Páxina
literaria”, p. 24, 4 decembro 2011.
Coméntase que Tucho Calvo ofrece un retrato biográfico e psicolóxico de Valentín PazAndrade e que adopta un segundo plano, deixando falar ao seu interlocutor. Infórmase
de que reproduce un diálogo sostido en setembro de 1982 e que dá a coñecer as
peripecias vitais dun dos protagonistas indiscutíbeis da vida galega do seu tempo.
Referencias varias:
- Jorge Lamas, “Paz-Andrade mirou con atención á lusofonía”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 26 novembro 2011, p. 47.
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Entrevista a Tucho Calvo con motivo da reedición desta obra, na que se sinala que nesta
ocasión se transcriben as conversas con Valentín Paz-Andrade e se fala brevemente da
súa produción literaria.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 30 novembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, dáse conta da presentación desta obra na Galería Sargadelos de
Lugo.
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 14 decembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, infórmase da presentación desta obra no Seminario de
Mondoñedo.
Cochón, Luís e Luís Alonso Girgado (eds.), Soma de craridades por Álvaro Cunqueiro
e unha carta a Luís Seoane por Santiago Montero Díaz, Santiago de Compostela: Xunta
de Galicia/Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Centro Ramón Piñeiro
para a Investigación en Humanidades, 2011, [48 pp.] (ISBN: 978-84-453-5001-0). u
Reedición dun dos textos de Álvaro Cunqueiro, Soma de craridades (Poemas
provisionaes), tirado do prelo nun mesmo volume xunto a “Unha carta a Luís Seoane”,
de Santiago Montero Díaz, en 1932 en Ediciós Cuco–Rei da Coruña. Este volume,
editado por Luís Cochón e Luís Alonso Girgado, reproduce os textos orixinais, que,
segundo se pode observar tras unha copia da cuberta orixinal de 1932, foron publicados
nunha tiraxe de cento cincuenta exemplares, numerados e asinados por ambos os
autores. Despois de dúas ilustracións de Seoane que abren e pechan o volume, ambas as
dúas realizadas en sanguina, aparece unha xustificación grafada de Seoane na que sinala
o título dun dos seus álbums, Síntese do crime, xunto aos motivos que o levaron a
publicar os poemas de Cunqueiro e a carta de Montero Díaz e unha descrición das súas
ilustracións que acompañan os textos. A estrutura deste volume abrangue unha primeira
páxina facsimilar que recolle tres poemas de Cunqueiro, seguida da reprodución destes
no volume de 1932. Así, os primeiros catro poemas non teñen título, mentres que os tres
seguintes si: “Luz”, “Soma” e “Liña”. Todos eles, sen superar os once versos, tratan
cuestións como a muller, o amor, a luz e o aire, na liña temática do cubismo. A seguir
vén a carta de Montero Díaz, datada o 15 de decembro de 1932. Nun primeiro momento
xira ao redor do debuxo e da calidade de Seoane como debuxante, para despois referir,
en seis breves parágrafos, as probas dun libro de poemas dun autor novo. Indica
asemade os títulos de dous volumes que vira el mesmo, Huellas e Mar ao norde, xunto
a uns esbozos de retratos, que describe. Na derradeira parte da epístola inclúe un
“Diálogo final” entre Seoane, un home e un debuxante. Xa na derradeira sección do
volume, intitulada “Dibuxos”, reproduce un total de catro ilustracións en tinta negra:
“As irmanciñas”, unha augada; “O demo axexando” e “Rapaciña e vacas”, ambos os
dous metade debuxo en tinta negra, metade colaxe e “Natureza viva”, en tinta de varias
cores. Esta obra foi subvencionada pola Fundación Luis Seoane.
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Recensións:
- Xesús Alonso, Montero, “Cunqueiro, Seoane e Montero Díaz”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 438, “A outra mirada”, 29 outubro 2011, p. 14.
Indícase que se trata dunha edición facsimilar publicada pola Xunta de Galicia que
conta cun prólogo a cargo de Luís Cochón e Luís Alonso Girgado, no que se aclara que
con esta obra se pretende honrar a Álvaro Cunqueiro e a Luís Seoane. Saliéntase que é
un acerto a reedición do álbum de 1977 feito naquel entón para un grupo de amigos e
coméntase que nel se unen vangarda poética, pensamento marxista e experimentación
plástica.
Referencias varias:
- Olalla Tuñas, “A Xunta homenaxea aos ‘vates’ galegos de hoxe e de onte”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 1 setembro 2011, p. 42.
Coméntase a saída do prelo deste novo número dos Cadernos Ramón Piñeiro.
- Iris Domato, “El Centro Ramón Piñeiro recupera al Cunqueiro olvidado”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, 28 setembro 2011, p. 40.
Infórmase da publicación desta obra polo Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades.
- Jorge Lamas, “Rescatan a ‘Soma de craridades’ de Cunqueiro”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 28 setembro 2011, p. 32.
Faise referencia á presentación desta obra na Casa do Libro de Vigo.
Cunqueiro, Álvaro, Tesouros novos e vellos, pról. Rof Carballo, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Literaria. Biblioteca Álvaro Cunqueiro, n.º 8, 2011, 116 pp. (ISBN: 97884-9865-361-8).
Reedición do discurso de ingreso de Álvaro Cunquerio (Mondoñedo, 1911-Vigo, 1981)
na Real Academia Galega, que fora publicado por primeira vez na mesma Editorial
Galaxia no ano 1964. Trátase agora da cuarta edición e a primeira dentro da nova
colección “Biblioteca Álvaro Cunqueiro”, cuxas ilustracións de portada son de Urbano
Lugrís. Este volume, ao igual que na edición de 1964, inclúe un prólogo de J. Rof
Carballo, “Consellos pra atopar tesouros”, no que reflexiona sobre os tesouros e ofrece
algúns consellos para os atopar. O discurso de Cunqueiro leva por título Tesouros novos
e vellos. Algunhas imaxinacións sobre tesouros e está precedido dunha dedicatoria do
autor ao profesor Rof Carballo, a Francisco Fernández del Riego polas páxinas que
engade e ao bispo D. Jacinto Argaya Goicoechea, como lle prometera na súa recepción
académica. No seu parlamento, agradece en primeiro lugar o seu nomeamento como
membro numerario da RAG e sinala que vén ocupar o escano de Ramón Cabanillas, de
quen realiza unha breve exaltación do seu labor poético, para logo falar dos tesouros
que habitan as terras galegas, de mouros, de fadas, de cobras etc. A seguir, aparece a
resposta de Francisco Fernández del Riego, que consiste nunha louvanza do autor como
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escritor consagrado e do seu amor a Galicia. Achega tamén unha breve biografía de
Cunqueiro e menciona algúns estudosos que, como Vicente Risco, dedicaron o seu
esforzo ao estudo do mito dos tesouros. Por último, celebra o seu “fermoso discurso”.
En relación coa edición do ano 1964, a única diferenza que se atopa é a introdución
dunha fotografía de Álvaro Cunqueiro ao inicio da obra.
Tamén aparece descrito no apartado VIII.2 de Literatura de transmisión oral.
Recensións:
- Xavier Castro Rodríguez, “Maxia e fantasía de mouros e tesouros”, Galicia Hoxe,
“Hoxe Galicia”, “Couso e Arca”, 28 maio 2011, p. 2.
Sostén que este libro de Álvaro Cunqueiro, “agora oportunamente reeditado pola
editorial Galaxia”, xorde do tesouro da paisaxe fantástica e marabillosa propia de
Galicia, que ben coñecía o seu autor, xunto con doses de fabulación e mais de
credibilidade.
- Xosé Ramón Pena, “Verba secreta”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 379,
“Libros”, 30 xuño 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 339, “Letras galegas”, 9
xullo 2011, p. 7.
Saliéntase o acerto da reedición desta obra, que recolle o discurso de ingreso de Álvaro
Cunqueiro na Real Academia Galega. Coméntase que achega ao lectorado a emoción
das lendas e de tradicións que o autor reinventa con agarimo.
- Ramón Nicolás, “Un clásico. Para ler (ou reler) a Cunqueiro”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 425, “Letras en galego”, 30 xullo 2011, p. 6.
Coméntase a reedición desta obra, da que se destaca a capacidade fabuladora de Álvaro
Cunqueiro. Indícase que reproduce, ademais do discurso de ingreso na Real Academia
Galega, a presentación de J. Rof Carballo e un epílogo a cargo de Francisco Fernández
del Riego. Saliéntase o pulo poético, popular e culto que lle confire o autor ao relato.
Referencias varias:
- Camilo Franco, “Ventos novos para Cunqueiro”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 24
maio 2011, p. 34.
Informa de que, dentro das celebracións centradas na figura de Álvaro Cunqueiro co
gallo do centenario do seu nacemento, a editorial Galaxia está a actualizar a súa
“Biblioteca Cunqueiro” co volume Tesouros novos e vellos.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 375,
“Libros”, 2 xuño 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que se trata da reedición do discurso de ingreso do autor na Real Academia
Galega. Tamén se seleccionan A Veiga é como un tempo distinto (2011), de Eva Moreda
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e O camiño dos druídas (2011), de Xosé Lois Ripalda.
- Xosé Carlos Caneiro, “Epifanías”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 427, “A outra
mirada”, “Club dandi”, 13 agosto 2011, p. 12.
Faise referencia á publicación desta obra e sinálase que foi o discurso de ingreso de
Álvaro Cunqueiro na Real Academia Galega.
Neira Vilas, Xosé, A prensa galega de Cuba, Santiago de Compostela: Xunta de
Galicia. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Centro Ramón Piñeiro
para a Investigación en Humanidades, 2011, 183 pp. (ISBN: 978-84-453-5020-1). u
Volume de Xosé Neira Vilas (Gres, Val do Ulla, 1928), dedicado a Ramón Armada
Teixeiro e Manuel Lugrís Freire que en 1885 sacaron á luz A Gaita Gallega, primeira
publicación periódica, escrita na súa totalidade en galego e que se editou en América.
Na editorial faise un percorrido histórico da prensa galega de Cuba, tanto de autores,
como dos temas que estes abordaron, e de como a presenza da lingua galega se vai
facendo un espazo nestas terras. Están recensionadas setenta e unha publicacións entre
revistas e semanarios, algunhas de duración efémera e outras de longa traxectoria.
Indícanse títulos como Cenit (1938-1960), Cultura Gallega (1936-1940), El Eco de
Galicia (1878-1901), Galicia (1902-1930) e Follas Novas (1897-1908), entre outros.
Faise un resumo completo do máis salientábel destes setenta e un títulos (datas de inicio
e finalización da publicación, lingua na que foron escritas, autores etc.) e infórmase de
que Cuba foi un país onde a colectividade de emigrantes galegos tivo unha prensa moi
abondosa e importante. O volume finaliza con dous apéndices: o primeiro, titulado
“Quince nomes”, presenta quince microfichas referidas a unha serie de homes que
tiveron un papel na prensa galega de Cuba non moi coñecido; e o segundo, “Testemuño
gráfico”, presenta as cubertas dos distintos semanarios e revistas publicados nese
momento.
Pozo Garza, Luz, A bordo dun barco sen luces. O mundo poético de Luís Pimentel, ed.
María Jesús Piñeiro, limiar Román Raña, epílogo Olivia Rodríguez-Tudela, Santiago de
Compostela: Alvarellos Editora, col. Oeste, novembro 2011, 168 pp. (ISBN: 978-8489323-72-8).
Reedición corrixida e ampliada do ensaio A bordo de ‘Barco sin luces’ ou o mundo
poético de Luís Pimentel (1990), revisada pola autora, Luz Pozo Garza (Ribadeo, 1922).
Ábrese cunha “Nota á edición”, asinada por María Jesús Piñeiro, persoa encargada desta
edición. Séguenlle as “Palabras primeiras” de Román Raña, quen presenta a estrutura da
obra e se detén na abordaxe por parte da autora do fenómeno poético do escritor lugués.
Iníciase o estudo co apartado “Encontros con Pimentel”, onde se ofrecen as claves e os
trazos máis significativos da obra do lugués. Infórmase ademais de que se trata dunha
reescritura “libre e con variantes” do artigo do mesmo título que se incluíu na obra Luís
Pimentel: 1895-1958, unha fotobiografía (1990). A continuación, incorpóranse unhas
breves “Coordenadas” de Barco sin luces, nas que se alude á poesía de Pimentel como
“arte intimista, pura, cordial e humana” e se destacan as principais liñas temáticas, así
como a súa simboloxía. O ensaio pódese dividir en dúas partes. A primeira, “Estrelas
fixas”, consta das seguintes epígrafes: “Edificar sobre da negación”, “Altares de
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silencio”, “Avatares de Barco sin luces”, “O mar en negativo”, “O cesamento da
vontade”, “Sala de cirurxía”, “Remanso sen fondo” e “Refugar as sombras”. En cada
unha delas, vanse debullando as composicións pimentalianas, analizando cuestións
como o fenómeno de polaridade negativa, o labor no silencio e na soidade como
experiencia na creación artística, a inicial elaboración e proceso do poemario vinculado
ás demoras na publicación das obras, a evocación rosaliana, a hostilidade fronte ao mar
e a terra como polo positivo, a conciencia mística, a chamada do abismo ou a
virtualidade do símbolo adecuado ao estado anímico e a polisemia do texto
pimentaliano (que articula simultaneamente relacións de reciprocidade e convivencia).
Por outro lado, a segunda parte, intitulada “Constelación”, pon atención ao poema
“Palabras”, que Pozo Garza considera un texto clave do modus operandi do escritor, de
maneira que a partir del analiza aspectos e recursos do seu labor artístico a través dos
seguintes apartados: “Polaridade negativa e paralelismo de base”, “Fórmulas de
prestixio”, “O espazo e a palabra” e “Dúas linguas en conflito”. A seguir, engádense
unhas amplas referencias bibliográficas, ás que lles seguen as “Palabras finais”, de
Olivia Rodríguez-Tudela, onde sinala como se foi fraguando a idea de levar a cabo esta
obra “de creación ensaística moi persoal” e indica que, por riba de todo, Pozo Garza
traballa como filóloga aplicando os seus coñecementos teóricos e deixando tamén “un
espazo importante á intuición creadora”, que entende clave na súa investigación. Pecha
o volume os agradecementos da autora (apartado “Gratias Agere”). A ilustración da
cuberta, en témpera, é do ano 1990 e da propia Luz Pozo Garza.
Recensións:
- Román Raña, “Feliz reedición”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura” ,n.º 394, ”Libros”, 1
decembro 2011, p. VI.
Indícase que se trata dunha reedición ampliada e corrixida onde se afonda no ámbito da
poesía de Luís Pimentel. Dise que Luz Pozo Garza elabora unha análise metódica, lírica,
exhaustiva e esclarecedora, con gran beleza na expresión e na exposición dos seus
razoamentos. Aclárase que na obra se descobre tanto a Pimentel como a propia poeta,
que “bota luz sobre a penumbra dos textos”.
Referencias varias:
- Amaia Mauleón, “Un otoño con muy buena letra”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 9
outubro 2011, p. 42.
Coméntase o lanzamento de novelas premiadas e obras esperadas polas editoriais
Xerais, Galaxia e Alvarellos editora durante o outono e até finais de ano de 2011, entre
as que se encontra a que agora nos ocupa.
- M. G. M., “Non houbo ningún outro coma Luís Pimentel polo emotivo”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 9 decembro 2011,p. 13.
Reprodúcense as verbas de Luz Pozo Garza nas que reflexiona sobre esta obra e sobre a
súa relación con Luís Pimentel, ademais de convidar o lectorado a achegarse á obra
deste poeta.
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R.-Vispo Rodríguez, Arturo L., Crónicas dunha rúa: Collage de la Paz/dos
Zapateiros, Ourense: Duen de Bux, 2011, 251 pp. (ISBN: 978-84-938125-2-2).
Volume no que Arturo L. R.-Vispo Rodríguez (Ourense, 1952) repasa a historia da
ourensá rúa da Paz, antiga rúa dos Zapateiros, dende as súas primeiras mencións no
século XIII -como Vico Cerdonum ou Vico Zapatariorum- até o primeiro decenio do
século XXI. A meirande parte do libro presenta un texto bilingüe en galego (en cor
negra), con algúns erros ortográficos, e en español (en cor sepia), agás as numerosas
reproducións de textos literarios, ensaísticos ou xornalísticos que falan desta rúa, que
están reproducidos na súa lingua orixinal. Comeza co texto titulado “La calle”, escrito
exclusivamente en español, onde se realiza unha aproximación histórica xeral a esta rúa
e a seguir temos “Guía pra perderse” no que, partindo de cada un dos actuais números
da rúa, do 1 ao 26, analiza con detalle a historia de cada un dos seus predios. Neste
repaso, que conta con abundante apoio fotográfico, temos numerosas referencias á
literatura galega, entre as que cómpre salientar que nesta rúa naceron Ramón Otero
Pedrayo, Vicente Risco, Eduardo Blanco Amor, Xaquín Lorenzo Xocas e Xurxo
Lorenzo Fernández -que contan coas súas respectivas biografías. Tamén temos outras
referencias a escritores galegos como Valentín Lamas Carvajal, Juan Neira Cancela,
Alexandre Bóveda, Xesús Ferro Couselo, Carlos Casares, Marcos Valcárcel, Xosé Luís
Méndez Ferrín, Luís García Mañá ou Diego Ameixeiras; os faladoiros dos cafés Latino
ou Bohemio; ao Teatro Principal de Ourense ou á libraría Torga. A seguir temos o
apartado “Fin da rúa ou o antigo 27”, que se centra na descrición e a historia do predio
no que remata esta rúa e mais unha “Cronoloxía histórica da rúa”, dende 1212 até 1992.
Este volume péchase cos índices, de textos e máis de biografías, coa bibliografía e mais
cos agradecementos.
Referencias varias:
- X. M. G., “Arturo Vispo recupera la historia de la Rúa da Paz”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Ourense”, 14 setembro 2011, p. 2.
Infórmase de que este volume se presentará o 15 de setembro de 2011 no Teatro
Principal de Ourense e a seguir coméntase que nel se repasan os episodios e
acontecementos máis salientábeis da rúa da Paz de Ourense. Asemade apúntase que esta
obra está estruturada nun “mix de realidade histórica e recreación literaria” e finalmente
sublíñase que nela se proba que Eduardo Blanco Amor naceu na rúa da Paz e non na rúa
Lepanto.
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V.3. MONOGRAFÍAS E LIBROS COLECTIVOS
TRADUCIDOS E NOUTRAS LINGUAS
Alonso Girgado, Luís (ed.), Prólogos, epílogos y otros escritos dispersos, Santiago de
Compostela: Librería Follas Novas/Follas Novas Edicións, col. Fonseca. Filología, n.º
7, 2011, 149 pp. (ISBN: 978-84-695-0165-8).
Logo dunha foto a cor de Álvaro Cunqueiro (Mondoñedo, 1911-Vigo 1981), comézase
cun limiar do editor desta obra, Luis Alonso Girgado, no que sinala que a idea deste
libro xorde da lectura do traballo de recompilación bibliográfica da obra cunqueirá feito
por Antonio Odriozola. Así pois, recupéranse vinte textos escritos en lingua castelá polo
escritor mindoniense, distribuídos en prólogos, epílogos e outros escritos como
colaboracións en libros de autoría colectiva, en revistas literarias ou en páxinas de
“carácter más ocasional”. Precede á selección, o texto “Cunqueiro por Cunqueiro: ‘Un
otoño compostelano”, texto tomado do libro La Universidad de Santiago (1980), un
volume coordinado por Manuel C. Díaz y Díaz, onde o propio autor ofrece unha
autobiografía. A continuación, reprodúcense os textos previamente referidos, que son os
que seguen: “Prólogo” a Fala d’as Musas (1936), de Daniel Pernas Nieto; “Prólogo” a
Gente conocida (1956), de Fernando Mon; “Epílogo” á edición de Baladro del sabio
Merlín (1956-1960); “Parcelas del rostro y del alma de Galicia”, epílogo a Estampas
gallegas (1961), de José Fernández Méndez; “Ramón Cabanillas de Cambados”, un
artigo publicado en La Estafeta Literaria, nos números 322 e 323 do ano 1965;
“Prólogo” a Comentarios gastronómicos: apéndices sobre economía conservera (1967),
de Gaspar Massó; “Laude de la trucha”, no folleto Fiesta de la trucha, con motivo da
festa gastronómica de celebración da troita que tivo lugar en Pontecaldelas o catorce de
maio de 1967; “El mundo mágico gallego”, no volume Banco de La Coruña: Bodas de
Oro 1918-1968 (1968); prólogo a Viajes de Gulliver (1969), de Jonathan Swift; o texto
“Memoria, viaje y elogio de la camelia”, de La camelia y sus exposiciones en las Rías
Bajas (1971), de Antonio Odriozola; “Prólogo” a Sinfonía en Mar Mayor: Finisterre
(1971), de Francisco de Ramón y Ballesteros; “Presentación” de La Burla Negra
(1973), de José María Castroviejo; “Colofón” a Pedro Madruga de Soutomayor (1975),
de Gaspar Massó; a presentación “Un reino frecuentado por la muerte”, de Las
aventuras de Arthur Gordon Pym. Narraciones extraordinarias. Poemas (1977), de
Edgar Allan Poe; “Prólogo” a El Monasterio de la Concepción de Mondoñedo (1979),
de Santos San Cristóbal Sebastián; “Prólogo” a La fantasía lúdica de Álvaro Cunqueiro
(1980), de Diego Martínez Torrón; “Nota de solapa” a Vigo en su historia (1980), de
autoría colectiva, coordinado por Álvaro Cunqueiro e José M. Álvarez Blázquez;
“Prefacio” a Memorias de una tierra (1981), de José María Castroviejo; a
“Introducción” a Odisea (ed. 1981), de Homero; e “Prólogo” de Comer en Galicia
(1981), de Jorge-Víctor Sueiro. Os textos conteñen algunhas apuntamentos léxicos, pero
a maior parte das notas son de carácter biográfico e bibliográfico e van ao coidado de
Ana Fresco Santalla.
Referencias varias:
- N. V., “Luis Alonso Girardo recupera la obra en los márgenes de Álvaro Cunqueiro”,
Diario de Ferrol, “Ferrol”, 22 decembro 2011, p. 17.
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Coméntase a publicación desta obra que recolle vinte textos perdidos de Álvaro
Cunqueiro e que, en verbas do seu editor, Luís Alonso Girgado, recolle a paixón do
autor por Galicia.
- Diana Mandiá, “Reeditados 19 poemas de juventud y 20 prólogos de Álvaro
Cunqueiro”, El País, “Galicia”, 22 decembro 2011, p. 6.
Coméntase a publicación desta obra, da que se salienta que recorre un amplo período da
vida de Álvaro Cunqueiro, dende os anos trinta até o ano da súa morte, 1981.
Carballo-Calero, M.ª Victoria e Jorge A. Varela Barrio (coords.), La ilustración
gráfica en Galicia 1880-1936, Ourense: Duen de Bux, 2011, 236 pp. (ISBN: 978-84938125-1-5)
Volume que debulla o mundo da impresión, deseño, tipografía e edición en Galicia
entre os anos 1880 e 1936 conformando un libro visual que conta asemade con diversos
estudos, redactados todos integramente en español, sobre diversas revistas galegas desta
época. Como se sinala na “Introducción”, asinada por M.ª Victoria Carballo-Calero e
datada en maio de 2011 en Ourense, este libro pódese complementar con máis datos
sobre diversas revistas galegas en www.ilustracionengalicia.es. O traballo comeza con
dous textos de achegamento xeral ás artes gráficas e mais á ilustración do libro en
Galicia para despois detallar un catálogo de ilustracións en libros e mais nas revistas
Nós, La Zarpa, Vida, Luz, Gráfica, Alfar, Ronsel, Alborada, Cristal e Spes. Todas estas
achegas detállanse a seguir:
- M.ª Victoria Carballo-Calero, “La artes gráficas en la Galicia moderna”, pp. 11- 30.
Realiza un achegamento xeral ás artes gráficas entre 1880 e 1936 en Galicia analizando
o mundo do libro desta época así como ás editoriais Céltiga, Lar e mais Nós, a diversas
revistas ilustradas desta altura, aos Ex libris, á fotografía, á edición e aos carteis.
Asemade reflexiónase sobre a importancia e significación do labor realizado polas
Irmandades da Fala e polo Seminario de Estudos Galegos na promoción da impresión
en Galicia.
- Mercedes Bangueses Vázquez, “La ilustración del libro en Galicia”, pp. 31- 51.
Analiza a ilustración do libro en Galicia a comezos do século XX, subliñando a enerxía
do Rexurdimento en lingua galega, analizando os seus diversos aspectos e tendencias
artísticas de preguerra, onde se recalca a figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
como referente obrigado de todos os artistas nacidos ao redor de 1900-1910. Tamén se
detén no compromiso das editoriais Céltiga, Lar e Nós na difusión do libro galego
ilustrado.
- Mercedes Bangueses Vázquez, “Catálogo de ilustraciones. Libros”, pp. 53-84.
Catálogo no que se reproducen, analizan e detallan as ilustracións que aparecen en
diversos libros publicados en Galicia entre 1880 e 1936, entre os que podemos atopar
Abrente (1922), de Victoriano Taibo, El libro del periodista (1912), de Basilio Álvarez
e De catro a catro (1928), de Manuel Antonio, así como outros volumes de Álvaro
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Cunqueiro, Gonzalo López Abrente, Luis Amado Carballo, Aquilino Iglesia Alvariño
ou Ramón Cabanillas.
- Marta López López e Ángel Domínguez López, “Catálogo de ilustraciones. Revistas:
Nós”, pp. 85-129.
Catálogo no que se reproducen, analizan e detallan as ilustracións, coas súas
correspondentes autorías, da revista Nós, publicada en Ourense entre 1920 e 1935.
- Marta López López, “Catálogo de ilustraciones. Revistas: La Zarpa”, pp. 130-136.
Catálogo no que se reproducen, analizan e detallan as ilustracións, coas súas
correspondentes autorías, da revista La Zarpa, que se publicou na cidade de Ourense
entre os anos 1921 e 1936.
- M.ª Victoria Carballo-Calero e Jorge Varela Barrio, “Catálogo de ilustraciones.
Revistas: Vida, Luz y Gráfica”, pp. 140-163.
Catálogo no que se reproducen, analizan e detallan as ilustracións, coas súas
correspondentes autorías, de tres revistas editadas na Coruña: Vida, publicada entre
1920 e 1921; Luz publicada en 1922 e mais Gráfica publicada tamén en 1922.
- Susana Cendán Caaveiro e Roberto Vázquez Rozas, “Catálogo de ilustraciones.
Revistas: Alfar”, pp. 164-210.
Catálogo no que se reproducen, analizan e detallan as ilustracións, coas súas
correspondentes autorías, da revista Alfar, A Coruña-Montevideo, 1920-1954.
- M.ª Victoria Carballo-Calero, “Catálogo de ilustraciones. Revistas: Ronsel”, pp. 212224.
Catálogo no que se reproducen, analizan e detallan as ilustracións, coas súas
correspondentes autorías, da revista Ronsel, que se publicou en 1924 na cidade de Lugo.
- Roberto Vázquez Rozas, “Catálogo de ilustraciones. Revistas: Alborada, Cristal y
Spes”, pp. 226-236.
Catálogo no que se reproducen, analizan e detallan as ilustracións, coas súas
correspondentes autorías, de tres revistas editadas en Pontevedra, unha en 1922
Alborada e dúas nos anos 30 Cristal e mais Spes.
Referencias varias:
- Auria, “La Ilustración Gráfica en Galicia 1880-1936”, Auria, n.º 174, “Publicaciones”,
outubro 2011, pp. 38-39.
Infórmase da presentación do volume A ilustración gráfica en Galicia 1880-1936,
publicado en Ourense por Duen de Bux, e coordinado por M.ª Victoria Carballo Calero
e asemade apúntanse algunhas das súas características como que é un catálogo

577

imprescindíbel para coñecer as artes gráficas galegas, incluíndo revistas como Nós ou
Cristal.
- Jesús Manuel García, “Un libro que rescata la vanguardia de la ilustración gallega de
1880 a 1936”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 5 outubro 2011, p. 39.
Coméntase a saída do prelo deste volume realizado por investigadores da Facultade de
Historia da Universidade de Vigo.
Carballo-Calero, María Victoria (coord.), La ilustración en la revista Nós, pról.
Antonio Bonet García, Ourense: Duen de Bux, novembro 2011, 186 pp. (ISBN: 978-84938125-3-9).
Nova edición corrixida deste volume que publicara en 1983 a Deputación de Ourense.
Cómpre subliñar que todos os textos de La ilustración en la revista Nós están
redactados en español. Comeza cunha “Nota a la presente edición”, asinada por María
Victoria Carballo-Calero e datada en outubro de 2011, na que comenta que a revista Nós
representa un dos capítulos de meirande relevancia na cultura galega do século XX e
asemade afirma que a anterior edición desta obra estaba esgotada “hace años” debido á
súa condición de libro agasallo da Deputación de Ourense. A seguir temos un
“Prólogo”, de Antonio Bonet García, no que se recalca a importancia e relevancia da
revista Nós, e mais unha “Nota limiar” na que se comentan algúns aspectos deste estudo
e onde se sinala que forma parte dun proxecto máis amplo sobre a ilustración gráfica en
Galicia entre 1880 e 1936. Este traballo sobre a ilustración en Nós está xebrado en dez
capítulos. Os tres primeiros son “La revista Nós”, onde se detalla a historia desta revista
coas figuras de Vicente Risco, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e Á. Casal,
“Tipografía”, onde se debulla a importancia de Castelao como director artístico de Nós,
así como nas ilustracións e na súa tipografía, e mais “Las portadas”, onde se destaca que
Castelao foi o autor de todas as portadas. Despois temos outros tres capítulos nos que se
recollen os traballos de crítica e teoría artística e nos que se analizan as viñetas,
colofóns, letras capitais e as ilustracións a toda páxina aparecidos en Nós en cada unhas
das súas tres etapas: “Etapa ourensana (n.º 1-18)”, “Etapa coruñesa (n.º 19-87)”, “Etapa
compostelana (n.º 88-139/144)”. Finalmente temos os catro últimos capítulos:
“Apéndice documental”, “Nómina de ilustradores” (un total de vinte), “Noticias
relacionadas con la plástica en Nós, que se recogen en la sección de la revista ‘Os
homes, os feitos, as verbas” e péchase coa “Bibliografía”. En todo este libro
reprodúcense numerosas portadas, debuxos e tipos de letras que apareceron en Nós, así
como outros debuxos de Castelao publicados en diferentes libros.
Referencias varias:
- Jesús Manuel García, “Duen de Bux recupera un libro sobre la ilustración de ‘Nós”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Ourense”, 11 novembro 2011, p. 8.
Dáse conta da reedición deste volume, que publicara a Deputación de Ourense en 1983,
agora baixo o selo e deseño de Duen de Bux e coméntase que nel se analiza a tipografía
e as portadas da revista Nós e que asemade conta cun abundante apéndice documental.
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D’Arce, Laurent, As rutas de Compostela, ed. Paulo Nogueira Santiago, Noia: Editorial
Toxosoutos, col. Esmorga, xaneiro 2011, 190 pp. (ISBN: 978-84-15400-02-8).
Relato en primeira persoa da peregrinación a Santiago de Compostela realizada por un autor
anónimo, o cal asina a obra co pseudónimo do seu lugar de residencia, Saint-Laurentd’Arce, na Xironda, en Francia. A obra ábrese cun paratexto en forma de limiar no que se fai
unha pequena introdución sobre o protagonista e a situación de España en 1919, ano no que
ten lugar esa viaxe. A continuación, dáse conta do motivo da viaxe. Cóntase que xa estivera
de paso pola cidade no ano 1910 e que a razón de volver débese ao cumprimento dunha
promesa: se sobrevivía á Primeira Guerra Mundial, daríalle as grazas ao apóstolo Santiago e
buscaría en terras galegas “un pouco de esquecemento e de paz”. No primeiro capítulo
descríbense as etapas que do itinerario que leva a cabo en tren: Oviedo, Xixón, León, Lugo e
A Coruña, antes de chegar a Santiago. En cada un destes lugares visita algúns dos seus
monumentos característicos, como as catedrais ou as igrexas, prestándolle unha especial
atención aos estilos e achegando información sobre a súa historia. No segundo capítulo
conta a esperada e leda chegada a Compostela e a súa estancia na cidade. Alí visita, ademais
da catedral, conventos, mosteiros, igrexas, a Alameda… Ofrece información sobre cada
monumento ou sobre cada lugar polo que pasa e céntrase especialmente na catedral. Fala do
sepulcro do apóstolo, das súas capelas, das portas, dos pórticos…No terceiro capítulo
relátase o camiño de regreso, tamén en tren. Do mesmo xeito que no capítulo inicial, vai
describindo algunhas das características dos lugares por onde pasa: Padrón, Cesures,
Carril… Hendaya, Roncesvalles, Burguete, até chegar ao punto de partida.
Juno, Alejandra, Cuando Compostela subió el telón. Crónica sentimental de la década
dorada del teatro santiagués. Ditea, 1960-1970, limiar Xerardo Estévez, pról. Jesús
Gestal Otero, Santiago de Compostela: Alvarellos Editora, col. Oeste
[divulgación&ensayo], 2011, 395 pp. (ISBN: 978-84-89323-70-4).
Crónica de Alejandra Juno Rodríguez Villar (Santiago de Compostela, 1973) en lingua
castelá sobre os primeiros dez anos de existencia da Compañía Ditea (Difusión de
Teatro). Introduce a obra unha dedicatoria ao seu pai, espello no que sempre quixo
mirarse e que lle inculcou o amor pola súa terra. A continuación, atopamos unhas
“Palabras previas” escritas en galego por Xerardo Estévez nas que salienta os tres eixes
principais do libro: a afección polo teatro, compostelanismo e amizade. A seguir, Juan
Jesús Gestal Otero, presidente del Teatro de Cámara Ditea 2005-2010, realiza un
prólogo no que felicita á autora polo que considera un “interesante y ameno anecdotario
del Santiago de la época”. Posteriormente atopamos unha introdución da autora na que
reflexiona sobre a historia e a intrahistoria que se manifesta no seu traballo de
investigación e agradece a existencia de Ditea, da que se considera herdeira e salienta o
espírito da compañía de “refinar el espíritu de aquellos que les veían”. Seguidamente, a
crónica estrutúrase polas diferentes etapas que atravesou Ditea ao longo dos seus
primeiros dez anos de vida: “1960-61. Nace Ditea”, “1962. El nuevo teatro llega a
Compostela”, “1963. El Día Mundial del Teatro”, “1964. El camino de Santiago”,
“1965. Festivales de España”, “1966. Representación en Madrid y el primer premio”,
“1967. El ciclo de teatro francés”, “1968. El ciclo de teatro italiano”, “1969. El ciclo de
teatro sudamericano”, “1979. El décimo aniversario” e finaliza cun índice onomástico.
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Recensións:
- Xosé Manuel Fernández Castro, “A primeira década do Teatro de Cámara Ditea”,
Grial. Revista galega de cultura, n.º 192, Tomo XLIX, “O espello das letras”, outubro,
novembro e decembro 2011, pp. 120-121.
Comézase sinalando que Alejandra Juno é o nome co que a doutora Rodríguez Villar
asina este traballo que traduce en termos divulgativos a súa tese. Indícase que a tese e o
presente volume comparten fontes como os arquivos da agrupación teatral, os familiares
do rexedor e da primeira actriz, a prensa compostelá da década de 1960, entrevistas aos
protagonistas e cuestionarios a destacados persoeiros do teatro galego. Coméntase que
Cuando Compostela subió el telón reduce o campo de estudo á primeira década da
existencia da compañía e incorpora un rico anecdotario santiagués extraído da oralidade
que ilustra a intrahistoria do grupo e da cidade. Deste último censúrase que rompe ás
veces o fío do texto e outras imprime un aire frívolo ao que se considera unha “heroica
empresa de normalización teatral”. Finalmente, xúlgase oportuna a saída do prelo deste
volume que reflicte as primeiras tentativas do teatro independente e o importante papel
das agrupacións de cámara.
- MV García, “ Ditea e o teatro afeccionado”, Faro de Vigo, “Faro de Cultura”, n.º 396,
“Libros”, 15 decembro 2011, p. VIII.
Comézase explicando que Ditea é un proxecto de teatro afeccionado que nace en 1960
en Santiago co obxectivo de potenciar o teatro. Cóntase que a idea era que contribuísen
a este proxecto persoas que desempeñasen diversos oficios escénicos, ademais dos
actores e das actrices, para chegar finalmente a contar cunha estrutura propia que levase
a cabo os traballos de produción e de realización. Noméanse dramaturgos que se deron a
coñecer a través de Ditea, como Miguel Mihura ou Alfonso Sastre, e dise dela que non
era unha proposta política nin instrumental senón comunitaria e teatral. A seguir, fálase
do libro Cuando Compostela subió el telón. Crónica sentimental de la época dorada del
teatro santiagués: Ditea 1960/1970, publicado pola editorial Alvarellos. Coméntase que
é unha crónica acompañada dun conxunto de fotografías con gran valor testemuñal,
contada por Alejandra Juno Rodríguez Villar, filla de dous integrantes iniciais do grupo,
e que nace como unha tese de doutoramento defendida na Universidade de Santiago de
Compostela. Indícase que se pretende facer unha intrahistoria do grupo, achegando
tamén referencias ao panorama teatral na Galicia e na España da época. Finalmente,
saliéntase que se trata dunha homenaxe merecida a todos os que fixeron posíbel o
renacemento do teatro.
Referencias varias:
- Cristóbal Amieiro, “El teatro compostelano protagoniza un estudio”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 5 xullo 2011, p. 23.
Coméntase a presentación desta obra no Hostal dos Reis Católicos de Santiago de
Compostela.
- A. Iglesias, “Alejandra Juno repasa en su nuevo libro la historia de Ditea con mucho
humor”, El Correo Gallego, “Santiago”, 8 xullo 2011, p. 29.
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Faise referencia á presentación desta obra no Hostal dos Reis Católicos de Santiago de
Compostela.
- Manuel Beceiro, “Mi libro es un reconocimiento a lo que Ditea hizo por el teatro”, La
Voz de Galicia, “Santiago”, 8 xullo 2011, p. 2.
Conversa con Alejandra Juno co motivo da saída do prelo desta obra na que se
reflexiona sobre a motivación do volume e o seu contido.
- A. M., “A Galicia máis teatral”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 9 xullo 2011, p. 39.
Coméntase a saída do prelo desta obra, que comprende a primeira década de vida da
asociación de teatro Ditea.
- Dolores Vilavedra, “Pintan Bastos”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das letras”,
23 setembro 2011, p. 9.
Coméntase que, a pesar de que as editoriais non están a pasar por un bo momento
económico e que a crise afecta sobre todo ás traducións, aínda se publican cousas
interesantes como Cuando Compostela subió el telón (2011), de Alejandra Juno.
Menciónanse tamén outras obras, como a versión galega e anotada dos Sonetos de
William Shakespeare; Cartas do cárcere (2011), de Antonio Gramsci; Todas as
mulleres que fun (2011), de Andrea Nunes Brións; A verdade sobre Marie (2011), de
Jean-Philippe Toussaint; C (2011), de Tom McCarthy; Despois da medianoite (2011),
de Salma; Vía secundaria (2011), de An Alfaya; In vino veritas (2011), de Francisco
Castro e Brasil no centro (2011), de Xavier Rodríguez Baixeras.
- Mariluz Villar, “De teatro, historia y divertimento”, La Región, “Opinión”, “Mujeres”,
2 outubro 2011, p. 23.
Coméntase que esta obra abarca a década dos sesenta e narra o nacemento de Ditea.
Indícase que se retrata un fresco testemuñal que fai pensar, sentir e rir ao lectorado a
través de páxinas escritas con “una pluma ágil y sabia”. Saliéntase finalmente que se
trata dun estudo ameno referendado por un estudo exhaustivo.
Landeira Yrago, Xosé, Sobre las fugas de Cunqueiro. Otra vida de Álvaro entre el
periodismo y la literatura, ed., presentación e notas Renato A. Landeira, Santiago de
Compostela: Editorial Auga Editora, col. Manancial, 2011, 203 pp. (ISBN: 978-84939328-6-2).
Texto inédito do escritor, periodista e crítico literario Xosé Landeira Yrago (Santiago de
Compostela, 1922-Vigo, 1995), quen foi amigo íntimo de Álvaro Cunqueiro,
protagonista do libro. Trátase dunha obra periodística, pero que tamén recolle xuízos
literarios e reflexións sobre a vida e a obra do autor mindoniense, encadrándoo nas
circunstancias históricas e no sistema literario da súa época; ao tempo que o debuxa
como un escritor obrigado a exercer como periodista para poder crear os seus universos
ficcionais fóra das esixencias editoriais. Ábrese cunha presentación a cargo de Renato
A. Landeira (Vigo, 1975), na que se indica que soubo da existencia desta obra tras o
falecemento de Xosé Landeira Yrago e que foi escrita no ano 1991, co motivo do
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décimo aniversario do falecemento de Álvaro Cunqueiro. Así mesmo, tamén se dá conta
dalgúns episodios que exemplifican a relación de amizade entre o autor mindoniense e
Landeira Yrago. Logo preséntanse os dezaoito capítulos nos que relacionan as
peripecias vitais de Cunqueiro coa súa produción literaria e intitulados do seguinte
modo: “Los cincuenta años”, “Estaban allí”, “Verano del 36/ San Sebastián, 1938”,
“Periodismo de obligado cumplimiento”, “Madrid triunfal”, “Metáfora del mar”, “El
agujero negro”, “Letra pequeña de la historia”, “Insignes amoríos”, “Sabores”,
“Provincialismo”, “De Sartre a Orestes”, “Aljama de los judíos”, “Proclama del
Estatuto”, “Del vanguardismo al Nadal”, “¿Generaciones?”, “Sabiduría, impunidad y
desenfado” e “En el país de sombras”. Saliéntanse aspectos como o seu galeguismo
dende o inicio até a fin; loita, liberdade e submisión durante a guerra civil española;
periodismo obrigado na posguerra, seguido dunha época de non publicación até
mediada a década dos cincuenta; continuación con traducións e dándolle pulo á
gastronomía; provincialismo; dirección de Faro de Vigo na década dos sesenta e a
capacidade de converter unha noticia urxente en literatura; compromiso co pobo galego
na década dos setenta e dimisión de Faro de Vigo. Péchase a obra coas “Notas del
editor”, o “Índice onomástico”, o “Índice periodístico” e os agradecementos
(“Agradecimientos: Isabel Álvarez Méndez, Pablo Landeira Yrago, Victoria Landeira
Yrago, Alberto Landeira Yrago”).
Lee, Laurie, Cando partín unha mañá de verán (As I Walked Out One Midsummer
Morning, 1969), trad. Mari Fe González, Editorial Trifolium, col. Fume de leña, 2011,
228 pp. (ISBN: 978-84-938669-4-5).
Obra de Laurie Lee (Stroud, Gloucestershire, 1914-1997) na que relata as súas vivencias
dende que sae da súa casa nunha aldea inglesa e desembarca en Vigo en 1934 para
percorrer España a pé durante máis dun ano gañándose a vida cun violín. O libro está
dividido nos seguintes apartados: “Camiño a Londres”, “Londres”, “En España”,
Zamora-Toro”, “Valladolid”, “Segovia-Madrid”, “Toledo”, “Cara ao mar”, “Ao leste,
cara a Málaga”, “Almuñécar”, “Guerra” e “Epílogo”. Neles vai presentando as
diferentes etapas da súa viaxe: como con dezanove anos abandona a súa familia e o seu
fogar un verán para dirixirse a Londres, onde embarca con destino a Vigo, e as súas
andanzas pola España da época até que comeza a guerra civil española e é recollido por
un barco inglés nas costas de Granada. Vai relatando as impresións que lle producen as
persoas, as paisaxes e os acontecementos cos que se vai atopando, polo que resulta un
documento de importante valor histórico sobre como era a España desta época.
Recensións:
- Laura Blanco Casás, “Aprendiz de viaxeiro”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
386, “Libros”, 6 outubro 2011, p. 6.
Coméntase que se trata dun libro de viaxes autobiográfico que describe a primeira viaxe
do autor, Laurie Lee, cun ton lírico. Dáse conta dos episodios fundamentais que se
recollen e recoméndase a súa lectura por reflectir unha ollada peculiar da España da
guerra civil.
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- Xulio Valcárcel, “Libro de viaxes e testemuño dunha época”, Diario de Arousa, “O
Salnés Siradella”, n.º 733, “Páxina Literaria”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º
698, “Páxina Literaria”, p. 23/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 698, “Páxina
Literaria”, p. 28, 13 novembro 2011.
Coméntase que se trata dun testemuño vivaz, directo e nada compracente da España dos
anos trinta. Saliéntase que se trata dun relato apaixonante dende o comezo. Sinálase que
retrata a vida urbana con vigor costumista e obsérvase que, co avance do relato, se
producen desaxustes na extensión e importancia do contado.
Mejía Ruiz, Carmen (dir. e coord.), Dos vidas y un exilio. Ramón de Valenzuela y
María Victoria Villaverde. Estudio y Antología, pról. Xesús Alonso Montero, present.
Carmen Mejía Ruíz, introd. María Jesús Piñeiro Domínguez, Madrid: Editorial
Complutense, maio 2011, 318 pp. Contén CD (ISBN: 978-84-9938-087-2). u
Volume que se inicia cun prólogo de Xesús Alonso Montero titulado “Dos nombres del
exilio gallego, recuperados”, no que se salienta que se trata dun traballo que fai xustiza
a dúas voces do exilio galego e se alude dun xeito sucinto das súas biobibliografías,
unha presentación a cargo de Carmen Mejía Ruiz, “Crónica de una ilusión”, onde se dá
conta do proceso de xestación da obra e unha introdución, “La narrativa del exilio en el
entorno peninsular”, de María Jesús Piñeiro Domínguez, que realiza un repaso por
certas obras dalgúns dos autores tanto galegos como españois exiliados. A continuación,
acóllense os seguintes traballos que son de interese para este Informe:
- María Victoria Navas Sánchez-Élez, “Ramón de Valenzuela (1914-1980) y María
Victoria Villaverde (1922): un viaje de ida y vuelta”, pp. 25-77.
Realízase un percorrido pola vida de Ramón de Valenzuela e da súa dona, María
Victoria Villaverde, seguindo fundamentalmente outras biografías xa feitas
anteriormente sobre o escritor e tomando en consideración entrevistas realizadas
previamente a Mariví Villaverde. Destácanse diferentes etapas, vinculadas á infancia, ao
momento no que ambos se coñeceron e ás súas diferentes estadías, especialmente en
Francia, unha vez que remata a Guerra; a etapa de exilio en Arxentina e o regreso a
España.
- Ana Acuña Trabazo, “Obra periodística de Ramón de Valenzuela y de María Victoria
Villaverde”, pp. 79-115.
Coméntase o labor xornalístico de Ramón de Valenzuela, unido tamén á oratoria e á súa
actividade como profesor, impartindo aulas na Asociación Galega de Universitarios,
Escritores e Artistas (AGUEA), en Bos Aires. Considera que en calquera caso reflicten
“esa violencia vivida en la retaguardia y en el frente” durante e tras a guerra civil
española. Chama a atención sobre dous aspectos das colaboracións na prensa do
intelectual, como é o emprego de pseudónimos e o uso, maioritario, da lingua galega.
Nese senso, clasifica a súa obra xornalística en diferentes etapas: as colaboracións de
preguerra, as realizadas durante a guerra civil española (no xornal Nueva Galicia) e as
colaboracións de posguerra (en publicacións como Opinión Gallega ou Galicia
Emigrante). Por outro lado, tamén se lle dedica espazo a repasar o labor de articulista e
de directora de Mariví Villaverde na prensa do exilio. Detense nalgunhas das pasaxes

583

publicadas en revistas como A Fouce e Galicia, así como naqueles artigos aparecidos en
publicacións periódicas e libros de homenaxes, nos que Villaverde recupera “memorias
propias y ajenas”, moi próximas á súa propia vida.
- Xesús Alonso Montero, “Ramón de Valenzuela. Informe (clandestino) sobre Galicia:
política y cultura en el verano de 1965”, pp. 117-141.
Prologa o Informe que escribiu Ramón de Valenzuela en 1965 para o Partido Comunista
de España durante unha visita a Galicia, un ano antes de deixar Bos Aires para se
instalar en Madrid. O “Informe (clandestino) sobre Galicia: política y cultura en el
verano de 1965” amosa a situación da sociedade naquel momento, vista dende a súa
perspectiva como exiliado. Contén opinións sobre a policía política franquista,
apuntamentos sobre o Partido Galeguista e o que el chama “Variantes del Galleguismo”,
reparando en certos persoeiros do grupo Galaxia, como Francisco Fernández del Riego
ou Xaime Isla Couto. Tamén fai mención a outros intelectuais como Xesús Alonso
Montero, Leopoldo Nóvoa, Isaac Díaz Pardo, Borobó ou Santiago Montero Díaz.
Ademais, dedícalle atención á xuventude galega, así como aos mozos emigrados nas
aldeas de Galicia, ao clero en idade máis nova e aos obreiros, malia sinalar deste último
grupo que non os puido apreciar “en profundidad”.
- María Asunción Canal Covelo, “La narrativa breve en el exilio bonaerense: Ramón de
Valenzuela y los relatos de O Naranxo (1955-1974)”, pp. 143-163.
Sinala que as publicacións periódicas de Bos Aires se converteron no principal medio
de expresión dos exiliados. Destaca a revista Galicia emigrante, dirixida por Luís
Seoane, na que Ramón de Valenzuela publicou catro contos e na que outros intelectuais
tamén darían a coñecer os seus escritos, como é o caso de Rafael Dieste, Xosé Núñez
Búa ou Antonio Baltar Domínguez. Por outro lado, préstase especial atención a O
Naranxo, publicado en 1974, logo dun informe satisfactorio da censura franquista.
Destaca a importancia dos espazos na obra, onde o autor fai uso da xeografía que
coñece. Por último, céntrase na análise de dous dos relatos: “O Naranxo” e “O ciclón”,
publicados en 1955 e 1956, respectivamente.
- Begoña Regueiro Salgado, “La novelística de Ramón de Valenzuela: Non agardei por
ninguén (1957) y Era tempo de apandar (1980)”, pp. 165-193.
Céntrase no estudo das dúas novelas publicadas polo autor: Non agardei por ninguén
(1957) e Era tempo de apandar (1980). Da primeira considera que é “la primera novela
gallega centrada en el tema de la Guerra Civil”. Apúntase que mentres que esta obra foi
moi tida en conta, a segunda non tivo a “suficiente atención”. Considérase que ambas as
dúas son un “legado valiosísimo” para a recuperación da memoria histórica galega.
Logo de presentar as obras, realiza unha análise comparativa destas, reparando na
temática (a guerra civil española, a posguerra e a Segunda Guerra Mundial), os
personaxes (vinculados, fundamentalmente, á súa ideoloxía política) e a estrutura
relacionada co espazo e co tempo.
- Carmen Mejía Ruiz, “Ramón de Valenzuela y el teatro gallego en Argentina”, pp. 243287.
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Descríbese a situación do teatro da diáspora na Arxentina, onde estaba implicada xente
como Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Luís Seoane, Alberto Cuadrado, Isaac Díaz
Pardo ou Eduardo Blanco-Amor, ademais de Ramón de Valenzuela e María Victoria
Villaverde. Chámase a atención especialmente sobre a creación do “Teatro Popular
Gallego” e a actividade do matrimonio, tanto tradutores como actores, participando na
representación (tradución e posta en escena) de The Tinker's wedding, de John M.
Synge, e de La camisa, de Lauro Olmo. Proba desta relación co teatro é a obra escrita
por Ramón de Valenzuela, As bágoas do demo, representada en 1964 en Bos Aires
baixo a dirección de Eduardo Blanco-Amor. Ademais de se referir a unha “autocrítica
inédita”, realízase unha lectura máis pormenorizada da obra, que destaca por ser
referente da última etapa do teatro galego no exilio arxentino.
Pecha o volume unha bibliografía elaborada por María Jesús Piñeiro Domínguez.
Recensións:
- Diego Muñoz Carrobles, “Pluralidade e riqueza vital e literaria”, Grial. Revista galega
de cultura, n.º 192, Tomo XLIX, “O espello das letras”, outubro, novembro e decembro
2011, pp. 119-120.
Coméntase que, logo dos capítulos iniciais nos que se fala do proceso de xestación desta
obra, ofrécese outro introdutorio no que se repasa o panorama da narrativa do exilio.
Indícase que a profesora Mª Victoria Navas é a encargada de repasar os feitos máis
salientábeis das vidas dos protagonistas, Ana Acuña estuda a obra periodística do
matrimonio, Asunción Canal e Begoña Regueiro dan conta da narrativa de Ramón de
Valenzuela, Carmen Mejía e Ana Acuña analizan a novela de María Victoria Villaverde
e, finalmente, Carmen Mejía describe o panorama teatral da diáspora galega en
Arxentina. Finalmente, saliéntase que o volume amosa a riqueza e pluralidade das vidas
destes dous persoeiros e lóuvase o labor de investigación levado a cabo polos autores.
- Vicente Araguas, “Dúas vidas exemplares”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
n.º 765, “Páxina Literaria”, “Libros”, p. 26/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 695,
“Libros”, p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 695, “Páxina Literaria”, “Libros”, p.
30, 23 outubro 2011.
Coméntase que esta obra achega aspectos múltiples das vidas poliédricas de Ramón de
Valenzuela e María Victoria Villaverde. Saliéntase que se trata dun volume impecábel
que homenaxea a ambos os dous persoeiros e indícase que inclúe importantes apéndices
documentais.
Referencias varias:
- Mar López Varelo, “Dos vidas y un exilio. Ramón de Valenzuela y María Victoria
Villaverde. Estudio y Antología”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, “Crónica”,
vol. 14, 2011, pp. 157-159.
Dá conta dos asistentes á presentación de Dos vidas y un exilio. Ramón de Valenzuela y
María Victoria Villaverde. Estudio y Antología, dirixido por Carmen Mejía Ruiz, na

585

Casa de Galicia en Madrid e recoñece “la comprometida actitud que las diferentes
instituciones han tenido en este proyecto”.
- maré, “Testemuñas do exilio”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Memoria”, 14 xuño 2011, p.
27.
Anuncia que Dos vidas y un exilio. Ramón de Valenzuela e María Victoria Villaverde se
presentará na Casa de Galicia de Madrid e destaca que é un libro promovido pola
Universidad Complutense.
- Xesús Alonso Montero, “Dúas vidas e un mesmo exilio”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 419, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 18 xuño 2011, p. 15.
Infórmase de que se presentou na Casa de Galicia de Madrid un volume de estudos
literarios titulado Dos vidas y un exilio. Ramón de Valenzuela e María Victoria
Villaverde. Indícase que para a súa elaboración as súas autoras tiveron acceso ao
arquivo de María Victoria Villaverde e mais de Ramón de Valenzuela e tamén se apunta
que nesta monografía, que inclúe unha antoloxía en CD, colaboraron Ana Acuña, M.ª
Asunción Canal, Carmen Mejía, María Victoria Navas e María Jesús Piñeiro. Sinálase
que Ramón de Valenzuela e María Victoria Moreno protagonizaron un fecundo exilio
intelectual en Bos Aires. Loúvanse as reflexións sobre a produción literaria de Ramón
de Valenzuela.
Nogueira, Mª Xesús (selección textos e introd.), Viaje a Lugo. Páginas sobre la ciudad.
Álvaro Cunqueiro, Santiago de Compostela: Alvarellos Editora, col. Rescate, n.º 14,
2011, 197 pp. (ISBN: 978-84-89323-65-0).
Volume a cargo de Mª Xesús Nogueira no que se inclúen vinte e catro textos
recuperados de Álvaro Cunqueiro. Non se trata só de artigos publicados na prensa
periódica, senón que tamén figuran outras composicións elaboradas para distintos fins e
difundidas a través de diversos medios, o que lle outorga ao conxunto un carácter
heteroxéneo. Destacan textos publicados en xornais como Faro de Vigo, El Progreso,
La Voz de Galicia, El Noticiero Universal ou a revista Ronsel. A temática central que
unifica os textos é o tratamento feito en todos eles da cidade de Lugo, subdivididos á
súa vez en diferentes temáticas segundo aborden a historia da cidade, a descrición desta,
as súas festas (como por exemplo o San Froilán) ou a súa literatura. Destaca a evocación
de personaxes moi queridos polo autor como son Fernando Esquío, Luís Pimentel ou
Ánxel Fole. O volume inclúe unha introducción da man de Mª Xesús Nogueira,
intitulada “Introducción: Una copa de piedra llena de historia. Lugo en la obra de
Cunqueiro” (pp. 9-52), no que se explica non só os criterios seguidos na selección dos
textos senón que se achega unha breve análise da obra periodística do autor que serve de
contextualización aos textos que se presentan a continuación.
Recensións:
- José Miguel Giráldez, “Álvaro Cunqueiro, en su centenario: visión de la vieja ciudad
amurallada”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 12 febreiro 2011, p. 45.
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Reflexiónase sobre a importancia de Cunqueiro como escritor e laméntase que non
chegara a conseguir o premio Nobel “del que algunos dicen que estuvo más cerca de lo
que se piensa”. A seguir céntrase no volume Viaje a Lugo, que é cualificado como unha
emotiva recompilación na que se atrapa a alma da cidade de Lugo. Asemade indícase
que estamos perante unha brillante edición da editorial Alvarellos ao coidado de M.ª
Xesús Nogueira.
- Xesús Fraga, “Viaje al interior del Lugo de Cunqueiro”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 405, “Letras no Ficción”, 5 marzo 2011, p. 10.
Afirma que con esta publicación da editorial Alvarellos recupera vinte e catro textos que
Álvaro Cunqueiro dedicara á cidade de Lugo así como á súa historia, á súa paisaxe e
mais aos amigos que tiña nela. Tamén se indica que este libro xorde para celebrar o
centenario de Cunqueiro e que en conxunto configura un notábel achegamento á cidade
de Lugo e mais á súa historia.
Referencias varias:
- X. F., “Un libro reúne 24 textos que Cunqueiro dedicó a la ciudad de Lugo”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 3 febreiro 2011, p. 46.
Informa de que este libro se presentará na Galería Sargadelos de Lugo e indícanse
algunhas das súas características.
- Alberto Ramos, “Alvarellos reúne os textos de Álvaro Cunqueiro sobre a ‘Roma de
Fisterra”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 6 febreiro 2011, p. 34.
Faise unha análise desta publicación e afírmase que é unha escolma de artigos e
discursos pouco coñecidos de Cunqueiro centrados na cidade de Lugo.
- Mar M. Louzao, “Queda por catalogar a obra de Cunqueiro en prensa”, El Progreso,
“Lugo”, “Campus”, 10 febreiro 2011, p. 8.
Recóllense as palabras de M.ª Xesús Nogueira sobre esta publicación coas que afirma
que dende os anos noventa se le a Álvaro Cunqueiro sen prexuízos e mais que fica
moito por investigar no Cunqueiro poeta, dramaturgo así como en catalogar a súa obra
en prensa.
- Jaureguizar, “Lugo es la Roma de Finisterre”, El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, 11
febreiro 2011, p. 71.
Anuncia que se presentará este volume na galería Sargadelos de Lugo, faise unha
pequena descrición dos textos deste libro e reprodúcense as opinións da súa
coordinadora, do seu ilustrador, do seu editor e mais da directora da colección.
- Xesús Fraga, “Retrato cunqueirano”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “En escena”,
“Recomendaciones”, 11 febreiro 2011, p. 42.
Recoméndase a lectura deste libro e sinálase que é un magnífico retrato da cidade de
Lugo así como da súa historia.
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- Alberto Ramos, “Menú de letras para a festa centenaria de Cunqueiro”, Xornal de
Galicia, “Contexto”, n.º 116, “Cen anos de Cunqueiro. Doce meses de lembranza”, 27
febreiro 2011, pp. 14-15.
Longa reflexión sobre Cunqueiro e a cidade de Lugo na que se cita este volume, que é
cualificado como unha escolma de textos xornalísticos de Cunqueiro centrados na
cidade de Lugo.
- Dolores Vilavedra, “Non se deixen enganar polas apariencias”, El País, “Galicia”,
“Luces”, 25 marzo 2011, p. 11.
Fálase das novidades editoriais da primavera e cítase Viaje a Lugo, da que se destaca
que recolle artigos xornalísticos e textos elaborados para guías de viaxes por Álvaro
Cunqueiro. Menciónanse tamén 1Q84. Libros 1 e 2 (2011), de Haruki Murakami; A
ferida de comprender (2011), de Baldo Ramos; Pequenos encontros, as marcas
deixadas (2010), de Farruco Sesto; As horas rotas (2010), de Chelo Suárez Muíños; A
pregunta perfecta (o caso Aira-Bolaño) (2010), de Juan Tallón; Fundación Libélula
(2011), de Yasmina Shawki; Cara B (2011), de Ignacio Silva; As palabras que move o
mar (2011), de Xaime Toxo, A sombra dos teus soños (2011), de Anxo Rei Ballesteros
e O bebedor de rakia (2011), de Xesús Manuel Marcos.
Proust, Marcel, “Sobre a lectura” seguido de “Días de lectura”, (Sur la lecture.
Journées de lecture), prólogo e trad. de Carlos Lema, Oleiros: Editorial Trifolium, col.
Musa pedestris. G, abril 2011, 177 pp. (ISBN: 978-84-938669-2-1).
Textos de Marcel Proust (París, 1871) traducidos por Carlos Lema nos que reflexiona
sobre a experiencia da lectura. O volume ábrese cun apartado introdutorio titulado
“Proust e a lectura” que leva unha dedicatoria do tradutor: “A Beatriz Fraga, con quen
fixen o camiño a Cabourg”. Nesta sección, Carlos Lema analiza a presenza da lectura na
vida e na obra de Proust e menciona algúns datos biográficos e relativos á súa produción
literaria que así o demostran. Inclúe tamén un capítulo destinado a relatar a historia dos
textos que aquí se presentan, “Sobre a lectura” e “Días de lectura”. Do primeiro sinala
que se trata dun limiar que Proust escribiu para a súa tradución do libro Sésamo e os
Lirios (Os tesouros dos reis), do escritor e crítico de arte inglés John Ruskin, e que fora
publicada en 1905. Neste texto, Proust expón a súa idea da lectura e chega a cuestionar
o pensamento do escritor inglés sobre as virtudes e a utilidade de ler. Sobre “Días de
lectura” indica que é un artigo que apareceu publicado no xornal Le Figaro o 20 de
marzo de 1907 e que consiste nunha recención da obra Les Récits d’une tante:
Mémoires de la comtesse de Boigne, née d’Osmond (1781-1866). Lema explica que o
artigo foi cortado na redacción de Le Figaro e que a parte publicada apenas trata do
libro en cuestión, senón que afonda no tema da sensación de falta de tempo e a lectura
como último recurso fronte a conversa con amigos. Esta edición de Trifolium acolle
tamén nun anexo a parte de “Días de lectura” censurada polo xornal, onde se afirma que
“nada se esquece, [...] [nin] a máis cativa circunstancia da vida”.
Recensións:
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- Estro Montaña, “Divino pracer”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 376, “Libros”,
9 xuño 2011, p. VI.
Coméntase que este volume recolle en lingua galega, e coa tradución de Carlos Lema
(do que se pon de relevo que o seu estudo introdutorio resulta moi útil para coñecer as
bases da teoría estética do autor francés), as obras Días de lectura e mais Sobre a
lectura, de Marcel Proust, das que se subliña que contan cunha prosa de frase longa
onde o propio M. Proust amosa o seu punto de vista sobre a súa experiencia cos libros e
a súa influencia na actividade creadora.
- Antón Figueroa, “Horas resucitadas”, Tempos Novos, “Protexta”, n. 18, “proPostas”,
verán 2011, p. 25.
Explica que en Sobre a lectura seguido de Días de lectura (2011), de Marcel Proust e
traducido por Carlos Lema, o lectorado vai atopar reunidos dous textos particularmente
“efectivos para comprender as claves narrativas da súa obra”. Apunta que se dá nel un
certo nivel de ficción non prevista e un alleamento cultural que tende “a inzar de
preguntas críticas o proceso de lectura”. Ademais de facer mención á propia estrutura do
volume, reparando na influencia que para Proust tivo Ruskin e no poder da lembranza
na escrita.
Rodríguez Fer, Claudio (introd.), Álvaro Cunqueiro en Ortigueira, Santiago de
Compostela: Consello da Cultura Galega, 2011, 54 pp. (DL: C 1934-2011). u
Volume que recolle unha serie de artigos de Álvaro Cunqueiro (Mondoñedo, 1911Vigo, 1981) saídos do prelo nos xornais Era Azul. Guión de Falange Española y de las
J.O.N.S. de Ortigueira (fundado en 1936) e La Voz de Ortigueira (fundado en 1916).
Tras unha “Presentación” de Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura Galega,
na que sinala os obxectivos e a programación cultural do Ano Cunqueiro co gallo do seu
centésimo aniversario, e agradece o labor de Mary Cruz Sabio e Feliciano Crespo,
aparece una introdución a cargo de Claudio Rodríguez Fer titulada “Cunqueiro en
Ortigueira e Ortigueira en Cunqueiro”. Nela leva a cabo un percorrido pola traxectoria
xornalística de Cunqueiro, especialmente no referido aos dous xornais anteditos. A
continuación, o volume estrutúrase ao redor de dous eixes, os conformados polos
artigos publicados en ambos os xornais en lingua española. Así, dentro do primeiro
eixe, “Era azul”, inclúense os seguintes, todos eles con cadansúa data de publicación:
“El destino del hombre”, no que trata a figura e o fado do home en dúas seccións;
“Renacimiento”, sobre o renacer da patria; “Temas femeninos”, no que describe as
virtudes que debería ter a muller da época; “Ejemplos variados”, sobre Dona Elisa Bote
Camerasa; “Miguel de Unamuno”, unha homenaxe á figura do escritor; “Servidumbre
de la inteligencia”, ao redor do intelectualismo; “Diversas historias”, dous fragmentos
sobre as campás de Compostela e unha abadía lucense; “Historia Real de Portugal”,
sobre a publicación homónima de Luís Márquez Rebelho; “La espada y la pared”,
centrado na cuestión da Falanxe; “Charles Maurras”, sobre a figura do intelectual
francés homónimo; “Sobre la disciplina y etc.”, que analiza o concepto da disciplina;
“Otras gramáticas”, ao redor das obras de Gracián e L´Hermite; “Prosas portuguesas”,
sobre o tratamento portugués da guerra española; “Garabatos al miércoles”, que trata o
termo homónimo empregado polo Padre Andiano; “Horas del cristiano”, que aborda o
asunto da relixión cristiá; “El alma y el arma”, ao redor dos heroes de cabaleirías; “De
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las verdades de Europa”, sobre a cultura europea; “A la anchura del César”, que gaba a
figura do Caudillo comparándoa coa do César de Roma; “De los gozos del Señor”, que
alude a certas cuestións doutrinais da época; “Guernikako arbola”, que se centra na
chamada “árbore de Guernica” e “Pequeña versión triste”, un panexírico a Jesús Crespo.
Xa no segundo eixe, dedicado a La Voz de Ortigueira, inclúe os seguintes artigos: “Mi
Ortigueira”, que conta as súas lembranzas de Santa Marta de Ortigueira; “Estampas
orteganas”, sobre os mapas e as estampas que conserva da súa vila de Ortigueira e “Un
viaje al condado”, que trata dun camiño específico dentro da súa vila e que pecha o
volume. Esta obra recibiu unha subvención do Concello de Ortigueira para a súa
publicación.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Cunqueiro por terras de Ortigueira”, Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 689, “Letras atlánticas”, “Libros”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º
689, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros” , 11 setembro 2011, p. 32.
Coméntase que este volume reúne os artigos publicados por Álvaro Cunqueiro durante a
súa estancia en Ortigueira, onde dirixira o voceiro da Falanxe na vila, Era azul.
Coméntase que recolle uns vinte traballos en castelán, caracterizados polo emprego dun
estilo máis barroco que outras publicacións do autor. Indícase que tamén se recollen
outros artigos que viron a luz en La Voz de Ortigueira co motivo das festas patronais
entre os anos 1951 e 1953.
Sánchez Robayna, Andrés (ed. e introd.), José Ángel Valente. Diario anónimo (19592000), Barcelona: Galaxia-Gutenberg/Círculo de Lectores, 2011, 367 pp. (ISBN Círculo
de lectores: 978-84-672-4517-2/ ISBN Galaxia Gutenberg: 978-84-8109-937-9).
Volume editado por Andrés Sánchez Robayna que recolle baixo a forma dun diario de
escritor a evolución intelectual e creadora de José Ángel Valente (1929-2000) ao longo
de corenta anos (1959-2000). Analiza a súa crítica ás formas de vida e pensamento
actuais, notas sobre a súa poética, apuntamentos autobiográficos, anotacións sobre
viaxes e reflexións sobre política e sobre a vida cotiá. As notas incluídas non seguen
unha estrutura regular, xa que atopamos anos onde se inclúen numerosas anotacións e
reflexións do autor, mentres que noutros anos nos escribiu practicamente nada. Van
dende os apuntamentos breves a outras nas que as reflexións do autor ocupan varias
páxinas e, con respecto ao contido, dende os aspectos máis íntimos, ao ton máis lírico,
dramático ou incluso satírico. Por outra banda, cómpre engadir, que o volume inclúe
unha “Introducción”, da man de Andrés Sánchez Robayna (pp. 7-28), na que explica
como xurdiu o proceso de elaboración da obra dende a chegada dos cadernos de Valente
da man da súa compañeira até a súa edición en forma de libro. Así mesmo, tamén ofrece
unha análise dos contidos que se desenvolven de seguido. Recóllese tamén un apartado
intitulado “Nota sobre la edición” (pp. 29-31), onde explica a estrutura do conxunto.
Recensións:
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- Héctor J. Porto, “Valente, confiado al cuaderno”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
432, “Letras Ficción”, 17 setembro 2011, p. 12.
Indícase que esta obra reproduce textos de crítica literaria, pero tamén comentarios e
apuntamentos nos que José Ángel Valente se afasta do intelectual e se acerca ao home.
Saliéntase que se trata dunha sorte de testamento final no que se expón o proceso de
maduración persoal e intelectual. Coméntase que, entre outros asuntos, destacan as
anotacións que presentan a Valente como un estudoso e amante da lírica galaica.
- César Antonio Molina, “Autorretrato de Valente”, ABC, “ABC cultural”, n.º 1.009,
“Libros”, 10 setembro 2011, pp. 18-20.
Coméntase que esta obra abarca apuntamentos autobiográficos, comentarios de lecturas,
primeiras versións de poemas, versos inéditos non recollidos en libros, prosas poéticas,
aforismos, borradores de ensaios, referencias á música clásica, ás artes plásticas e ao
teatro, sobre a cultura e a política, ao seu traballo e á súa obra. Saliéntase que a de
Andrés Sánchez Robayna é unha edición laboriosa e exemplar dun autorretrato persoal,
literario e intelectual.
- Francisco R. Pastoriza, “Valente por Valente”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 726, 24
setembro 2011, cuberta/ La Opinión, “Saberes”, n.º 346, “Poesía gallega”, 1 outubro
2011, p. 6.
Coméntase que esta obra se estrutura sobre tres contidos fundamentais: reflexións sobre
poesía e a experiencia poética e cultural, a literatura, a arte e a política; testemuños
sobre a vida cotiá de José Ángel Valente e, finalmente, algúns poemas inéditos.
- Benjamín Prado, “El misticismo abstracto de un Valente de cristal”, El País,
“Babelia”, n.º 1.036, “El libro de la semana”, 1 outubro 2011, p. 8.
Indícase que esta obra foi editada por Andrés Sánchez Robayna a partir dos
apuntamentos que José Ángel Valente tomou entre 1959 e o ano 2000. Coméntase que
se trata dunha autobiografía intelectual, na que se tratan temas moi diversos, dende o
sufrimento pola morte do seu fillo Antonio ou as súas referencias literarias até a súa
evolución ideolóxica, entre outros.
- César Antonio Molina, “Galicia en el diario de José Ángel Valente”, La Voz de
Galicia, “Culturas”, n.º 434, “Letras Poesía”, 1 outubro 2011, p. 12.
Coméntase que esta obra recolle algunhas mencións de José Ángel Valente á súa terra
natal, Galicia. Faise referencia á publicación de Cántigas de alén por Ediciós do Castro
en 1981, con prólogo de Xesús Alonso Montero. Indícase que a mención ao máis alá no
título da tradución ao castelán (Siete cantigas de más allá) era unha homenaxe ao
manifesto de Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro. Saliéntase que, entre outros
comentarios, se fai referencia tamén ao gusto de Valente por Cantares gallegos e Follas
novas, de Rosalía de Castro.
Referencias varias:
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- Ramón Rozas, “Diarios”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “La vida en un hilo”, 3
setembro 2011, contracuberta.
Dáse conta da próxima saída do prelo desta obra, que recolle os relatos máis íntimos de
José Ángel Valente.
- Luís Pousa, “A contrapelo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 8 setembro 2011, p. 31.
Faise mención á próxima publicación deste volume, que vai máis alá das referencias
íntimas.
- D. Roldán, “Diario anónimo’ rescata el mundo secreto del poeta José Ángel Valente”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 8 setembro 2011, p. 31.
Faise referencia á publicación desta obra, que recolle os apuntamentos realizados por
José Ángel Valente ao longo de máis de corenta anos.
- Carmen Sigüenza, “Diario anónimo’, el testamento vital y literario de Valente”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 8 setembro 2011, p. 48.
Coméntase a presentación desta obra, da que se sinala que é o testamento vital e literario
de José Ángel Valente.
- Héctor Díaz, “Un libro reúne 40 años de reflexiones de Valente”, La Región,
“Ourense”, 8 setembro 2011, p. 10.
Dáse conta da publicación desta obra e indícase que recolle os apuntamentos realizados
por José Ángel Valente entre os anos 1961 e 2000.
- J. J. Armas Marcelo, “El Diario de Valente”, ABC, “ABC Cultural”, n.º 1010,
“Opinión”, 17 setembro 2011, p. 8.
Lembra os momentos vividos co escritor ourensán José Ángel Valente e fai referencia á
publicación deste volume.
- Isidora Peña, “Valente”, El Correo Gallego, “Crisol”, 19 setembro 2011, p. 64.
Faise referencia á publicación deste conxunto de escritos que estaban en poder da viúva
de José Ángel Valente.
- Alfredo Conde, “Luminoso Valente”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Los otros días”,
25 outubro 2011, p. 4.
Dáse conta da publicación desta obra e sinálase que, en ocasións, semella máis un
poemario ca un diario.
- Alfredo Conde, “Presidios virtuales”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Los otros días”,
26 outubro 2011, p. 4.
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Trata da polémica que recolle José Ángel Valente en Diario anónimo, en xaneiro de
1966, sobre a edición en Polonia de La filosofía del hombre, de Adam Schaff.
- Alfredo Conde, “Sombra de uno sobre otro”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Los
otros días”, 5 novembro 2011, p. 4.
Faise mención a dous comentarios que José Ángel Valente expón no seu Diario
anónimo sobre Ramón María del Valle-Inclán.

593

V.4. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS
Acuña, Ana, “Xosé Luís Méndez Ferrín, escritor e presidente da Real Academia
Galega”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, “Entrevista”, vol. 14, 2011, pp. 209216.
Conversa realizada en Pontevedra por ser a paisaxe da adolescencia de Xosé Luís
Méndez Ferrín, se ben o escritor indica que se acorda moito de Ourense cidade. Lembra
a súa primeira vocación, que foi científica, non literaria, que iniciou aos quince ou
dezaseis anos no xornal pontevedrés Litoral, e varios mestres seus en Ourense e
Pontevedra. Abórdanse ademais outros temas como o ambiente en Pontevedra, os seus
estudos e docentes en Santiago de Compostela e Madrid, a política, a implicación da
intelectualidade galega, os trazos do sistema literario galego, a idea de que “a escrita en
galego é un acto independentista”, a súa produción literaria como un macrotexto, as
súas colaboracións xornalísticas no Faro de Vigo, a Real Academia Galega e o seu labor
como presidente, o seu parecer sobre Lois Pereiro, a quen se lle dedicou o Día das
Letras Galegas 2011, a cultura galega, o grupo Brais Pinto e a exposición “Brais Pinto,
o afiador revolucionario”, e os cambios mundiais.
Acuña, Ramón Luís, “Acuña, mestre republicano e poeta”, Adra. Revista dos socios e
socias do Museo do Pobo Galego, n.º 6, 2011, pp. 145-146.
Fálase de Manuel Luís Acuña e saliéntase o seu labor como poeta. Faise mención á súa
obra Fírgoas. Destácase tamén a forza dos seus ideais de “xustiza social” e dos
“principios de defensa das liberdades e dos dereitos humanos”. Coméntase que, na
segunda metade da súa vida, predominou nel a súa vocación docente, pola cal se
organizaron posteriormente congresos na súa honra e lembranza impulsados polos
profesores Ramón Nicolás e Xoán Carlos Domínguez Alberte, entre outros.
Alcalá, Xavier, “O Queipo, poeta oficial de Bruxelas”, Galegos, n.º 15, “Entrevista”, III
trimestre 2011, pp. 28-33.
Reprodúcese unha conversa con Xavier Queipo na que se fala das vivencias da infancia
e xuventude, ademais dalgunhas experiencias que inspiraron de xeito directo certas
obras súas ou do seu gusto polos libros de ficción científica, viaxes e exploracións.
Alcalá, Xavier, “My Dear D. H. Warnest”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 192,
Tomo XLIX, “Documentos”, outubro, novembro e decembro 2011, pp. 67-75.
Lémbrase a época en que Xavier Alcalá coñeceu a Ernesto Guerra da Cal e dáse conta
de certos momentos compartidos, ao tempo que se destaca a súa defensa do galego
fronte ao castelán. Finalmente, reprodúcense algúns fragmentos de cartas de Guerra da
Cal nos que, entre outros asuntos, se fala da novela Fábula, de Alcalá, d’A Nosa Terra
ou dos Seis poemas galegos, de Federico García Lorca.
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Aleixandre, Marilar, “María Xosé Queizán: celebrando a voz disidente”, Festa da
palabra silenciada (Publicación Galega Feminista), n.º 27, “Actualidade”, 2011, pp.
135-137.
Fálase de María Xosé Queizán e indícase que esta autora feminista puxo voz á
disidencia ao patriarcado en Galicia e que é quen de criticar até os elementos máis
antigos da tradición galega. Relátase como foi pioneira na creación e participación de
organizacións e revistas feministas. Coméntase que a súa obra é un exercicio de
liberdade, disidencia e transgresión e cítanse dúas obras súas: Metáfora da Metáfora
(1991) e Despertar dos amantes (1993).
Allegue Leira, Alberto, “Irlanda na revista Nós. Apuntamentos para un estudo das
relacións culturais (II)”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, vol. 14, “Artigos”,
2011, pp. 13-24.
Inicia o estudo dando conta dos cambios producidos na situación socio-político-cultural
en Irlanda durante os anos vinte e do lugar que ocupaban na sociedade os autores que
citan Vicente Risco e Ramón Otero Pedrayo nos seus artigos publicados na revista Nós:
James Joyce, W. B. Yeats, J. M. Synge, George Rusell e Lennox Robinson. Sintetiza
que Risco coñecía perfectamente a Irlanda de 1926 pero que optou por achegar “unha
visión distorsionada e interesada” citando obras ben valoradas na década anterior para
así poder presentar os autores citados “como os artífices da vangarda literaria” e mostrar
a identidade irlandesa. Detalla o contido e o trasfondo que se recollen nos artigos
publicados sobre Irlanda na revista Nós, estabelecendo unha división cronolóxica
segundo os anos de publicación: 1926-1929, 1930-1931 e 1933-1934. Apunta que entre
1926-1929 os artigos aparecen na sección final da revista, “Os homes, os feitos, as
verbas”, e que resultan “enriquecedores” pese a non ser numerosos. Tras explicar polo
miúdo o seu contido, achega argumentos propios para marcar que “Dedalus en
Compostela (Pseudoparafrase)”, de Risco, garda unha maior relación coa obra de Joyce
A Portrait of the Artist as Young Man que co Ulysses. Do bienio 1930-1931 detense no
labor de tradución e a significación de varios fragmentos do Learbhar Gabhála ou
Libro das conquistas de Irlanda que considera transvasou Risco, aínda que se
publicaron sen asinar. Salienta que o texto base para a traducion foi unha fonte en
inglés, lingua que tamén aparece na bibliografía citada; que non existen “referencias á
situación contemporánea”; e deixa un interrogante sen responder: “por que este texto
non foi traducido antes, dado que xa se cita no n.º 8, de 1921?”. Reitera que entre os
anos 1933 e 1934 as escasas alusións a Irlanda volven inserirse na mesma sección da
revista Nós. Repara nos “intereses lectores” dos autores galegos que escribían na revista
Nós sobre Irlanda destacando a identificación naquela altura da revista co “cenáculo
ourensán” e como “contrapeso” da voceira da Irmandade da Coruña: A Nosa Terra.
Salienta a relevancia de Risco e, en menor medida, de Otero Pedrayo “no conflito que o
nacionalismo galego estaba a vivir a finais de 1921 e comezos de 1922”, e a posición de
“apoliticismo” que encabezaba Risco. Refire que no ano 1926 os colaboradores da
revista observan a Irlanda “non como modelo teórico de concibir a nación, senón como
modelo de estratexia para acadar a emancipación nacional por medio de discursos
(culturais, simbólicos, históricos) que permitan a autoafirmación, a consciencia, da
sociedade galega”. Recolle así mesmo as ideas de que “Irlanda é un argumento de
autoridade” e de que, como apuntaba X. González Millán sobre a tradución de Joyce por
parte de Otero Pedrayo, non buscaban “a emulación de modelos narrativos alleos”
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senón a revalorización da revista Nós e dos seus promotores no contexto galego. Indica
que os textos aparecidos na revista galega sobre Irlanda entre 1926 e 1930 inciden no
celtismo común a ambas as nacións e na ollada de obras literarias irlandesas, sobre The
Aran Islands, “como paradigma de calidade e interese”. Resalta que, debido á situación
política de Galicia, en 1931 se evocaba a historia antiga irlandesa, as lendas celtas e os
fillos de Breogán. Conclúe reiterando varias das ideas expostas anteriormente: os
intereses do cenáculo ourensán sobre Irlanda tiñan que ver coa importancia que tivo a
cultura na independencia alcanzada polo nacionalismo irlandés en 1921; os
colaboradores de Nós premeditadamente fixeron unha lectura “distorsionada” da
realidade irlandesa para resaltar o carácter nacional dos autores irlandeses aos que
aludiron; manexaron textos en inglés para realizar as traducións e a bibliografía, non
fontes francesas; existiron contactos fluídos entre intelectuais galegos e irlandeses; e “a
implicación da cultura/literatura e política é un trazo evidente nos artigos dos anos de
preguerra”.
Alonso Diz, Miguel Angel, “Pregase ler este relato cos ollos pechados”, Atenea, n.º 41,
“Artigos”, abril, maio, xuño 2011, pp. 6-7.
Reprodúcese un relato de prosa poética da autoría de Miguel Ángel Diz Alonso no que
se fai alusión a outros autores galegos, como Rosalía de Castro ou Frei Martín
Sarmiento.
Alonso Montero, Xesús, “Palabras lidas polo profesor Alonso Montero no acto oficial
de entrega dunha parte do seu arquivo filolóxico á Universidade de Santiago de
Compostela (Salón Nobre de Fonseca, 1-7-2008)”, Madrygal. Revista de Estudios
Gallegos, vol. 14, “Varia”, 2011, pp. 125-129.
Reprodúcense as verbas que leu o profesor Xesús Alonso Montero no acto oficial no
que fixo entrega de parte do seu “patrimonio intelectual” á Universidade de Santiago de
Compostela, acompañadas de notas a rodapé aclaratorias que non figuraban nese
discurso. Nel explica por que decidiu legalo a esta universidade, como se xestou esa
donación, os dez anos que lle levou ordenar o material, e o contido do legado. Ao
mesmo tempo fai un percorrido pola súa estadía como profesor nesa universidade e
lembra a varios intelectuais que “na cátedra ou fóra dela, emitiron palabras ou xestos
non gratos ó Poder, xestos e palabras non suscribíbeis por moitos dos seus colegas.
Foron, case sempre, palabras proferidas nun clima cultural –e clerical– hostil ou
indiferente”: Pedro Pablo Bazán de Mendoza, Antonio Baltar Domínguez, Domingo
Fontán Rodríguez, Augusto González de Linares e Laureano Calderón. Agradece así
mesmo a Rosario Álvarez Blanco e a Dolores Vilavedra Fernández o seu labor para
“deseñar, coordinar, articular e editar” os dous volumes de Cinguidos por unha arela
común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero (1999), co que conseguiron que a
súa xubilación “fose un acto xubiloso”, e o labor das persoas implicadas durante o
proceso de cesión desa parte do seu legado filolóxico. Loa a tres alumnos da FUE dos
anos trinta e recorda aos sete falecidos dos vinte e tres que protestaron no ano 1968,
ademais de dedicar o discurso a Patricio Sinot, de quen se considera continuador “como
profesor de Letras humanas –alleas totalmente ás divinas”.
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Alonso Montero, Xesús, “Cinco poemas en honor de Rosalía (1965) de W. M. Davis
(1934-2006): versión inglesa e portuguesa”, Revista de estudos rosalianos, n.º 4,
“Artigos e notas”, 2011, pp. 221-233.
Analiza as cartas de temática rosaliana enviadas polo hispanista estadounidense William
Myron Davis a Ramón Piñeiro. Reproduce e comenta a composición escrita por Davis
en honor de Rosalía de Castro en inglés e portugués e enviada a Piñeiro.
Alonso Montero, Xesús, “Tres alocucións rosalianas institucionais (1999, 2007,
2008)”, Revista de estudos rosalianos, n.º 4, “Tres alocucións rosalianas institucionais”,
2011, pp. 317-324.
Tres textos da autoría de Xesús Alonso Montero que se corresponden con outros tantos
discursos de temática rosaliana que ofreceu en distintos actos institucionais. O primeiro
deles tivo lugar o 15 de xullo de 1999 durante a inauguración do Centro de Estudios
Rosalianos. O segundo foi unha alocución que tivo lugar na Casa Museo Rosalía de
Castro o 16 de maio de 2007. Por último, o terceiro discurso estaba dirixido aos
escritores de África e Asia (tamén para os de Galicia) en San Domingos de Bonaval de
Santiago de Compostela o 28 de outubro de 2008, co motivo da presenza dos escritores
destas áreas convidados polo PEN Clube de Galicia.
Alonso Montero, Xesús, “Herminio Barreiro, o socialrealismo e temas afíns: o gran
pioneiro”, Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación, n.º 15, “Sobre
Herminio Barreiro”, outono 2011, pp. 39-42.
Coméntase o artigo “Galleguismo y realismo”, de Herminio Barreiro, publicado por La
Noche, en Santiago de Compostela, o 17 de agosto de 1963, e o insólito de que estes
textos viran luz nun tempo marcado pola censura. Indícase que nel Barreiro trataba
temas como a cuestión da lingua galega e a necesidade de revitalizala dende o ensino e
reprochaba a actitude do grupo Galaxia por considerar que defendía unha literatura
desvencellada da realidade.
Alonso Pintos, Serafín, “Unha achega á historia do galego”, Grial. Revista galega de
cultura, n.º 189, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2011,
pp. 105-106.
Alude ao volume de María Dolores Villanueva Gesteira, A lingua galega entre 1963 e
1975. Situación social e discursos dende o galeguismo (2010), editado pola Deputación
de Pontevedra. Sinala primeiramente a condición da autora de investigadora do Instituto
da Lingua Galega para despois aludir a un dos seus volumes anteriores, Lingua en
sociedade. A aldea da Xesteira (2006), cun proemio de Ramón Lorenzo e merecente do
premio Novos Investigadores en 2008. Describe a seguir os contidos do volume,
emprestando especial atención á súa estrutura cuadripartita e salientando o cadro de
publicacións do derradeiro capítulo, así como o estilo prosístico da autora,
practicamente exento de subxectividade.
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Álvarez Cáccamo, Xosé María, “Cincuenta anos de escrita poética”, Grial. Revista
galega de cultura, n.º 189, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e
marzo 2011, pp. 94-95.
Aproxímase o volume de Bernardino Graña, Ser auga, darse en auga. Medio século:
1958-2008, editado polo Centro PEN de Galicia en 2010. Nun primeiro parágrafo trae á
memoria algunhas das obras anteriores do escritor para despois pasar a comentar os
contidos do estudo, comezando pola estrutura bipartita da introdución e rematando cos
textos de autopoética, que pechan o volume.
Álvarez López, Carlos, “Candilejas”, Anuario Brigantino 2010, n.º 33, “Arte,
Literatura, Antropoloxía...”, xullo 2011, pp. 441-488.
Refírese a “Candilejas”, unha entidade cultural que desenvolveu a súa actividade en
Betanzos nos anos cincuenta e sesenta do século XX, creada para recoller o testemuño
da afección local polo teatro, que leva á escena diferentes obras e crea o Teatro Club,
para solventar cuestións económicas. Co tempo, sinálase que abren o seu campo de
actividades a outras facetas da cultura, como a música, de modo que se chega a
constituír a Agrupación Artístico-Musical “Candilejas”. Alén de mencionar as
numerosas actividades que alí se deron cita (apoiada con material gráfico), destaca a
lectura teatral, en galego, que tivo lugar no Teatro Capital da obra Orestes, de Arcadio
López-Casanova.
Álvarez Ruíz de Ojeda, Victoria, “Víctor Said Armesto, Rosalía de Castro e Manuel
Murguía (con Augusto González Besada ao fondo)”, Revista de estudos rosalianos, n.º
4, “Estudos”, 2011, pp. 15-17.
Estudo sobre a figura de Víctor Said Armesto en relación con Rosalía de Castro e
Manuel Murguía. Comeza sinalando que a “biografía intelectual” de Víctor Said
Armesto pode atoparse no material que se conserva no Museo de Pontevedra e na
Fundación Pedro Barrié de la Maza da Coruña. A continuación, afirma que Said
Armesto meditou “incansablemente” sobre a vida e a obra de Rosalía de Castro e pasa a
referir algunhas notas que o intelectual fora tomando sobre a escritora, nas que atopa
certa semellanza coa obra de Augusto González Besada, Rosalía Castro. Notas
biográficas (1916), e froito do discurso deste último na súa entrada na Real Academia
Española, posterior á morte de Said Armesto. A seguir, vai comentando a obra de
Besada e sinalando as fontes das que bebe, as notas de Said Armesto, tanto escritas
orixinalmente por el como as extraídas doutros autores. Máis adiante céntrase na
relación da familia Armesto co matrimonio Castro-Murguía e no labor de Said Armesto
como divulgador e propagandista de Rosalía de Castro. Dedica dous apartados á
“fortuna crítica” da obra de Besada, Rosalía Castro. Notas biográficas, e conclúe que
esta biografía carece de valor documental, se ben si posúe valor literario. Facilita unha
bibliografía selecta da obra de Besada e sobre este intelectual e sobre Said Armesto. Por
último, este artigo contén varios apéndices con correspondencia de Rosalía de Castro,
Víctor Said Armesto a Murguía, de Alejandra e Manuel Murguía a Amalia Armesto e
cartas de tema rosaliano dirixidas a González Besada.
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Álvarez Ruíz de Ojeda, Victoria, “16 de xullo de 1885: primeira mención do capelán
José Martínez como pai de Rosalía”, Revista de estudos rosalianos, n.º 4, “Documentos
para a biografía de Rosalía”, 2011, pp. 205-217.
Presentación e comentario da nota biográfica atribuída a Ángel Baltar da primeira
mención do capelán José Martínez como pai de Rosalía de Castro. Ofrécese
información sobre o redactor da nota, Ángel Baltar Varela, e algúns dos lazos que
mantivo coa autora. Por último, expresa o convencemento de que non se pode pór en
dúbida a autenticidade deste documento.
Alves Barbosa, Jorge, “Conhecer a poesia de Rosalia Castro”, Revista de estudos
rosalianos, n.º 4, “O meu encontro con Rosalía”, 2011, pp. 247-249.
Relata o autor do texto como foi o seu primeiro contacto co nome de Rosalía de Castro
e a lectura da súa obra.
Amado Rodríguez, Mª Teresa, “A Xesta de cómo América nasceu da melodía, ‘unha
particular’ Argonáutica”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, vol. 14, “Artigos”,
2011, pp. 33-40.
Estuda A Xesta de cómo América nasceu da melodía (1953), do xesuíta coruñés Xosé
Rubinos, unha mostra da súa longa e frutífera produción en Cuba, analizando o
exemplar doado polo autor á biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela.
Considera que as variantes existentes entre a versión en castelán e en galego poden
explicarse pensando que “Rubinos escribe primeiro a versión castelán en prosa, e a
partir dela vai compoñendo os versos galegos”, como xa fixera na súa epopeia
Covadonga, publicada tres anos antes. Realiza unha análise minuciosa da forma, do
xénero e do contido deste epilio, no que observa a presenza de tres motivos comúns á
produción de Rubinos: Galicia, Deus e a infancia. Reflicte a intertextualidade desta obra
coa tradicion clásica, corroborando a débeda co mito de Orfeo, que xa sinalara Luis
Alonso Girgado no estudo para a escolma poética que editou en 2010, xunto a Teresa
Monteagudo Cabaleiro. Afirma que Rubinos coñeceu a lenda de Orfeo pola versión das
Argonáuticas (s. III a. C.), de Apolonio de Rodas, xa que, noutras versións posteriores,
non aparece o paso de Iasón polo norte de África na súa viaxe de volta. Pecha o estudo
reiterando que este poema épico, como acostuma facer Rubinos, foi publicado
acompañado dun vocabulario galego-castelán para “facilitar a lectura entre unha
comunidade que, malia conservar intacto o seu amor por Galicia, ía perdendo
paseniñamente a competencia na lingua da terra nai”; que presenta os tres eixos
temáticos da súa producion literaria; e que Rubinos amosa a súa preferencia pola
literatura grega ao escoller como hipotexto parte das Argonáuticas, obra que imita na
construción e da que tira personaxes e episodios que muda para axustalos aos seus fins e
ideoloxía.
Amado Rolán, Nieves, “Os antigos traxes de peliqueiro de Laza”, Auria, n.º 166,
“Especial Entroido”, febreiro 2011, pp. 22-25.
Faise un repaso por diferentes referencias documentais sobre os peliqueiros de Laza

599

entre as que está a noveliña costumista N-a miña aldea (1928), escrita polo crego Xosé
Alonso Obregón, o Fidalgo de Monterrei, onde se describe por primeira vez o Entroido
de Laza e o seu peliqueiro.
Aneiros, Alberto G., “Para que o conto conte. Manifesto a prol da narrativa breve”,
Grial. Revista galega de cultura, n.º 190, Tomo XLIX, abril, maio e xuño 2011, pp.
128-131.
Comeza sinalando que toma a palabra para defender o conto literario/relato breve de
“prexuízos inxustos” e que en Galicia a proporción de títulos editados é “polo menos de
1:10, a favor das novelas”. Con todo, considera que ambos os xéneros narrativos
“irmáns”, teñen valores literarios de seu e “brillan con cadansúa luz propia”. Noutra
liña, reflexiona sobre o labor do proceso de escribir un relato, así como os códigos,
normas, estratexias e valores peculiares deste xénero breve, do que indica algúns autores
recoñecidos que escribiron sobre estas cuestións, como Julio Cortázar ou Castelao.
Defende o aumento do número de contos como “primeiras lecturas” para aprender ao
alumnado a “gozar, analizar, e coñecer ben os inesgotábeis tesouros e segredos” do
relato breve, ademais de manter e reforzar o prestixio dos premios galegos de textos
breves que existen na actualidade.
Angueira, Anxo, “O conto de Rosalía”, A Trabe de Ouro. Publicación galega de
pensamento crítico, n.º 87, tomo III, ano XXII, “Acoutacións”, xullo-agosto-setembro
2011, pp. 97-108.
Realízase un comentario sobre Conto gallego (1864) de Rosalía de Castro. Considérase
que é derivado d’A matrona de Efeso, ao igual que outros moitos contos populares
recollidos en distintos lugares da xeografía galega e a partir dos cales a autora crea a súa
versión. Faise unha análise da estrutura e das variantes que Castro introduce no conto
popular e indícase que estas se fundamentan no seu pensamento social e feminista.
Finalmente saliéntase que este Conto gallego podería formar parte dun proxecto de
recolección de contos populares que estaría dotado dunha estratexia de selección e
intervención reorientadora e crítica similar á de Cantares gallegos.
Angueira, Anxo, “Da meniña gaiteira á muller como suxeito literario, social e político.
O feminismo de Cantares gallegos”, Revista de estudos rosalianos, n.º 4, “Estudos”,
2011, pp. 127-140.
O obxectivo deste artigo preséntase como o de “demostrar que Cantares gallegos, na
súa estrutura e concepción, e no discurso ideolóxico que nel subxace”, é unha obra de
profundo carácter feminista. Opina que a lectura crítica que se veu facendo deste libro
resulta empobrecedora e considera que se trata dun “artefacto literario de fondas
dimensións sociais e políticas”, entre as que se atopa o feminismo. Seguidamente pasa a
analizar o feminismo subxacente na dedicatoria e no prólogo desta obra e na súa
estrutura. Estuda a presenza protagonista das mulleres nos poemas e conclúe que “a
muller é tratada coma o principal suxeito político ó que vai dirixida a mensaxe”,
ademais de ser protagonista literaria, social e política.
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Angueira, Anxo, “O clamor da rebeldía. Rosalía de Castro: ensaio e feminismo de
María Pilar García Negro”, Revista de estudos rosalianos, n.º 4, “Reseñas”, 2011, pp.
293-295.
Refírese a O clamor da rebeldía. Rosalía de Castro: ensaio e feminismo, de María Pilar
García Negro, editada por Sotelo Blanco en 2010. Comeza salientando que Rosalía de
Castro continúa a convidar á reflexión e á investigación e que con esta publicación,
García Negro mereceu o Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais 2010. Fai fincapé en
que neste traballo se nos achega un novo aspecto da figura de Castro, “o de ser
iniciadora do xénero ensaístico en galego”.
Angueira, Anxo, “Fernández Morales no Rexurdimento literario galego”, Xarmenta
(Revista da Asociación Berciana da Lingua Xarmenta), n.º 5, “Relatorio congreso”,
outubro 2011, p. 8.
Resalta a importancia de Antonio Fernández Morales (Astorga, 1817-Cacabelos, 1896)
dentro da literatura galega e subliña o seu gran coñecemento lingüístico e etnográfico do
Bierzo, como podemos comprobar nos seus Ensayos poéticos en dialecto berciano
(1861).
Arias Rego, Xiana, “Por que te axeitas a el?”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 18,
“proPostas”, verán 2011, p. 11.
Fala da novela Mexillóns para cear (2010), de Birgit Vanderkeke, que foi traducida por
Eva Almazán para a editorial Rinoceronte. Sinala que a escritora alemá escribe
asegurando a complicidade do lectorado e armando o psicodrama entre o medo, a
complicidade, a sospeita e a acusación.
Baamonde, Antón, “Como progresamos (sen saber onde iamos)”, Tempos Novos,
“Protexta”, n.º 17, “proPostas”, inverno 2011, p. 18.
Comézase sinalando que Domingos de calcetíns brancos (2010), de Manuel P. Rúa, é
unha das poucas obras galegas que teñen por asunto directo o cambio social. Indícase
que lle dá voz a un grupo de amigos do Morrazo, realizando unha achega a como foi
vivida e interpretada a transformación social que comezou nos anos sesenta.
Finalmente, destácase que o volume, aínda que realizado dende unha perspectiva
exclusivamente masculina, tenta ser o máis exhaustivo posíbel para aprehender a etapa
vital que toma como referencia.
Balboa de Paz, Antonio, “Fernández Morales e a súa época”, Xarmenta (Revista da
Asociación Berciana da Lingua Xarmenta), n.º 5, “Relatorio congreso”, outubro 2011,
p. 12.
Faise un repaso pola vida de Antonio Fernández Morales (Astorga, 1817-Cacabelos,
1896) e destácanse os seus vínculos coa vila de Cacabelos, o seu liberalismo e a súa
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escrita, tanto en galego como en español.
Baliñas Fernández, Carlos, “Anos cincuenta no Val do Salnés”, Sarmiento. Anuario
Galego de Historia da Educación, n.º 15, “Sobre Herminio Barreiro”, outono 2011, pp.
31-36.
Relátase a experiencia persoal do articulista con Herminio Barreiro. Coméntase que se
coñeceron nos anos cincuenta e que, co paso do tempo, se fixeron amigos, como tamén
comenta Barreiro no seu libro Recordar doe (2008), e mantiveron o contacto a pesar da
distancia interposta polas súas longas viaxes.
Baraxeiro, “As novas que nos chegan”, A Xanela. Revista cultural das Mariñas, n.º 31,
“Publicacións”, primavera 2011, pp. 33-34.
Comenta algunha das últimas novidades en libros, como é Sobre a poesía última de
Manuel María (1976-1995) (2010) editado por Manuel López Foxo; Ser auga, darse en
auga, Medio século: 1958-2008 (2010), escolma da obra poética de Bernardino Graña
feita polo poeta Miro Villar e Morte en fucsia (2010), de Elena Veiga Rilo.
Baraxeiro, “As novas que nos chegan”, A Xanela. Revista cultural das Mariñas, n.º 32,
“Publicacións”, outono 2011, pp. 29-30.
Dá conta da saída do prelo de diversas obras, entre as que salienta Bretemada. 19171922 (2011), de Gonzalo López Abente e No papel que mudo escoita (2011), de
Baldomero Iglesias Dobarro.
Barreiro, Concepción e María Pereiro, “Recordar un raro caso de intensidade vital”,
Festa da palabra silenciada (Publicación Galega Feminista), n.º 27, “Actualidade”,
2011, pp. 59-60.
Realízase un percorrido polo traballo de Herminio Barreiro poñendo de relevo as
primeiras incursións no grupo Brais Pinto. Cítanse algunhas das súas obras máis
salientábeis como Retallos para un tempo distinto (1992) e Recordar doe. Lembranzas
escolares y universitarias (2008).
Barreiro, Herminio, “Brais Pinto como autoaprendizaxe”, Sarmiento. Anuario Galego
de Historia da Educación, n.º 15, outono 2011, “Escolma de textos de Herminio
Barreiro”, pp. 221-228.
Dáse conta das orixes do grupo Brais Pinto. Indícase que se trataba dun conxunto de
traballadores e estudantes galegos en Madrid, que convivían e tentaban ter repercusión
na vida política e cultural galega, coa pretensión de cambiar o mundo. Coméntase que
pasaron xa cincuenta anos disto e aínda así os “braispintos” senten a necesidade de
xuntarse de cando en cando. Explícase como nace e se constitúe este grupo, que comeza
cunha xuntanza de oito amigos no ano 1957: César Arias, Xosé Fernández Ferreiro,
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Bautista Álvarez, Reimundo Patiño, Alexandre Cribeiro (traballadores), Xosé Luís
Méndez Ferrín, Ramón Lorenzo e Bernardino Graña (estudantes). Faise referencia a que
levaban xa un tempo conversando no Centro Galego da capital, e que Herminio Barreiro
reparaba sempre neles, tratando de escoitar as súas conversas. Uniuse a eles máis tarde e
o Brais Pinto cambioulle a vida. Descríbese, logo, este grupo e o que principalmente os
une. Dise que se trata dun colectivo antifranquista e antifascista que nunca separou a
cultura da política e que actuou, nunha primeira fase, no Madrid de 1959, 1960 e 1961 e
nunha segunda fase, a finais dos sesenta e nos primeiros setenta. Descríbese tamén o
Madrid daquela época e, por último, a cada integrante do grupo: César Arias, quen
ordenaba e dispuña o traballo editorial, a alma das relacións públicas do Brais Pinto, o
seu impulsor e o decano do grupo, xunto con Xosé Fernández Ferreiro; Reimundo
Patiño, que se dedicaba por completo á pintura; Ramón Lorenzo, autoridade no mundo
da filoloxía e Bautista Álvarez, nacionalista radical, que non tardou en dirixir o Bloque
Nacionalista Galego. Pola súa parte, Bernardino Graña, o gran conciliador, andaba
sempre preocupado coidando da cohesión do grupo. Indícase tamén que Cribeiro era o
gran camarada de Barreiro e Ferrín, o seu visionario, o “intérprete da verdadeira historia
de Galicia”. Sinálase que houbo, máis tarde, outras incorporacións, como as de Luis
González Blasco “Foz” e Camilo Suárez Llanos, pero o máis importante foi a adhesión
de Uxío Novoneyra ao grupo.
Barreiro, Herminio, “Brais Pinto como autoaprendizaxe”, A Trabe de Ouro.
Publicación galega de pensamento crítico, n.º 86, tomo III, ano XXII, “Publicacións”,
abril-maio-xuño 2011, pp. 95-101.
Transcríbese unha intervención de Herminio Barreiro na conferencia que deu con
motivo da Exposición “Brais Pinto. O afiador revolucionario”, o día dezanove de abril
de 2010 no Museo de Pontevedra. Dáse conta daquel colectivo de traballadores e
estudantes galegos en Madrid que convivían para tentar repercutir na vida política e
cultural do país, coa pretensión de cambiar o mundo. Pasaron xa cincuenta anos disto e,
aínda así, os “braispintos” senten a necesidade de xuntarse de cando en cando.
Explícase como nace e se constitúe este grupo, que comeza cunha xuntanza de oito
amigos no ano 1957: César Arias, Xosé Fernández Ferreiro, Bautista Álvarez,
Reimundo Patiño, Alexandre Cribeiro (traballadores), Méndez Ferrín, Ramón Lorenzo e
Bernardino Graña (estudantes). Levaban xa un tempo conversando no Centro Galego da
capital e o que asina estas páxinas reparaba sempre neles, tratando de escoitar as súas
conversas. Uniuse a eles máis tarde, e o Brais Pinto cambioulle a vida. Descríbese, logo,
este grupo e o que principalmente os une. Dise que se trata dun colectivo antifranquista
e antifascista que nunca separou a cultura da política e que actuou, nunha primeira fase,
no Madrid de 1959, 1960 e 1961 e nunha segunda fase, a finais dos sesenta e nos
primeiros setenta. Descríbese tamén o Madrid daquela época e, por último, a cada
integrante do grupo.
Basanta, Ángel, “Las narraciones cortas de Álvaro Cunqueiro”, FerrolAnálisis. Revista
de pensamiento y cultura, n.º 26, “Literatura”, 2011, pp. 122-127.
Breve análise da triloxía literaria á que pertencen as narracións curtas de Álvaro
Cunqueiro: Escola de menciñeiros (1961), Xente de aquí e de acolá (1971) e Os outros
feirantes (1979). Destaca destas obras a súa maridaxe entre a semblanza, o conto e a
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anécdota e engade que ditas narracións son de signo antropolóxico e que deixan
testemuño da vida diaria da xente de Mondoñedo.
Basanta, Ángel, “Cantar de cego e sabedoría literaria”, Grial. Revista galega de
cultura, n.º 189, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2011,
pp. 87-88.
Alude á novela Cabalo de ouros (2010), da autoría de Víctor F. Freixanes e editada por
Galaxia. Describe primeiramente o seu fío argumental con moito detalle, para despois
salientar a simboloxía implícita na trama. Destaca asemade o epílogo e os catro
apartados que o conforman, describindo cada un deles. Conclúe cunha referencia ao
labor prosístico amosado polo autor nesta novela.
Becerra de Becerreá, Afonso, “Rúa do Pracer. Pensamento limiar: o doce aroma das
mazás na dramaturxia surrealista de Cunqueiro”, Casahamlet. Revista de teatro, n.º 13,
“Teoría”, maio 2011, pp. 13-17.
Analiza algunhas das características fundamentais da dramaturxia de Álvaro Cunqueiro
comezando por apuntar que na súa obra hai unha “forte resistencia” ao modelo
dramático clásico. Destaca elementos como é a concepción visual, os debuxos e o seu
espírito lúdico, os personaxes que mudan a máscara coa súa propia palabra e que están
próximos a estéticas simbolistas, así como os volumes e os movementos que se integran
na atmosfera de cada unha das pezas dramáticas do autor mindoniense.
Becerra de Becerreá, Alfonso, “A linguaxe escénica na dramaturxia de Cunqueiro”,
Revista Galega de Teatro, n.º 66, “Temas”, primavera 2011, pp. 7-19.
Comézase observando que, polo xeral, a crítica ten minimizado a faceta como
dramaturgo de Álvaro Cunqueiro e que na conmemoración do Ano Cunqueiro só o
Grupo de Intervención Audiovisual da Facultade de Filoloxía e Tradución e a ESAD
reivindicaron o quefacer teatral deste autor. Destácanse que, segundo algúns autores, o
seu é un teatro para ler. Sinálase que esta análise non fai máis que pór de relevo a
natureza plástica, visual e cinética da dramaturxia cunqueirá, así como o afastamento do
drama canónico. Indícase que a súa teatralidade escolle verbas cheas de sonoridade e
poder suxestivo, tal e como suxería Antonin Artaud. Saliéntase que a Cunqueiro só lle
interesaba escribir teatro se este se levaba ás táboas e afírmase que o cerne da súa
dramaturxia é máis a concepción escénica que a literaria. Coméntase que a dimensión
visual estiliza os seus códigos e foxe da reprodución realista. Apúntase que se renuncia
a unha temporalidade dramática ficcional evolutiva, o que trae como consecuencia o
desinterese pola intriga. Finalmente, obsérvase que se rompe coa caracterización realista
dos personaxes e que o autor aparece como unha sorte de ventrílocuo que move bonecos
e máscaras.
Becerra de Becerreá, Alfonso, “Sexo e teatro, un 69?”, Revista Galega de Teatro, n.º
69, “Espazos”, inverno 2011, pp. 43-53.
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Coméntase que as grandes obras da literatura dramática xiran arredor das dúas pulsións
básicas no ser humano, eros e tánatos. Entre outras consideracións, saliéntase que o
teatro, na súa dimensión pública, adoita ser exemplarizante e, polo tanto, contribúe ao
mantemento e normativización de xénero e comportamentos sexuais e, así, indícase que
dende A casamenteira (1812), de Antonio Benito Fandiño, até Os vellos non deben de
namorarse (1941), de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao se atopan exemplos de cal é o
rol asignado a cada individuo. Ponse de relevo que na literatura dramática galega
recente se atopan espectáculos que abordan o tema do xénero e da sexualidade e
ofrécense exemplos de pezas como Cachorros sen domesticar (1996), de Xavier
Picallo; Fábula. Comedia nun só acto... sexual (Comedias paranoicas, 2000), de
Gustavo Pernas; Peep-Show (2007), de Jacobo Paz; As Dunas. Free Spa (2009), de
Manuel Lourenzo; Testosterona (2009), de Chévere e Unha rosa entre as pernas
(Dramatículas, 2010), de Alfonso Becerra. Destácanse tamén as estreas de Sexo? Por
que non?, de Producións Eme2, e O Frigorífico, de Mundo Villalustre.
Bermúdez de Castro, Ignacio, “Cien años con Cunqueiro”, Eco. Revista do Eixo
Atlántico, n.º 237, febreiro 2011, “Sociedade”, “Páginas de ayer”, pp. 64-65.
Co gallo do centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro Mora (Mondoñedo, 1911Vigo, 1981) faise un repaso pola súa vida e obra. Lémbrase o seu paso polo Instituto
General y Técnico de Lugo, onde coñece a Evaristo Correa Calderón e a Ánxel Fole.
Coméntase que abandonou os estudos de Filosofía e Letras na Universidade compostelá
para dedicarse ao xornalismo, a súa gran paixón. Tamén desta etapa destácase o
parladoiro do Café Español ao que acudía acotío e onde coñeceu a Francisco Fernández
del Riego, Domingo García Sabell, Gonzalo Torrente Ballester ou Ricardo Carballo
Calero. Faise referencia aos numerosos premios literarios cos que foi galardoado, ao seu
ingreso na Real Academia Galega e ao seu labor á fronte do xornal Faro de Vigo.
Bernárdez Vilar, Xoán, “Cristóbal Colón tamén entre nós”, Encrucillada. Revista
galega de pensamento cristián, n.º 171, “Crónicas”, “Rolda da Cultura”, xaneirofebreiro 2011, pp. 80-89.
Fálase dos galardoados co Premio Estornela de Teatro Infantil e dos decesos de Marcos
Valcárcel (1958- 2010), escritor, historiador e xornalista, e de Francisco Río Barja,
xeógrafo, catedrático e escritor. No apartado das letras resáltase a publicación do
Catálogo tipolóxico do conto galego de tradición oral, clasificación, antoloxía e
bibliografía (2010), de Camiño Noia Campos. Coméntase que o PEN Clube vén de
solicitar o Premio Nobel de Literatura para Xosé Luís Méndez Ferrín, que Francisco
Fernández del Riego foi obxecto dunha homenaxe póstuma en Vigo e que a agrupación
cultural O Facho da Coruña homenaxeou os Precursores e Mártires e concedeulle o
Facho de Ouro a Bernardino Graña. Infórmase tamén de que o Premio Victoriano Taibo
de poesía recaeu en María Goretti Fariña.
Bernárdez Vilar, Xoán, “Novas sobre Miguel de Cervantes”, Encrucillada. Revista
galega de pensamento cristián, n.º 172, “Crónicas”, “Rolda da Cultura”, marzo-abril
2011, pp. 86-95.
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Céntrase a atención no renacer da revista viguesa Tintimán, icona da banda deseñada,
baixo a dirección de Xavier Moreda. Coméntase que Un cranio furado, de Producións
Teatrais Excéntricas foi a gran triunfadora na XV edición dos Premios María Casares de
Teatro. Dáse conta do falecemento de Valentín Arias López, profesor, autor e tradutor.
Destácase o congreso realizado pola Real Academia Galega en homenaxe a Uxío
Novoneyra, os actos con motivo da celebración do Día das Letras Galegas e o feito de
que diversos traballos de Literatura Infantil e Xuvenil veñan de ser distinguidos co
Premio White Raven pola Internationale Jugenbibliotek de Munich. Infórmase de que
Carlos Callón foi merecedor do premio Vicente Risco de Ciencias Sociais e saliéntase
que neste ano se conmemoran o segundo centenario do nacemento de Xoán Manuel
Pintos e o primeiro de Álvaro Cunqueiro.
Bernárdez Vilar, Xoán, “Máis informes sobre o reino de Galicia”, Encrucillada.
Revista galega de pensamento cristián, n.º 173, “Crónicas”, “Rolda da Cultura”, maioxuño 2011, pp. 87-95.
Informa, entre outras cousas, da entrega dos premios da Asociación de Escritores en
Lingua Galega, da XIV Edición da Feira do Libro de Tui e da conmemoración do Día
das Letras Galegas 2011, dedicado a Lois Pereiro.
Bernárdez Vilar, Xoán, “Dous aniversarios dignos de seren lembrados”, Encrucillada.
Revista galega de pensamento cristián, n.º 174, “Crónicas”, “Rolda da Cultura”,
setembro-outubro 2011, pp. 93-103.
Coméntase, entre outros asuntos, que María Xosé Queizán rexeitou pasar a formar parte
da Real Academia Galega e que o Día das Letras Galegas 2012 vai estar dedicado a
Valentín Paz-Andrade. Indícase, asemade, que Xosé Fernández Ferreiro vai ocupar a
vacante de Francisco Fernández del Riego na Real Academia Galega. Finalmente,
saliéntase a entrega dos Premios Xerais de Novela, dos Premios Literarios Arcebispo
San Clemente, o Premio Losada Diéguez, as Medallas de Ouro de Galicia e o Premio de
Poesía Victoriano Taibo.
Bernárdez Vilar, Xoán, “As nosas orixes”, Encrucillada. Revista galega de
pensamento cristián, n.º 175, “Crónicas”, “Rolda da Cultura”, novembro-decembro
2011, pp. 100-106.
Infórmase do falecemento do vigués Rufo Pérez González, do que se sinala que foi un
dos fundadores da editorial Galaxia en 1950. Coméntase tamén que a recentemente
creada Editorial Alento publicou Mar ao Norde, de Álvaro Cunqueiro. Finalmente
saliéntase que nos Premios da Crítica resultaron gañadores, entre outros, Ana Romaní,
en Creación Literaria e Chévere, en Artes Escénicas e Visuais; e que os Premios da
Cultura Galega corresponderon, entre outros, a Quico Cadaval e a Arcadio López
Casanova.
Blanco, Carmen, “Valente Rosalía: aire e lama”, Revista de estudos rosalianos, n.º 4,
“Estudos”, 2011, pp. 141-157.
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Abre este estudo unha serie de citas de Rosalía de Castro e de José Ángel Valente,
xunto aos versos dun cantar popular. Céntrase a continuación na poesía total que
caracteriza as obras de Rosalía de Castro e de José Ángel Valente entre quen considera
que existe unha atracción total da poesía. Emprega un discurso poético no que efectúa o
xogo de palabras “Valente Rosalía” para unir o nome destas autorías, poetas totais.
Realiza referencias á lectura que Valente fai da obra desta autora como unha poesía
profunda e transcribe, comentándoos, dous poemas do poeta que xiran ao redor dela:
“La poesía” e “Rosalía”.
Cabana, Darío Xohán, “De ‘Mar ao Norde’ a ‘Dona do corpo delgado’: unha lectura de
lector”, FerrolAnálisis. Revista de pensamiento y cultura, n.º 26, “Literatura”, 2011, pp.
129-140.
Análise da poesía de Álvaro Cunqueiro que aborda dende o proceso de impresión ao
contexto literario no que foron editados, pasando polas temáticas e estilos presentes nas
súas composicións que conforman obras como Mar ao Norde, Cantiga nova que se
chama Riveira, Poemas do si e do non e Dona do corpo delgado.
Calvo del Olmo, Francisco, “O’Donnell, Mary & Palacios González, Manuela (eds.,
2010): To the winds our sails. Irish writers translate Galician poetry”, Madrygal.
Revista de Estudios Gallegos, vol. 14, “Recensións”, 2011, pp. 222-223.
Destaca a tradución ao gaélico irlandés dun dos cinco poemas de cada autora, xa que é
unha forma de que “su voz llegue más lejos”. Sintetiza nunhas liñas a presenza feminina
na literatura galega dende as súas orixes, contextualizando os trazos de cada poeta.
Resalta a epígrafe sobre a biografía das escritoras que asinan María Xesús Nogueira e
Laura Lojo. Conclúe precisando que “la cultura se crea a partir de un complejo diálogo
entre tradiciones diferentes, a través de la conciencia de la alteridad y de la identidad”,
polo que loa este volume e agarda por outros futuros que profunden e amplíen a
irmandade entre Galicia e as nacións celtas coas que, non só comparte mitos, senón
tamén “analogías sociales, culturales y ecológicas en la actualidad”.
Cambeiro López, Emilio Xosé, “Na procura do non amar. Un achegamento ao Sétima
soidade de Pilar Pallarés”, Dorna. Expresión Poética Galega, n.º 34 (2010), “Caderno
da crítica”, febreiro 2011, pp. 107-128.
Achégase unha análise da obra Sétima soidade, de Pilar Pallarés. Coméntase que se
aprecia no conxunto da súa obra a evolución da lírica galega dende a tendencia socialrealista até aquela máis intimista. Indícase que Sétima soidade foi merecedora do
Premio Esquío de Poesía de 1983 e saliéntase que a autora abandona a poesía cívica e
social para se introducir por completo no intimismo. Menciónase que, a excepción de
dúas, ningunha das composicións aparece intitulada e debúllase a súa temática partindo
das citas doutros poetas que as encabezan. Finalmente, conclúese que Pallarés ofrece
unha poesía que vai na procura da súa propia esencia e coa que tenta descubrir o seu
propio ser.
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Campoy, Comba, “Centro Dramático: o risco de encallar”, Tempos Novos, n.º 172,
“Entreculturas”, “Debate”, setembro 2011, pp. 56-65.
Conversa-debate sobre a situación actual do Centro Dramático Galego ante as actuais
políticas de recortes na que participan Inma López Silva, Xesús Ron, Casilda Alfaro, Zé
Paredes e Eduardo Alonso. Comézase falando do recorte dun 19% que afecta á xestión
do CDG, o que supón perdas de postos de traballo e parte do gañado nestes últimos
anos, como profesión e como actividade. Discútese sobre se o CDG debe ter ou non a
capacidade de realizar proxectos que unha compañía privada non pode. Outros dos
temas tratados é aquel que ten que ver cos concursos públicos e se é necesario a
presentación dun proxecto artístico neste procedemento. Alén disto, coméntase a
problemática dos espazos, discutindo cal é o sitio idóneo para ser a sede do CDG; a
ponte ou a distancia entre a profesión e as autoridades políticas; a dependencia
económica dos orzamentos; o proxecto estético e as posibilidades de proxección
internacional. Para rematar, ábrese o debate ao público, con participantes como Luís
Álvarez Pousa, Luma Gómez, Cristina Domínguez e Pepe Penabade.
Canal Covelo, María Asunción, “Malas cartas”, Madrygal. Revista de Estudios
Gallegos, vol. 14, “Crónica”, 2011, p. 155.
Dá conta da presentación da novela Malas cartas (2010), de Manuel Pereira Valcárcel,
na Universidade Complutense de Madrid cunha conversa entre o autor e unha lectora,
Pilar Mera. Resalta que esta novela breve, “mais intensa”, presenta “personaxes e
diálogos extremadamente realistas, descricións minuciosas e referencias dunha
fidelidade histórica impresionante”.
Canal Covelo, María Asunción, “Pereiro, Lois: Conversa ultramarina (2010)”,
Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, “Recensións”, vol. 14, 2011, p. 226.
Confesa que a lectura do diario íntimo e último de Lois Pereiro, Conversa ultramarina
(2010), lle resultou “perturbador, brillante, apaixonado, irónico”. Destaca que no
momento en que a súa figura, ignorada polo sistema literario galego moito tempo, foi
recoñecida ao lle dedicar o Día das Letras Galegas 2011, Piedad Rodríguez Cabo quixo
sacar á luz este diario-carta que Pereiro lle escribira meses antes de falecer e mentres ela
estudaba en San Francisco. Indica que viu a luz grazas a Edicións Positivas, a empresa
editorial que publicara os seus libros en vida, e ao coidado labor editorial de Hugo
Martínez. Apunta que esta obra, que reproduce dúas cartas manuscritas de Pereiro a
Piedad Cabo, constitúe unha “peza fundamental para entender a Lois Pereiro, unha
ventá aberta ao seu mundo”, ademais de ser a “achega máis sincera e conmovedora ao
home e ao poeta”.
Candelas Cochón, Manuel Ángel, “TODO É SILENCIO de Manuel Rivas”, Festa da
palabra silenciada (Publicación Galega Feminista), n.º 27, “Actualidade”, 2011, pp.
163-165.

608

Comézase indicando que a obra Todo é silencio (2010), de Manuel Rivas, ten título
rosaliano e saliéntase que presenta os trazos característicos da narrativa do autor, entre
os que se mencionan a presenza simbólica dos mapas, da escola e da figura do mestre
ilustrado e republicano; a zooloxía ou a botánica como fonte de metáforas, os equívocos
lingüísticos, as patoloxías parapsiquiátricas como punto de partida para o fluxo de
conciencia, a onomástica e os modismos como arranque de brincadeira, a épica que se
torna grotesca, o lirismo mariño, a retranca irreverente dos diálogos e a anatomía
humana mínima como contrapunto íntimo da épica. Coméntase que a excelencia desta
obra se basea na riqueza da lingua empregada e que a esta se engaden uns patróns
claramente cinematográficos. Ponse de relevo que singulariza a novela a colocación dos
focos narrativos en tres protagonistas novos, que dan coherencia e xustifican o
conxunto.
Canosa, María, “Serea de pedra e sal”, A Estrada. Miscelánea histórica e cultural, n.º
14, 2011, pp. 235-238.
Reprodúcese un poema de María Canosa que comeza “O sol de outono (...)”. Indícase
que está realizado a propósito dunha doazón que recibiu o Museo Manuel Reimóndez
Portela, un escudo heráldico que ten no seu centro unha serea.
Casas, Arturo, “Trebellos e cantos para a liberación”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º
18, “proPostas”, verán 2011, p. 4.
Dá noticia da publicación do libro de Farruco Sesto que leva por título Pequenos
encontros, as marcas deixadas. Obra poética reunida (1967-1995) (2010). Faise eco da
figura “difuminada e intermitente” que até agora había do poeta. Por outro lado,
ademais de facer mención á introdución que desta obra realiza Yolanda Castaño, analiza
a poética de Sesto Novás.
Casas Vales, Arturo, “Antón Figueroa, Ideoloxía e autonomía no campo literario
galego”, A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, n.º 88, tomo III,
ano XXII, “Publicacións”, outubro-novembro-decembro 2011, pp. 121-131.
Analízase o libro de Antón Figueroa Ideoloxía e autonomía no campo literario galego.
Indícase que esta obra trata o tema da autonomía da produción artística e literaria dende
unha perspectiva diferente, xa que tenta acadar un equilibro entre as dimensións teóricas
e críticas. Coméntase que inclúe referencias a outros autores e o marco teórico e
ideolóxico de Figueroa, baseado no de Pierre Bourdieu e os seus seguidores. Infórmase
de que o primeiro capítulo incide no concepto de autonomía e as ferramentas e chaves
propedéuticas; o segundo exemplifica a problematización do saber e do discurso
histórico dende a socioloxía do ámbito literario e o terceiro analiza as consecuencias de
xullo de 1936 na literatura. Finalmente saliéntase que na conclusión da obra Figueroa
insiste en que a teorización no campo literario depende tanto de forzas propias como de
forzas alleas.
Caseiro, Delfín, “Palabras que namoran”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 17,
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“proPostas”, inverno 2011, p. 6.
Coméntase que a obra Cabalo de ouros (2010), de Víctor Freixanes, é unha homenaxe á
forma de narrar tradicional e á oralidade e que o autor retorna ao territorio fantástico
d’O triángulo inscrito na circunferencia (1982), cualificado por Dolores Vilavedra
como “novela total” e definido tamén como poema en prosa, crónica de aventuras ou
epopea do pobo galego. Indícase que a cidade literaria de Vilanova de Alba segue a ser
o trasunto literario dunha Galicia que esmorece definitivamente e que se presentan
novamente as dúas cosmovisións: vencedores e vencidos, poderosos e débiles,
recreando os anos corenta e cincuenta do século pasado. Menciónase que a obra está
dividida en tres partes, precedidas dun longo limiar e cerradas por un extenso epílogo no
que se volta ao territorio americano ao igual que n’A cidade dos césares (1993).
Saliéntase que o autor segue sendo fiel ás claves da súa escrita pois esta é unha obra
coral, un romance épico que semella estabelecer un diálogo entre narrador e lectorado.
Menciónase a gran relevancia que adquiren a chuvia e a lama na ambientación,
deixando unha sensación abafante, e conclúese que a partida de cartas resulta ser unha
boa metáfora do mundo, da vida, do poder e da derrota, na que manda o pesimismo ou o
realismo.
Caseiro, Delfín, “Camiño do retorno”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 17, “proPostas”,
inverno 2011, p. 7.
Logo de realizar un repaso pola traxectoria literaria de Edelmiro Vázquez Naval,
coméntase que a súa última obra, As luces de noutrora (2010), procura unha explicación
para o sentido da vida e que se trata dunha poesía radical, reflexiva, auténtica e íntima.
Menciónase a influencia de autores como Rainer Maria Rilke, Arthur Rimbaud,
Giacomo Leopardi, Martin Heidegger, Antón Tovar, Rosalía de Castro, José Ángel
Valente, Fernando Pessoa, San Juan de la Cruz ou Antonio Machado. Destácase que o
retorno ao paraíso da infancia se presenta como o remedio contra a dor do enigma vidamorte e que o poemario se asenta, ao igual que a obra precedente do autor, na dicotomía
luz/sombra. Saliéntase que ao longo destes versos, o ser humano xoga a ser outras
persoas diferentes para fuxir de si mesmo, oscilando entre a identidade e a outridade, e
que varias composicións están formadas por unha sucesión de interrogantes sobre a
existencia e a condición humana. Indícase que o volume está estruturado en sete partes
enmarcadas por un “fermoso prólogo” e un epílogo en forma de soneto do encontro coa
vida-morte. Finalmente, faise referencia á alternancia de metros clásicos co
versolibrismo, fronte ao predominio do hendecasílabo noutras obras do autor.
Castro, Aurelio, “Entre centro e periferia”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 18,
“proSpección”, verán 2011, p. 21.
Analiza Incitacións. Escolma de recensións de obras ensaísticas publicadas n’A Nosa
Terra (1998-2008) (2009), de Xesús González Gómez, da que se di que os artigos
recollidos teñen un lazo común, que é “falar do que nunca puidemos ler en galego”, xa
que se sinala, entre outras cuestións, que nin a aventura intelectual do autor nin esta
escolma cadran co “programa de normalización” polo que certas “boticarias das letras”
veñen impondo mensualmente. Ademais, xustifica por que elixiu este título para o
artigo, que toma da epígrafe que se recolle no libro, e que contén os artigos mensuais de
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María do Cebreiro.
Castro López, Iria, “Un exemplo de protohipertextualidade: Terminal de Xelís de
Toro”, Boletín Galego de Literatura, n.º 44 (2º semestre 2010), “Notas/Notes”, 2011,
pp. 97-110.
Despois de nomear algúns exemplos da chamada protohipertextualidade e de considerar
interesante a comparación entre certo tipo de literatura impresa e a hipertextualidade,
analízase a novela Terminal (1994), de Xelís de Toro, co obxectivo de ilustrar a
converxencia entre literatura e hipertexto. Repásanse brevemente a biografía e a obra de
Xelís de Toro para, a seguir, dar conta do argumento de Terminal e destacar o carácter
híbrido desta novela e o indispensábel papel activo do lector á hora de enfrontarse a ela.
Iria Castro López comenta os xogos que nesta obra se estabelecen coa propia autoridade
do autor compostelán, así como a espacialidade e temporalidade. Tamén se detén nas
imaxes e fotografías que se introducen no texto, na súa funcionalidade e na
complementariedade entre texto e imaxe.
Cochón, Luís, “Escura nova dun poema monoversal: Nunca eu fun como te amo”,
Boletín Galego de Literatura, n.º 44 (2º semestre 2010), “Notas/Notes”, 2011, pp. 145149.
Tras dun breve apuntamento inicial sobre a elexía como elemento constitutivo da
poética de Novoneyra, detense no primeiro poema da serie “Transformación” do
volume Tempo de elexía e compara a súa edición no volume bilingüe editado por
Alvarellos Editora en 2010, ao coidado de Elba Rey, coa que aparece na derradeira
edición en vida do poeta en 1991. Sinala que nesta aparecen os versos “Jamais je n’ai
été comme je t’aime / Nunca fuí como te amo”, en francés e castelán, o cal evidencia, ao
seu ver, que este poema é un dos poucos redactado por Novoneyra directamente en
castelán. Comenta tamén que a palabra “transformación” do título ten para o autor do
Courel unha resonancia máis importante que a da mera transliteración e que non atopou
da poesía francesa da época ningún verso similar. Neste sentido apunta a influencia de
Hölderlin, cuxas palabras “Xamais volverán amarte como te amo. / Xamais volverás a
amar como me amas”, Novoneyra fai súas, polo cal considera que estariamos perante
“unha paráfrase aproximativa, nunca un calco miserábel e mendaz (…), o resultado
dunha plenitude poética, endexamais acadada até agora”.
Cochón, Luís, “Volvo do mar derradeiro”, Sarmiento. Anuario Galego de Historia da
Educación, n.º 15, “Sobre Herminio Barreiro”, outono 2011, pp. 51-53.
Coméntase a derradeira vez que Luís Cochón visitou a Herminio Barreiro e lémbrase
que estaba a rematar a súa obra Recordar doe. Lembranzas escolares e universitarias
(1940-1965) (2008). Finalmente, realízanse múltiples eloxios do homenaxeado.
Cochón, Luís e Miro Villar, “As reviravoltas na edición do Onomástico”, A Trabe de
Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, n.º 85, tomo I, ano XXII,
“Acoutacións”, xaneiro-febreiro-marzo 2011, pp. 55-78.
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Coméntase que, logo da saída do prelo da obra Do teu amigo certo. Epistolario de
Ramón Piñeiro a Isidoro Millán González-Pardo (1952-1971) (2009), apareceron, nun
cartapacio de Isidoro Millán relativo ao “Onomástico”, novas cartas aínda inéditas entre
Piñeiro e Millán, que se revelan moi importantes para tentar descifrar as razóns que
impediron a publicación do Onomástico etimológico de la lengua gallega por Fr.
Martín Sarmiento pola editorial Galaxia. Finalmente, reprodúcense un total de catorce
cartas froito da correspondencia mantida entre ambos os dous persoeiros, ademais de
dous apéndices con textos manuscritos de Isidoro Millán sobre a figura e a obra de
Sarmiento.
Cordal Rodríguez, Constantino, “No centenario de Bóveda”, Grial. Revista galega de
cultura, n.º 189, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2011,
pp. 102-103.
Comenta o volume colectivo de A Galiza de Bóveda (2009) e o de Alexandre Bóveda
nos seus documentos [Catálogo] (2010), do Centro de Estudos e Documentación
Alexandre Bóveda, editados ambos os dous pola Difusora de Letras, Artes e Ideas.
Despois de mencionar a creación da Cátedra Alexandre Bóveda baixo a dirección de
Álvaro Xosé López Mira, describe o primeiro dos volumes anteriores e alude ás
biografías de Xerardo Álvarez Gallego, Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda
(1972), e de Xosé María Álvarez Blázquez, Alexandre Bóveda (1992). Prosegue cunha
descrición do segundo volume e presta especial atención á súa estrutura e á selección de
epístolas incluídas na derradeira sección.
Corredoira, Pilar, “Perfil de Manuel Torre, ilustrador, con Castelao al fondo”, Galegos,
n.º 14, “Caderno. Cuaderno”, II trimestre 2011, pp. 72-77.
Trázase un perfil do ilustrador Manuel Torres tendo en conta a repercusión que ten na
súa obra a achega ideolóxica de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e a introdución da
caricatura como xénero artístico por parte deste. Analízanse os obxectivos de Torres
para a súa obra: “incidir na importancia do debuxo, o emprego da temática rural e, en
canto á forma, unha busca do popular”. Coméntase tamén a súa traxectoria como
ilustrador dende que se inicia como debuxante no semanario Suevia e no Faro de Vigo,
até comezos dos anos trinta, nos que xa é un referente destacado no terreo da
ilustración, pasando por ilustracións nas revistas Céltiga ou os diarios Libertad e El Sol,
así como as ilustracións das primeiras obras de Ramón Cabanillas. Destácase, por outra
parte, o ton irónico e humorístico da súa obra e a temática campesiña que enxalza as
calidades do pobo galego.
Costa Rico, Antón, “In memoriam. Herminio Barreiro: ‘A educación é o camiño da
liberdade”, Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación, n.º 14, outono 2011,
pp. 7-10.
Homenaxea ao profesor titular da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade
de Santiago de Compostela, Herminio Barreiro, tras o seu falecemento. Fai un
percorrido pola traxectoria vital e profesional do profesor, destacando a súa integración

612

no grupo Brais Pinto. Deste xeito lembra ao lectorado as achegas de Barreiro ao mundo
da pedagoxía cos seus numerosos artigos e estudos, facendo mención da súa última obra
publicada, Recordar doe, e subliña o seu gran coñecemento da figura do pedagogo
republicano Lorenzo Luzuriaga, así como os seus estudos sobre Jean-Jacques Rousseau.
Costa Rico, Antón, “O Seminario de Estudos Galegos: laboratorio dun plan pedagóxico
para Galiza”, Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación, n.º 14, “Estudos”,
outono 2011, pp. 27-50.
Logo de dedicar o artigo “Para Isaac Díaz Pardo, o máis mozo dos vellos, e para os
mozos máis novos”, analiza as achegas que se realizaron dende o Seminario de Estudos
Galegos no contexto das orientacións educativas trazadas pola corrente ideolóxica do
galeguismo. Para iso repasa a traxectoria do Seminario dende a súa creación no ano
1923, polo que comenta as diversas parcelas de estudo ás que se dedicaba analizando a
realidade social, histórica, económica e cultural de Galicia. Incide ademais na súa
constitución como unha institución “científico-cultural”, integrada por alumnado e
profesorado da universidade, intelectuais galeguistas da Xeración Nós e das Irmandades
da Fala, dedicados ao estudo das diferentes disciplinas científicas existentes na época.
Refírese ás propostas educativas do Seminario realizadas a partir de 1933 a través da
“Sección de Pedagogía”, situándoas tanto no panorama de demandas de reforma
educativa española como no contexto das orientacións educativas trazadas pola corrente
ideolóxica do galeguismo. Conclúe que esta sección podería ter sido un laboratorio de
pensamento educativo, pero que non chegou a selo.
Costa Rico, Antón, “De Galicia e máis alá. Noticias de Galicia”, Sarmiento. Anuario
Galego de Historia da Educación, n.º 14, “Novas”, outono 2011, pp. 159-160.
Fai referencia ao conxunto de publicacións que durante o ano 2010 tiveron como
temática central dos seus traballos a Historia da Educación, destacando a exposición das
Misións Pedagóxicas Republicanas, o IX Curso de Verán da Historia da Educación, que
atendeu ao desenvolvemento educativo español e galego no primeiro terzo de século
XX, e a base de datos que Vicente Peña coordina na Web do Consello da Cultura
Galega, sobre “as escolas dos emigrantes, dos americanos e/ ou dos indianos en
Galicia”. Entre os traballos publicados, destaca as seguintes monografías: Institucións
docentes e grandes Mestres en Ourense. 1846-2005 (2010), de Enrique Bande;
Educación e ideoloxía en Ourense na IIª República (2010), de Xosé Manuel Cid
Fernández; Inmunda escoria: a universidade franquista e as movilizacións estudiantís
en Compostela, 1939-1968 (2010), e 1968 en Compostela: 16 testemuños, ambos os
dous de Ricardo Gurriarán.
Costas, Xosé Henrique, “O rostro do fantasmas”, Xarmenta (Revista da Asociación
Berciana da Lingua Xarmenta), n.º 5, “Investigación”, outubro 2011, pp. 6-7.
Detalla a súa pescuda até dar coa única fotografía coñecida até o de agora do escritor
Antonio Fernández Morales (Astorga, 1817-Cacabelos, 1896), e que aparece
reproducida na portada desta revista. Indica que despois de numerosas pescudas pola
rede e chamadas telefónicas atopou en Madrid a Elena Garayzábal Heinze, profesora da
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Universidad Autónoma de Madrid, e bisneta de Antonio Fernández Morales grazas a
quen conseguiu unha foto de Morales.
Cunqueiro, César, “Álvaro Cunqueiro ou a literatura do paraíso”, Grial. Revista galega
de cultura, n.º 192, Tomo XLIX, “Príncipe das letras. Cen anos con Álvaro Cunqueiro”,
outubro, novembro e decembro 2011, pp. 50-51.
Faise eco do paralelismo existente entre a obra literaria de Álvaro Cunqueiro e de
Lezama Lima, recalcando a súa loita común contra o espazo-tempo co fin de alcanzar o
“Paraíso”. Faise fincapé no paraíso lingüístico que perseguiu Álvaro Cunqueiro e
aclárase que o seu texto paradisíaco, ao igual que o de Lezama, están destinados a poñer
de relevo todo aquilo que se perdeu co paso do tempo.
Cunqueiro, César, “Álvaro Cunqueiro e Lezama Lima. Un estudo sobre a súa
relación”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 192, Tomo XLIX, outubro, novembro e
decembro 2011, pp. 52-53.
Recóllense as principais características comúns das vidas de Álvaro Cunqueiro e
Lezama Lima, facendo especial fincapé no aspecto cronolóxico, na súa concepción do
mundo e na súa relación co contexto histórico. Coméntase a similitude existente entre
os proxectos utópicos de ambos os escritores, así como tamén o estudo da obra teórica
de Lezama Lima e do texto paradisíaco de Álvaro Cunqueiro, e chégase á conclusión de
que, a pesar de que nunca se coñeceron persoalmente, comparten moitos aspectos das
súas vidas.
Cuña Bóveda, Ángeles, “Viaxe con Sarabela Teatro para manter a ‘alegría do mar”,
Casahamlet. Revista de teatro, n.º 13, “Teoría”, maio 2011, pp. 18-23.
Reflexiona sobre a posta en escena que Sarabela Teatro fixo da obra Don Hamlet, de
Álvaro Cunqueiro. Alén dunha introdución, fai unha análise do texto dramático para, a
continuación, debullar as tres liñas que responden á formulación dramática da obra: ter
lealdade á linguaxe, marcar as énfases e acadar fisicidade e organicidade. Estes tres
niveis acláranse máis polo miúdo nos apartados: “a partitura preparatoria: a actuación”,
“a espacialización”, “a harmonización” e “a creación do sentido”. Conclúe cuns
“obxectivos”, entre os que sinala, o afastamento da sobreactuación e facer teatro “ao
redor da responsabilidade humana nun mundo en descomposición”. Recóllese, ao final,
a ficha artística e técnica.
Dacosta, Fernando, “Imos cara un teatro necesario para a sociedade?”, Revista Galega
de Teatro, n.º 66, “Espazos”, primavera 2011, pp. 21-24.
Reflexiónase sobre a necesidade do teatro na sociedade actual. Saliéntase que, logo de
cubrir as necesidades básicas, o ser humano ten outra preocupación complementaria, a
cultura, que, segundo a UNESCO, outorga ao ser humano a capacidade de reflexionar
sobre un mesmo e buscar novas significacións. Ponse de relevo, dentro das formas
artísticas, a capacidade do teatro de reflectir o íntimo, o social, conflitos grandes e
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pequenos, actuando como espello da sociedade, pero tratando de ir máis alá para
amplialo e profundalo. Coméntase que este espectáculo tamén serve para a transmisión
do galego e incídese en que poucas profesións defenden esta lingua como a dos
teatreiros. Remátase apuntando que o teatro sempre está en crise e que están moito máis
subvencionados outros estamentos.
Dasilva, Xosé Manuel, “Homenaxe a Xavier R. Baixeras”, Grial. Revista galega de
cultura, n.º 189, Tomo XLIX, “O rego da cultura”, xaneiro, febreiro e marzo 2011, pp.
9-10.
Comenta o acto de homenaxe celebrado na Mariña á figura do poeta Xavier Rodríguez
Baixeras. Destaca a presentación do historiador Xosé Ramón Fernández Pacios, así
como a presenza de Juan Soto, xornalista e cronista oficial de Lugo e Suso Fernández,
cronista oficial de Foz. Conclúe cunha referencia á réplica do propio poeta unha vez
rematadas as intervencións dos outros convidados.
Dasilva, Xosé Manuel, “Literatura galega traducida ao inglés”, Grial. Revista galega de
cultura, n.º 189, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2011,
pp. 98-99.
Aproxímase ao volume editado por Antonio Raúl de Toro Santos, Breogán´s
Lighthouse. An Anthology of Galician Literature (2010), tirado do prelo da man de
Francis Boutle Publishers. Comeza cunha referencia aos obxectivos do volume, para
despois continuar cunha análise da súa estrutura e contidos. Salienta os estudos de
Luciano Rodríguez Gómez e Manuel González, “A Short Introduction to Galician
Literature” e “The Galician Language: An Unfinished Task”, respectivamente, así como
o labor de tradución de Anne MacCarthy, Juan Casas, John Rutherford, David Clark,
Alan Floyd e Ana Gabín. Salienta, doutra banda, o feito de ter sido posíbel con esta
tradución ao inglés que o mundo anglófono poida coñecer a literatura galega e mesmo
gozar coa súa lectura. Remata cunha mención da Anthology of Galician Literature
(1196-1981) (2010), de Jonathan Dunne.
Dasilva, Xosé Manuel, “Álvaro Cunqueiro censurado polo franquismo”, Grial. Revista
galega de cultura, n.º 192, Tomo XLIX, “Príncipe das letras. Cen anos con Álvaro
Cunqueiro”, outubro, novembro e decembro 2011, pp. 32-41.
Comézase salientado que é un lugar común considerar que a produción de Álvaro
Cunqueiro nunca atopou obstáculo da censura franquista, pero que, porén, este non
sempre puido desenvolver libremente o tipo de escrita que quixo cultivar e que,
nalgunhas ocasións, autocensurouse. Coméntase que foi reprobado pola censura
eclesiástica, que repudiaba, entre outras, a versión castelá d’As crónicas do sochantre.
No que atinxe á institucional, indícase que o autor mindoniense non atopou atrancos na
súa condición de poeta, tendo en conta o rol secundario conferido pola ditadura ao
“dialecto” galego, moi acaído para a lírica. Con respecto á produción narrativa,
menciónase o caso de Xente de aquí e de acolá, obra para a que se suxería a supresión
dalgúns fragmentos. Saliéntase que O incerto señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca
pasou doadamente a inspección nun primeiro momento, pero que, logo da
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representación na Coruña, decretouse a súa retirada das librarías, aínda que o propio
autor recoñecía, anos máis tarde, que se autocensurara conscientemente porque sabía
que todo o que imaxinaba non superaría este trámite.
De Gabriel, Narciso, “O noso profesor, o noso compañeiro, o noso amigo”, Sarmiento.
Anuario Galego de Historia da Educación, n.º 15, “Sobre Herminio Barreiro”, outono
2011, pp. 7-12.
Coméntase que o motivo de que este número estea dedicado a Herminio Barreiro é que
se trata do primeiro no que o homenaxeado non está presente. Coméntase que Herminio
Barreiro Rodríguez chegou a Compostela en 1976 para exercer na Facultade de
Filosofía e Ciencias da Educación como profesor de Pedagoxía. Segundo Narciso, exalumno do homenaxeado, as súas clases eran maxistrais debido á súa rigorosa
preparación, á xenerosidade para atender os estudantes e ao respecto cara a estes. O 6 de
novembro de 2010 morreu, sendo sucesivas as homenaxes posteriores. Narciso
aproveita a ocasión para despedirse cun “ata sempre, Mestre!”.
Díaz Castro, Xosé María, “Penélope’ na Insua dos poetas. Unha escultura de Xosé Cid
lembra ó poeta Xosé María Díaz Castro”, Auria, n.º 171, “Poemas de Auria”, xullo
2011, p. 45.
Acóllese un poema de Xosé María Díaz Castro que comeza “Un paso adianto e outro
atrás, Galiza,...”.
Domínguez Mallo, Lorena, “Sobre a evolución da literatura galega”, Grial. Revista
galega de cultura, n.º 190, Tomo XLIX, “O espello das letras”, abril, maio e xuño 2011,
pp. 117-118.
Comeza referíndose ao obxectivo do novo ensaio de Antón Figueroa, que leva por título
Ideoloxía e Autonomía no Campo Literario Galego (2010), para reflexionar sobre os
conceptos de ‘autonomía reflexiva’ e ‘heteronomía’. Sinala tamén que todo o aparello
teórico é aproveitado para explicar determinadas historias da literatura galega, a dos
anos 1920 e 1936, por un lado, e a posguerra, polo outro. Tamén destaca o interese dos
textos e debates históricos reproducidos “que non adoitan aparecen nas historias
literarias” e que “permiten entender mellor” a evolución histórica da literatura galega,
así como as traxectorias individuais e grupais.
Domínguez Mallo, Lorena, “Luz, sombra, palabras”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 18,
“proPostas”, verán 2011, p. 5.
Refírese ao último poemario de Eva Veiga, A frecha azul do teixo (2010), que trata
sobre o dó e de que como se constrúe o non-lugar que deixa a perda dun ser querido
como é a nai. Así mesmo, fai mención a como o eu poético fai para procurar outras
canles de comunicación e tende versos “de comprensión” dende os paratextos da obra.
Por outro lado, remata aludindo aos lugares recorrentes do poemario.
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Doval García, Luisa, “Xistral, Revista Lucense de Creación Poética, Nº 13”, Lvcensia.
Miscelánea de cultura e investigación, n.º 42, Vol. XXI, “Comentarios”, 2011, p. 200.
Presenta o último número da revista Xistral, que ofrece unha antoloxía de máis de
cincuenta autores que escribiron versos sobre a cidade de Lugo.
Feijóo, Ramón, “Ex libris Gallaecia’ coloca a Ourense como pioneira na edición escrita
en Galicia”, Auria, n.º 169, “Libros”, maio 2011, pp. 30-32.
Afirma que na exposición “Ex libris Gallaecia” se poden contemplar numerosos
volumes e documentos que teñen a Ourense como eixo central, como o Foro do Burgo
de Castro Caldelas (1228), Breviarium Auriensis (1485) ou o Catecismo da doutrina
labrega (1889).
Fernández, Martín, “Cambados, Cunqueiro y su primo Valle Inclán”, Galegos, n.º 15,
“Crónicas”, III trimestre 2011, pp. 70-73.
Coméntanse as orixes cambadesas de Álvaro Cunqueiro, que o uniron, a través da
familia Montenegro, con Ramón del Valle Inclán, de quen era primo. Saliéntase a
permanente relación do autor con Cambados e coa festa do Albariño. Finalmente,
analízanse os vínculos de parentesco con Valle Inclán e menciónase que Cunqueiro lle
remitiu un exemplar de Cantiga nova que se chama riveira (1933) dedicado en galego.
Fernández, Santiago, “A teatralidade na poesía de Á. Cunqueiro”, Casahamlet. Revista
de teatro, n.º 13, “Teoría”, maio 2011, pp. 25-26.
Partindo dunha cita de Patrice Pavis na que afirma que todo texto é potencialmente
teatralizábel, sinala que moita da poesía de Álvaro Cunqueiro pode converterse nun
espectáculo dramático, ao igual que xa se fixo coa súa prosa. Para xustificar o antedito,
analiza o poema “Eu son Edipo”, que versa sobre a “entraña misteriosa do ser humano”,
onde se xera unha tensión dramática que vai chea de teatralidade e que vai máis alá do
poético.
Fernández Acevedo, Suso, “Uxío Novoneyra no arquivo de Dionisio Gamallo Fierros”,
A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, n.º 88, tomo III, ano XXII,
“Acoutacións”, outubro-novembro-decembro 2011, pp. 79-91.
Describe a obra de Uxío Novoneyra a partir do arquivo de polígrafo Dionisio Gamallo
Fierros. Indícase que nel hai documentos non literarios que proban que existiu
correspondencia entre os dous e unha importante amizade. Entre os literarios,
menciónase un orixinal do poemario Desde las cosas, poemas do libro Caurel, de 1952,
e un manuscrito do poema “Hacia los hombres”. Saliéntase que tamén recolle
manuscritos en galego como “Poema dos caneiros”, “Donde che ven a tua tristura”,
“Non vale que eu lle traiga unha i outra razón feita”, “Hei de agardar novas dores e
ledicias”, “Nada vin tan belido”, “Nadal neva a neve caindo con todo o ámeto”.
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Finalmente, coméntase que revela datos importantes para comprenden a evolución da
obra de Uxío Novoneyra.
Fernández Braña, Álvaro e Xurxo Martínez González, “Gottfried Benn ao galego”, A
Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, n.º 88, tomo III, ano XXII,
“Textos”, outubro-novembro-decembro 2011, pp. 111-120.
Comézase cunha biografía de Gottfried Been (1886-1956), representante do
expresionismo alemán e importante figura intelectual no século XX, e un percorrido
pola súa obra e a recepción fóra de Alemaña. A continuación inclúese a tradución
dalgúns poemas do autor, recollendo o texto fonte e o texto meta: “Nebgerbraut”,
“Berlin”, “Kann keine Trauer sein”, “Fragmente”, “Abschied” e “Monolog”.
Fernández Fernández, Ruth, “Entrevista a Xosé Luís Axeitos, secretario da Real
Academia Galega”, Moenia. Revista Lucense de Lingüística&Literatura, n.º 16 (2010),
“Abrindo arquivos”, 2011, pp. 133-143.
Conversa co actual secretario de Real Academia Galega, Xosé Luís Axeitos, sobre o seu
labor como editor de textos e crítico textual de obras e autores galegos que escribiron
entre o século XVII e a actualidade. Axeitos conta como entrou en contacto coa obra de
Sarmiento a través do profesor Pensado da Universidade de Salamanca, coa de Cornide,
ao atopar documentación no Arquivo do Reino de Galicia, e co Pai Sobreira por cartas
no Arquivo Histórico de Madrid. Loa a formación e rigorosidade do profesor Pensado,
quen posuía unha completísima biblioteca particular e fixo unha edición das Coplas de
Sarmiento, a partir dunha copia que atopou na Biblioteca Nacional, que resulta “aínda
hoxe practicamente incontestable”. Resalta da súa aprendizaxe xunto ao profesor
Pensado “a precisión, a relectura constante, o rigor”, xa que en España, como no resto
de culturas bíblicas nacidas ao redor do mar Mediterráneo, é fundamental a tradición
textual, de aí que fósemos pioneiros académica e cientificamente na crítica textual
fronte ás universidades americanas, polo que lamenta o abandono dos estudos clásicos
na cultura hispánica actual. Detalla a documentación de Manuel Murguía, que se
conserva na Real Academia Galega, e refire o interese de plasmar a vida de escritores e
intelectuais como fotobiografías xa que, como na antigüidade clásica, se abordan as
biografías dende unha perspectiva bibliográfica ao describir as lecturas e bibliotecas
persoais dos autores estudados para achegar o seu perfil intelectual. Apunta o labor que
supuxo ordenar cronoloxicamente a correspondencia de Murguía, no lugar de seguir un
criterio persoal; o feito de contextualizala, xa que ás veces “significa máis o contexto
que o propio texto”; que apareceran cartas da etapa recollida nos dous primeiros tomos
cando xa estaban publicados, o que obriga a facer un apéndice; a dificultade de atopar
información sobre as persoas citadas nas cartas; e a correcta transcrición das cartas ante
a dificultade de comprensión da grafía dalgúns autores. Axeitos considera que o
esquecemento da figura de Murguía respecto a Rosalía de Castro radica en que se
revalorizou a obra da súa dona, e que el non escribiu en galego, nun momento de grande
importancia do nacionalismo lingüístico, porque se quedou na defensa da lingua pero
non na da fala. Detalla os fondos medievais pero sobre todo os do século XIX, cos que
conta a Real Academia Galega, e as súas pescudas e achádegos sobre os rianxeiros
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Rafael Dieste e Manuel Antonio, sobre todo deste
último, de quen prepara unha nova edición sobre La Redención e o manifesto Máis alá!
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que permitirá coñecer “o seu carácter revolucionario, as súas opinións agudas”. Salienta
a relación epistolar do matrimonio Carmen Muñoz-Rafael Dieste e defíneo como “un
dos grandes escritores de cartas de todo o século XX”. porque as escribía “con vontade
de estilo” e partindo dun “fío condutor”. Refire a falta de valoración e respecto polo
patrimonio de Dieste por parte da familia de Carmen Muñoz, a diferenza de Maruxa
Seoane, quen soubo gardar o legado na Fundación Luís Seoane, un caso excepcional en
relación á situación dos arquivos dos exiliados e emigrantes, dos que a maior parte do
material resulta custosísimo e moi dificultoso repatriar. Confésase “un pouco
desbordado” ante o futuro que suporá a era cibernética e dixital e considera que “hoxe
ten raíces moi sólidas a escrita e non é sinxelo desfacerse dela”. Remata recomendando
aos futuros investigadores que “canto máis respecto se teña pola persoa ou polo obxecto
estudados máis coidado se pon no traballo”.
Fernández Folgueiras, Erea, “Pereiro, Lois (2010): Poemas 1981/1991; Poesía última
de amor e enfermidade”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, “Recensións”, vol.
14, 2011, pp. 226-227.
Considera que ao tempo que Lois Pereiro escribía o epitafio que pecha Poesía última de
amor e enfermidade (2010) tiña unha esixencia real de vida, de aí este poema final
como mostra doutra “forma de berrar, coa ironía tráxica tan propia do seu pensamento”.
Apunta que a Pereiro o incendiou o amor, a enfermidade e “a Beleza como única
política adecuada ó seu imparable pulo estético”. Refire que a súa aparente sinxeleza,
por exemplo ao intitular o seu primeiro poemario Poemas 1981/1991 (2010), contrasta
coa intransixencia estética do ensaio Modesta proposición... (1996) e co “diálogo
explícito entre o poeta e a súas referencias literarias” en Poesía última de amor e
enfermidade. Contrasta a escuridade e a cadencia industrial coa que avanza o primeiro
poemario triste, onde dialoga cunha morte próxima pero futura, coa brancura “que
simboliza o túnel que talvez os moribundos ven antes de morrer” do segundo poemario,
onde a morte está no pasado, polo que se trata dun libro feliz nun sentido estoico,
“dunha felicidade retirada e plena”. Pecha a recensión regresando ao epitafio final de
Poesía última de amor e enfermidade para resaltar que nese poema “a morte é o mesmo
poeta, que coa súa voz recorda que a vida permanece no reclamo que palpita en cada
palabra”.
Fernández Naval, Francisco Xosé, “Ourense”, Auria, n.º 175, “Poemas de Auria”,
“Literatura”, novembro 2011, p. 45.
Reprodúcese o poema “Dicir Ourense, é decir intimidade”, de Francisco Xosé
Fernández Naval, incluído no poemario A fonte abagañada (1980).
Fernández Rei, Francisco, “O mestre Ramón Lorenzo e o seu rexio compromiso coa
patria da lingua”, A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, n.º 85,
tomo I, ano XXII, “Acoutacións”, xaneiro-febreiro-marzo 2011, pp. 49-54.
Salienta o compromiso do profesor Ramón Lorenzo con Galicia no acto celebrado o tres
de decembro de 2010 no Salón de Graos da Facultade de Filoloxía da Universidade de
Santiago, con motivo da finalización do seu labor docente. Tamén comenta a súa
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incansábel defensa da lingua galega co obxectivo de prestixiala e acadar o seu
recoñecemento no exterior. Finalmente, recita un dos poemas de Lorenzo e sinala que
foi publicado no primeiro libro do colectivo sociocultural Redes Escarlata.
Fernández Rei, Francisco, “Homenaxe da Fermín Penzol ó poeta Fernández Morales”,
A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, n.º 88, tomo III, ano XXII,
“Publicacións”, outubro-novembro-decembro 2011, pp. 145-148.
Faise referencia a que a Escola Permanente Fermín Penzol homenaxeou a Fernández
Morales co gallo da publicación dos seus Ensayos poéticos en dialecto berciano, en
outubro de 2011, por medio de diversas conferencias e interpretacións musicais en
Cacabelos e Ponferrada. Coméntase brevemente o traballo dos participantes na
homenaxe como por exemplo Xosé Luís Regueira, Paulo Cabral, Xosé Henrique
Costas, José Antonio Balboa de Paz, Ana Seco, Xabier Xil, Luís Villares Naviera e José
María San Román.
Fernández Rodríguez, Áurea, Iolanda Galanes Santos, Ana Luna Alonso e Silvia
Montero Küpper, “A literatura galega en inglés. Unha realidade emerxente”, Grial.
Revista galega de cultura, n.º 191, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xullo, agosto e
setembro 2011, pp. 104-115.
Esbózase unha panorámica da relación entre o sistema literario galego e os anglófonos
dende 1980. Pártese dunha visión cuantitativa para situar os intercambios no contexto
global de importación e exportación de literatura galega para, a continuación, realizar
unha análise cualitativa e reflexionar sobre os axentes que interveñen nesa relación.
Exponse o caso das traducións de autoría feminina e sinálase que a relación do sistema
literario galego coas comunidades anglófonas presenta características propias que a
singularizan dentro do panorama xeral do mercado de tradución literaria galega.
Saliéntase que nos últimos tempos a relación de intercambio é equilibrada e que é o
xénero lírico e non o narrativo o máis destacado neste intercambio, aínda que se trata a
miúdo de proxectos que parten de círculos académicos galegos e anglófonos ou que se
promoven dende institucións galegas, que non acadarían igual difusión se se publicasen
noutras casas editoriais. Coméntase que as autoras galegas foron abríndose camiño
noutras linguas e culturas grazas, nun primeiro momento, a que as súas obras aparecen
en proxectos de traducións individuais impulsados por medios académicos.
Fernández Santomé, Cristina, Mar Fernández Vázquez e Carmen Ferreira Boo, “A
muller na literatura galega no ano 2010”, Festa da palabra silenciada (Publicación
Galega Feminista), n.º 27, “Actualidade”, 2011, pp. 138-141.
Dáse conta das achegas que realiza a muller “na conformación do polisistema literario
galego”. Ofrécense traballos nos que a muller é autora, coordinadora e compiladora de
obras de creación e así mesmo destácase o seu labor como tradutora e ilustradora.
Indícase que este labor feminino se presenta estruturado nos seguintes apartados:
“Narrativa”, “Poesía”, “Literatura dramática”, “Día das Letras Galegas”, “Monografías,
biografías, crónicas e libros colectivos”, tendo en conta ademais as reedicións,
facsímiles, textos recuperados e as obras traducidas e versionadas. Precísase que este
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traballo bebe do Informe de Literatura 2010, proxecto de investigación que se realiza no
Centro Ramón Piñeiro, un repertorio bibliográfico descrito da produción galega.
Explícase que o traballo comeza cuns cadros comparativos co ano 2009 e as variacións
observadas nese contexto, onde se constata a participación feminina como autoras,
coordinadoras, compiladoras, tradutoras e ilustradoras.
Fernández Vázquez, Mar, “Valencias identitarias en Xoguetes pra un tempo prohibido,
de Carlos Casares”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, vol. 14, “Artigos”, 2011,
pp. 71-79.
Analízase a estratexia cultural da que botou man Carlos Casares para contribuír a
conformar o sistema literario galego e para que as súas obras se incluíran no “repertorio
cultural” do que forma parte a literatura. Asúmese o concepto de ideoloxema, achégase
unha breve contextualización da novelística institucionalizada ou de adultos galega en
1975 e perfílase brevemente a produción do autor ourensán até ese ano 1975, no que
publica Xoguetes para un tempo prohibido. A seguir “repárase na relevancia e
significación dos peritextos” antes de pasar á análise de seis valencias identitarias desta
novela: xeografía, personaxes, tipoloxía da novela, temática, intertextualidade, linguaxe
e innovacións narrativas, que trata independentemente “aínda que determinados
momentos da novela tematizan varias valencias a un tempo”. Respecto á xeografía
apunta que esta novela presenta tres momentos vitais do protagonista, vividos en tres
lugares distintos e que en conxunto conforman unha microestrutura, semellante á
estrutura clásica de presentación, nó e desenlace e ao deambular errático dos
protagonistas de L’étranger e Ulysses. En canto aos personaxes salienta que Casares
creaba personaxes-arquetipos que, en función das necesidades argumentais, estilísticas e
temáticas de cada obra, tiñan un maior ou menor desenvolvemento, e que a través deles
criticaba a sociedade e transmitía valores. En relación á tipoloxía narrativa, apunta que a
orde lineal non só marca a estrutura senón que tamén reflicte que se trata dunha novela
de formación e introspección. Precisa que o tema principal abordado nesta novela é a
relixión, unha constante na produción casariana. Puntualiza que as alusións intertextuais
se concretan maioritariamente na etapa adulta e que se refiren ao cinema, á música, á
literatura e filosofía estranxeiras, castelás e galegas. Explica que estas intertextualidades
amosan que Casares era un “home culto, aberto ao mundo que o rodeaba e a Europa,
interesado por outras linguas e preocupado por coñecer outras manifestacións
artísticas”. Salienta como o máis relevante a nivel lingüístico que Casares elevase a
categoría de lingua literaria a lingua dialectal da súa comarca de nacenza, que crease
moitos dos seus personaxes a partir dos trazos de persoas reais que el tratou e que
considerase que o galego é unha lingua con plenos dereitos, non un dialecto. Respecto
ás innovacións literarias, destaca a existencia dun narrador en segunda persoa que se
dirixe a un “ti” para increpalo ou darlle a coñecer datos futuros, estabelecéndose un
diálogo que, até o final da novela, non se descobre que é un monólogo. Conclúe que
Xoguetes para un tempo prohibido foi considerada a novela da xeración á que pertencía
Casares, unha novela moderna dos estudantes daquela época, grazas ao emprego do
humor, a ironía e a calidade de Casares como narrador oral. Remata o artigo coa
bibliografía, que se estrutura en teoría literaria, bibliografía primaria e bibliografía
secundaria.
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Fernández Vázquez, Mar, “Soñadores e familia. Os personaxes na narrativa de Álvaro
Cunqueiro, de Mª Xesús Nogueira”, Boletín Galego de Literatura, n.º 44, 2º semestre
2010, “Recensións”, Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións da USC, 2011,
pp. 198-203.
Comeza apuntando que María Xesús Nogueira Pereira recolleu nun primeiro momento
na súa tese de doutoramento, Estratexias narrativas na obra de Cunqueiro (2005), parte
do seu labor filolóxico e investigador sobre Álvaro Cunqueiro narrador. Explica que a
monografía Soñadores e familia. Os personaxes na narrativa de Álvaro Cunqueiro
(2009) bebe dun capítulo desa tese, como afirma a propia autora na introdución. Explica
que a autora interiorizou os modelos estruturais de personaxes que se desenvolveron no
século XX e que os aplicou engadíndolles matices tirados de distintas disciplinas
lingüísticas e literarias para amosar como a riqueza dunha perspectiva múltiple permite
resolver as carencias de aplicar por separado cada disciplina citada. Informa de que na
“introdución” a autora reflexiona sobre o número, complexidade onomástica e posición
central dos personaxes nas narrativas longa e curta de Cunqueiro; e que no bloque
central da monografía analiza en catro amplos apartados os personaxes cunqueirianos
segundo os seus trazos, funcionamento no corpus narrativo, tipoloxía e identificación
onomástica. Recolle que a autora destaca a achega de Anxo Tarrío a partir da semiótica
literaria e que por iso aplica esta metodoloxía do sistema teatral á súa caracterización
dos nomeados personaxes. Destaca a utilidade do cadro da produción do mindoniense
que insire Nogueira ao expor o funcionamento dos personaxes, detense en indicar o que
determinan as estratexias de caracterización empregadas por Cunqueiro e recolle os
trazos comúns á narrativa longa e curta. Salienta como achega fundamental desta
monografía, á parte do estudo da onomástica, a tipoloxía das criaturas ficcionais de
Cunqueiro, e expón unha das premisas da monografía. Compara a distinta presentación
das estratexias textuais de cada obra cunqueiriana na tese de doutoramento e nesta
monografía e decántase pola distribución e achegas desta última. Recolle os nove
arquetipos que propón Nogueira e indica que expón de cada un deles a autora, e tamén a
riqueza e variedade onomástica de Cunqueiro, un aspecto só estudado en traballos
parciais sobre o autor mindoniense. Destaca as fórmulas antroponímicas, os
procedementos e as estratexias empregadas por Cunqueiro para vincular o nome ao
lugar de procedencia do personaxe, entre outros aspectos do resto de subapartados desta
monografía. Sintetiza os elementos que se constatan na “conclusión”, atende aos cadros
que presenta o “apéndice” e á “bibliografía” antes de concluír resaltando a importancia
desta monografía por ser un estudo multidisciplinar que engarza distintas estratexias
manexadas por Álvaro Cunqueiro “para crear o seu universo de ficción e para contribuír
á formación dun sistema literario”.
Ferreiro Blanco, Vanesa, “MOURE, Teresa, Cínicas ”, Lvcensia. Miscelánea de
cultura e investigación, n.º 42, Vol. XXI, “Comentarios”, 2011, pp. 198-199.
Comeza falando do esquecemento ao que se condena a xente que padece a síndrome de
Dióxenes, para comentar a peza teatral de Teresa Moure, Cínicas (2010), que introduce
o espectador na vida dunha muller con esta enfermidade. Ademais de resumir cada un
dos actos nos que se distribúe a obra, apunta que Moure vai “máis alá” da análise da
patoloxía, e di que fala tamén de nós, que “vivimos no medio de moreas de lixo material
e inmaterial”.
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Fiaño Sánchez, Manuel, “Esa maldita enfermidade”, A Xanela. Revista cultural das
Mariñas, n.º 32, “Creación”, outono 2011, p. 6.
Nesta sección fixa reprodúcese un relato de Manuel Fiaño Sánchez intitulado “Esta
maldita enfermidade”, acompañado dunha ilustración de Luis Otero.
Fidalgo Casares, María, “Las disciplinas artísticas en la trilogía ‘Vidas de infancia’ de
Ramiro Fonte”, Cátedra. Revista eumesa de estudios, n.º 18, xuño 2011, pp. 189-207.
Comeza ofrecendo datos biográficos e da traxectoria literaria do escritor pontedeumés
Ramiro Fonte (1957-2008). Céntrase nos seus poemas autobiográficos en prosa que
forman unha triloxía “Vidas de infancia”, composta polas novelas Os meus ollos
(2003), Os ollos da ponte (2004) e As pontes no ceo (2007), salientando, entre outras
cuestións, o fío das vivencias persoais do propio Fonte, que non deixa de ser testemuño
dunha memoria colectiva a través desta vila eumesa. Por outro lado, repara no “carácter
de universalidad” que comparte o escritor con outro artista de Pontedeume: o pintor
Abelardo Miguel, que aparece retratado na triloxía. Aprecia certas sensibilidades
artísticas, non só coa pintura, senón con outras artes, como a música e o cine.
Fontoira, Lydia, “Un novo estudo sobre Rosalía”, Grial. Revista galega de cultura, n.º
189, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2011, pp. 100-101.
Refírese ao volume de María Pilar García Montenegro, O clamor da rebeldía. Rosalía
de Castro: ensaio e feminismo, editado por Sotelo Blanco en 2010. Tras mencionar os
obxectivos do volume, salienta as dúas liñas temáticas que o conforman, así como o
Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais 2010, do que foi merecente a autora.
Describe a seguir as reflexións principais contidas no estudo e conclúe coa mención dos
tres textos en prosa analizados na última parte: “Lieders” (1858), o prólogo á novela La
hija del mar (1859) e Las literatas. Carta a Eduarda (1866).
Fontoira Surís, Lydia, “Dos Cantares populares de Galicia a Cantares gallegos. El
Eco Escolar e a primeira edición de “Un repoludo gaiteiro”, Revista de estudos
rosalianos, n.º 4, “Estudos”, 2011, pp. 159-182.
Leva a cabo unha análise da cronoloxía da escrita dos primeiros traballos poéticos de
Rosalía de Castro coa intención de “detallar os elementos escollidos pola autora para a
súa difusión”. Concretamente centra a súa atención no poema “O gaiteiro”, aparecido en
xaneiro de 1863 en El Eco Escolar. Revista semanal compostelana, científica, literaria
y de intereses generales e que logo sería difundido en Cantares gallegos como “Un
repoludo gaiteiro”. A continuación, pasa a ofrecer información sobre a citada revista
compostelá, as súas características, a súa historia, o seu equipo de traballo etc.
Seguidamente, comenta os datos que se coñecen en relación coa historia do libro
Cantares gallegos e do poema “O gaiteiro”, reflexionando sobre a vacilación nos
títulos. Recolle as tres versións que existen deste poema e analiza as diferenzas que
conteñen.
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Forcadela, Manuel, “Novas razóns para ler o poeta Álvaro Cunqueiro”, Grial. Revista
galega de cultura, n.º 192, Tomo XLIX, “Príncipe das letras. Cen anos con Álvaro
Cunqueiro”, outubro, novembro e decembro 2011, pp. 17-25.
Comézase sinalando que o 2011 foi un ano clave na historia da transmisión e da
recepción crítica da obra de Álvaro Cunqueiro e que desta recuperación crítica vaise
derivar un incremento notábel do número de textos do autor, sobre todo no que respecta
á súa obra poética. Coméntase que Cunqueiro deixou espallada en diferentes
publicacións unha parte importante da súa obra inicial, anterior a 1933, e que a partir de
1961 traduciu e recreou numerosos textos baixo diferentes pseudónimos e heterónimos.
Indícase que, neste último caso, as máscaras permitíanlle ser outro diferente, como o
Cunqueiro existencialista, o comprometido, o imitador de poetas e poéticas; ademais de
poñer a proba o seu rexistro. Reflexiónase sobre o feito de que esta nova obra poética
completa podería poñer en suspenso moito do dito sobre o autor até o momento.
Saliéntase que esta lectura renovada debería facerse, ademais, por renovar o pensamento
sobre un dos autores clásicos da literatura galega e trázanse algunhas das posíbeis liñas
de investigación ao redor da súa obra poética. Finalmente, conclúese coa aposta pola
análise da obra cunqueiriana dende unha perspectiva dinámica que teña en conta as
tensións e contradicións observábeis no seu interior.
Freixanes, Víctor F., “O ano Cunqueiro”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 192,
Tomo XLIX, “Carta do editor”, outubro, novembro e decembro 2011, pp. 5-7.
Realízase unha louvanza da obra de Álvaro Cunqueiro con motivo do centenario do
nacemento do autor, a raíz do cal, en colaboración co Consello da Cultura Galega e coas
tres universidades de Galicia, a Xunta articulou a exposición itinerante “No niño novo
do vento”. Dáse conta doutras iniciativas, entre as que destacan parladoiros, reportaxes,
recuperacións editoriais, seminarios e un congreso.
García López, Xosé Anxo, “Consideracións sobre a biografía de Antón Zapata García
feita por Miro Villar”, Dorna. Expresión Poética Galega, n.º 34 (2010), “Caderno da
crítica”, febreiro 2011, pp. 129-131.
Faise fincapé na aparición de estudos recentes que teñen en común a idea de recuperar a
biografía e a obra de intelectuais galegos que viviron na emigración/exilio. Coméntase
que é o caso da tese de doutoramento dirixida por Xesús Alonso Montero e realizada
por Miro Villar sobre o escritor Antón Zapata García (Laxe, 1886-Bos Aires, 1953), que
deu lugar á biografía posterior publicada por Laiovento en 2009, Antón Zapata García.
Biografía dun poeta emigrado ao servizo da II República. Sinálase que se trata dun
exhaustivo estudo e retrato do escritor, a pesar da dispersión dos textos poéticos en
publicacións periódicas galegas nas terras arxentinas para poderen ser estudadas e cunha
obra póstuma, A roseira da soidade (1954). Explícase que Miro Villar puido completar
parte deses datos grazas á colaboración de Xosé Neira Vilas ou Xesús Alonso Montero,
que chegou a relacionarse con intelectuais como Xosé Filgueira Valverde. Saliéntase
que se trata dunha excelente biografía, ben estruturada e profusamente documentada que
achegará máis o lectorado á figura de Zapata García.
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García Negro, María Pilar, “¿A xerarquía católica será quen, hoxe, de ler Curros?”,
Galegos, n.º 13, “Artigos. Artículos”, I trimestre 2011, pp.129-131.
Reprodúcese o artigo de Manuel Curros Enríquez intitulado “El símbolo” e asinado no
xornal La Tierra Gallega, un día de domingo de pascua na liturxia católica (14/4/1895).
Previamente a autora comenta o pano de fondo que deu lugar á escrita deste texto,
facendo fincapé no compromiso do autor, que compón un retrato do “mártir por
antonomasia” e rescata o Nazareno da figura de Cristo “reconverténdoo no Xesús
humanizado que morre por confesar as súas ideas humanistas e liberadoras”. Alén de
aludir a certos xogos de analoxías, sinala García Negro que soubo deste artigo por un
traballo do estudoso Francisco Rodríguez e remata cunha anécdota.
García-Orellán, Rosa, “Pérez Rúa, Manuel (2010) Domingos de calcetíns brancos.
Retrato do cambio social na xeración de 1950. Vigo: Editorial Galaxia”, Adra. Revista
dos socios e socias do Museo do Pobo Galego, n.º 6, “Notas de libros”, 2011, pp. 149151.
Destácase que Domingos de calcetíns brancos. Retrato do cambio social na xeración de
1950 (2010), de Manuel Pérez Rúa, é un traballo de investigación presentado de
maneira áxil e, ao mesmo tempo, con rigor, no que se combinan a voz dos actores
sociais e a reflexión do investigador. Indícase que se enmarca nunha perspectiva
biográfica e que o autor consegue retrotraer ao lectorado ao ambiente vivido polos seus
protagonistas ao entretecer microanálises e macroanálises.
García Pernas, Afonso, “Metátese Teatro e Alentía Teatro en Guatemala. Los Patojos,
soños e ideas en acción. O teatro fornecedor de sorrisos entre a misteria”, Revista
Galega de Teatro, n.º 69, “Espazos”, inverno 2011, pp. 27-32.
Infórmase da participación de Metátese Teatro e Alentía Teatro en tres proxectos
teatrais en Guatemala, convidadas pola asociación Los Patojos, da localidade de
Jocotenango. Indícase que estes proxectos, xunto con outras actividades organizadas
pola antedita asociación, tentan evitar que os máis novos caian nas mans das cuadrillas
que se dedican principalmente ao tráfico de drogas. Coméntase que o primeiro proxecto
consistiu nun obradoiro de teatro con rapaces de idades comprendidas entre os nove e os
doce anos; o segundo, cun grupo de adolescentes entre os catorce e os dezaoito anos,
moi sensíbel á violencia; co que representaron unha peza de Metátese Teatro, Terra de
ninguén; e o terceiro, levado a cabo na localidade de Mano de León, na que se
escenificou Viaxe ao país da fantasía. Finalmente, destácase o compromiso de ambas as
dúas compañías para regresar e realizar un intercambio de actuacións vía Skype con Los
Pantojos para a vindeira Mostra Internacional de Teatro Amador de Palas de Rei.
García Vega, Lucía, “Rosalía de Castro e Madrid. Análise literaria dos lugares na
novela El caballero de las botas azules (1867)”, Moenia. Revista Lucense de
Lingüística&Literatura, n.º 16 (2010), “Varia”, 2011, pp.195-245.
Comeza este artigo, estabelecendo a trascendencia que tivo Madrid como espazo
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xeográfico con gran valor simbólico na biobliografía de Rosalía de Castro, quen viu
publicadas ou impresas nesta cidade textos fundamentais na súa traxectoria literaria.
Achega datos probados da estadía rosaliana nas madrileñas rúas Ballesta e Claudio
Coello, ademais da descuberta da súa permanencia nunha pensión da rúa dos Negros. A
seguir, fai unha análise literarira dos lugares na novela El caballero de las botas azules
(1867).
García Vega, Lucía, “Os espazos necrolóxico e elexíaco de Rosalía de Castro na prensa
de Madrid e de Galicia”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, vol. 14, “Artigos”,
2011, pp. 81-92.
Tenta achegar novidades relativas ao falecemento de Rosalía de Castro recollendo as
novas que viron a luz en publicacións periódicas galegas e madrileñas e recuperando
textos de homenaxe doutros escritores. Comeza afirmando que a trascendencia da autora
de Herbón nas historias da literatura galega e castelá é “axiomática” e que iso explica
que se sucederan as homenaxes entre xullo e agosto de 1885, e que pervivan cento vinte
e cinco anos despois. Reproduce fragmentos recollidos na prensa madrileña e na galega
neses meses do ano 1885 salientando o importante rol dos xornais madrileños El
Imparcial e La Iberia na súa traxectoria literaria, e engadindo un “apéndice” con algún
deses textos xornalísticos. Conclúe que os xornais madrileños tiveron cara ao
falecemento de Rosalía de Castro unha “actitude deferente” e que “contribuíron, en
maior ou menor grao, á irradiación da súa sona literaria” mentres que, no caso da prensa
galega, El Ciclón compostelán foi o que máis atención lle prestou, se ben afirma que é
certo que a maioría da prensa acolleu a nova do certame literario celebrado no Liceo de
Artesanos da Coruña o dous de setembro de 1885.
Garrido Couceiro, Xoán Carlos e Marga do Val, “Entrevista a Xosé Neira Vilas”,
Terra e tempo. Revista galega de pensamento nacionalista, “Cultura”, n.os 155-156157-158 (xullo 2010-xuño 2011), 14 abril 2011, pp. 5-17.
Conversa con Xosé Neira Vilas sobre a súa vida antes de emigrar, as súas lembranzas da
escola e do seu primeiro traballo asalariado con dezaseis anos, as estreiteces dunha
economía agraria de subsistencia, a lectura de El Conde de Montecristo, de Alejandro
Dumas, que mercara seu pai en Bos Aires, a súa visión como neno da guerra civil
española, a importancia da Igrexa na súa vida de infancia, o conflito lingüístico galegocastelán, o nacemento das súas inquedanzas culturais, a celebración do Entroido na súa
época, a súa emigración a Arxentina para poder estudar e librarse de facer o servizo
militar, a toma de conciencia de ser escritor aos nove anos, as súas actividades
nacionalistas, o seu labor a prol de Galicia dende Bos Aires e o nacemento do proxecto
“Follas Novas” coa súa dona, Anisia Miranda, e coa axuda de Arturo Cuadrado, que
tivo boa acollida polos sectores galeguistas residentes en Arxentina.
González Crespán, Araceli, “Unha ollada ás mulleres en tres obras de Cunqueiro: A
noite vai coma un río, Palabras de víspera e Función de Romeo e Xulieta”, Casahamlet.
Revista de teatro, n.º 13, “Teoría”, maio 2011, pp. 28-30.
Analiza as mulleres das obras dramáticas de Álvaro Cunqueiro A noite vai como un río,
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Palabras de víspera e Función de Romeo e Xulieta. Nunha primeira parte, estuda as
súas protagonistas: Inés, Urraca e Xulieta e, nun segundo apartado, deténse naquelas
mulleres que teñen papeis secundarias e que ofrecen un “contrapunto de cordura e
espíritos que tende a vivir no soño, no desexo”. Conclúe González Crespán cun epílogo,
sinalando que as tres protagonistas están posuídas polo desexo e o amor como “conxuro
perante a morte”.
González Fernández, Helena, “A ‘Viaxe triangular’ ilustrada por Joaquim Renart”,
Grial. Revista galega de cultura, n.º 189, Tomo XLIX “Documentos”, xaneiro, febreiro
e marzo 2011, pp. 48-55.
Comenta en detalle a figura do ilustrador Joaquim Renart e a súa relación coa “Viaxe
triangular” de 1933, dalgúns dos representantes nacionalistas galegos, vascos e cataláns
daquela época. Comeza cuns apuntamentos da biografía do artista, para continuar cunha
descrición da viaxe propiamente dita. Salienta o feito de ter retratado no seu Quadern de
dibuix n.º 49 (xaneiro-outubro 1933), a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Ramón
Otero Pedrayo, Don Álvaro de las Casas e Manuel Lugrís, xunto a algúns apuntamentos
referidos á Rosalía de Castro e ao pasamento de Castelao e de de las Casas. Sinala,
doutra banda, as crónicas publicadas na prensa e as diferentes epístolas sobre a
devandita viaxe, como por exemplo a carta de Otero Pedrayo a Ramón Villar Ponte ou o
informe de Castelao a Alexandre Bóveda. Conclúe cunha reprodución da cuberta do
boletín Nosaltres Sols! de 1932. Ao longo deste artigo pódense ver nove ilustracións de
Renart sobre os escritores galegos e o boletín anteditos.
González Fernández, Helena, “Dispostas ao clamor”, Grial. Revista galega de cultura,
n.º 190, Tomo XLIX, “O espello das letras”, abril, maio e xuño 2011, pp. 108-109.
Refírese ao poemario Estremas (2010), de Ana Romaní, do que sinala que quebra as
“expectactivas” ao se producir un cambio nas medidas dos textos (máis longos) e na
necesidade de ser máis “explícita” para profundar na experiencia. Sinala que o libro é
poesía política de liña “clara, profunda e transparente”, que reflexiona dende a
experiencia das mulleres, a través dunha ética de palabra, onde se antepón a localización
das “estremas” a “calquera outra chave para abrir as lecturas”. Ademais, apunta outras
cuestións como os conceptos da contemporaneidade e da teoría feminista que discorren
polo poemario, así como a subxectividade nómade de Rosi Braidotti ou o corpo como
campo de batalla de Barbara Kruger.
González Fernández, Helena, “Dime como pactan os teus dedos?”, Tempos Novos,
“Protexta”, n.º 17, “proTagonista”, inverno 2011, p. 15.
Coméntase que Estremas (2010), de Ana Romaní, se sitúa entre o feminismo
institucional e a incerteza sobre os novos camiños do movemento. Indícase que este
poemario atravesa a “herstory” e formula os interrogantes, cunha poesía política de liña
clara. Finalmente, sinálase que ás preguntas úneselles a petición de reivención do
feminismo.
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González García, Miguel Ángel, “Del Orense Monumental’ de Conde Corbal y Ferro
Couselo”, Auria, n.º 171, “Historia”, “Así nos vieron”, xullo 2011, pp. 46-47.
Faise referencia á publicación en 1964 do folleto “Del Orense monumental”, a cargo do
pintor e debuxante José Conde Corbal e do historiador e arquiveiro Xesús Ferro
Couselo. Saliéntase que repasa o patrimonio desta provincia a través dunha serie de
estampas acompañadas de “sobrios textos”. Finalmente, convídase a recuperar esta obra
que “sirvió para animar a valorar lo propio y a conocer este rico patrimonio”.
González Somovilla, Miguel, “O xornalismo de Cunqueiro en sete voces”, Tempos
Novos, n.º 175, “Entreculturas”, decembro 2011, pp. 76-81.
Reprodúcense as valoracións de Francisco Fernández del Riego, Anxo Tarrío, Darío
Villanueva, Claudio Rodríguez Fer, Xesús González Gómez, Xosé Luís Méndez Ferrín
e César Antonio Molina da obra xornalística de Álvaro Cunqueiro, tanto en galego
como en castelán. Nestas entrevistas pregúntase tamén se foi estudada e valorada
axeitadamente no seu conxunto, se se considera conveniente e se cre posíbel unha
edición completa desta parte da súa produción e o motivo de que non se levara a cabo
até o momento, se se considera que Cunqueiro foi xornalista ao seu pesar e, finalmente,
se ocupa o lugar que lle corresponde nas literaturas galega e española.
González Tosar, Luís, “As mañás de Ourense devalan nas tardes de Trasalba e acaban
morrendo noites por Compostela adiante (Ou como maza-lo lempo cunha paráfrase de
Otero ”, Auria, n.º 174, “Poemas de Auria”, “Literatura”, outubro 2011, p. 45.
Acóllese un poema “Quen ben din as pegadas da raiola” do poemario A caneiro cheo
(1986), de Luís González Tosar, dedicado “Para Luís Losada Espinosa, señor en
Moldes”.
Gracián, Ánxela, “Juan Tallón, A pregunta perfecta (o caso Aira Bolaño)”, A Trabe de
Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, n.º 86, tomo III, ano XXII,
“Publicacións”, abril-maio-xuño 2011, pp. 123-126.
Indícase que A pregunta perfecta (O caso Aira-Bolaño) (2010), de Juan Tallón, é unha
novela que reflexiona sobre a construción narratolóxica da novela mesma, onde todos os
elementos tradicionais se decontrúen, asumindo certos postulados posmodernos que
cuestionan as convencións e converten o texto nun verdadeiro “xogo de erudición
intertextual”, en metaliteratura. Dáse conta do argumento da novela, unha suposta nonrelación entre César Aira e Roberto Bolaño, escritores, convertidos en personaxes.
Reflexiónase tamén sobre a relación que ten consigo mesmo todo escritor e sobre o
papel do narrador. Dise que Juan Tallón é un “funambulista da palabra” e que nos dá
unha maxistral lección de literatura con esta complicada distracción que é a metaficción,
asumindo un reto literario moi elevado, do que sae airoso.
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Gracián, Ánxela, “An Alfaya: Areaquente”, A Trabe de Ouro. Publicación galega de
pensamento crítico, n.º 87, tomo III, ano XXII, “Publicacións”, xullo-agosto-setembro
2011, pp. 145-147.
Comézase indicando que a obra de An Alfaya se caracteriza polo fondo pulso poético
que se manifesta na configuración dos personaxes. Faise un repaso polos seus títulos
principais e coméntase que todos presentan un universo feminino que precisa de
liberdade e esperanza. Saliéntase que Areaquente (2009) renova na literatura galega o
concepto de cronotopo ao anular o de tempo. Faise referencia á ausencia de descricións
obxectivas e ao feito de que o lectorado ten a impresión de que o espazo se presenta a
través das voces duns personaxes, que habitan nun pasado que aínda é presente.
Finalmente, sinálase que Areaquente se presenta como o lugar onde a morte (a do tempo
e a do espazo, o páramo) reina con absoluta liberdade e que os personaxes son salvados
a través do obxectivo da cámara fotográfica dun protagonista na procura da súa propia
identidade.
Hermo, Gonzalo, “Esqueleto de mamífera”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 17,
“proTagonista”, inverno 2011, p. 17.
Comézase indicando que a quinta entrega literaria de Ana Romaní, Estremas (2010),
radicaliza os principios que definen a súa poética. Saliéntase que anula a posibilidade de
calquera pensamento nuclear e crea unha linguaxe onde só a estrema é posíbel.
Aprécianse dous estilos ou maneiras de concibir o texto: por unha banda, o poema
esencialista, caracterizado pola brevidade e a contención; pola outra, un discurso do ton
epizante, con textos longos de versos longos, aínda que sen concesións ao prosaísmo.
Hidalgo, X. Carlos, “Pesadelo diverxente”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 18,
“proPostas”, verán 2011, p. 6.
Esmiúza a última novela de Antón Lopo, Obediencias (2010), da que di que cumpre os
canons de xénero para ser considerada unha novela de aventuras. Ademais, refírese ao
que ten o relato de distopía e o recoñecemento dun discurso “case moralista”. Por outro
lado, apunta que a novela quere enfrontarse ás etiquetas das que é obxecto (futurista,
política, ideolóxica, orwelliana,...) porque deixan desprotexidas “as contradicións
principais da historia”. Finalmente, indica que o carácter parabólico do relato engade
unha “nova eiva”, que é a continua aparición de cadros irónicos.
Iglesias, Bieito, “A esmorga (sedelas)”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 17, “proPostas”,
inverno 2011, pp. 4-5.
Reflexiónase sobre a conflitiva recepción d’A esmorga, de Eduardo Blanco Amor, no
sistema literario galego. Saliéntase que Ramón Piñeiro sinalou en varias ocasións a súa
relación con La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, a vez que destacaba
que era excesivamente populista e que os personaxes, o ambiente e o idioma tiñan máis
de canalla que de popular. Coméntase que Ricardo Carballo Calero enfatizaba o que
consideraba a propensión do autor a presentar con toda a súa viveza situacións de
miseria física e moral, como un adepto ao naturalismo. Sinálase, porén, que esta
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narración podería adscribirse máis ben ao chamado realismo crítico ou ao social en
varias pasaxes. Indícase que a pulsión que move os protagonistas é preferentemente
sexual e que os personaxes celebran no lapso de vinte e catro horas un “culto orxiástico,
dionisíaco” en tabernas e bordeis até que a chegada do día os enfronta coa traxedia.
Destácase que, con todo, o lectorado non se atopa cun final moralizante, senón que o
que retrata Blanco Amor, ao igual que Pier Paolo Pasolini, é unha humanidade pobre,
pero cun desexo enorme de diversión. Finalmente, conclúese que a problemática
recepción desta novela podería deberse a que introduciu feridas nunha comunidade, a da
Galicia da época, que esixía dos autores máis ben autoestima e “formación compacta
fronte ao inimigo”.
Jurado Luque, Javier, “A zarzuela galega e as Irmandades da Fala”, Grial. Revista
galega de cultura, n.º 192, Tomo XLIX, “Música e artes escénicas”, outubro, novembro
e decembro 2011, pp. 145-155.
Comézase diferenciando entre zarzuela en castelán con temática galega, que tivo unha
grande aceptación no Estado español, e zarzuela en galego, co apoio do pensamento
galeguista da época. Sinálase que as Irmandades da Fala alentaron un movemento
cultural que tiña aos coros galegos como protagonistas na conformación do sentimento
nacional e que dende A Nosa Terra se dedicaban amplos espazos a tratar o seu labor.
Coméntase que na xunta de goberno dos coros participaban escritores, escenógrafos ou
artistas plásticos, tales como Alexandre Bóveda, Leandro Carré Alvarellos, Antón Vilar
Ponte ou Camilo Díaz Baliño. Finalmente, saliéntase que a evolución do xénero da
zarzuela é paralelo ao do pensamento galeguista e que as circunstancias históricas da
ditadura de Miguel Primo de Rivera favoreceron a súa rápida evolución, ao igual que as
Irmandades da Fala evolucionaron até o galeguismo.
Kortazar, Jon, “O peso da memoria”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 189, Tomo
XLIX, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2011, pp. 118-123.
Estuda a novela de Manuel Rivas, Todo é silencio (2010), saída ao prelo da man de
Edicións Xerais. Despois dunha introdución na que alude ao núcleo argumental da
novela e á división dos seus personaxes ao redor de dous eixes funcionais, sinala, nun
primeiro apartado intitulado “Unha escritura do compromiso ético”, o seu obxectivo
primordial. En “Unha mirada poliédrica”, salienta o paradoxo inicial co que dá comezo
e as metáforas nela presentes. Comenta asemade a súa estrutura, trama e simbolismo e
conclúe, no apartado de “Ritmo na prosa”, cunha alusión á presenza do mar como
elemento simbólico importante ao longo da novela.
Lema, Carlos, “Tres libros de Emilio Araúxo”, Festa da palabra silenciada
(Publicación Galega Feminista), n.º 27, “Actualidade”, 2011, pp. 152-153.
Infórmase da saída do prelo de tres obras de Emilio Araúxo en edición non venal:
Andades á xunta?, Corga toda cribada e Séntate eí un pouco. Indícase que recollen a
fala e o traballo dunha muller chamada Isolina Pumar e que están compostos por texto e
fotografía. Sinálase que o outro gran protagonista é o tempo da existencia e o da
duración do vivir, quedando o do lectorado intrincado no tempo do Outro.
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León Viloria, Esther de, “Bibliografía sobre Uxío Novoneyra”, Boletín Galego de
Literatura, n.º 44 (2º semestre 2010), “Bibliografías”, 2011, pp. 273-287.
Achégase unha mostra da bibliografía pasiva sobre Uxío Novoneyra, na que se tiveron
en conta obras xerais, monografías, biografías, crónicas e libros colectivos nos que se
analiza a súa biografía e produción. Destácase que a maior parte está escrita en galego,
agás algunhas excepcións. Ao mesmo tempo, afírmase que se inclúen artigos de revistas
que tratan diversos aspectos da biobibliografía do poeta courelán. Por último,
considérase determinante nesta bibliografía pasiva o impacto da súa morte en 1999 e da
elección como escritora homenaxeada no Día das Letras Galegas en 2007 de María
Mariño, con quen mantivo unha estreita relación, así como a influencia da súa propia
homenaxe en 2010.
Liñeira, María, “Manual para saír da capoeira. Sobre o Hamlet de Álvaro Cunqueiro”,
Grial. Revista galega de cultura, n.º 192, Tomo XLIX, “Príncipe das letras. Cen anos
con Álvaro Cunqueiro”, outubro, novembro e decembro 2011, pp. 26-31.
Analízase a peza dramática O incerto señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca (1958),
de Álvaro Cunqueiro. Especúlase co feito de que esta obra é o froito da esixencia de
calidade aos autores galegos manifestada nunha carta a Francisco Fernández del Riego
nos anos cincuenta e contextualízase tal requerimento no mundo cultural galego da
época. Ao mesmo tempo analízase a escolla do artefacto Hamlet como síntese da
ideoloxía do autor e interprétase o tema que singulariza esta adaptación da obra de
William Shakespeare, o incesto, como tematización da antedita esixencia. Conclúese
que, en canto adaptación dun orixinal canónico, a peza é o resultado do programa
político, culturalista e universalista que Cunqueiro promove como solución aos males
endogámicos da literatura galega, entre os que se atopa a pervivencias de modelos
estéticos “ultrapasados”.
Lloria, Matilde, “Lembrando ao Cristo de Ourense Piedade (Parte segunda)”, Auria, n.º
168, “Literatura”, “Poemas de Auria”, abril 2011, p. 45.
Acóllese o poema “Lembrando ao Cristo de Ourense Piedade (Parte segunda)”, de
Matilde Lloria, primeiro premio do certame poético de exaltación de Ourense, que fora
reproducido en El Pueblo Gallego en xuño de 1976.
Lois, María e Heriberto Cairo, “Novela e nación: as transformación do imaxinario
espacial nacional, o caso galego”, A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento
crítico, n.º 88, tomo III, ano XXII, “Cuestións”, outubro-novembro-decembro 2011, pp.
55-77.
Comézase cunha revisión da bibliografía relativa á relación entre nación e novela e das
definicións de conceptos como “cronotopo” e a “xeopolítica crítica”. A continuación,
explóranse os espazos nos que transcorre a acción nunha selección de novelas galegas:
Maxina ou a filla espúrea, de Marcial Valladares; O porco de pé, de Vicente Risco; Os
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dous de sempre, de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao; A esmorga, de Eduardo Blanco
Amor; Retorno a Tagen Alta, de Xosé Luís Méndez Ferrín e Tráiler, de Fran Alonso.
Despois de concretar as características da novela galega trátase a situación da literatura
no século XX e comeza a análise das novelas. Estabelécese o contexto de cada unha
delas e a análise cartográfica que consta de tres mapas: principio e inicio do relato,
conflitos narrativos e localización dos viláns. Conclúese que a novela galega está
claramente delimitada no espazo nacional galego e cobre as representacións espaciais
dominantes no Estado-nación español, reflectindo tanto una identidade galega oposta á
estatal española coma a intención de unir as diferentes identidades.
Lojo Rodríguez, Laura M.ª, “Eliza Haywood. 2010. A dama solitaria&Fantomina”,
Boletín Galego de Literatura, n.º 44 (2º semestre 2010), “Libros/Books”, 2011, pp.195198.
Laura Lojo comenta a tradución ao galego d’A dama solitaria & Fantomina, de Eliza
Haywood, volume publicado por Sotelo Blanco na colección “Letras das Mulleres” en
2010 e que reúne dúas obras de ficción da escritora inglesa do século XVIII. Salienta a
presenza nesta edición dunha introdución asinada por Jorge Figueroa e apunta que o
profesor da Universidade de Vigo guía o lector pola traxectoria persoal e artística de
Haywood e achega unha aproximación crítica ás obras traducidas por Mª Fe Fernández
González. Con respecto á autora, indica que desenvolveu un papel fundamental no
panorama literario do seu tempo, como escritora e tamén como actriz e editora, mais,
paradoxalmente, o seu nome, igual que o de outras coetáneas –Aphra Behn, Charlotte
Lennox, Elizabeth Hamilton, Delarivier Manley, Ann Radcliffe ou Frances Burney–,
esvaeceuse das historias da literatura a prol de homes como Daniel Defoe, Jonathan
Swift ou Samuel Richardson. Sinala así mesmo que a escolla destas dúas obras resulta
moi acertada por constituír unha boa mostra da narrativa da autora e unha lectura
entretida pola súa “ironía, enxeño e forza imaxinativa” á par da súa vixencia. Comenta
que responden ao xénero literario denominado “historia secreta”, articulado ao redor da
figura dun sedutor que satisfai os seus desexos sexuais cunha vítima. Ademais, destaca
que ambos os relatos presentan a concepción de Haywood arredor do desexo sexual, que
non considera exclusivo dos homes, o cal introduce un debate moral en contrapunto co
discurso patriarcal.
López Silva, Inma, “A exhuberancia cultural”, Eco. Revista do Eixo Atlántico, n.º 236,
xaneiro 2011, “Opinión”, pp. 68-69.
Co gallo da celebración do ano xacobeo en Santiago de Compostela en 2010, a autora
fai un repaso das actividades máis destacábeis acontecidas no espazo galego entre as
que destacan grandes orquestras e grandes músicos que nunca tería chegado aquí de non
ser pola festividade relixiosa fronte a outros eventos cultuais que loitan por sobrevivir
en tempos de crise, como é o Culturgal que se vai consolidando como unha feira
alternativa das industrias culturais galegas que deu novas oportunidades a editoras
pequenas e a empresas audiovisuais para darse a coñecer ao público. Saliéntase que todo
foi acontecendo nun intre no que foron redefinindo os ámbitos oficiais fronte aos
alternativos, nos que destacan as publicacións de Víctor Freixanes ou Manuel Rivas.
Cualifícase de ano errático para a cultura porque unha vez máis afástase do público
xeral e séguese desbaldando en obras coma a Cidade da Cultura o diñeiro que debería
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ser investido en cultura pública para a cidadanía galega.
López Silva, Inma, “Arte bruta”, Eco. Revista do Eixo Atlántico, n. º 238, “Opinión”,
marzo 2011, p. 57.
Comeza aludindo ao debate que houbo na prensa galega sobre o pensamento pronazi de
Vicente Risco e apunta que da mesma maneira non tardará tempo en xurdir o asunto da
relación de Álvaro Cunqueiro coa Falanxe. Neste senso, considera que a fascinación
artística se xunta “coa brutalidade narcisista do xenio” e que de nós tamén dependerá
que o Val dos Caídos ou a Cidade da Cultura sexan “edificios fascinantes ou
arquitecturas monumentais” que lembren que foron pagadas por “tiranos e que nos
deixamos gobernar por eles”.
López Silva, Inma, “Ser muller intelectual en Galicia e non morrer no intento”, Eco.
Revista do Eixo Atlántico, n. º 239, “Opinión”, abril 2011, pp. 92-93.
Reflexiona sobre o discurso intelectual feminino en Galicia, do que explica porque cre
que “paira na contradición”. Entre outras cuestións, subliña o feito de que o país, como
periferia, decidise asumir como fundacional a literatura dunha escritora, como é a de
Rosalía de Castro. Opina, ademais, que as mulleres intelectuais aínda son “floreiros”
que cumpren un espazo “politicamente correcto” e que ter menos de cincuenta anos
provoca o “receo colectivo para a expresión do pensamento” en espazos de alta
canonicidade cultural.
López Silva, Inma, “Do teatro ao cine: Doentes”, Tempos Novos, n.º 169, “Crítica”,
“Teatro”, xuño 2011, p. 77.
Comenta a adaptación cinematográfica de Doentes, a peza teatral de Roberto Vidal
Bolaño, sinalando que xa daquela fora considerada pola crítica como “excesivamente
cinematográfica”. Repara en que o filme concentra a trama na visualidade do percorrido
dos protagonistas e obvia os “múltiples e máxicos momentos de lirismo” da peza.
Ademais de destacar o papel de Morris e o cásting de secundarios, cre que o segredo
para “manter o espírito da obra” é que o “Doentes-peza” é moi cinematográfico e que o
“Doentes-filme” é moi teatral.
López Suárez, María, “A ferruxe é poética”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 17,
“proPostas”, inverno 2011, p. 8.
Indícase que Os indios deixaron os verdes prados (2010), de Manuel Darriba, gañadora
do Premio de Poesía Miguel González Garcés, continúa en certa medida con Vostede
non sabe con quen está a falar (2006). Menciónanse trazos comúns como a concisión,
sobre todo no encabezamento dos poemas; a construción sinecdótica, o predominio da
imaxe surreal ou a experiencia do tempo como motivo central. Saliéntase que non se
produce unha contemplación estática do tempo nin se diferencia entre o cotián-urbano e
a “natureza metafísica da imaxe revelada”.
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Lopo, María, “Harguindey Banet, Enrique: La Galice. Dez séculos de olladas
francesas”, Moenia. Revista Lucense de Lingüística&Literatura, n.º 16 (2010),
“Recensións”, 2011, pp. 515-517.
Comeza indicando que “este libro de libros” é froito dunha paixón dupla: Galicia e a
civilización francófona, por unha banda; e a faceta de tradutor literario e dinamizador
cultural de Henrique Harguindey. Refire que en La Galice. Dez séculos de olladas
francesas (2009) se reflicte a presenza de Galicia na produción textual francófona entre
os séculos XII e o ano 2004. Destaca a mestura de erudición e divulgación e o labor de
tradución realizado polo autor de toda a selección de textos antologados, cada un deles
con introdución e anotacións, nunha edición cun índice de lugares citados e “unha
interesante achega iconográfica”. Á vista do índice xeral onbserva a variedade de textos
escolmados e refire que este corpus permite ver como evoluíu a ollada dos franceses
cara a Galicia, ao mesmo tempo que se aprecian cales foron os seus centros de interese e
as razóns do seu achegamento a Galicia. Salienta que Santiago de Compostela e a
peregrinación a esta cidade son “o máis importante motivo na produción destes
escritos” e que as citas aos portos de Vigo e da Coruña se deben a motivos sobre todo
xeopolíticos ou económicos. Recolle algúns exemplos de testemuños orixinados a raíz
do turismo a Compostela, e faise eco da visión de Galicia que se mostra en obras
literarias de relevantes escritores universais como Victor Hugo, Jules Verne, Rabelais,
Rousseau, Raymond Queneau, Blaise Cendrars, Henri Guerlin e André Sernin. Remata
aludindo á conclusión do autor coa que alega en contra da “explotación irracional e
incontrolada” de Galicia e de todos os lugares, á que engade que este volume amosa “a
marabilla do encontro multicultural, a enerxía da curiosidade intelectual e a paixón da
palabra”.
Loureiro, Ramón, “En Lugo, na estrea do Don Hamlet, aquela tarde”, Casahamlet.
Revista de teatro, n.º 13, “Teoría”, maio 2011, pp. 31-32.
Comeza facendo unha serie de reflexións sobre o escritor Álvaro Cunqueiro e a súa
obra, caracterizada polo xogo de contradicións. Posteriormente, lembra a estrea en Lugo
de Don Hamlet, a través da ‘memoria’ do seu amigo Miguel Carlos Vidal e ao que o
propio Loureiro viu “sen estar alí”.
Lourido, Isaac, “A autonomía como estratexia”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 17,
“proTagonista”, inverno 2011, p. 27.
Comeza indicando que Ideoloxía e autonomía no campo literario galego (2010), de
Antón Figueroa, continúa, ampliando e matizando, percursos anteriores do autor que
tentaban adaptar para o estudo da literatura galega distintos cadros teóricos, prestando
especial atención á teoría do campo literario de Pierre Bordieu. Coméntase que tenta
esclarecer nocións coma as de “autonomía” ou aos vínculos estabelecidos entre a
autonomización do campo e o “desexo de teoría”, a propósito de autores como Manuel
Antonio ou Rafael Dieste. Saliéntase que analiza en profundidade a historia da literatura
galega, comezando pola Galicia de preguerra, onde se aprecian certos indicios de
autonomización do campo literario en relación cun campo ideolóxico, político e cultural
híbrido que parte de finais do século XIX. Destácase que segue coa reconstrución do
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campo literario “galego/galeguista” na década de 1950, con tres tipos de loita (a
supervivencia do espazo cultural galego, a creación dun imaxinario social autónomo e a
dialéctica vellos/novos). Ponse de relevo as interesantes propostas en relación coa Nova
narrativa galega. Finalmente, reflexiónase sobre o feito de que as propostas de Figueroa
son complexas e relevantes para a comprensión de estratexias e planificacións literarias
pasadas e actuais.
Lourido, Isaac, “Álbum da extinción”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 190, Tomo
XLIX, “O espello das letras”, abril, maio e xuño 2011, p. 111.
Sinala que na escrita de Manuel Darriba, autor do poemario Os indios deixaron os
verdes prados (2010), concorren o xornalismo e a narrativa, orientada “para a
reconstrución de espazos e procesos” opostos ao estado do benestar e á sociedade de
consumo. Observa neste último libro un diálogo entre os textos e as ilustracións de
Lomarti (incluídas no volume) que se perfilan como escenarios ou situacións próximas
ao onirismo e con certa sensibilidade “marxinal e inhóspita”. Ademais, indica que a súa
poética é unha escrita “dos lugares e das formas de ollar”, que pon atención á Historia e
á barbarie, no que tamén se amosa unha crónica dunha comunidade en proceso de
extinción. Finalmente, apunta que tamén hai “liñas de fuga no foráneo, na distancia, na
fuxida”.
Luis Gamallo, María Obdulia, “Mythes et images dans le roman galicien
contemporain”, Moenia. Revista Lucense de Lingüística&Literatura, n.º 16 (2010),
“Varia”, 2011, pp. 427-436.
Comeza apuntando os trazos e significados que conteñen os mitos, antes de pasar a
analizar o uso que fan deles Manuel Rivas e Suso de Toro nas súas novelas En salvaxe
compaña (1994) e Non volvas (2000), respectivamente. Refire que Manuel Rivas “s’est
proposé de récupérer le passé mythique de la Galice afin de récréer une partie de son
histoire”, e que o fai a través duns personaxes, “situés entre le réel et l’imaginaire”, e
dunha revisión conciliadora da guerra civil española e da ditadura franquista ao situar
uns seres, reencarnados en animais, nun lugar fóra da realidade e do tempo, o que lle
permite que “la mémoire peut être invertie, relativisée, non sans ironie” ao presentar un
mundo, libre das ataduras da Vida e da Morte e “gouverné par les mythes, par le
imaginaire et l’invention”. Presenta Non volvas, de Suso de Toro, como a busca da
identidade perdida, como unha novela na que a Terra-Nai, segundo as consideracións
expostas por X. Rof Carballo en Mito e realidade da terra nai (1957) e por Sigmund
Freud, “abandonne son image bucolique pour devenir dangereuse et inhospitalière, mort
et tombeau, face à l’homme incapable de la subjuguer et de la somettre à sa volonté”,
agás a protagonista, Encarnación. Indica que o regreso ao seu lugar de orixe lle permite
coñecer o seu verdadeiro pasado e facer xustiza coa súa familia, polo que afirma que
Non volvas é “un cri de protestation contre toutes les offenses commises contre les
femmes anonymes, qui n’eurent pas droit à une place à l’Histoire”, e tamén “une
dénonciation de l’Histoire elle-même car ce sont les Morts qui doivent revenir pour
régler enfin leur comptes avec le passé, faute d’une plus grande implication des
Vivants”. Conclúe precisando que “le caractère minoritaire et marginal de la littérature
galicienne est l’une des raisons qui justifie l’importance que le système accordé à la
tradition”, e que as novelas galegas, grazas á oralidade, expresan unha recuperada
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identidade, liberada da súa “prope réalité, de ses manques, de ses contradictions” e
transforman a realidade lingüística, social e política de Galicia. Opón ademais a novela
galega á “l’uniformisation littéraire des grandes littératures”, plasmando así que a
creación “est le porte-parole du peuple et des romanciers”.
Marante Arias, Antía, “Maqueta a escala de lembranzas íntimas”, Grial. Revista
galega de cultura, n.º 189, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e
marzo 2011, pp. 96-97.
Trata a saída ao prelo do poemario de Marga do Val, A cidade sen roupa ao sol (2010),
na colección “Poesía” de Espiral Maior. Tras apuntar algunhas obras previas da poeta,
tanto de poesía coma de prosa, analiza o título do presente poemario e describe as liñas
temáticas que o conforman. Destaca finalmente a composición intitulada “Kahlschlag”.
María do Cebreiro, “Antonio Gamoneda: ‘Son vocacionalmente un poeta
provinciano”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 17, “proTagonista”, inverno 2011, pp. 2-3.
Reprodúcese unha conversa co poeta Antonio Gamoneda na que se fala, entre outros
asuntos, do papel da poesía e da relectura hoxe en día e da importancia da tradición
poética galega no contexto peninsular.
María do Cebreiro, “Rosalía de Castro sen consenso. A crítica como campo de
batalla”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 18, “proPostas”, verán 2011, pp. 18-19.
Estuda os debates e as relecturas a propósito dos últimos ensaios sobre Rosalía. Comeza
apuntando que seguen estando vinculados á dos grupos que “procuran argumentos para
a lexitimación histórica” de Galicia, e que do éxito ou fracaso destes movementos
dependerá a súa presenza no campo cultural. Sobre estas premisas, refírese ás
apropiacións estatais de Rosalía, así como á continuidade do carácter canónico da
escritora. Indica que hai distintos factores que sinalan a “reactivación de programas de
estudos no ámbito da obra rosaliana”, dos que dá exemplos. Ao tempo, deténse en obras
que amosan diversas lecturas críticas, como é o ensaio Rosalía de Castro, estranxeira
na súa patria (de Francisco Rodríguez); o número 26, dedicado a “Actualizar a
Rosalía”, da revista Festa da palabra silenciada; ou o artigo de Joseba Gabilondo,
incluído no volume Contemporary Galician Cultural Studies.
Marques Samyn, Henrique, “Lirismo e alteridade: uma leitura da trajetória poética de
Helena Villar Janeiro”, Boletín Galego de Literatura, n.º 44 (2º semestre 2010),
“Estudos/Studies”, 2011, pp.33-53.
Presenta unha interpretación da traxectoria poética de Helena Villar Janeiro (Becerreá,
1940). Constitúen o corpus da análise as coletáneas de poemas publicados pola autora
en lingua galega, dende O sangue na paisaxe (1980), obra asinada conxuntamente con
Xesús Rábade, até Pálpebra azul (2003). Defende unha lectura do labor poético de
Helena Villar a partir de trazos como as múltiples formas de tratamento da alteridade,
tanto no tocante ás condicións da súa produción como no que atinxe á elección dos
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temas constantes da súa obra lírica.
Martínez Bouzas, Francisco, “O espírito e a letra da posnarrativa (a propósito de A
pregunta perfecta)”, A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, n.º
85, tomo I, ano XXII, “Publicacións”, xaneiro-febreiro-marzo 2011, pp. 121-128.
Comézase sinalando que a proposta narrativa realizada por Juan Tallón para a súa obra
A pregunta perfecta (O caso Aira-Bolaño) (2010) destaca polo seu carácter
metaliterario e posmoderno. Indícase que os predecesores deste xeito de contar son
Xoán Ignacio Taibo e Margarita Ledo, os continuadores, Camilo Franco e Xavier
Queipo e as traxectorias máis interesantes, as de Xosé Cid Cabido e Xurxo Borrazás.
Coméntase que moitas destas obras presentan unha tensión entre a anécdota argumental
e o asunto que realmente lle interesa ao autor, case sempre en relación co proceso de
creación e coa identidade do autor, do personaxe ou do lectorado. Menciónase que os
tres escritos publicados por Tallón poderían incluírse na posnarrativa e analízase polo
miúdo os trazos que farían d’A pregunta perfecta (O caso Aira-Bolaño) unha boa
mostra desta corrente: a arquitectura compositiva (“O Diario” de como se vai
construíndo o relato ocupa a meirande parte da novela e o narrador homodiexético desta
parte é o propio Tallón, reflectido en varias ocasións con nome e apelidos), as
referencias a textos fragmentados en multitude de historias e á xeración de
posnarradores, a busca da autorreferencialidade do “eu”, o debilitamento das fronteiras
xenéricas e o emprego da intertextualidade e, sobre todo, a tematización do acto da
escritura. Finalmente, conclúese que esta novela marcará fronteiras posto que a
narrativa tradicional de discursos pechados e canónicos xa non responde á maneira
actual de percibir o mundo.
Martínez González, Xurxo, “50 cabodano de Aquilino Iglesia”, Grial. Revista galega
de cultura, n.º 191, Tomo XLIX, “O rego da cultura”, xullo, agosto e setembro 2011, p.
9.
Coméntase que a finais de xullo se realizou unha homenaxe ao poeta Aquilino Iglesia
Alvariño polo seu cincuenta cabodano. Infórmase que neste acto se anunciou a
publicación da súa obra completa para o próximo ano.
Maseda, Francisco, “Tobío no Seminario de Estudos Galegos”, Madrygal. Revista de
Estudios Gallegos, vol. 14, “Varia”, 2011, pp. 139-147.
Comeza situando o estudantado da Universidade de Santiago de Compostela na praza
do Seminario de Estudos Galegos para presentar esta institución e un estudante
vinculado a ela, Lois Tobío. Fai un percorrido polos integrantes desta institución e o
labor que estes e os que se foron engadindo realizaron, detallando polo miúdo o
desenvolvido por Tobío. Remata loando as tarefas emprendidas polo Seminario de
Estudos Galegos, finalizadas por mor do “trebón fascista de 1936”, e precisando que o
labor de Lois Tobío foi “coma sempre calado, constante, humilde, lonxe de todo
protagonismo, inzado en cambio de irmandade, principal característica do Semianrio”, e
que deixou unha obra “como a do Seminario, galega e universal”.
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Mato, Miguel, “Aquel ano o outono prolongábase (...)”, A Xanela. Revista cultural das
Mariñas, n.º 32, “Creación”, outono 2011, p. 5.
Nesta sección fixa reprodúcese un relato de Miguel Mato que comeza “Aquel ano o
outono prolongábase e o bon tempo animaba a traballar no xardín, aberto ante a paisaxe
que (...)”, acompañado dunha ilustración de Sabela Arias.
Mato, Xesús, “Kike Benlloch E David Rubín: Uxío Novoneyra: A Voz Herdada. Citas
do poeta. Ed. Consellería de Cultura, Xunta Galicia, Betanzos (A Coruña), 2010”,
Lvcensia. Miscelánea de cultura e investigación, n.º 42, vol. XXI, “Libros”, 2011, pp.
201-202.
Infórmase do contido da obra Uxío Novoneyra: A Voz Herdada. Citas do poeta (2010),
de Kike Benlloch e David Rubín, que mestura texto e ilustracións, e na que se destacan
algúns dos pensamentos que se recollen no volume do poeta do Courel.
Maure, Xulián, “Valentín Arias López, tradutor nacional”, Tempos Novos, n.º 168,
“Entreculturas”, maio 2011, pp. 67-73.
Refírese a Valentín Arias López como o “patriarca das nosas traducións”, nomeando o
valor primordial das moitas páxinas traducidas por el. Sinala algunhas actividades
vinculadas co labor tradutolóxico de Arias, como as primeiras ao redor dos anos oitenta;
o traballo complementado con outros tradutores; ou aquelas traducións singulares como
a Biblia ou Don Quixote da Mancha. Informa que ao máis de cen títulos rexistrados co
seu nome na base de datos do ISBN, habería que engadir aquelas páxinas traducidas que
aparecen en libros de texto escolares. Por outro lado, considera que o mundo da
tradución galega débelle unha achega importante no eido da organización da profesión,
resaltando actividades como a creación da Asociación de Tradutores Galegos.
Miguélez Carballeira, Helena, “Novos marcos de estudo”, Tempos Novos, “ProTexta”,
n.º 18, “proPostas”, verán 2011, p. 23.
Fala do último ensaio de Dolores Vilavedra que leva por título A narrativa galega na fin
de século: unha ollada crítica dende 2010 (2010), onde se traza unha panorámica do
labor narrativo galego “que se revela tan profundo como dinámico”. Comenta algúns
deses trazos que a autora describe e que queren “máis atención crítica”, como é o caso
da hiperprodución de textos no campo narrativo. Indica ademais que este libro é “filla”
do cambio de paradigma e as teorías nas que se apoia (a teoría dos polisistemas, as
metodoloxías da filoloxía galega moderna de Xoán González Millán...) fronte á
tradición filolóxica que imperaba até hai poucas décadas. Con todo, sinala que a sección
do libro dedicado á “narrativa da autoría feminina” percíbese como “pouco frutífero”,
ao perpetuar unha noción de literatura “escrita por mulleres en tanto que sección
separada de todo”.
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Miloro Costas, Dolores, “Entre o plástico e o literario”, Grial. Revista galega de
cultura, n.º 189, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2011,
pp. 97-98.
Comenta o estudo de Cilha Lourenço Módia, Teatro Circo. Tres textos (2010), editado
por Manuais Casahamlet na colección Teatro. Tras describir a introdución do volume,
da que salienta o carácter de Teatro Circo como “primeiro colectivo galego de Teatro
Independente en Galiza”, analiza a evolución histórica deste tipo de teatro a partir das
agrupacións dirixidas por Manuel Lourenzo, Grupo Teatral O Facho e o antedito Teatro
Circo. Describe finalmente a segunda parte do volume e as tres pezas inéditas de
Lourenzo que a conforman: Crónica do sol de inverno (1971), Erros e ferros de Pedro
Madruga (1972) e Hipólito (1973).
Molanes, Mónica, “25 anos… e seguimos en Ningures”, Revista Galega de Teatro, n.º
69, “Entrevistas”, inverno 2011, pp. 55-60.
Reprodúcese unha conversa con Casilda Alfaro, actriz e membro de Teatro de Ningures,
con motivo do vixésimo quinto aniversario da creación desta compañía teatral. Nela
trátanse asuntos como o porqué do nome do grupo, a súa profesionalización, a
delimitación de diferentes etapas na súa evolución, a elección de Etelvino Vázquez
como director, a aposta por unha dramaturxia galega, a relación coa Mostra
Internacional de Teatro Cómico e Festivo e coa Escola Municipal das Artes Escénicas
de Cangas e a situación das artes escénicas en Galicia.
Monteagudo, Henrique, “Valentín Arias: dos bos e xenerosos”, Grial. Revista galega
de cultura, n.º 189, Tomo XLIX, “O rego da cultura”, xaneiro, febreiro e marzo 2011,
pp. 11.
Informa do pasamento de Valentín Arias na súa vila natal de Sarria. Describe a súa
traxectoria literaria e vital e salienta feitos como os seus estudos na Granxa Escola de
Barreiros, dirixida por Avelino Pousa; a saída ao prelo do seu volume A lingua galega
na escola (1969); o seu labor de fundación e dirección da Asociación Galega de
Tradutores e os premios dos que foi merecente como o de Ramón Cabanillas de
Tradución ou o de Plácido Castro.
Monteagudo, Henrique, “Día das Letras Galegas 2012. Valentín Paz Andrade”, Grial.
Revista galega de cultura, n.º 190, Tomo XLIX, “O rego da cultura”, abril, maio e xuño
2011, pp. 8-9.
Realiza un percorrido pola vida de Valentín Paz Andrade, homenaxeado no vindeiro
Día das Letras Galegas en 2012, resaltando fundamentalmente o seu perfil “infrecuente”
ao combinar inquedanzas políticas e intelectuais. Ademais nomea algunhas obras que
deu ao prelo como profesional no ámbito da economía e o dereito da pesca. Entre outras
cuestións, destácase tamén os vínculos que fixo entre a Galicia interior e a Galicia da
emigración e o exilio. Para rematar, apunta que o seu contributo á literatura galega se
realizou sobre todo no xénero poético.
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Morán, César, “Carnes, todas. Volátiles, todos...’. Derradeira conversa con Álvaro
Cunqueiro, 5 de xaneiro de 1981”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 192, Tomo
XLIX, “Entrevista”, outubro, novembro e decembro 2011, pp. 54-65.
Recóllese a reprodución íntegra da derradeira entrevista realizada por César Morán a
Álvaro Cunqueiro antes do seu falecemento. Nela fálase da importancia do seu
Mondoñedo natal e de Galicia en xeral para a súa obra, da influenza da etapa surrealista
da súa poesía na produción posterior, a súa concepción dos xéneros literarios, a
presenza da narrativa oral galega e do mundo mítico bretón e oriental como fonte de
inspiración, o recurso ao humor e o dualismo realidade/imaxinación.
Morán Fraga, César C., “Un ollar descontinuo”, Casahamlet. Revista de teatro, n.º 13,
“Teoría”, maio 2011, pp. 4-11.
Achega á obra de Álvaro Cunqueiro, de quen comeza apuntando que en rigor “só se
asemella a si propio”. Con respecto á súa obra teatral, considera que supera o localismo
e transcende o realismo concreto coa aparición do Don Hamlet (1958). Ademais de
observar o texto no seu propio contexto histórico e artístico, repara na modernidade dos
textos, alén de consideralo un teatro culto e fortemente “literario e intertextual”.
Concédelle especial importancia aos textos introdutorios non dialóxicos da obra. Por
outro lado, analiza tamén outras pezas dramáticas do autor (A noite vai como un río;
Palabras de víspera e Función de Romeo e Xulieta, famosos namorados) partindo de
premisas anteriores.
Mosquera González, Xulio, “A poesía lírica de Rosalía de Castro musicada”, Revista
de estudos rosalianos, n.º 4, “Artigos e notas”, 2011, pp. 235-243.
Repaso polas composicións musicais inspiradas en textos poéticos de Rosalía de Castro
que levou a cabo o autor do artigo, Xulio Mosquera González. Menciona tamén aquelas
composicións sobre poemas doutros poetas en honra da citada autora, así como os
poemas rosalianos musicados fóra de Galicia.
Neira Pereira, Enrique, “Un século e medio de O Vello do Pico-Sacro”, A Estrada.
Miscelánea histórica e cultural, n.º 14, 2011, pp. 225-234.
Lémbrase que se celebrou no 2010 o cento cincuenta aniversario da primeira
publicación periódica en galego, O Vello do Pico-Sagro. Indícase que constou de cinco
números de entre marzo e abril de 1860, sendo a guerra de África a súa temática
principal.
Neira Vilas, Xosé, “Herminio Barreiro”, Sarmiento. Anuario Galego de Historia da
Educación, n.º 15, “Sobre Herminio Barreiro”, outono 2011, pp. 37-38.
Coméntase a relación persoal entre Herminio Barreiro e Xosé Neira Vilas, que comezou
na Habana en 1971, de onde Barreiro volveu para Galicia co orixinal da novela de Neira
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Vilas, Remuíño de sombras, que sería editada por Castrelos. Refírese a Herminio como
“mestre de mestres”, ademais de teórico da renovación pedagóxica de Galicia,
articulista e autor de varios libros, o último Recordar doe (2008). Tamén narra a súa
relación de amizade que duraría até a morte de Herminio Barreiro no 2010. Fálase del
como de “un galego de lei, un marxista sen volta e un pedagogo vocacional”.
Novo, Olga, “Castelao no bosque de cruceiros. A viaxe a Bretaña de 1929”, Moenia.
Revista Lucense de Lingüística& Literatura, n.º 16 (2010), “Abrindo arquivos”, 2011,
pp. 5-34.
Recrea a viaxe realizada por Alfonso Daniel Rodríguez Castelao en 1929 á Bretaña para
estudar os cruceiros e calvarios bretóns, que plasmou posteriormente en As cruces de
pedra na Bretaña (1930) e As cruces de pedra na Galiza (1950). Indica que esta viaxe
se inscribe “nunha espiral de compromiso político, paixón artística, rigor científico” e
que é “un bálsamo vital” tras a morte do seu único fillo. Alude á petición duns amigos
seus dunha bolsa da Junta para a Ampliación de Estudios e ao itinerario da viaxe
realizada en tren, tirado das postais, cartas, debuxos e da memoria enviada a esa
institución. Apunta como se xestou “a viaxe antes da viaxe”, a partir da correspondencia
entre Vicente Risco e os seus amigos Philéas Lebesgue e Taldir Jaffrennou, e de textos
que reflicten a condición de “intermediario cultural” que desenvolveu Lebesgue entre
Galicia e a Bretaña, como se amosa no intercambio entre as revistas Nós e a bilingüe An
Oaled, dirixida por Jaffrennou, o que mostra que Castelao accedeu nun primeiro
momento á materia de Bretaña “por vía céltico-druídica de base rexionalista e non polo
contacto co movemento nacionalista”. Apunta que, fronte ás “efusións esotéricodruídicas” de Risco, Castelao ten un maior interese polas artes populares, a arqueoloxía
e o espertar nacional de Bretaña. Da análise da documentación inédita existente na
Fundación Vicente Risco traza coñecementos e contactos que estabeleceu Castelao
durante a súa estadía en Bretaña como son as informacións, que plasma nunha carta
escrita a Ramón Otero Pedrayo cando leva un mes en Bretaña, sobre a situación do
movemento autonomista bretón e a situación sociolingüistica de retroceso da lingua
bretoa tras a Primeira Guerra Mundial e a posición da Igrexa en contra da lingua da
República, e que tras a Segunda Guerra Mundial acelera o proceso de autoodio e de
diglosia no que as mulleres se posicionan cara á liberación feminina e á modernización
dos costumes; e sobre as actividades editoriais emprendidas polos nacionalistas bretóns.
Indica que pola sección de publicacións recibidas que acolle a revista Nós se constata
non só o intercambio con An Oaled , xurdido desta viaxe de Castelao, senón tamén coas
revistas Breiz Atao e La Bretagne Fédérale. Sobre o intercambio bibliográfico entre
arqueólogos galegos e bretóns, apunta a visita de Castelao á Biblioteca de Kemper onde
estabelece relación co seu “conservador”, o historiador e arqueólogo Louis de Guennec,
quen o pon en contacto con arqueólogos bretóns de forma que Castelao tamén actúa
como enlace e mediador cultural recadando información para Florentino López
Cuevillas, a quen lle proporciona o enderezo dos arqueólogos Péquart. Sintetiza que o
autor rianxeiro trouxo a Galicia folletos, xornais e libros que dan conta da cultura e da
política de Bretala naquela altura, e que ademais de indagar sobre as cruces de pedra
bretoas, procurou a pegada do apóstolo Santiago e das peregrinacións xacobeas;
investigacións que viron a luz no artigo “Sant-Iago en Bretaña” (Nós, n.º 67, 25-VII1929, pp. 19-21; e n.º 79, 25-VII-1930, pp. 124-127). Remata plasmando os poucos
datos que descubriu sobre a viaxe de volta de Castelao, vía París, tras catro meses en
Bretaña. Destaca o convencemento ao que chegou o autor rianxeiro: “a evidencia da
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identidade e irmandade entre Galicia e Bretaña” e que recoñeceu con tristura, nunha
carta a Risco en 1929, que, pese a seren “celtas todos”, “nin os bretóns nos coñecen nin
nós a iles”; unha idea que leva a María Lopo a afirmar que Nós levou a cabo unha busca
da filiación celta galega, ademais do recoñecemento e posta en valor das semellanzas
entre esas dúas culturas irmás. Pecha o estudo lembrando as consecuencias que trouxo a
guerra civil española e a Segunda Guerra Mundial sobre os intelectuais galegos e
bretóns citados e a sensación de Castelao de que se derrotaron todos os ideais, como lle
escribiu na carta de despedida a Otero Pedrayo do 31 de maio de 1929, que reproduce
nos anexos xuntos ao resto de documentos aludidos: “Eu estou seguro de que o trunfo
será noso e dentro de dez anos xa comenzaremos a vel-lo, se vivimos”.
Núñez, Albino, “Río Miño”, Auria, n.º 173, “Poemas de Auria”, “Literatura”, setembro
2011, p. 45.
Acóllese o poema “Río Miño”, de Albino Núñez.
Orzán, Moncho do, “O (mal)humor”, A Xanela. Revista cultural das Mariñas, n.º 32,
“Opinión”, outono 2011, p. 17.
Partindo dunha reflexión sobre o emprego do humor por parte de certos cómicos para
menosprezar o pobo galego, coméntase que as Irmandades da Fala, a través dos Coros,
fixeron agromar a comedia en galego e que eran “firmes defensores da dignidade dun
pobo netamente rural”. Cítanse nomes como os de Lugrís Freire ou Leandro Carré e
sinálase que coa chegada da ditadura de Miguel Primo de Rivera volveuse á estampa de
costumes. A continuación, menciónase que durante a Segunda República se abriron
novas vías para o teatro e que se representaron obras concibidas con anterioridade, máis
ca de nova creación. Indícase que logo do alzamento fascista, moitos autores
proseguiron o proceso creativo lonxe da súa terra, como Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao, coa peza Os vellos non deben de namorarse. Faise referencia, por último, a
creadores e actores contemporáneos como Roberto Vidal Bolaño, Mofa e Befa, Quico
Cadaval ou Chévere.
Otero, Encarna, “Fernández Pintos, Xulio (2010), Vida e andainas. Cronografía dun
santiagués. Santiago de Compostela: Consorcio de Santiago e Editorial Sotelo Blanco”,
Adra. Revista dos socios e socias do Museo do Pobo Galego, n.º 6, “Notas de libros”,
2011, pp. 147-148.
Coméntase a obra Vida e andainas. Cronografía dun santiagués (2010), de Xulio
Fernández Pintos, a cal se presenta coma unha memoria de Santiago de Compostela e da
vida cotiá das súas xentes. Indícase que fala tamén da Igrexa da época franquista e do
control exercido sobre a moral e os costumes especialmente das mulleres que, non
obstante, atopaban espazos de liberdade para construír unha vida marcada polo traballo.
Finalmente, destácase que todo isto se mestura cos soños e a ficción facendo que a
lectura sexa “aínda máis máxica e seductora”.
Otero Varela, Inmaculada, “Os nócegos da vida”, Grial. Revista galega de cultura, n.º

642

189, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2011, pp. 84-85.
Recensión da novela de Iván García Campos, O imposible de desatar (2010), editada
por Galaxia. Comenta os cambios de narrador e de perspectiva, a estrutura, as figuras
dos personaxes e a liña temática sobre a que se desenvolve a historia. Describe os
contidos de cada capítulo e conclúe cunha referencia á orixinalidade do argumento.
Otero Varela, Inmaculada, “Dous supervendas italianos en galego”, Grial. Revista
galega de cultura, n.º 189, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e
marzo 2011, pp. 91-92.
Comenta dúas novelas de autores italianos editadas por Galaxia en 2010, Emaús, de
Alessandro Baricco e Caos calmo, de Sandro Veronesi. Tras sinalar o status de bestseller acadado polos dous autores, describe as liñas temáticas e fíos argumentais de cada
novela. Conclúe coa mención da introspección presente en ambas as dúas obras e o gran
labor de tradución que permitiu achegar estas novelas ao lectorado galego.
Otero Varela, Inmaculada, “A Guerra Civil fronte á posmodernidade”, Grial. Revista
galega de cultura, n.º 190, Tomo XLIX, “O espello das letras”, abril, maio e xuño 2011,
pp. 104-106.
Comenta dúas novelas: As horas rotas (2010), de Chelo Súarez Muíños e A pregunta
perfecta (O caso Aira-Bolaño) (2010), de Juan Tallón. Repara nas diferenzas
argumentais e opina que a única similitude entre ambas é a súa aposta pola orixinalidade
na trama. Dá conta, por separado, do argumento de cada unha delas, destacando da
primeira, a polifonía e o multiperspectivismo, a presenza feminina e o espazo do bosque
como “recorrente na novela e na memoria da protagonista”. Da segunda novela, A
pregunta perfecta, debulla cada un dos capítulos e sinala que acolle as pezas
“indispensables dunha narración posmoderna”, na que observa a influencia da
subcultura contemporánea.
Outeiriño, Manuel, “Risco, vencido e inadaptado”, A Trabe de Ouro. Publicación
galega de pensamento crítico, n.º 87, tomo III, ano XXII, “Cuestións”, xullo-agostosetembro 2011, pp. 11-30.
Comeza salientando que Vicente Risco foi o principal promotor da Xeración Nós que
propuxo unha concepción europeísta, pero non eurocéntrica. Indícase que antes da súa
etapa galeguista diagnosticou a crise da civilización occidental e promoveu unha
política cultural defensiva que non foi inequivocamente tradicionalista. Coméntase que
en Teoría do nacionalismo (1920) contrapoñía imperialismo e nacionalismo e que nos
anos vinte combateu o nacionalismo hexemónico. Fálase de que nas entregas sobre
literatura irlandesa se aprecia como estudaba cultura e sociedade e presentaba analoxías
co proceso político irlandés e menciónase que, no plano estético, abaneaba entre o
tardo-simbolismo e a recuperación do primitivismo. Sinálase que na exaltación mística
da terra presente nos textos de Risco a espacialidade relaciónase máis coa estética que
coa política. Destácase tamén que a formulación inicial da Teoría do nacionalismo
galego é de natureza inequivocamente hegeliana e que se empregan argumentos deste
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filósofo alemán noutros apartados da obra, tales como a relación entre nacionalismo e
universalismo. Finalmente, compárase a tópica saudosista presente en Teixeira de
Pascoaes e Risco e menciónase como elemento común a celticidade das culturas
portuguesa e galega, aínda que se resalta que o autor galego, en carta a Antón Losada
Diéguez, dubidaba do significado do celtismo empregado con afán diferencial, pero sen
ningunha convicción, observación da que se desprende que Risco non era esencialista,
senón partidario dun nacionalismo liberal, voluntarista e contractualista.
Outeiriño, Maribel, “Soy un antimarxista visceral”, Auria, n.º 171, “Entrevista”, xullo
2011, pp. 14-17.
Reprodúcese unha entrevista realizada a Álvaro Cunqueiro e publicada en La región o 8
de xullo de 1979 na que o escritor repasa os seus comezos como escritor, da súa faceta
como escritor en lingua galega ou dos seus problemas coa censura resoltos polo seu
amigo Manuel Fraga.
Palacios González, Manuela, “Con Lupe Gómez en Santiago de Compostela. A
escritora e a viaxe”, Boletín Galego de Literatura, n.º 44 (2º semestre 2010),
“Encontros/Rendezvous”, 2011, pp. 153-162.
Manuela Palacios entrevista a Lupe Gómez centrando a súa atención no tema das
viaxes, que se aborda a partir dos destinos que escolle a autora e aqueles espazos que
teiman en escollela a ela; a curiosidade pola diferenza e a ledicia ante as semellanzas; a
relación entre escrita e viaxe, en canto á xeración de literatura ou colaboracións con
escritores doutras nacionalidades; a vinculación entre muller e viaxe como canle de
liberación e autonomía; e as distintas concepcións da viaxe para Lupe Gómez: visitas
semanais á casa familiar, viaxes por carta ou viaxes soñadas. Así mesmo, abórdanse
temas como a relación entre a experiencia galega da emigración e a actitude actual cara
á viaxe por parte dunha descendente de emigrantes; e a relación entre o
desenvolvemento económico en Galicia dende os anos noventa e as novas
oportunidades de viaxar.
Pallarés, Pilar, “Unha lembranza en tres tempos”, Terra e tempo. Revista galega de
pensamento nacionalista, “Cultura”, n.os 155-156-157-158 (xullo 2010-xuño 2011), 14
abril 2011, pp. 116-117.
Realiza un percorrido pola biobliografía de Ricardo Carvalho Calero, estruturándoo en
tres tempos: Compostela, 1979-1980; Compostela-A Coruña, 1983-1990: Galiza, 1990Hoxe. No primeiro deles lembra as súas aulas como catedrático de Filoloxía galega na
Universidade de Santiago dende 1965 e como descoñecían trazos da súa biografía que
poden explicar o seu carácter melancólico. Do segundo tempo rememora a súa relación
con el, sendo ela xa profesora, e unha noite que a Asociación de Escritores en Lingua
Galega celebrou o centenario do falecemento de Rosalía de Castro. E no terceiro tempo
explica como, tras a morte de Carvalho Calero, ela o foi descubrindo como creador ao
realizar a escolma Fillo de Eva (88 poemas de Ricardo Carvalho Calero) (1992) e
decatándose de que como el mostrou en Scórpio “gardamos dentro un imenso espazo de
sombra que nunca se consegue iluminar por inteiro”.
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Pardo de Andrade, Manuel, “Rogos dun escolar à virxe do bò acerto para que libre à
terra dà Inquisición”, Galegos, n.º 15, “Encarte”, III trimestre 2011, pp. 125-136.
Logo dunha introdución a cargo de Ramón Villares e intitulada “Os primodios dunha
literatura política galega” na que se realiza un repaso pola vida e obra de Manuel Pardo
de Andrade, acóllense os seus “Rogos d’un gallego establecido en Londres, dedicados
os seus paysanos para abrirlles os ollos sobre certas iñorancias, e o demais que vera o
curioso lector”.
Paredes, Zé, “Feira. Non houbo Feira…”, Revista Galega de Teatro, n.º 69, “Temas”,
inverno 2011, pp. 13-16.
Considérase que a Feira Galega das Artes Escénicas servía para expoñer a galega como
unha comunidade cultural diferenciada e servía de plataforma comercial para amparar a
actividade profesional. Coméntase que a Mostra Galega das Artes Escénicas foi unha
versión reducida da Feira e que amosou dous tipos de formatos: espectáculos completos
(a maioría para adultos) e showcases. Remátase reflexionando sobre a falta de interese
da administración cara á actividade teatral.
Pascual, Roberto, “Interpretacións escénicas da obra literaria de Álvaro Cunqueiro”,
Casahamlet. Revista de teatro, n.º 13, “Teoría”, maio 2011, pp. 33-37.
Comeza apuntando a destacábel recepción na creación escénica galega que houbo da
produción literaria de Álvaro Cunqueiro, tanto no centro como na periferia das
institucións teatrais. Séguelle unha análise da estética e a semiótica das composicións
escénicas “máis accesibles para o investigador”, co que propón un modelo de estudo
dos espectáculos. Así, comeza falando dos espectáculos que parten de O incerto Don
Hamlet, príncipe de Dinamarca, un baixo a dirección de Ánxeles Cuña (Sarabela
Teatro, 2010) e outro dirixido por Ricard Salvat (Centro Dramático Galego, 1991).
Refírese a cuestións relativas á súa concepción escenográfica, pero apunta o uso da
metatrealidade ou da metadiscursividade como características da produción literaria de
Cunqueiro. Neste senso, analiza tamén outros espectáculos que parten de novelas
homónimas da autoría cunqueirá, como Si o vello Simbad volvese ás illas, O ano do
cometa e Feirantes.
Pascual, Roberto, “Breve dicionario galego”, Revista Galega de Teatro, n.º 67,
“Libros”, verán 2011, pp. 63-65.
Saliéntase a grande utilidade do Breve dicionario galego de termos teatrais (2010), de
Xohán Xabier Baldomir Cabanas por cubrir un oco no campo cultural galego
desatendido até o momento. Coméntase que Xosé Manuel Fernández Castro cita no
prólogo unha referencia bibliográfica, o Diccionario de termos literarios, do Equipo
Glifo e reivindícase que o traballo terminolóxico no ámbito teatral debe contar cos
mesmos medios que os destinados a calquera outro equipo de investigación. Saliéntase
que esta obra incorpora e fai dialogar un gran número de referencias da literatura teatral
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galega con obras e tradicións universais. Menciónase que está centrado
fundamentalmente no ámbito literario e destácase a escaseza de referencias escénicas
sobre o teatro galego.
Pazó, Cándido, “A propósito de Romeo e Xulieta, famosos namorados ou vinte anos
son moito ou as croquetas de bacallau non son un xeito de facer o bacallau”,
Casahamlet. Revista de teatro, n.º 13, “Teoría”, maio 2011, pp. 39-40.
Lembra cando presentou unha comunicación para o congreso que se celebrou sobre
Álvaro Cunqueiro en 1991 e que levaba por título “Xulieta, famosos namorados e a
teatralidade de Cunqueiro (Unha posta en escena con Brecht ó fondo)”, e da que
sinalaba “como característica máis significativa da obriña” (parte d’As crónicas do
Sochantre) a súa multiciplicidade de planos. Ademais de comentar outras cuestións
detalladas na comunicación, engádelle unha circunstancia dunha “importancia capital”,
vinculada ao escritor Brecht e á súa teoría do ‘distanciamento”.
Pazos, Xosé Manuel, “O sector público en loita. Crónica dunha rebelión”, Revista
Galega de Teatro, n.º 69, “Temas”, inverno 2011, pp. 7-11.
Infórmase das protestas, mobilizacións e accións levadas a cabo por diversos colectivos
relacionados co sector escénico galego, como a Asociación de Actores e Actrices de
Galicia, Escena Galega, entre outros, contra a política da Xunta de Galicia,
desenvolvida a través da Axencia Galega de Industrias Culturais. Ponse de manifesto
que, de seguir por ese camiño, provocará a práctica desaparición dun sector que se
considera fundamental en canto a creación de riqueza, pero tamén na existencia de
Galicia como país.
Peña Saavedra, Vicente, “Lugares de memoria’ a carón dun educador e noutros pagos
(1976-2010): Herminio Barreiro Rodríguez”, Sarmiento. Anuario Galego de Historia da
Educación, n.º 15, “Sobre Herminio Barreiro”, outono 2011, pp. 89-104.
Reprodúcese o texto lido por Vicente Peña Saavedra no acto académico de homenaxe
póstuma ao profesor Herminio Barreiro Rodríguez, no Salón Nobre do Colexio de
Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela, o 14 de abril de 2011.
Menciónase sobre todo o seu labor como docente e faise referencia á súa obra Recordar
doe. Lembranzas escolares e universitarias (19040-1965) (2008).
Pérez Durán, Gabriel, “Singularidade tecnolóxica”, Grial. Revista galega de cultura,
n.º 189, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2011, pp. 88-89.
Comenta a novela de Antón Lopo tirada do prelo da man de Galaxia en 2010,
Obediencia. Tras mencionar outra das novelas previas do autor, Ganga (2001), sinala o
premio García Barros do que foi merecente a que aquí recensiona e pasa a comentar o
seu argumento e os personaxes que o conforman. Salienta o ritmo enérxico da narrativa,
o seu estilo cinematográfico e de ciencia ficción e conclúe cunha referencia á variedade
de xéneros literarios empregados polo autor.
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Pérez Pereira, Miguel, “Herminio, sempre amigo”, Sarmiento. Anuario Galego de
Historia da Educación, n.º 15, “Sobre Herminio Barreiro”, outono 2011, pp. 55-57.
Dáse conta de certos momentos da relación de Miguel Pérez Pereira con Herminio
Barreiro e lémbrase a relación deste con Xosé Luís Méndez Ferrín (profesor de Pérez
Pereira) ambos os dous integrantes do grupo Brais Pinto.
Pérez Pereiro, Marta, “Monóxido de carbono”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 17,
“proPostas”, inverno 2011, p. 13.
Comeza indicando que dos protagonistas da obra Götz e Meyer (2010), de David
Albahari, pouco se sabe agás polas indicacións recorrentes dun profesor de literatura
que busca as pegadas dos seus familiares asasinados polos nazis. Coméntase que o
narrador anónimo actúa como un demiúrgo que crea a Götz e Meyer, condutores dun
dos camións que conducen aos xudeus polas rúas de Belgrado, para explicarse a si
mesmo o horror e a “desaparición do seu mundo previa á súa existencia”. Destácase o
emprego do sarcasmo e do humor negro e un certo abuso do sentencioso.
Pino, Daniel, “A Herminio Barreiro, na memoria”, Sarmiento. Anuario Galego de
Historia da Educación, n.º 15, “Sobre Herminio Barreiro”, outono 2011, pp. 43-49.
Dáse conta, en forma de epístola, dalgunha dos momentos compartidos con Herminio
Barreiro, como, por exemplo, as tardes compartidas con outros membros do grupo Brais
Pinto.
Piñeiro, Antonio, “Adiante semanario. O porqué dunha pintada”, Auria, n.º 171, xullo
2011, p. 33.
Explica que a orixe da pintada “Adiante semanario”, que está dende hai décadas no
mosteiro de Celanova, está no apoio que o semanario Adiante. Semanario da Mocedade
Galeguista tiña en Celanova con figuras como Celso Emilio Ferreiro ou Xosé Velo.
Piñeiro Feijóo, Antonio, “Pepe Velo e Anisia Miranda. Dúas historias (apócrifas)
cruzadas nunha fotografía”, Raigame. Revista de arte, cultura e tradicións populares,
n.º 35, novembro 2011, pp. 51-57.
Reprodúcese o que se cualifica de “xogo literario” no que se recolle unha hipotética
conversa entre Anisia Miranda e Pepe Velo, partindo dunha foto da cea de clausura do
Primeiro Congreso da Emigración Galega na que están presentes os dous.
Polo, Milagros, “Poetas con Valente en busca de la Madre Materia”, Madrygal. Revista
de Estudios Gallegos, vol. 14, “Varia”, 2011, pp. 149-153.
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Recensiona o volume Poetas con Valente (2010), publicado pola Cátedra José Ángel
Valente de Poesía y Estética da Universidade de Santiago de Compostela. Aposta por
pensar na “tierra nativa’ como riqueza esencial y material” en vez de discutir sobre
nacionalismos nunha “madre materia” xa que, como afirmaba Valente en “El lugar del
canto”, pertencente a Las palabras de la tribu (1971), “tal vez fuera necesario ser más
lugareño y menos patriota, para fomentar la universalidad”. Refire que Luz Pozo Garza
e Antonio Gamoneda, dous dos poetas que aparecen no volume, foron, como Valente,
nenos con “infancias cercadas”, por culpa do duro contexto no que viviron, o que
amosan na súa “ira latente y su desesperanza”. Precisa que Francisco Brines e parte de
Jaime Gil de Biedma lograron salvar a zona do deseo e evadíronse cara a ela. Destaca
de Pozo Garza que é “sutil y profunda” e que conecta co sagrado oculto e feminino,
cunha maxia que toca “la radicalidad sacra”, mentres que Gamoneda, a diferenza de
Valente, “ha permanecido en el espacio visible, en la frontera que separa al hombre del
hombre, al lobo de su presa, al amo del esclavo”. Refire que os cambios producidos na
sociedade española dende 1950 afectaron ao feito poético polo que na escrita de Pere
Gimferrer “brillan las imágenes, la historia es elegida por su fulgor, es un fulgor de
candilejas y de fábrica, pictórico y atrayente”. Matiza que o cumio do culturalismo e
esteticismo presentes na promoción do 68 tivo como excepcións a Guillermo Carnero,
quen “reflexiona, ironiza y al final se sale por la tangente del escepticismo”, e a
Martínez Sarrión, que foxe pola “boutade, la carga violenta y el conceptismo clásico
que roza lo surreal”. Afirma que aos poetas galegos Claudio Rodríguez Fer, Olga Novo
e Tera Blanco de Saracho, que comezaron a publicar despois de que deran os seus
froitos os novísimos e se converteran en clásicos algúns poetas dos anos 50, “no les
alcanzan los ‘hechos’ sino serios rescoldos de esa mitad trágica del siglo XX” e que son
continuadores da visión materialista do mundo de Valente. Indica que en Rodríguez Fer
esta se manifesta “en su pasión carnal de una materia que es espíritu, que redime el
canto del amor y el deseo” e que, tanto el coma Novo, habitan o espazo de “el Cuerpo,
la Carne, el Deseo, en el brillo solar de una Materia Madre en la que se asientan y
acunan el Amor como centro del dinamismo de la Materia”. Precisa que conviría unha
maior profundización na análise destes poetas galegos sobre todo no caso da escrita de
Novo “que disloca forma y contenido llevando una ira soterrada con ternura” matizando
que no poema que acolle este volume dá o paso “del hombre al animal” ademais de
aludir a Camille Claudel e Virginia Woolf, a Walt Withman e a Walter Benjamin.
Remata a recensión resaltando de Tera Blanco a súa “delicadeza a la vez leve y
profunda” e que se atopa próxima ao último Valente.
Ponte Far, José A., “Editorial”, FerrolAnálisis. Revista de pensamiento y cultura, n.º
26, 2011, p. 9.
Presentación das temáticas abordadas no volume correspondente ao ano 2011:
recordatorio dos escritores que están a ser homenaxeados neste ano como é o caso de
Álvaro Cunqueiro, Lois Pereiro e o profesor ferrolán Santiago Montero Díaz.
Pozo Garza, Luz, “Chiquita banana”, Eco. Revista do Eixo Atlántico, n.º 238,
“Nordés”, marzo 2011, p. 96.
Reprodúcese unha carta inédita de Álvaro Cunqueiro a Eduardo Moreiras e unha estrofa
da canción que se menciona nela e que dá título ao artigo.
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Pozo Garza, Luz, “Centenario de Cunqueiro”, Eco. Revista do Eixo Atlántico, n.º 239,
“Nordés”, abril 2011, p. 100.
Reprodúcese un breve fragmento de prosa poética de Álvaro Cunqueiro titulado
“Lavanda”.
Pozo Garza, Luz, “II. Vellas sombras e novos cantos”, Eco. Revista do Eixo Atlántico,
n.º 240, maio 2011, “Nordés”, p. 80.
Reprodúcense dous poemas “Díxenlle á rula” e outro sen título dedicado a Álvaro
Cunqueiro, de Luz Pozo Garza.
Pozo Garza, Luz, “Manierismo en Cunqueiro?”, Casahamlet. Revista de teatro, n.º 13,
“Teoría”, maio 2011, pp. 42-44.
Divide o artigo en catro apartados e comeza afirmando que a inspiración da arte nas
artes constitúe un manierismo. Refírese así á obra de Álvaro Cunqueiro, tanto pola
creación por xustaposición de relatos no Merlín como pola relación entre historias,
como en Crónicas do Sochantre. Ademais observa que en A noite vai coma un río hai
un “reiterativo paralelismo formal”, do mesmo xeito que no Don Hamlet volve revisar
as abundantes técnicas de tipo manierista. Nesta liña, achega máis observacións ao
respecto, como son certos recursos da linguaxe (antíteses, ambigüidades, metáforas...)
que van conformando o “tecido formal virtuosista da súa estratexia”. Finalmente,
concédelle especial atención ao “teatro dentro do teatro”, herdado por Cunqueiro de
William Shakespeare.
Pozo Garza, Luz, “Padre Noso’: entrañable reliquia da devoción popular”, Eco. Revista
do Eixo Atlántico, n.º 241, xuño 2011, “Nordés”, p. 80.
Reprodúcese esta oración que lle ensinou a súa nai, Luz Garza Feijóo á poeta Luz Pozo
Garza.
Pozo Garza, Luz, “De Álvaro Cunqueiro a Eduardo Moreiras”, Eco. Revista do Eixo
Atlántico, n. º 243, “Nordés”, agosto 2011, p. 64.
Reprodúcese parte dunha entrevista realizada por Luís Pousa a Luz Pozo Garza,
articulista desta sección, para La Voz de Galicia, na que se reflexiona, por exemplo,
sobre a presenza feminina na Real Academia da Lingua Galega.
Pozo Garza, Luz, “De Álvaro Cunqueiro a Eduardo Moreiras”, Eco. Revista do Eixo
Atlántico, n. º 244, “Nordés”, setembro 2011, p. 64.
Reprodúcese parte dunha entrevista realizada por Luís Pousa a Luz Pozo Garza,
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articulista desta sección, para La Voz de Galicia, na que se reflexiona, por exemplo,
sobre a presenza e influencia de Rosalía de Castro na súa obra e na súa vida, as novas
xeracións de poetisas galegas, a situación do galego ou o roubo do Códice Calixtino.
Pozo Garza, Luz, “Centenario de Cunqueiro”, Eco. Revista do Eixo Atlántico, n.º 245,
“Nordés”, outubro 2011, p. 80.
Reprodúcese un poema de Álvaro Cunqueiro intitulado “Lavanda”, ao que acompaña
unha breve análise crítica da articulista.
Pozo Garza, Luz, “Centenario de Cunqueiro”, Eco. Revista do Eixo Atlántico, n.º 246,
“Nordés”, novembro 2011, p. 80.
Recóllese un poema de Álvaro Cunqueiro que se intitula “Soneto a un cabaleiro
descoñecido, retratado por G. Cima da Conegliano, cun país ao fondo. Idade súa, xxxvi
anos” e comeza “Polo crecente do luar recramo...”. Sinálase que a composición
apareceu en Mensajes de poesía e tamén foi publicada en Nordés, en “Homenaxe”:
1981.
Puñal, B., “Repoñer o xénero”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 17, “proCura”, inverno
2011, p. 31.
Coméntase que nos vindeiros meses varias editoriais galegas publicarán obras do xénero
negro. Menciónase a próxima saída do prelo de Lume de cobiza, de Miguel Anxo
Fernández; Carne sueca, de Domingo Tabuyo e Pegadas dun labirinto vacío, de Xosé
Manuel García; ademais da novela negra Mortos de Ningures, de Pereledi, e a de
ciencia ficción 2044, de Eduardo Santiago, destinadas ao público mozo, e a adaptación
para a banda deseñada de Morte no Nilo e Os catro, de Agatha Christie. Infórmase
tamén da vindeira publicación da reedición de Ela, maldita alma, de Manuel Rivas; de
Non hai noite tan longa, de Agustín Fernández Paz; d’A vida fóra, de Miguel Sande e
d’Un dedo manchado de tinta, de Manuel Portas. Indícase que Rinoceronte publica
outra obra de Etgar Keret, Saudades de Kissinger; ademais d’Os xardíns de Mulai
Abdalá, de André Kamiski, e que Galaxia fará o propio con A verdade sobre Marie, de
Philippe Toussant. Saliéntase que as editorias están a preparar as obras que verán a luz
de cara ao Día das Letras Galegas e menciónase Diccionario de sombras, de Antón
Patiño; o dicionario que sacará tresCtres, a antoloxía poética de Daniel Salgado e as
biografías de Antón Lopo e Mercedes Queixas. Laméntase a escaseza en canto a obras
poéticas e destácase a antoloxía de Xosé Vázquez Pintor e Fedor, de Luís Valle
Regueiro, e Poemas de África lonxe, de Eduardo Bettencourt e Jorge Arimar. Faise
referencia a Amigos e sodomitas, de Carlos Callón, un volume sobre a homosexualidade
na Idade Media; á obra que María Xosé Queizán prepara sobre Mary Wollstonecraft
Shelley e á próxima presentación de Cara a unha poética feminista, dedicado a
Queizán. Coméntase tamén que Sobre a lectura recollerá textos ensaísticos de Marcel
Proust e que contará cun traballo introdutorio a cargo de Carlos Lema; e que Fogar
impronunciable (Poesía e pantasma), de María do Cebreiro afonda tamén no “ventre da
literatura”. En canto á Literatura Infantil e Xuvenil, destácase a saída do prelo de
Centauros do norte, de Marcos Calveiro; O meu gato é un poeta, de Fran Alonso;
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Versos en flor, de Carlos Fontes; A maceira que daba calquera cousa menos mazás, de
Pinto e Chinto e O raposo colabranca, de Xosé Carlos Caneiros. Finalmente, laméntase
a escaseza de escrita dramática e menciónanse Chegamos despois a unha terra gris, de
Raúl Dans e Pacto de cabaleiros, de Raúl Veiga.
Puñal, B., “Tiven na poesía salvación”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 18, “proNome”,
verán 2011, p. 30.
Entrevista á escritora Luz Fandiño, que comeza sinalando como fai para estar sempre
“na fura de diante”. Lembra a súa nai e a súa avoa, das que di que eran unhas lectoras
empedernidas, e di que houbo moitos libros que lle ensinaron a ser rebelde, entre os que
destaca os autores Castelao e Rosalía. Por outro lado, sinala como foi a súa vida na
emigración en Arxentina, primeiro, e despois en Francia, dous países dos que sinala
escritores que admira, apuntando cando foi que comezou a mostrar o seu compromiso
político. Ademais de opinar sobre a súa experiencia co movemento 15M en Santiago,
fala da súa relación con escritores galegos e da amizade que tiña con Roberto Vidal
Bolaño.
Puñal, B., “Pensamento en acción”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 18, “proCura”,
verán 2011, p. 31.
Refírese ás novidades que dende Galicia “procurarán aprehender a enerxía cívica do
15M” co fin de afianzar un espazo de pensamento en clave de país. Ademais de aludir a
ensaios sobre o tema anterior, percorre as novidades que sairán nos próximos meses no
xénero narrativo, entre os que sinala obras de María Xosé Queizán, Xavier Queipo ou
Riveiro Coello. Tamén se detén en dar nome dalgunhas obras traducidas que verán a luz
proximamente, como as últimas obras de Pamuk ou Murakami. Por outro lado, sinala
que os efectos da crise “cébanse naqueles xéneros xa de por si máis castigados”, como é
a poesía, e que neste trimestre estará focalizado na volta aos autores “de vello” (Álvaro
Cunqueiro, López Abente...). Para rematar, refírese á literatura para público adolescente
e ás novidades na banda deseñada. Sinala que o menú “preséntase gorentoso”.
Quintela, Anxo, “O peso e o prezo”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 17, “proPostas”,
inverno 2011, p. 22.
Sinálase que a edición d’O capital da cultura: unha achega ás industrias culturais de
Galicia (2010), a cargo de Víctor Freixanes e Alberto Meixide, recolle a máis ampla e
detallada análise deste sector da economía galega. Indícase que achega datos
contrastados sobre o peso das axudas públicas nas industrias culturais, desminte a
insignificancia social desta actividade e pon de relevo a diversidade e as carencias
estruturais das empresas do sector. Coméntase que, partindo da lóxica de que o mercado
é o espazo social no que a cultura estabelece a súa operatividade, divídise o volume en
diferentes apartados: industria editorial, medios impresos, radio, televisión, cinema e
audiovisual, música, artes escénicas, artes plásticas, publicidade e novas tecnoloxías.
Saliéntase que o tratamento dos sectores é moi diverso e que, por exemplo, se analiza
máis polo miúdo o sector editorial ou a industria da televisión ca outros.
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Rábade Paredes, Xesús, “Entrevista a Takekazu Asaka”, Revista de estudos
rosalianos, n.º 4, “Entrevista”, 2011, pp. 311-313.
Entrevista a Takekazu Asaka, un lingüista nado en Tokio (Xapón), docente de
Lingüística Hispánica e Románica na Universidade Tsudajuku de Toquio que dende os
anos oitenta inclúe en revistas xaponesas artigos sobre cuestións relativas á lingua
galega. Na conversa abordan a súa tradución ao xaponés da obra Cantares gallegos, de
Rosalía de Castro e a recepción da literatura rosaliana no Xapón. Entre outros novos
proxectos de Asaka, destaca o libro Canta a Ramón Cabanillas, unha antoloxía de
Cabanillas con CD.
Rábade Villar, María do Cebreiro, “Rosalía de Castro e o problema da autotradución”,
Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, vol. 14, “Artigos”, 2011, pp. 101-108.
Estuda dende unha perspectiva crítica as implicacións do carácter bilingüe galegocastelán na obra narrativa e poética de Rosalía de Castro analizando a continuidade
entre a súa produción en ambas as linguas dende a autotradución. Comeza lembrando
que os estudos críticos separaron a súa produción narrativa da poética pese a existiren
“afinidades temáticas, ideolóxicas ou estruturais” e “literalidade dalgúns dos motivos e
formas elixidos”. Atende á “autotradución” na produción rosaliana, entendida como
“trasvase intratextual, onde se pon en xogo non só a mudanza de idioma, senón tamén a
mudanza de xénero literario (genre) –e, eventualmente, mesmo a mudanza do xénero
sexual (gender) do enunciador”. Aclara a súa aposta polos estudos (auto)tradutivos
contemporáneos fronte á crítica xenética e outros enfoques metodolóxicos porque non
opoñen o “orixinal”, pre-literario ou texto édito á versión, literario ou texto inédito, o
que resulta útil para a análise transxenérica da produción rosaliana, “sometida a
procesos de reescritura e transferencia repertorial”. Confronta tres pasaxes narrativas e
tres poéticas para analizar a autotradución como o proceso de transdución, ao que se
refire Lubomir Dolezel, comezando por textos nos que aparece o tópico da “negra
sombra”: o poema “Cando penso que te fuches...”, pertencente a Follas Novas (1880) e
un monólogo da novela Flavio (1861), observando que a chamada “dimensión
existencial” ou “ontolóxica” xa estaba nesa novela, previa incluso a Cantares gallegos
(1863), desmontando así o prexuízo de que a “madurez’ literaria dun autor chega
unicamente nas súas últimas obras”. Demostra que dous textos referidos a Cornes, “En
Cornes”, de Follas Novas e a novela El primer loco (1881), responden á amplificación
dun fragmento respecto ao outro na que “os dous participan de mecanismos analóxicos
de creación verbal e de sentido” e que “a relación da voz autorial coa terra non obedece
sempre ao principio da identificación, senón tamén ao principio de estrañamento”.
Amplifica esta idea ao confrontar o arrinque da novela Flavio co poema “Adiós ríos,
adiós fontes”, de Cantares gallegos, observando “unha mudanza de estratexia literaria e
ideolóxica”. Conclúe que tentou amosar que na produción rosaliana “emerxen materiais
que adoitan ser trasvasados dunha lingua a outra”, se ben non pode afirmar que exista
unha “conciencia autorial tradutiva” porque non se pode acceder á intentio auctoris de
Rosalía de Castro pero si afirma que, dende a recepción, existen “tramos de
continuidade e pasaxes de comunicación estreita entre a poesía e a prosa”.
Rabuñal, Henrique, “De rúa pola rúa 26”, Casahamlet. Revista de teatro, n.º 13,
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“Teoría”, maio 2011, pp. 45-46.
Comeza apuntando que Álvaro Cunqueiro entendía a representación como o punto
terminal e neurálxico do teatro e que esta sería a “razón que mobilizaría a súa faena de
escritor teatral”. A continuación, céntrase nunha das súa pezas inconclusas, como é Rúa
26, do que se coñecen tres edicións (segue para os comentarios a realizada por Teresa
López en 2006). Indica sobre esta obra que é a suma dun “texto secundario e vintesete
réplicas, que son as proferidas polos dous protagonistas, un home branco e un home
negro. Continúa a debullar as claves da peza, entre as que sinala o de ser “unha conversa
entre seres dedicados á arte, ao coñecemento” e remata por afirmar que Rúa 26
enténdese como unha ruptura do autor con outras modalidades ensaiadas para o teatro
galego antes de 1936.
Raña, Román, “Espazos do poema de Xosé Mª Álvarez Cáccamo”, Festa da palabra
silenciada (Publicación Galega Feminista), n. 27, “Actualidade”, 2011, pp. 160-161.
Coméntase que Espazos do poema. Poética, lectura crítica e análise textual (2009), de
Xosé María Álvarez Cáccamo, é unha obra ambiciosa e precisa. Indícase que nas dúas
primeiras seccións, “Poéticas” e “Panoramas”, se parte da abstracción conceptual,
pasando pola reflexión epistemolóxica. Menciónase que, delas, a primeira é a máis
profunda e filosófica e que na segunda se realiza unha maior aproximación ao obxecto
de estudo. Destácase que a terceira sección, “Lecturas”, acolle comentarios
pormenorizados da produción poética dos autores galegos considerados clásicos
contemporáneos e que a derradeira, “Comentarios”, analiza en profundidade diversos
poemas dos poetas mencionados no apartado anterior.
Regueira, Belén, “Alén do mar e de Balbino”, Raigame. Revista de arte, cultura e
tradicións populares, n.º 35, novembro 2011, pp. 91-93.
Considérase que Memorias dun neno labrego escureceu o resto da obra literaria de Xosé
Neira Vilas e tamén o seu labor de cronista da diáspora: os artigos recollidos en
Memoria da emigración e Crónicas galegas de América, os estudos sobre a presenza
galega en Cuba e Galegos no Golfo de México, Premio da Crítica Galega. Desta última
indícase que se trata dun conxunto de retratos proletarios de homes cunha dimensión
moral moi explícita. Saliéntase que se afirma a súa dignidade e se combate o estereotipo
do emigrante abaixado e servil. Coméntase que ten como pano de fondo boa parte da
historia contemporánea e que tamén se pode ler como relato de aventuras.
Regueira, Mario, “Salvaterra, o festival da diversidade”, Tempos Novos, n.º 173, “todo
é peixe”, “Crónica”, outubro 2011, pp. 8-10.
Fala do evento poético “máis importante do país”, que se celebra en Salvaterra do Miño
e que se caracteriza por ser unha zona fronteiriza. Indica que este festival se define
tamén por levar non só figuras da poesía galega, senón representantes da lusofonía e por
non discriminar a poesía galega escrita en norma ortográfica distinta á oficial. Alén diso
sinala que, máis alá da “adscrición ideolóxico do evento coa esquerda política”, hai
unha vontade constante de convertelo en elemento de intervención social. Para rematar,
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comenta como se desenvolveu este último ano, dedicado á loita feminista e á igualdade
de xéneros, dos que sinala algunhas persoas que alí se congregaron para participar como
Ana Romaní, María Rosendo ou Andrea Nunes.
Rei, Ana Lía e Fernando Diego Rodríguez, “Alfar. Rexionalismo e vangardas entre
Galicia e o Plata”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 191, Tomo XLIX,
“Comunicación e artes plásticas”, xullo, agosto e setembro 2011, pp. 132-139.
Logo de dar conta da chegada das vangardas europeas a Madrid, coméntase que a
revista Alfar foi o último e máis acabado exemplo do ultraísmo. Indícase que a súa
historia comeza en 1920 na Coruña co formato dun Boletín de Casa América-Galicia e
que a súa andaina se estenderá en Galicia até 1929 e en Montevideo até 1954. Faise
referencia ao cambio de nome: Revista de Casa América Galicia, en 1922, e Alfar, en
1923. Destácase que Galicia presentaba naquela época as condicións apropiadas para o
desenvolvemento deste tipo de iniciativais editoriais, constituíndo un exemplo do afán
modernizador da alta burguesía galega, con especial vinculación co mundo comercial
hispanoamericano. Asemade, sinálase que a revista inscríbese no movemento de
renovación estética vinculado co nacionalismo cultural e político galego e menciónase
que o seu director, Julio Casal, reuniu ao seu redor un amplo abano de colaboradores e
que as vangardas da plástica marcaron a publicación dende os seus inicios. Saliéntase
que a revista contou cun núcleo fundamental de intelectuais, poetas e artistas plásticos
galegos que afirmaban o sentido que lle pretendían dar á súa produción: atención ás
estéticas madrileñas, barcelonesas e transpirenaicas, construíndo ao mesmo tempo un
nacionalismo cultural de vangarda. Finalmente, faise mención dos contactos entre Alfar
e as novas letras latinoamericanas
Requeixo, Armando, “Subindo a aposta”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 18,
“proPostas”, verán 2011, p. 6.
Sinala da proposta narrativa de Juan Tallón A pregunta perfecta (O caso Aira-Bolaño)
(2010) que é unha historia da especulación sobre unha posíbel ucronía, na que se conta
o “imposible encontro” de César Aira e Roberto Bolaño. Destaca do volume as
referencias metaliterarias e a análise inquiridora sobre o feito ficcional, facendo especial
fincapé no que chama “a mostra subxénerica”. Conclúe manifestando que é un artefacto
literario “no seu máis pleno sentido”.
Reyna Muniain, Facundo, “Un soño de liberdade”, Grial. Revista galega de cultura,
n.º 190, Tomo XLIX, “O espello das letras”, abril, maio e xuño 2011, pp. 111-112.
Presenta o último poemario de X.H. Rivadulla Corcón, Os papeis do vagabundo (2010),
como unha obra que “combina un conto cunha serie de poemas”. Ademais de se referir
ao propio argumento, parécelle que os elementos que constrúen a historia son
románticos e tráxicos ao mesmo tempo. Define o estilo como sinxelo e “sen artificios” e
que a síntese é o seu principal eixe. Por outro lado, alén de sinalar as dúas temáticas do
poemario (o mundo mariñeiro galego e a errancia), observa unha lectura innovadora da
memoria histórica, ofrecendo unha mensaxe libertaria.
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Ribeiro, Emilio, “Unha biografía inédita de Fermín Bouza Brey”, Auria, n.º 171,
“Documentos”, xullo 2011, pp. 38-39.
Apúntanse e descríbense algúns datos que ficaban escuros na biografía de Fermín
Bouza Brei como a de xuíz e maxistrado en Vielha ou a de maxistrado da Audiencia
Territorial de Oviedo.
Rivas, Manuel, “A boca da terra”, A Xanela.Revista cultural das Mariñas, n.º 32,
“Creación”, outono 2011, p. 3.
Nesta sección fixa reprodúcese un poema de Manuel Rivas intitulado “A boca da terra”
e dedicado “Aos mártires da liberdade, nas foxas comúns de Aranga”.
Riveiro Grandoso, Javier, “Crímenes y humor en las novelas de Domingo Villar”,
Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, vol. 14, “Artigos”, 2011, pp. 109-116.
Trata de amosar a relevancia do humor na produción de Domingo Villar, a partir da
análise dalgunhas situacións das novelas Ollos de auga (2006) e A praia dos afogados
(2009), coa finalidade de atopar os elementos humorísticos que emprega e o fin que
persegue. Comeza lembrando a polémica xurdida na crítica galega con motivo da
concesión do Premio Xerais de Novela a Crime en Compostela (1984), antes de resaltar
a boa aceptación dos lectores e críticos das dúas novelas que analiza. Destaca delas a
suma da intriga do xénero negro coa “descripción del ambiente y el paisaje gallegos y el
hilarante humor”, o comportamento das persoas e a parella de investigadores. Salienta a
súa diferenza de caracteres que se suaviza a través do humor, presente ademais na súa
procedencia, que determina os seus trazos sociolóxicos e que converten a Estévez no
“centro de la hilaridad de las obras ya que aparece como un personaje inadaptado, y
despierta cierta compasión”. Apunta que mentres en Ollos de auga a comicidade se
centra na ambigüidade galega, en A praia dos afogados faino nas “supersticiones de los
habitantes de Panxón” . Conclúe que, á luz da diferenciación do cómico que fai Marcial
Morera ao estudar o humor en Unamuno e en Cervantes, Domingo Villar se asemella ao
humor cervantino ao mostrar “el lado divertido o alegre de las cosas, din malicia”, coa
intención de divertir ao lector e de rebaixar a tensión da novela policial. Salienta que o
autor “asume los estereotipos ligados a Galicia, y lejos de criticarlos, los defiende como
parte de la composición de sus personajes”.
Rivero Grandoso, Javier, “Rivas, Manuel (2010): Todo é silencio”, Madrygal. Revista
de Estudios Gallegos, vol. 14, “Recensións”, 2011, pp. 228-229.
Comeza lembrando que a novela Todo é silencio (2010) apareceu ao mesmo tempo en
galego, publicada por Edicións Xerais de Galicia e con ilustracións de Miguelanxo
Prado, e en castelán, por Alfaguara Editorial con fotografía de Xosé Abad. Indica que
presenta a mudanza do contrabando nas costas galegas a redes especializadas, e que a
primeira parte non se axusta ao xénero negro até que o desenvolvemento da segunda
parte contextualiza con esa primeira, feito que aproveitaron as editoriais porque na
actualidade “el número de ventas de las novelas criminales se mantiene muy alto”.
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Sintetiza o argumento e indica que ambas as dúas editoriais optasen por ilustrar na
cuberta o mesmo momento da historia. Valora a capacidade de Manuel Rivas á hora de
configurar os protagonistas xa que achega verosimilitude á obra, o que exemplifica ao
perfilar o protagonismo de Mariscal e a confección dos tres nenos protagonistas e do
triángulo amoroso formado por Fins Malpica, Leda e Brinco. Apunta que Rivas saca á
luz a “trascendencia de unas operaciones ilícitas tradicionalmemte silenciadas”. Valora
así mesmo que Rivas cree personaxes paradigmáticos como Chelín e o seu acerto na
tipoloxía do narrador de cada capítulo. Conclúe afirmando que Manuel Rivas demostra
con Todo o silencio que non só é “uno de los principales y más conocidos autores
gallegos actuales” senón tamén “una de las voces imprescindibles de la narrativa actual
española”.
Riveiro Tobío, Elvira, “Carta dunha descoñecida”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 17,
“próLogo”, inverno 2011, p. 29.
Reprodúcese un texto de Elvira Riveiro Tobío (Cerponzóns, 1971) intitulado “Carta
dunha descoñecida” no que reflexiona sobre cuestións varias, acompañado das
ilustracións de Sole Rei.
Rodríguez, Gabriela, “Aos que chegan”, A Xanela. Revista cultural das Mariñas, n.º
32, “Creación”, outono 2011, p. 4.
Nesta sección fixa reprodúcese un poema de Gabriela Rodríguez intitulado “Aos que
chegan”, acompañado dunha dedicatoria: “Para Valeria e Inés, e para as alumnas e
alumnos do CEIP Vales Villamarín que inspiraron parte deste poema” e dunha
ilustración de Olaia.
Rodríguez Fer, Claudio, “Valente dende as cartas de alén”, Moenia. Revista Lucense
de Lingüística& Literatura, n.º 16 (2010), “Abrindo arquivos”, 2011, pp. 125-131.
Inicia o estudo lembrando como e cando naceu o seu interese pola obra de José Ángel
Valente, e o primeiro traballo que publicou sobre Sete cántigas de alén (1981), xerme
da súa relación epistolar, telefónica e persoal co poeta ourensán até a súa morte.
Reproduce fragmentos desta carta e doutras que lle seguiron, vinculadas á publicación
de poemarios de Valente ou de estudos de Claudio Rodríguez Fer sobre a súa poesía, e
das edicións bilingües da súa poesía galega completa, Cantigas do alén, que lle
encargou o propio Valente. Lembra ademais numerosos traballos que publicou movido
pola súa propia iniciativa nos anos noventa, e doutros que lle solicitou Valente, xunto a
datos e obras de Galicia, incluídas as de Rodríguez Fer e da súa compañeira Carmen
Blanco. Salienta algúns autores galegos que foron obxecto de interese por parte de
Valente, caso de Luís Pimentel e Rosalía de Castro. Rememora o seu nomeamento
como Doutor Honoris Causa pola universidade de Santiago de Compostela onde actuou
como padriño, a doazón do seu arquivo e biblioteca persoal a esta universidade e
algunhas das iniciativas emprendidas dende a Cátedra José Ángel Valente de Poesía e
Estética, sendo el secretario e actualmente director. Detalla como se realizou a
entrevista vital que publicou en dúas entregas na revista Moenia e algúns fragmentos en
xornais galegos e de fóra de Galicia, se ben puntualiza que gran parte permanece aínda
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inédita. Destaca que “Galicia foi sen dúbida o alén que nos uniu” e remata o estudo
reproducindo un poema intitulado “Nostalxia de nós”, que creou a partir dunha
expresión que lles dixo Valente a el e á súa compañeira a derradeira vez que se viron na
súa casa de Almería.
Rodríguez González, Olivia, “Conversa con María Jesús Martínez-Risco, filla de
Vicente Risco”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, vol. 14, “Crónica”, 2011, pp.
163-175.
Comeza presentando á terceira filla de Vicente Risco e indicando que a conversa
iniciada na Coruña en 2010 se pechou en 2011 en Granada, onde vive dende hai máis de
trinta anos María Jesús Martínez-Risco. Nesta “historia de vida” lembra a casa familiar
en Ourense, onde facían “simulacros de ataques aéreos” durante a Guerra Civil española
e os rezos e choros de súa nai pola xente que levaban aos “paseos” ou “claudias”,
ademais das visitas que facía aos presos. Recorda a seu irmán Antón e súa irmá Cruz, a
seu pai redactando artigos para La Región e dando aulas de Historia na Escuela Normal
de Ourense, e os faladoiros na casa con Xocas, Ramón Otero Pedrayo, Florentino López
Cuevillas e Xesús Taboada Chivite. Recolle que Risco gustaba da axuda da súa muller
no seu traballo e que foi ela quen mecanografou a tradución que fixo de La familia de
Pascual Duarte, de Camilo José Cela. Achega información sobre o lugar onde se
celebraban os faladoiros do coñecido como café Voltaire, sobre os estudos que cursaron
os fillos de Risco, sobre as vacacións de verán na vila ourensá de Castro Caldelas, sobre
a estadía de Risco en Madrid ao gañar a cátedra de Paidoloxía e Organización Escolar,
sobre as visitas de Risco a Madrid e Barcelona, sobre os seus estudos universitarios en
Madrid e non en Santiago de Compostela acompañada por seu pai, sobre a relación
entre o seu marido e seu pai, sobre o sacrificio que lle supuxo a Risco queimar papeis e
libros esotéricos e renunciar ao pasado, e sobre a intensa actividade que mantivo Risco
até a súa morte. Pechan a conversa abordando o seu pasamento.
Rodríguez Pérez, José Ricardo, “Los de Maside silleiros... y poetas”, Auria, n.º 168,
“Literatura”, abril 2011, pp. 48-49.
Faise unha pequena achega á vida e obra de cinco poetas naturais do concello ourensá
de Maside: Manuel Lois Vázquez (1868-1899), Epifanio Ferreiro Monterrubio (18841964), Francisco Luis Bernárdez Martínez (1900-1978), Víctor Campio Pereira (1928) e
mais Cesáreo Sánchez Iglesias (1951).
Rodríguez Sánchez, Francisco, “Follas novas, a magnitude dun clásico”, Revista de
estudos rosalianos, n.º 4, “Estudos”, 2011, pp. 183-200.
Parte este estudo da idea de que a obra de Rosalía de Castro non foi o suficientemente
valorada debido á súa pertenza a unha literatura dunha nación sen Estado, marxinal e
periférica e salienta que só nos últimos tempos é que a crítica está logrando un
“coñecemento verdadeiro, entrando a fondo na súa experiencia poética e narrativa,
explicando a real casualidade da súa obra, a súa orixinalidade e vixencia”. Subliña as
análises realizadas polo profesor Ricardo Carvalho Calero en relación á figura e á obra
de Rosalía de Castro e realiza un percorrido polas contribucións de diferentes
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intelectuais ao redor desta cuestión. A seguir, céntrase na crítica e na análise do libro
Follas novas e expón que é importante ler e valorar esta obra no seu conxunto, como
unha cosmovisión que versa sobre a condición humana.
Rodríguez Santamaría, Xoán Pastor, “Xosé Agrelo Hermo: Vida e Obra (Relatorio
das Xornadas de Historia de Noia. 2011)”, Barbantia. Anuario de Estudos do Barbanza,
n.º 7, “Actas da VI semana da Historia de Noia”, 2011, pp. 83-95.
Dáse conta da homenaxe a Xosé Agrelo Hermo pola súa traxectoria profesional en
diferentes disciplinas literarias. Como home de teatro, destácase o seu papel de creador,
director, autor e estudoso, facendo un percorrido pola evolución do intelectual noiés, así
como o carácter crítico e o profundo contido social das súas obras. Como investigador,
ensaísta e divulgador, relátase os estudos sobre Noia e o Barbanza, as publicacións
sobre Avilés de Taramancos, biografías e o ensino sobre a historia do papado. Da súa
faceta como narrador descríbense as obras O espantapaxaros, Os sete coitelos e A folla
de ruta, de contido crítico, con fortes trazos identitarios e cunha pincelada
autobiográfica. En canto ao seu labor como poeta, destácase a obra homenaxe a María
Mariño; como orador, a importancia da palabra como mestre, actor, combatente político
e divulgador actual. Resalta, así mesmo, a súa valentía como editor e a iniciativa para a
creación do Premio de Historia Medieval.
Rozados Lorenzo, Lara, “Xogo de espellos”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 17,
“proPostas”, inverno 2011, p. 12.
Coméntase a tradución ao galego, a cargo de Inma López Silva, das pezas As criadas e
O balcón (2010), de Jean Genet. Indícase que ambas as dúas son mostra da formulación
proposta polo autor do teatro como xogo de sombras e que se presenta o teatro dentro
do teatro como introdución no paradoxo lóxico que fai de dúas premisas falsas unha
conclusión verdadeira. Sinálase que os personaxes teñen significados duais e que cada
suxeito precisa do seu contrario absoluto para crear complexas relacións de
dependencia. Saliéntase que non hai personaxes, senón arquetipos e que Genet sacraliza
a marxinalidade e o mal, porque del sae a verdade e que nas dúas pezas chega a catarse
a través dun sacrificio ritual, “da morte dunha ‘imaxe’ transmutada”.
Rúa Souto, Ana María, “Rosalía de Castro: Pensadora galega”, Terra e tempo. Revista
galega de pensamento nacionalista, “Cultura”, n.os 155-156-157-158 (xullo 2010-xuño
2011), 14 abril 2011, pp. 74-96.
Comeza definindo a Rosalía de Castro coa tautoloxía muller, galega e pensadora que
unía o seu pensar e sentir nun pensamento íntegro, nun binomio obxectividadesubxectividade que está presente en toda a súa produción. Considera que este
pensamento duplo ten como obxectivo a emancipación da humanidade, por medio de
revelar e exteriorizar o conflito social coa finalidade de “coadxuvar á necesidade
mudanza social”. Afirma que Rosalía foi unha “grande pensadora ou filósofa social”,
precursora de análises propias sobre categorías sociolóxicas como o “feito social,
solidariedade mecánica, solidariedade orgánica, a división social do traballo” que
teorizou anos despois Émile Durkheim e mesmo sobre as súas ideas respecto á loucura e
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o suicidio. Apunta que coa súa produción Rosalía procuraba evidenciar o feito social
dende unha escrita afincada “na realidade pura e dura”. Refire que como precursora da
socioloxía, a autora de Padrón percibiu Galicia como “suma de feitos sociais conflitivos
que cumpría pór de manifesto, co obxectivo de buscar a súa redención”. Recolle
exemplos da produción rosaliana para ilustrar a súa reacción ante o caos social e dar
testemuño das súas vertentes individuais e colectivas dende a posición do devir
histórico de Galicia. Así mesmo reproduce mostras da obra rosaliana onde se amosa que
era consciente de que a condición das mulleres naquela altura era un feito social
conflitivo debido a que os feitos sociais provocaban a súa “suxeición, dependencia e
subordinación”, converténdoas en “vítimas do sistema e instrumento de perpetuación da
propia estrutura social”. Destaca a crítica rosaliana ao capitalismo e a súa aposta polo
interclasismo, e a súa condición de librepensadora, que na súa obra aparece como
atributo aplicado ás mulleres porque nelas constitúe unha premisa básica e subversiva
para lograr a emancipación propia. Conclúe insistindo na necesidade de revisitar a obra
rosaliana dende os presupostos marcados ao comezo do estudo e tendo en conta que
ademais, como muller, foi garante do “capital simbólico” familiar, segundo afirma
Pierre Bourdieu, e escritora.
Sabbá Guimarães, Newton, “Surrealismo e simbolismo nos contos de Neira Vilas”, A
Estrada. Miscelánea histórica e cultural, n.º 14, 2011, pp. 239-250.
Analízase a obra contística de Xosé Neira Vilas. Sinálase que en A muller de ferro
(1992), o autor, do que se apunta que é un dos maiores da súa xeración, leva o lectorado
a un mundo imaxinario e transcende o chamado “realismo fantástico”. Indícase que
Neira Vilas aproxima o home á máquina, ao igual que o fixera George Orwell ou H. G.
Wells, aínda que se destaca que no autor galego se trata do puro encontro do individuo
coa fantasía, o que transforma o seu conto en inimitábel. Por último, logo de facer
referencia a que todos os relatos foxen da compoñente política, coméntase que “A morte
da árbore” contén unha advertencia aos homes para que se humanicen e solidaricen,
amando a natureza e indícase que este berro “é a simbologia”, o que o achega a certos
contos de Edgar Allan Poe e Howard Phillips Lovecraft.
Salgado, Ana, “Ana Romaní: ‘Estremas fala da usurpación dos discursos, da linguaxe,
dos corpos”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 17, “proTagonista”, inverno 2011, pp. 1417.
Reprodúcese unha conversa con Ana Romaní na que se fala da elección do título do seu
último poemario, Estremas (2010); da presenza da terra e do corpo nesta obra, da
inclusión de marcas de xénero, da recepción da poesía feita por mulleres, dos seus
autores de referencia e da evolución do pensamento feminista.
Salgado, Ana, “Antón Figueroa. ‘Un grande escritor non o é unicamente por razóns
literarias”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 17, “proTagonista”, inverno 2011, pp. 26-27.
Reprodúcese unha conversa con Antón Figueroa na que se fala da súa obra Ideoloxía e
autonomía no campo literario galego (2010), do seu estudo do campo literario galego,
do peso dos estudos de Pierre Bourdieu sobre os campos sociais nos seus dous últimos
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libros, do seu interese polo estudo de tres momentos concretos da historia literaria
galega (Nós, La Noche e a Nova narrativa), da progresiva autonomía do campo literario
galego, da reflexión sobre a planificación cultural nas páxinas dedicadas ao traballo de
Francisco Fernández del Riego e, finalmente, dos aspectos aos que atendería nunha
posíbel continuación desta obra.
Salgado Viñal, Lourdes E., “Fernando Cabo Aseguinolaza, Anxo Abuín González e
César Domínguez (eds.). 2010. A Comparative History of Literatures in the Iberian
Peninsula. Volume I”, Boletín Galego de Literatura, n.º 44 (2º semestre 2010),
“Libros/Books”, 2011, pp.184-190.
Recensión do estudo A Comparative History of Literatures in the Iberian Peninsula.
Volume I, resultado do traballo de investigación do proxecto dirixido por Henry H. H.
sobre a historia comparada das literaturas en linguas europeas. Expón que esta obra está
dividida en cinco seccións, nas que se recollen artigos que atinxen ao espazo ibérico,
dende o que se examinan as diferentes concepcións do literario e as diferentes
metodoloxías históricas. Sinala que a primeira sección está coordinada por Fernando
Cabo Aseguinolaza e César Domínguez e conta con dous artigos das súas autorías sobre
o discurso na historia literaria da Península Ibérica. Indica que a segunda sección
aparece baixo a responsabilidade de Sahron Feldman e abrangue dúas subseccións sobre
as proxeccións identitarias e enclaves culturais onde se considera a Península Ibérica
como un espazo literario. Continúa analizando cada unha das seccións e comenta que a
terceira, coordinada por Ángel López García, consta de nove artigos precedidos dunha
reflexión súa sobre o multilingüismo e a literatura na Península Ibérica onde desenvolve
algunhas ideas do campo da lingüística comparativa. Sobre a cuarta sección, explica que
está dirixida por Paloma Díaz-Mas e que abrangue seis artigos introducidos pola súa
reflexión sobre a oralidade. Da quinta sección comenta que se atopa baixo a
coordinación de Fernando Gómez Redondo e que está composta de sete artigos
introducidos por dúas reflexións da súa autoría nas que trata os marcos temporais e os
sistemas (inter)-literarios e a mediación dos valores culturais nas diferentes literaturas
do marco ibérico no marco temporal do reinado de Alfonso X. Por último, considera
que observa unha “traxectoria temporal pertinente nas diferentes metodoloxías coas que
os estudosos que colaboran e fan posíbel este volume presentan as súas análises sobre a
importancia da aplicación da perspectiva comparativista ao eido literario” dende a Idade
Media até o último cuarto do século XX. Informa tamén de que este volume continúa a
serie iniciada por Henry H. H. e que constitúe a primeira parte doutro en preparación
sobre a interrelación entra a cultura popular e de masas e o repertorio literario.
Sánchez Salorio, Manuel, “Un resplandor na cerna da noite”, Revista de estudos
rosalianos, n.º 4, “O meu encontro con Rosalía”, 2011, pp. 251-255.
Fala o autor da súa vivencia como lector da obra rosaliana e as súas impresións.
Santos Puerto, José, “Acerca de la naturaleza y de la patria del Padre Sarmiento”,
Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación, n.º 14, “Estudos”, outono 2011,
pp. 125-132.
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Exponse unha serie de obxeccións e especificacións ao redor dos artigos publicados por
Xosé Luís Méndez Ferrín en Faro de Vigo sobre a orixe de Martín Sarmiento,
empregando para iso diferentes fontes de documentación que explican as dúbidas
existentes sobre a localización do nacemento deste persoeiro. Ditas obxeccións e
especificacións versan sobre os escritos publicados cos seguintes títulos: “Onde naceu
Martín Sarmiento?”, e “Sobre a patria do Grande Galego”.
Santos Rego, Miguel Anxo, “Herminio en Compostela. Pedagoxía e cordialidade”,
Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación, n.º 15, “Sobre Herminio
Barreiro”, outono 2011, pp. 75-78.
Comézase salientando a obra de Herminio Barreiro Recordar doe. Lembranzas
escolares e universitarias (1940-1965) (2008), da que se sinala que a súa cuberta ía
“directa aos miolos da conciencia”. Sinálase que se trata dunha obra intimista escrita no
solpor da vida e que recolle “primeiro a traxedia e despois a esperanza do país, a través
das circunstancias que marcan o devir socio-familiar da persoa (...)”. A continuación
realízase unha louvanza do labor de Barreiro como pedagogo.
Silveiro Fernández, Héctor M., “Morales e o rexurdimento do galego nas escolas do
Bierzo”, Xarmenta (Revista da Asociación Berciana da Lingua Xarmenta), n.º 5,
“Relatorio congreso”, outubro 2011, p. 13.
Describe como se elaborou un Caderno Escolar centrado na figura de Antonio
Fernández Morales (Astorga, 1817-Cacabelos, 1896) con fin de ser unha pequena
achega ao galego do Bierzo e mais á súa literatura en lingua galega e destinada aos
escolares bercianos que estudan galego. Comenta que nel tamén teñen cabida textos de
Rosalía, Curros e Pondal e mais que a primeira parte deste traballo, titulado Caderno
Escolar sobre Morales e o Rexurdimento do galego no Bierzo se apresentou en maio de
2011.
Solleiros, Xoaquín, “Ano Cunqueiro”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 189, Tomo
XLIX, “O rego da cultura”, xaneiro, febreiro e marzo 2011, p. 8.
Dá conta da celebración do programa “2011, Ano Cunqueiro”, organizado polo
Consello da Cultura Galega, a Concellaría de Cultura, a Real Academia Galega, as
universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo e os concellos de Vigo e
Mondoñedo. Indica asemade a celebración en Vigo, Santiago e A Coruña do congreso
internacional “Mil e un Cunqueiros” e destaca a participación nel dos investigadores
Anxo Tarrío, Thomas Harrington, John Rutherford, Jordi Gracia e Alberto Moreiras.
Sotelo, Vanesa e Casilda García, “Xan Cejudo. Actor e director teatral. ‘Horrorízame a
palabra rigor no teatro”, Revista Galega de Teatro, n.º 66, “Entrevistas”, primavera
2011, pp. 77-79.
Realízase un percorrido pola traxectoria profesional de Xan Cejudo con motivo da
concesión do Premio de Honra Marisa Soto da Asociación de Actores e Actrices de
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Galicia. Saliéntase que é unha das figuras ineludíbeis na historia do teatro galego dos
últimos trinta anos e que recibiu premios como o María Casares ou o Maruxa
Villanueva. Indícase que participou no primeiro proxecto do Centro Dramático Galego e
que traballou con compañías como Teatro do Morcego ou Matarile. Coméntase que
Cejudo insiste, como Bertolt Brecht, en que o teatro debe ser divertido. Faise un repaso
polos seus traballos máis destacados e dáse conta dos seus inicios da man de Manuel
Lourenzo.
Soto, Carme, “Prisciliano na cultura galega. Un símbolo necesario”, Encrucillada.
Revista galega de pensamento cristián, n.º 171, “Recensións”, xaneiro-febreiro 2011,
pp. 111-113.
Ofrécese unha recensión da obra Prisciliano na cultura galega. Un símbolo necesario,
de Victorino Pérez Prieto, que afonda sobre a figura de Prisciliano, non só por recuperar
un personaxe senlleiro do critianismo antigo senón tamén pola importancia que ten para
a historia e a identidade galegas. Destácase que nesta publicación o autor foi quen de
artellar a historia e o mito coma dúas realidades que poden ofrecer significados e axudar
a recuperar o pasado. Coméntase que, deste xeito, respóstase á pregunta de quen é
Prisciliano e reivindícase a necesidade de recuperar a súa figura e a súa memoria, algo
que podería revitalizar a identidade galega. Indícase que a obra tamén fai un percorrido
pola cultura e a espiritualidade da Galicia dos séculos IV e V e nel aparecerán figuras
como Exeria ou Baquiario. Finalmente, faise referencia a que nos seguintes capítulos se
sintetiza a pegada do priscilianismo até a actualidade, o que fixo da súa figura todo un
símbolo e coméntanse as verbas de Vicente Risco,quen afirmaba que o misterio de
Prisciliano é tan grande e tan profundo que pode que nunca se chegue a descubrilo.
Sumai, Anxos, “A cidade sen roupa ao sol de Marga do Val”, Festa da palabra
silenciada (Publicación Galega Feminista), n.º 27, “Actualidade”, 2011, pp. 149-151.
Reprodúcese a presentación da obra A cidade sen roupa ao sol (2010), de Marga do
Val, na Feira do Libro 2011 de Santiago de Compostela. Realízase unha interpretación
persoal desta obra que arranca coas sensacións que lle provoca á articulista o título
escollido, isto é, a frescura das palabras que non hai que calar e, así, interprétase a roupa
como metáfora das palabras “bonitas” que se deben pór en valor. Coméntase que a voz
poética se autobiografía e reflicte unha educación sentimental a partires da infancia,
ademais do amor, o desexo, a descuberta da liberdade. Saliéntase que estes poemas
falan tamén do exilio e da emigración. Finalmente, ponse de relevo que nesta obra
mesmo as dedicatorias son importantes e que está atravesada por reivindicacións da
identidade persoal e colectiva, a patria e a lingua e a necesidade de continuar cruzando
fronteiras.
Tallón, Juan, “Juan Tallón por Juan Tallón, na procura da ‘pregunta perfecta”, Auria,
n.º 166, “Literatura”, febreiro 2011, pp. 44-45.
Reprodúcese unha conversa con Juan Tallón na que se tratan asuntos como a súa
concepción de novela, o argumento da súa obra A pregunta perfecta (o caso Aira-
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Bolaño) (2010) ou a finalidade da inclusión dun diario do relato e as razóns polas que
escribe.
Tarrío Varela, Anxo, “Peripecia (parcial) do ‘Chamamento’ de Novoneyra”, Boletín
Galego de Literatura, n.º 44 (2º semestre 2010), “Notas/Notes”, 2011, pp. 131-143.
O autor fai unha prospección acerca das “peripecias” do poema de Uxío Novoneyra
(Parada de Moreda, 1930-Santiago de Compostela, 1999) titulado xenericamente “O
Chamamento”, do que apareceron varias versións, todas diferentes, até o punto de non
se saber con certeza cal puido ser a orixinaria, feito este que leva a Anxo Tarrío Varela a
propoñer como texto máis autorizado para unha posíbel edición crítica o orixinal
mecanografado, do que se ofrece unha reprodución fotografada seguida da
correspondente transcrición, que conserva nos seus arquivos a familia García-Sabell
Tormo, a cuxo pé deixou escrito o poeta de propia man que se trata da “versión
definitiva do Chamamento”.
Tinnell, Roger, “Correspondencia conservada de Eduardo Blanco-Amor a Federico
García Lorca”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, vol. 14, “Artigos”, 2011, pp.
117-124.
Presenta por vez primeira, de forma completa e con notas explicativas, tres cartas, dúas
tarxetas postais e unha tarxeta de visita enviadas por Eduardo Blanco-Amor a Federico
García Lorca. Comeza indicando que as cinco misivas, mandadas entre 1934 e 1935, se
atopan na Fundación Federico García Lorca, e que só viran a luz fragmentariamente.
Achega unhas breves notas biográficas de Blanco-Amor, considera que ambos se
deberon coñecer en 1933 e dá conta das viaxes do escritor ourensán a Granada, antes de
reproducir esa correspondencia.
Tizón, Víctor, “Power”, A Xanela. Revista cultural das Mariñas, n.º 32, “Creación”,
outono 2011, p. 8.
Nesta sección fixa acóllese a tira de banda deseñada “Power”, de Víctor Tizón.
Tomé Rosales, Ángeles, “Haywood, Eliza (2010): A dama solitaria & Fantomina”,
Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, vol. 14, “Recensións”, 2011, pp. 218-219.
Explica quen edita a colección “As Letras das Mulleres” e quen se encarga das
introducións ao volume décimo terceiro, A dama solitaria&Fantomina, resaltando que
A dama solitaria é “a primeira tradución a unha lingua peninsular” da obra orixinal
inglesa. Analiza detidamente cada parte do volume, incluídas as presentacións iniciais, e
dedícalle grande atención ás cinco partes da introdución de Jorge Figueroa Dorrego,
aínda que sen aludir aos textos vertidos. Remata cunha gabanza ao labor como tradutor
de Mª Fe González Fernández porque soubo “trasladar o espíritu, a intencionalidade e a
significación das dúas obras empregando a lingua galega de comezos do s. XXI”.
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Torres Queiruga, Andrés, “O libro da vaca. Monografía etnolingüística do gando
vacún. Pedro Benavente Jareño-Xesús Ferro Ruibal, Xunta de Galicia, Santiago 2010,
1637 páxinas”, Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián, n.º 174,
“Recensións”, setembro-outubro 2011, pp. 117-118.
Coméntase que O libro da vaca. Monografía etnolingüística do gando vacún (2010), de
Pedro Benavente Jareño-Xesús Ferro Ruibal, é un “monumento literalmente
monumental” tanto pola súa extensión como polo seu contido. Saliéntase o rigor na
exposición, a precisión metodolóxica e o traballo de pescuda. Indícase que ofrece datos
e paisaxes, curiosidades filolóxicas e biolóxicas, saberes folclóricos, cultura popular e
antoloxía literaria. Finalmente convídase á lectura desta obra “que non decepcionará a
ninguén”.
Torres Regueiro, Xesús, “A estrea na Galiza de Os vellos non deben de namorarse”,
Anuario Brigantino 2010, n.º 33, “Arte, Literatura, Antropoloxía...”, xullo 2011, pp.
423-440.
Repara na estrea en Galicia da obra Os vellos non deben de namorarse, de Alfonso
Daniel Rodríguez Castelao, vinte anos dende a súa estrea na Arxentina. Destaca a estrea
que tivo lugar un vinte e cinco de xullo en Santiago de Compostela, ao aire libre, na
praza da Quintana. E tamén, a que se deu na Coruña un mes despois, o catorce de
agosto, e tamén ao aire libre. Debulla de cada unha delas, o que chama “Prolegómenos”,
ademais de dar noticia dos grupos de teatros que a levaron a escena, os seus directores,
así como a maneira na que ambas estreas foron recibidas pola crítica na prensa da
época.
Trigo, Susana, “Labor de Patchwork en ‘A cidade sen roupa ao sol”, A Trabe de Ouro.
Publicación galega de pensamento crítico, n.º 88, tomo III, ano XXII, “Publicacións”,
outubro-novembro-decembro 2011, pp. 133-137.
En primeira persoa, e dirixíndose directamente a Marga do Val, a quen considera unha
amiga, fala do libro de poesía desta última: A cidade sen roupa ao sol (2010), tradución
do alemán ao galego dunha obra de Herta Müller. Relata como foi tomando forma a
tradución, e alude ás conversas que tivera sobre ela con Marga a medida que avanzaba o
proceso. Organiza todo en sete pasos de diversas cores como se fose un patchwork.
Val, Marga do, “Valentín Arias, mestre amigo, bo e xeneroso”, Festa da palabra
silenciada (Publicación Galega Feminista), n.º 27, “Actualidade”, 2011, pp. 56-57.
Con motivo do pasamento de Valentín Arias (1934-2011), realízase un percorrido pola
súa traxectoria persoal e profesional. Destácase o seu labor na Fundación Penzol e nas
editoriais Galaxia e Xerais. Dáse conta das súas traducións ao galego de obras de Jules
Verne, Gianni Rodari, Antoine de Saint-Exupéry, Jean-Marie Gustave Le Clézio,
Marguerite Duras, Denis Diderot, Oscar Wilde, Daniel Defoe, Albert Camus ou
Bernardo Atxaga. Asemade, faise referencia á súa coordinación do equipo de tradución
do Quixote e ao recoñecemento do seu labor cos premios de tradución Ramón
Cabanillas (1989) e Plácido Castro (2001) e coa homenaxe no Día da Tradución (2008).
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Val, Marga do, “Palabras dende Gres. Palabras de pantrigo e aceiro”, Raigame. Revista
de arte, cultura e tradicións populares, n.º 35, novembro 2011, pp. 95-97.
Realízase un repaso pola biografía de Xosé Neira Vilas a partir de diferentes vocábulos,
entre os que se destacan, mediante o emprego de letras maiúsculas, “sempre Gres”,
“sempre Anisia” e “sempre en Galiza”.
Valado, Liliana, “The Poetry and Prose of Rosalía de Castro”, Revista de estudos
rosalianos, n.º 4, “Reseñas”, 2011, pp. 297-308.
Recensión da obra The Poetry and Prose of Rosalía de Castro. A Bilingual Facing Page
Edition, da autoría de J. P. Dever, A. Dever e R. Castro, editada por The Edwin Mellen
Press, de Lewison (New York) e cun prólogo de M. A. Arenas. Comeza cunha cita de
Xosé Luís Méndez Ferrín en La Voz de Galicia, na que expresa: “A Rosalía
encantaríalle Pereiro”. Valado expón aquí que a obra The Poetry and Prose of Rosalía
de Castro consiste nunha edición bilingüe castelán/galego-inglés do orixinal Rosalía de
Castro. Obras completas de 1993 con edición de Marina Mayoral. Céntrase na
valoración da tradución ao inglés como ferramenta de actualización da obra rosaliana e
de estabelecemento do canon.
Valcárcel, Marcos, “A memoria de Alberto Vilanova xa está na rede”, Auria, n.º 171,
“Ourensanos”, xullo 2011, pp. 30-32.
Dáse conta da creación dunha páxina en liña sobre a figura de Alberto Vilanova, na que
se poden visitar os apartados correspondentes á súa biografía, entrevistas, galería,
novas, publicacións e artigos do intelectual ou que falen del. Finalmente, reprodúcese
un texto de Marcos Valcárcel no que se dá conta de xeito sucinto da biografía de
Vilanova, na que se destacan os seus estudos Vida y obra de Manuel Curros Enríquez
(1953) e La galleguidad del Padre Feijóo (1965), así como as achegas sobre a Historia
de Galicia de Manuel Murguía ou as colaboracións en diversos medios da emigración,
como Vieiros ou Galicia Emigrante, ou en diferentes tomos da Gran Enciclopedia
Gallega.
Vales Vía, José-Domingo, “Juegos Florales de Galicia (II)”, Anuario Brigantino 2010,
n.º 33, “Arte, Literatura, Antropoloxía...”, xullo 2011, pp. 393-414.
Segunda parte do traballo que trata os distintos certames celebrados co gallo das
convocatorias de Juegos Florales en Galicia, especialmente, daqueles celebrados na
comarca do Mandeo. Sinálase que estes tiveron lugar nos anos 1886, 1887 e 1901,
coincidindo coas festas patronais. Debúllanse cada un deles e destácase o seguimento
que fixo a prensa da época a estes Xogos Florais, ofrecendo datos sobre a información
que deles se deu na prensa da época (La Voz de Galicia, El Progreso...), onde ademais
deron conta dos programas, bases e condicións para participar, pregos, galardóns etc.
Por último, comenta outros concursos similares que tiveron lugar ao longo do
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Rexurdimento, co fin de corrixir a idea de certos “autores obsesionados” en difundir que
os Xogos Florais de Tui foron os “únicos totalmente en gallego”.
Vaz, Jorge, “Un silencio fornecido de verbas”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 189,
Tomo XLIX, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2011, pp. 85-87.
Trata a novela de Manuel Rivas, Todo é silencio, saída ao prelo en Edicións Xerais en
2010. Tras sinalar a importancia das verbas do comezo, comenta a similitude do
argumento co das novelas de intriga policial. Describe a seguir a trama da novela e
comenta a liña temática que a vai fiando. Salienta o espazo no que transcorre a acción e
remata cunha referencia aos segredos que agochan certos personaxes.
Vázquez, Pura, “Chuvia”, Auria, n.º 166, “Literatura”, febreiro 2011, p. 49.
Acóllese o poema “Chuvia”, de Se digo Ourense (1994), de Pura Vázquez.
Vázquez, Pura, “Se digo Ourense”, Auria, n.º 167, “Literatura”, “Poemas de Auria”,
marzo 2011, p. 45.
Acóllese o poema “Esa que vive en min. Que en nós pervive”, de Se digo Ourense
(1994), de Pura Vázquez.
Vázquez-Monxardín, Alfonso, “Marcos Valcárcel, in memoriam”, Tempos Novos, n.º
164, “As claves”, “Obituario”, xaneiro 2011, pp. 64-65.
Dáse conta do falecemento de Marcos Valcárcel e realízase unha análise da traxectoria
deste e coméntase que se lle organizaron diversas homenaxes, entre elas unha xuntanza
en 2008 co gallo da publicación do seu libro Historia de Ourense. Saliéntase que o
banquete histórico ourensán que se semella ao celebrado en honra a Ramón Otero
Pedrayo en 1930 ou a Celso Emilio Ferreiro en 1966. considérase que o autor ben
merecía que se lle renderan diversas homenaxes como a obtención da Medalla Castelao,
a medalla de ouro do Liceo ou o Premio Otero Pedrayo das Deputacións. Finalmente
destácase que é o exemplo e o camiño a seguir.
Vázquez-Monxardín, Afonso, “As catro vidas de Neira Vilas”, Raigame. Revista de
arte, cultura e tradicións populares, n.º 35, novembro 2011, pp. 19-25.
Realízase un repaso pola vida e obra de Xosé Neira Vilas, dividíndoas en catro etapas:
“A aldea da Galicia tradicional (1928-1949)”, “Bos Aires, mundo urbano e Galicia
consciente (1949-1961)”, “Compromiso coa revolución e traballo por Galicia (19611992)”, “Vinte anos retornando 1972-1992” e “De novo en Gres, 1992”.
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Vázquez Pardo, Manuel, “Cen anos e lugares na obra de Luís Seoane en
Novacaixagalicia. Exposición en Lugo”, Lvcensia. Miscelánea de cultura e
investigación, n.º 42, Vol. XXI, “Comentarios”, 2011, pp. 161-168.
Dá conta da inauguración da exposición dedicada a Luís Seoane para conmemorar os
cen anos do seu nacemento, “Cen por cen Seoane: 100 anos, 100 lugares”, que se pode
visitar en Lugo, logo da súa acollida na Coruña. Ademais de dar información concreta
de elementos visíbeis na exposición, indica que se distribúe en seis amplos conxuntos
(lugares xeográficos, persoas, acción intelectual, entidades, ideas e creación plástica).
Cara ao final, ofrece datos da súa biografía e da súa obra e repara na etapa luguesa de
Seoane, como é a súa colaboración na revista Yunque, para os que fixo ilustracións e
textos.
Veiga Rilo, Elena, “Galicia Caníbal”, A Xanela. Revista cultural das Mariñas, n.º 32,
“Creación”, outono 2011, p. 7.
Nesta sección fixa reprodúcese un relato de Elena Veiga Rilo intitulado “Galicia
Caníbal”, acompañado dunha ilustración de Olaia.
Vidal Collazo, Marisa, “Anido, Iria; Eguía, Xan, Cambio de estrela”, Encrucillada.
Revista galega de pensamento cristián, n.º 173, “Libros chegados”, maio-xuño 2011, p.
117.
Coméntase que Cambio de estrela é un poemario escrito a catro mans e que Xan Eguía
realza coas súas ilustracións a expresión poética intimista de Iria Anido. Finalmente,
recoméndase a súa lectura.
Vieites, Manuel F., “Exhibición teatral e creación de públicos. Pautas de intervención
sociocultural”, Revista Galega de Teatro, n.º 68, “Temas”, outono 2011, pp. 43-48.
Reflexiónase sobre o espectador, partindo das achegas da Teoría Xeral de Sistemas que
Manuel Fernández Vieites aplica ao sistema teatral galego e posicionándose dende unha
perspectiva sistémica e sociocrítica. Sinálase que o público depende da función que
desempeñe, polo que, se este cumpre o seu cometido plenamente, haberá público e que
en lugares como Galicia isto remata sendo unha utopía por falta de políticas públicas ou
semipúblicas de fomento da educación e da cultura. Saliéntase que os teatros en Galicia
non son, en xeral, espazos de creación nin exhibición e coméntase que un espectáculo
debe permanecer o suficiente nun teatro para poder desenvolver políticas de fomento da
creación, a formación e a captación de públicos. Remátase reclamando a necesidade da
existencia de compañías residentes para aumentar a visibilidade do teatro e garantir a
supervivencia do sistema que este conforma.
Villanueva Gesteira, María Dolores, “Francisco Fernández del Riego, en off. Na trama
do galeguismo resistente”, Tempos Novos, n.º 168, “Entreculturas”, maio 2011, pp. 6366.
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Sinala que este é o primeiro ano que se celebra o Día das Letras, sen o promotor das
mesmas: Francisco Fernández del Riego. Para lembrar a súa figura, rescátanse algunhas
das conversas que mantivo a autora do artigo con Don Paco. Refírense aos seus
comezos na institución da Real Academia Galega até os tempos máis recentes, nos que
sinalaba que a elección do actual presidente, X.L. Méndez Ferrín, era “un triunfo
persoal” para el, ao pensar que había que facer “política dende a cultura”. Para rematar,
reflexiona sobre o relevo xeneracional dende os tempos da Xeración Galaxia até as
xeracións novas, ás que lles deixou “todo o que posuía de material nunha mostra máis
de xenerosidade”.
Villar, Miro, “A palabra afastada”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 190, Tomo
XLIX, “O espello das letras”, abril, maio e xuño 2011, pp. 109-111.
Comenta o volume de Farruco Sesto, Pequenos encontros, as marcas deixadas. Obra
poética reunida (1967-1995) (2010). Considera que hai un escaso coñecemento da
poesía deste autor “pexada sempre polas minúsculas edicións” distribuídas e tamén por
“esa estraña maldición de alleamento” co que o campo literario galego recibiu ás
poéticas escritas fóra das nosas fronteiras, ademais de sinalar que o autor pertenceu a
“unha promoción inxustamente desprezada pola crítica”. A continuación, vai
debullando cada unha das partes do libro, comezando polo limiar e os nove libros que se
compilan no volume. Remata apuntando que a poética de Sesto está lonxe de
“requintados artificios retóricos”, considerando que a tensión expresiva a densidade do
pensamento son algunhas das claves do poeta.
Villar, Miro, “Lugares que fan parte de nós”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 191,
Tomo XLIX, “O espello das letras”, xullo, agosto e setembro 2011, pp. 86-87.
Analiza a obra de Xosé Manuel Lobato Máxico tear natural (2011) e compáraa coa súa
produción anterior, Retorno a natura (2009). Sinala que ambas as dúas comparten o
tema da preocupación ecolóxica e o estilo de prosa poética, se ben esta última achega
como novidade a súa proximidade cos cadernos de viaxe. Sinala tamén certas
semellanzas con libros do poeta leonés Julio Llamazares. Ademais, indica que no limiar,
“Palabras previas”, o autor xustifica as razóns que o levaron a escribir esta proposta,
principalmente o “apego á terra” e a continuación informa de que o volume consta de
vinte e tres prosas para vinte e tres roteiros posíbeis, que describe a continuación.
Engade que, ademais de cos espazos e cos elementos naturais, dialoga tamén “con
varios dos nosos viaxeiros”, entre os que nomea a Ramón Otero Pedrayo, entre outros.
Remata sinalando que Lobato “tratou de nos transmitir a beleza dos espazos a través da
emoción da linguaxe”.
VV. AA., “Cerimonia de entrega dos pedróns de ouro e de honra celebrada na casa de
Rosalía, en Padrón, o 23 de maio de 2010”, A Trabe de Ouro. Publicación galega de
pensamento crítico, n.º 85, tomo I, ano XXII, “Crónica”, xaneiro-febreiro-marzo 2011,
pp. 133-148.
Acóllense os discursos pronunciados no acto de entrega dos Pedrón de Ouro e de Honra
que tivo lugar o vinte e tres de maio de 2010 na Casa de Rosalía en Padrón. Comézase
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reproducindo as verbas de benvida de Xosé Ramón Fandiño, presentador do acto, nas
que se reivindica a defensa do galego e se realiza un repaso pola traxectoria dos
homenaxeados. A continuación, recóllese unha laudatio de Camilo Nogueira e Fermín
Bouza a cargo de Xusto Beramendi, ao tempo que se fai un percorrido polos fitos
fundamentais das súas biografías. Reprodúcense tamén os discursos de agradecemento
de Nogueira e Bouza, o primeiro ao redor da evolución do concepto de Galicia como
nación e o segundo sobre a loita pola dignificación da lingua galega. Finalmente,
acóllese a intervención de Manuel Caamaño Suárez, presidente da Fundación do Pedrón
de Ouro, na que lembra a figura dos premiados en anteriores edicións e se louva os
homenaxeados no ano 2010.
Xarmenta, “Sempre Morales”, Xarmenta (Revista da Asociación Berciana da Lingua
Xarmenta), n.º 5, “Editorial”, outubro 2011, p. 3.
Este Editorial da revista Xarmenta (Revista da Asociación Berciana da Lingua
Xarmenta) salienta a importancia de Antonio Fernández Morales para a literatura galega
e para a cultura berciana. Asemade subliña que no Bierzo terá lugar unha homenaxe á
súa figura dentro da 6.ª Escola Permanente Fermín Penzol e que nela se fará a estrea
musical de Cántigas bercianas baseadas en tres poemas en galego de Fernández
Morales.
Xarmenta, “O rexurdimento de Morales”, Xarmenta (Revista da Asociación Berciana
da Lingua Xarmenta), n.º 5, “Memoria”, outubro 2011, pp. 4-5.
Faise un longo percorrido pola vida e obra de Antonio Fernández Morales (Astorga,
1817-Cacabelos, 1896) centrándose na súa obra en galego e nos seus Ensayos poéticos
en dialecto berciano (1861). Tamén se apuntan algunhas características da súa escrita,
que dende 2002 asociacións do Bierzo reclaman que se lle dedique o Día das Letras
Galegas e remata cun esquema biográfico dende o seu nacemento até o seu falecemento.
Xarmenta, “Fragmentos actualizados da obra de A. Fernández Morales incluídos na
letra de ‘Cántigas bercinas”, Xarmenta (Revista da Asociación Berciana da Lingua
Xarmenta), n.º 5, “Concerto”, outubro 2011, p. 11.
Reprodúcense os tres poemas de Antonio Fernández Morales (Astorga, 1817-Cacabelos,
1896), titulados “Vilafranca”, “Ponferrada” e “Cacabelos”, e tirados do volume Ensayos
poéticos en dialecto berciano (1861), que forman parte do DVD Cántigas bercianas
(2011).
Xestoso, Manuel, “Unha sombría comedia sexual”, Grial. Revista galega de cultura, n.º
189, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2011, pp. 89-90.
Recensión da novela de Martin Amis, A viúva preñada (2010), editada por Galaxia.
Trata primeiramente o fío argumental e os personaxes que dan vida á historia, para
despois salientar a dualidade narrativa que a conforma. Destaca asemade o intento do
autor de desmitificar a chamada “revolución sexual” da época en que se basea a novela
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e estabelece comparacións entre a súa trama e as empregadas por outros autores e
autoras coma Dickens, Richardson ou George Eliot. Remata cunha referencia á sátira e
á reflexión de tipo social presentes ao longo da novela.
Xestoso, Manuel, “Xornada das Artes Escénicas de Escena Galega. Redes e
distribución. Mercado ou servizo público?”, Revista Galega de Teatro, n.º 68, “Temas”,
outono 2011, pp. 49-51.
Infórmase da celebración en Santiago de Compostela das Xornadas das Artes Escénicas,
organizadas por Escena Galega. Coméntase que o tema central eran as redes e a
distribución, a preocupación por como afrontar un futuro incerto. Indícase que se
reflexionou sobre como reaxustar o papel da Rede de Teatros e Auditorios e se expuxo
o papel doutras redes de distribución que complementan a esta (Deputacións, Rede de
Bibliotecas, Camiños da Cultura...).
Zulueta de Haz, Alfonso, “Itinerario por Galicia”, Grial. Revista galega de cultura, n.º
192, Tomo XLIX, “O rego da cultura”, outubro, novembro e decembro 2011, pp. 8-9.
Recóllese a intervención de Alfonso Zulueta de Haz, vicepresidente da Fundación
Penzol, no acto de inauguración, na Casa Galega da Cultura-Biblioteca Penzol, da
exposición “No niño novo do vento”, conmemorativa do centenario do nacemento de
Álvaro Cunqueiro. Nela realízase un sucinto repaso pola súa traxectoria literaria,
mencionando os principais títulos e liñas temáticas.
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V.5. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ESTUDOS E
RECENSIÓNS
A. M., “Rutinas dunha familia”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 2 xaneiro 2011, p. 31.
Trae á memoria a saída do prelo da novela de Iván García Campos, O imposible de
desatar (2010), galardoada co Premio Blanco Amor e publicada pola editorial Galaxia.
Despois de resumir o tema principal da novela, a unidade familiar actual, describe
brevemente o seu argumento e conclúe cuns apuntamentos bibliográficos do autor, entre
os que destaca o Premio Nacional de Narracións Curtas Modesto Rodríguez Figueiredo,
do que foi merecente por Unha casa chea de xanelas (2008).
A. M., “Intriga para Aninovo”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 8 xaneiro 2011, p. 37.
Dá conta da saída do prelo da novela de Xurxo Sierra Veloso, Os fíos (2010), na
editorial Galaxia. Comenta en detalle o seu argumento e, nunha epígrafe á parte
intitulada “Premio de Narrativa Repsol”, salienta o galardón desta novela co IV Premio
de Narrativa Breve en Galego Repsol e cita algúns dos membros do xurado como o seu
presidente, Francisco Pillado, xunto a Xosé Luís Axeitos, Modesto Hermida, María
Canosa Blanco e Carlos Lema.
A. M., “Memorias do cambio”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 15 xaneiro 2011, p. 39.
Comenta a saída do prelo do estudo da autoría do sociólogo Manuel Pérez Rúa,
Domingos de calcetíns brancos: retrato do cambio social na xeración de 1950 (2010),
na editorial Galaxia. Salienta as principais liñas temáticas desenvolvidas no volume, así
como a axuda de trinta e unha persoas na recompilación dos datos que ofrece. Nunha
epígrafe á parte intitulada “Premio Ramón Piñeiro” indica precisamente o premio de
ensaio Ramón Piñeiro 2009, convocado de forma conxunta pola Secretaría Xeral de
Política Lingüística, a editorial Galaxia e Unión Fenosa, do que foi merecente este
estudo.
A. M., “Amar en tempos revoltos”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 15 xaneiro 2011, p.
39.
Sinala a entrega do Premio de Novela Curta Manuel Lueiro Rey á escritora Chelo
Suárez Muíños pola súa novela As horas rotas, publicada pola editorial Sotelo Blanco
en 2010. Subliña o seu tema central e menciona outras novelas da autora como Flor de
xiz (2003); O arco da luz (2009); A venus de cristal (2008) e Os milagres de Cristamar
(2008), gañadora esta última do premio de literatura erótica Narrativas Quentes en 2008.
A. M., “A despedida poética”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 22 xaneiro 2011, p. 39.
Destaca a saída do prelo do derradeiro volume de poesía da escritora María do Carme
Kruckenberg, A voz da auga (2010), na editorial Barbantesa. Ofrece, asemade, algúns
apuntamentos biobibliográficos da escritora, entre os que cómpre salientar a publicación
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dos seus poemarios A sombra ergueita (1976); As complexas mareas da noite (2006);
Canaval de ouro (1962) e Cantigas de amigo a Ramón González Sierra (1972).
A. M., “Ollando o Santiago vello”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 29 xaneiro 2011, p.
38.
Informa da reedición de carácter póstumo da novela de Ramiro Fonte, Os leopardos da
lúa, en 2010 na editorial Galaxia. Indica a súa primeira publicación en 1993 e a súa
principal liña temática, para continuar, nunha epígrafe á parte intitulada “Un cuarto de
século”, cunha serie de apuntamentos bibliográficos do escritor, como por exemplo a
súa participación na fundación da revista Dorna en 1981; a publicación dos seus
poemarios As cidades da nada (1983), Pasa un segredo (1988), Mínima moralidade
(1998) e A rocha dos proscritos (2001) e a saída do prelo das súas novelas Catro
novelas sentimentais (1988) e Soños eternos (1994). Conclúe coa mención dos
galardóns dos que foi merecente, como o premio da Crítica Española, o premio da
Crítica de Galicia, o premio Miguel González Garcés e o premio Modesto R.
Figueiredo, outorgado este último polo seu relato “O retornado” (1986).
A. M., “Ana Romaní volve á literatura”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 12 febreiro
2011, p. 38.
Indica a saída do prelo do novo poemario de Ana Romaní, Estremas (2011), na editorial
Galaxia. Describe as liñas temáticas de xeito conciso e sinala finalmente que este libro
forma parte da colección “Dombate”, creada na década de 1990.
A. M., “Ficción nacida na RDA”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 26 febreiro 2011, p. 38.
Fálase de Mexillóns para cear (2010), obra de Birgit Vanderbeke editada en galego por
Rinoceronte e que en 1990 recibiu o premio “Ingeborg Bachmann”. Explícase que a
novela presenta un retrato de familia que permite ao lectorado múltiples interpretacións,
dende “a reflexión estética á denuncia política” e sen esquecer o estudo psicolóxico e
social. Indícase que a obra está escrita utilizando a técnica do monólogo con longas
frases en espiral que convidan a ler entre liñas.
A. M., “De enigmas e sombras”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 26 marzo 2011, p. 39.
Fálase de Variacións enigmáticas (Rinoceronte, 2010), de Eric-Emmanuel Schmitt,
traducido por Isabel García Fernández, e de Eloxio da sombra (Rinoceronte, 2010), de
Junichiro Tanizaki e traducido por Mona Amai e Gabriel Álvarez Martínez. Da primeira
destácase que se trata dunha obra cargada de ironía que explora os sentimentos e
comportamentos humanos. Con respecto a Eloxio da sombra, sinálase que se trata
dunha mostra complexa e poética dos gustos de Tanizaki e que constitúe unha análise da
estética tradicional do Xapón.
A. M., “Diálogos atemporais”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 16 abril 2011, p. 39.
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Fálase de Diálogos imposíbeis (Laiovento, 2010) de Lupe Gómez. Explícase que se
trata dun volume no que Gómez propón “diálogos imposibles” entre persoas como Uxío
Novoneyra e Lois Pereiro ou Isabel Pantoja e Margarita Ledo e coméntase que inaugura
unha nova colección de Edicións Laiovento, “Poesía-Teatro”.
A. M., “Os sonetos do misterio”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 30 xullo 2011, p. 40.
Coméntase que Ramón Gutiérrez presenta a tradución, acompañada de comentarios e
notas sobre cada poema, d’Os sonetos de William Shakespeare (2011), cento cincuenta
e catro sonetos ingleses que foron escritos durante varios anos e publicados por primeira
vez en 1609. Pénsase que a modernidade destes versos segue a ser sorprendente; así, o
lectorado asiste a unha representación dramática onde unha voz vai falando do afecto, a
paixón, a amizade, o amor, o anhelo e o desengano. Sinálase que os temas tratados
nestes sonetos son a visión da natureza, a denuncia social e a procura dunha
transcendencia máis alá da morte; ademais, o lectorado tamén atopa unha parodia da
tradición dos sonetos amorosos petrarquistas.
Ameixeiras, Xosé, “Cincuenta anos de poesía”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 399,
“Letras en galego”, 22 xaneiro 2011, p. 7.
Informa da saída do prelo do poemario Ser auga, darse en auga (2010), da autoría de
Bernardino Graña, na editorial Centro Pen. Sinala os seus temas principais e salienta a
introdución, escolma e notas a cargo de Miro Villar, de quen subliña a análise que levou
a cabo da estruturación poética das composicións incluídas no volume.
Araguas, Vicente, “Os viños como rosas”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
709, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 26/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, “Libros”, n.º 654,
p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 2 xaneiro
2011.
Dá conta da saída do prelo do estudo da autoría de Xavier Castro, A rosa do viño.
Cultura do viño en Galicia (2010) na editorial Galaxia. Destaca as liñas de carácter
sociolóxico, científico, literario e folclórico que o autor emprega neste seu traballo encol
da enoloxía galega. Conclúe cunha referencia a outro estudo deste profesor de Historia
Contemporánea, Servir era o pan do demo. Historia da vida cotiá en Galicia (séculos
XIX-XX) (2007), merecente do Premio Xesús Ferro Couselo 2007.
Araguas, Vicente, “Eis o navegante solitario”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
n.º 723, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 655,
“Libros”, p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 655, “Páxina literaria”, “Libros”, p.
30, 9 xaneiro 2011.
Trae á memoria o poemario de Alexandre Nerium, Nocturnidade de sal, publicado en
2008 en Sotelo Blanco Edicións. Tras sinalar o verdadeiro nome do poeta, Francisco
Manuel Lopez Martínez, e indicar o tema principal deste volume, menciona un dos seus
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volumes anteriores, intitulado Vogar de couse (2003), grazas ao que gañou o Premio
Johán Carballeira en 2003. Salienta finalmente a linguaxe empregada nesta
recompilación de poemas.
Araguas, Vicente, “Carta na mesa, présa”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
724, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 656, “Libros”,
p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 656, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 16
xaneiro 2011.
Informa da saída do prelo da novela curta de Manuel Pereira Valcárcel, Malas cartas
(2011), na editorial Biblos. Tras sinalar, nun parágrafo inicial, a coordinación xunto a
Vicente Araguas da edición de En tránsito. Antoloxía de poesía galega en Madrid
(2001), salienta, nunha epígrafe á parte intitulada “Realismo”, o carácter realista
dalgunhas escenas desta narración en prosa e describe a súa liña temática xunto á
sociedade típica do tempo e lugar no que transcorre a acción, a Galicia de 1951.
Comenta asemade o estilo e a linguaxe da narrativa cinematográfica que emprega neste
volume e conecta o autor a Carlos Casares e a Martínez Oca.
Araguas, Vicente, “Hai amores que curan”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
725, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 26/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 657, “Libros”,
p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 657, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 23
xaneiro 2011.
Comenta a saída do prelo da novela de Xulia Alonso Díaz, Futuro imperfecto (2010), na
editorial Galaxia. Nunha epígrafe á parte, “Adiccións”, sinala algúns datos biográficos
da autora, como a súa dependencia das drogas e salienta o carácter de novela de
iniciación deste seu volume, así como o retrato que a autora fai dun dos personaxes, o
pai.
Araguas, Vicente, “De seda e ferro”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 726,
“Páxina literaria”, “Libros”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 658, “Libros”, p.
30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 658, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 30
xaneiro 2011.
Comenta a saída do prelo do poemario Bater de sombras (2010), de Francisco X.
Fernández Naval, na colección “Poesía” da editorial Espiral Maior, que lle valeu ao
poeta o “X Premio Fiz Vergara Vilariño” de poesía. Salienta asemade a presenza no
volume de Alejandra Pizarnik, xunto ao carácter reivindicativo da poesía da que fai uso
ao longo do libro.
Araguas, Vicente, “Como certa vida mesma”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
n.º 727, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 26/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 659,
“Libros”, p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 659, “Páxina literaria”, “Libros”, p.
30, 6 febreiro 2011.

674

Dá conta da saída do prelo da novela de Manuel Rivas, Todo é silencio (2010), en
Edicións Xerais. Tras mencionar un dos seus volumes de literatura infantil, O sombreiro
chichiriteiro (2009), describe o argumento desta novela e indica o feito de o título estar
tirado de Rosalía de Castro. Salienta o carácter de quebracabezas desta novela, así como
os dous apartados nos que aparece dividida: “O silencio amigo” e mais “O silencio
mudo”. Finaliza cunha referencia á narración de tipo cinematográfico da que fai uso ás
veces ao longo do texto.
Araguas, Vicente, “Animais de fondo”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
728, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 28/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 660, “Libros”,
p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 660, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 13
febreiro 2011.
Alude á saída do prelo do volume de poesía Animal-Abismo (2010) de Diana Varela
Puñal na colección “Poesía” de Espiral Maior. Salienta, primeiramente, a ilustración da
cuberta, a cargo de Luís Gabú, para despois subliñar o ton erótico, mais tenro, dos seus
versos. Sinala asemade un dos poemas que conforman o volume, “Quixote contra o
delirio” e conclúe cunha recomendación da súa lectura.
Araguas, Vicente, “Palabra de poeta”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 732,
“Páxina literaria”, “Libros”, p. 27/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 662, “Libros”, p.
30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 662, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 27
febreiro 2011.
Describe o volume saído do prelo de Xulio López Valcárcel, Confesión de parte.
Inventario de lecturas e poéticas (2010), na colección “Poesía” de Espiral Maior. Tras
sinalar nun parágrafo inicial o “Premio Nacional de Poesía” para menores de vinte e
cinco anos co que foi galardoado, menciona o seu relato erótico “Anel de mel” (1991) e
outro dos seus volumes, Casa última (2003). Salienta, tras indicar a temática deste
volume, o capítulo que o abre, “Anos de aprendizaxe”, no que destaca as figuras de
Claudio Rodríguez Fer e Rodríguez Barrio. Menciona finalmente outro dos seus libros,
Miguel González Garcés, mineiro de luz (2009) e o grupo “Cravo fondo” do que formou
parte xunto a un bo número de poetas da súa quinta.
Araguas, Vicente, “Bebendo chicoria co vagabundo”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”, n.º 733, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 28/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º
663, “Libros”, p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 663, “Páxina literaria”,
“Libros”, p. 30, 6 marzo 2011.
Comenta a saída do prelo do poemario de X. H. Rivadulla Corcón, Os papeis do
vagabundo (2011) na colección “Poesía” de Espiral Maior. Tras traer á memoria nun
parágrafo inicial a primeira estrea do Centro Dramático Galego cun dos seus volumes
de teatro, Festa rachada (1985), céntrase na temática desta recompilación da súa poesía,
para referirse despois á inclusión deste escritor na escolma de poetas De Pondal ao
Batallón Literario (2009). Salienta a seguir o limiar deste volume e compara as
composicións nel inseridas coas de Neruda en Los versos del capitán (1952). Por
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último, critica negativamente o poema “República do Amor” por conter demasiada
metáfora de corte republicano.
Araguas, Vicente, “Grande pequeno formato”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
“Páxina literaria”, “Libros”, p. 28/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 665, “Libros”, p.
30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 665, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 20
marzo 2011.
Informa da saída do prelo do poemario de Eva Veiga, A frecha azul do teixo (2010) na
colección “Poesía” de Espiral Maior. Salienta a declamación que ela mesma fai dos seus
versos en vivo e indica que ás veces os seus poemas constan dun só verso. Subliña,
finalmente, o prólogo de Teresa Seara, de carácter expresionista e a poética da escritora.
Araguas, Vicente, “Ciencia dos manglares”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
n.º 740, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 26/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 669,
“Libros”, p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 669, “Páxina literaria”, “Libros”, p.
30, 24 abril 2011.
Saliéntase que o último libro de Ana Romaní, Estremas (Editorial Galaxia, 2010) ten
como protagonistas as mulleres e Galicia. Coméntase o poema “Eu vinas reventar as
pontes”, do que se destaca que é difícil na súa formulación e desenvolvemento, pero
que, porén, non incorre en caídas.
Araguas, Vicente, “Das luces e das sombras”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
n.º 741, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 32/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 671,
“Libros”, p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 671, “Páxina literaria”, “Libros”, p.
30, 1 maio 2011.
Fálase do libro As luces de noutrora (Espiral Maior, 2010) de Edelmiro Vázquez Naval.
Coméntase que se trata dun poemario “de recuperación do tempo que alá foi” que se
abre cunha cita de Antonio Machado. Saliéntase a composición catro da sección
primeira, a que dá título ao conxunto, polo diálogo cheo de beleza e fondura que o “eu”
poético estabelece con Rainer Maria Rilke, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Antón
Tovar e Emily Dickinson.
Araguas, Vicente, “Bernardino Graña: Poeta beat?”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”, n.º 746, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 26/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º
676, “Libros”, p. 34/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 676, “Páxina Literaria”,
“Libros”, p. 34, 5 xuño 2011.
Fálase da escolma Ser auga, darse en auga (Centro PEN de Galicia, 2010) de
Bernardino Graña. Indícase que o volume, incluído na colección “Arte de Trobar”,
recolle a poesía de Graña escrita dende 1958 a 2008. Apúntase que a edición, o prólogo
e a selección dos textos son da autoría de Miro Villar. Saliéntase que o proemio é xusto
e axeitado e que afonda na figura de Graña ao tempo que a racionaliza. Coméntase que
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se ofrece, porén, unha lectura comprensiva e algo totalizadora que semella transformar
ao homenaxeado nun poeta irregular.
Araguas, Vicente, “Non todo son dinosaurios”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”, n.º 748, “Página Literaria”, “Libros”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”,
n.º 678, “Libros”, p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 678, “Páxina literaria”,
“Libros”, p. 30, 19 xuño 2011.
Comeza reflexionado sobre os microrrelatos e os haikus para despois se centrar en E
Madrid foi unha praia de baleas entre néboas (2011), do Grupo Bilbao. Indica que é un
libro de microrrelatos escritos por nove escritores, de temática variada, que ten a súa
xénese no madrileño grupo Bilbao, que dende 1996 se xunta no café Comercial da
Glorieta de Bilbao de Madrid.
Araguas, Vicente, “Calcetíns brancos todos os domingos”, Diario de Arousa, “O
Salnés Siradella”, n.º 753, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 24/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 682, “Libros”, p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 682, “Páxina
literaria”, “Libros”, p. 30, 24 xullo 2011.
Coméntase que Domingos de calcetíns brancos. Retrato do cambio social na xeración
de 1950 (2010), de Manuel Pérez Rúa, foi “Premio Ramón Piñeiro de Ensaio” e que o
seu estilo fai doada a lectura para un público amplo. Indícase que Pérez Rúa analiza e
entrevista a un conxunto de persoas que medraron nos anos cincuenta e sesenta e que
divide o seu traballo en tres grupos: un primeiro de xente anónima, de extracción
modesta, procedentes de Meira (Moaña); un segundo, de procedencia social similar,
pero dun espectro xeográfico máis amplo e no que se inclúe algún nome coñecido; e un
terceiro de profesionais recoñecidos no ámbito galego, tales como Xerardo Estévez,
Xosé Luís Barreiro, Pepe Cáccamo ou Víctor Freixanes. Finalmente, conclúese
indicando que se trata dun libro “óptimo”.
Araguas, Vicente, “Eu queríame casare”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
755, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 28/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 684, “Libros”,
p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 684, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 7
agosto 2011.
Coméntase que Flores da galvana (2010) é a primeira obra individual de Iria Fernández
Crespo e que se trata dun conxunto de poemas “en estado libérrimo”, algúns
caracterizados polo seu prosaísmo e con presenza de citas literarias, históricas e
onomásticas. Convídase a unha lectura reflexiva desta obra dunha “poeta épica”.
Araguas, Vicente, “Ramiro Fonte: unha novela”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradela”, n.º 756, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 26/ Diario de Ferrol, “Nordesía”,
“Libros”, n.º 685, p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 685, “Páxina literaria”,
“Libros”, p. 30, 14 agosto 2011.
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Comenta que a reedición da novela Os leopardos da lúa, publicada orixinariamente en
1993, serve para ilustrar unha época e, asemade, detense na biografía do seu autor, a
quen cualifica como “un dos máis importantes aparecidos na década dos oitenta”.
Araguas, Vicente, “Shakespeare alexandrino”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
n.º 760, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 690,
“Libros”, p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 690, “Páxina literaria”, “Libros”, p.
30, 18 setembro 2011.
Indícase que Ramón Gutiérrez Izquierdo publicou unha versión galega dos sonetos de
William Shakespeare (Sonetos, 2011) chea de música e senso por mor dos alexandrinos
nos que Gutiérrez transformou os hendecasílabos orixinais. Coméntase que o tradutor
optou pola rima, consonante ou asonante, en vez da prosa poética ou do verso libre da
versión orixinal, e que complementa o libro con comentarios mediante os que demostra
que domina a materia. Finalmente, sublíñase que Gutiérrez Izquierdo fai unha distinción
do libro entre os poemas dirixidos a un mozo (do un ao cento vinte e seis) e os que
teñen como destinataria unha muller (do cento vinte e sete ao cento cincuenta e catro),
aínda que se deixe claro que non se ten que tratar da mesma dona.
Araguas, Vicente, “Recunco en Álvaro Cunqueiro”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”, n.º 733, “Páxina Literaria”, “Libros”, p. 26/ Diario de Ferrol, “Nordesía”,
n.º 698, “Libros”, p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 698, “Páxina Literaria”,
“Libros”, p. 30, 13 novembro 2011.
Dise que Escola de menciñeiros (1960, 2011), de Álvaro Cunqueiro, é unha obra clásica
que volve á actualidade co gallo do centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro.
Defínese ao autor como unha persoa que fai grande a Galicia, a súa lingua e a súa
literatura. Do mesmo xeito, saliéntase que é importante conservar esta obra como é
debido para que as novas xeracións de lectores poidan tamén gozar da súa fermosura.
Ademais, menciónase a Domingo García-Sabell, autor da cita que abre o prólogo de dita
obra, e coméntase que aborda nesta introdución o como e o por que das doenzas físicas
e anímicas como marco para a aparición dos menciñeiros, aos que se dota de talento e
pillaría para curar corpos e espíritos. Para rematar, convídase ao lectorado a que lea esta
obra.
Araguas, Vicente, “A porta de Alcalá”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
723, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 700, “Libros”,
p.30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 700, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 27
novembro 2011.
Infórmase da tradución ao castelán da novela Fábula, de Xavier Alcalá. Dáse conta do
arranque da obra, o secuestro da revista nacionalista Lume e coméntase que se trata
dunha historia coral e realista que chegará a un público amplo porque “a súa paixón
relatora aínda vai en paralelo cunha escrita directa”, aínda que neste caso se presenten
máis complicacións que noutras obras do autor.
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Benito, Javier, “Laxeiro, un fabulador con los pinceles y con la pluma”, La Voz de
Galicia, “Especial festa das Dores”, “Cultura”, 24 setembro 2011, p. 12.
Indícase que a obra Laxeiro. Os escritos de Don Ramiro (2011), editada por Javier
Pérez Buján, recolle contos escritos por Laxeiro, así como a correspondencia que
mantiña con outros intelectuais e artistas, da que se salienta que conforma unha
narración histórica de alto valor. Coméntase que o editor, Javier Pérez Buján, traballou
en cuestións como a normalización do idioma e as correccións gramaticais e
ortográficas e que a selección final se articulou en varios apartados (textos poéticos,
reflexións, diarios, relatos, textos sobre arte...).
Caneiro, Xosé Carlos, “Revelación e recreación do arquetipo”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 426, 6 agosto 2011, p. 11.
Sinálase que Xerais publicou Sonetos (2011), de William Shakespeare, editados por
primeira vez en 1609, libro do que se opina que é unha obra de arte, de edición perfecta,
claro na súa expresión formal e de proporcións exactas. Coméntase que a tradución, da
autoría de Ramón Gutiérrez Izquierdo, é unha recreación magnífica, na que os poemas
de amor desprenden paixón e melodías amatorias e eróticas. Opínase que cada
adxectivo, substantivo, relación fonética ou sintáctica está perfectamente elixida.
Castro Rodríguez, Xavier, “Voltar á orixe para sempre borrada”, Galicia Hoxe, “Hoxe
Galicia”, “Couso e arca”, 8 xaneiro 2011, p. 2.
Realiza un percorrido pola traxectoria vital e literaria de José Ángel Valente co gallo da
saída do prelo en 1995 do caderno lírico Cátedra José Ángel Valente de Poesía e
Estética, editado pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. Tras apuntar os
diversos roles laborais que desempeñou na súa vida, enumera os galardóns dos que foi
merecente, como o “Premio Adonais”, o “Premio da Crítica”, o “Premio Príncipe de
Asturias das Letras” ou o “Premio Nacional de Poesía”, entre outros. Destaca asemade o
feito de ter sido “o poeta do silencio” dentro da denominada “Xeración de 1950” e
salienta, doutra banda, a edición numerada do volume antedito, xunto ao labor de
ilustración de Flavia Álvarez, Manolo Prego e o propio Valente. Subliña finalmente os
catro poemas inéditos recollidos no volume, dos que dous están escritos en galego
(“Romaxe” e “Quero ficar asín, soio, no lonxe...”) e dous en castelán (“San Jorge es
apenas un niño” e “Hay una leve luz caída”).
Castro Rodríguez, Xavier, “Presenza metaliteraria de Valente”, Galicia Hoxe, “Hoxe
Galicia”, “Couso e arca”, 8 xaneiro 2011, p. 2.
Revisa a traxectoria poética de José Ángel Valente co gallo da saída do prelo do terceiro
volume da serie “Punto Cero” dirixida por Claudio Rodríguez Fer na Cátedra José
Ángel Valente, Presencia de José Ángel Valente (2010), publicado pola Universidade
de Santiago de Compostela. Tras mencionar anteriores recompilacións de poemas deste
escritor, como A modo de esperanza (1954) ou Poemas de Lázaro (1960), salienta a
coidada edición de Andrés Sánchez Robayna e o labor de ilustración de Carlos
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Schwartz, así como a homenaxe colectiva que varios poetas e críticos/as lle renden neste
volume.
Castro Rodríguez, Xavier, “As crónicas bretonas do sochantre”, Galicia Hoxe, “Hoxe
Galicia”, “Couso e arca”, 15 xaneiro 2011, p. 2.
Trae á memoria a saída do prelo da nonaxésima entrega da serie Biblioteca Básica de
Salvat, dedicada a Álvaro Cunqueiro, dentro da “ Libro RTV” e intitulada Las crónicas
del sochantre. Tras percorrer brevemente a historia desta serie, subliña o limiar a cargo
de Néstor Luján, así como o labor de prologuista de Cunqueiro no volume As viaxes de
Gulliver e remata cunha mención ao centenario do escritor.
Castro Rodríguez, Xavier, “Jean Genet: onde habitan as arelas e mais [sic] as
paixóns”, Galicia Hoxe, “Hoxe Galicia”, “Couso e arca”, 22 xaneiro 2011, p. 2.
Leva a cabo un percorrido pola traxectoria artística de Jean Genet co gallo da saída do
prelo en 2010 de dúas das súas pezas dramáticas en lingua galega, As criadas (Les
bonnes, 1947) e O balcón (Le balcon, 1956), dentro da serie Biblioteca Escola Superior
de Arte Dramática, dirixida por Manuel F. Vieites. Subliña a introdución de Rosa de
Diego e a tradución de Inma López Silva en ambas as pezas e describe finalmente os
seus argumentos.
Castro Rodríguez, Xavier, “Anuario Barbantia: labor cultural e editorial”, Galicia
Hoxe, “Hoxe Galicia”, “Couso e arca”, 29 xaneiro 2011, p. 2.
Comenta a presentación da sexta e derradeira entrega do Anuario de Estudos do
Barbanza, coordinado por Manuel Cartea e Alberto Piñeiro. Tras sinalar o feito de a
presentación estar organizada pola Asociación Cultural Barbantia e de ter coincidido
coa entrega dos premios Sireno de Bronce 2010, trae á memoria as orixes do Anuario e
enumera finalmente os artigos recompilados neste volume: “O conflito e resistencia
popular durante a invasión napoleónica”, de Alfonso González; “A tenencia de Boiro”,
de Carmen Vázquez; “Román Martínez de Montaos”, de Clodio González; “A represión
educativa e cultural”, de Xesús Costa e Xesús Santos; “A simboloxía ornamental (as
cruces e remates piramidais ou pinaculares) dos hórreos na península do Barbanza”, de
Manuel Mariño, e “O pastoreo tradicional”, de Vítor Barbeito e Xaquín España.
Castro Rodríguez, Xavier, “‘Esperamos contra toda esperanza’”, Galicia Hoxe, “Hoxe
Galicia”, “Couso e arca”, 29 xaneiro 2011, p. 2.
Trae á memoria o poemario de Ricardo Carballo Calero, Anxo de terra (1950), que
conformara a sétima entrega na colección “Benito Soto”, creada por Sabino Torres,
Emilio Negreira e Celso Emilio Ferreiro. Tras mencionar outro poemario seu anterior,
Trinitarias (1928), grafado en castelán, subliña o labor de ilustración de cuberta deste
volume a cargo de Tomás Barros, así como a súa estrutura bipartita en “A” e “B”, con
oito composicións incluídas en cada unha.
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Castro Rodríguez, Xavier, “A olaría galega na Hispanic Society”, Galicia Hoxe,
“Hoxe Galicia”, “Couso e arca”, 5 febreiro 2011, p. 2.
Realiza un percorrido pola traxectoria da Hispanic Society of America a partir da
lembranza dun despregábel publicado en 1931, Earthenware from Spanish Galicia. Tras
describir algúns feitos como a fundación desta sociedade en 1904 por Archer Milton
Huntington ou a extensísima colección que foi atesourando ao longo dos anos, salienta a
saída do prelo en 1939 do álbum ilustrado de Ruth Matilda Anderson, Pontevedra and
La Coruña (Gallegan Provinces of Spain) e o labor fotográfico base do volume antedito
de 1931, en branco e negro, dedicado á olaría galega, a cargo de Aubrey Bell, Carré
Aldao e Vicente Risco.
Castro Rodríguez, Xavier, “Un espazo violeta. Homenaxe a Celso Emilio Ferreiro”,
Galicia Hoxe, “Hoxe Galicia”, “Couso e arca”, 12 febreiro 2011, p. 2.
Trae á memoria a figura de Celso Emilio Ferreiro a partir da homenaxe que Manuel
Vilanova Rodríguez lle rendera en 1979 co volume A tarde cheia de verán, publicado
pola editorial viguesa Mogor e consistente nun único poema despregábel conformado
por dezanove secuencias poéticas.
Castro Rodríguez, Xavier, “Inmensa exposición de soños”, Galicia Hoxe, “Hoxe
Galicia”, “Couso e arca”, 12 febreiro 2011, p. 2.
Comenta a figura de Manuel Vilanova co gallo da saída do prelo do seu poemario
Antonio das mortes e a muller de verde (2010) na colección “Esquío” de poesía da
Sociedad de Cultura Valle-Inclán. Describe o argumento do volume e salienta a
calidade envolvente das súas liñas poéticas. Menciona asemade o apuntamento
paratextual incluído no volume, “Este río tenso”, de Vicente Araguas.
Castro Rodríguez, Xavier, “Pedro Mariño de Lobeira na historia de Chile”, Galicia
Hoxe, “Hoxe Galicia”, “Couso e arca”, 19 febreiro 2011, p. 2.
Repasa a traxectoria literaria de Xosé Filgueira Valverde a partir do recordo dun volume
seu saído do prelo en 1967: Don Pedro Mariño de Lobeira. Capitán y cronista de la
conquista de Chile. Destaca a súa colaboración no Seminario de Estudos Galegos, no
Museo de Pontevedra, no Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos e no Consello
da Cultura Galega, para despois mencionar a serie de monografías editadas en
Pontevedra co gallo da celebración da Hispanidade na década dos 60.
Castro Rodríguez, Xavier, “Fermín Penzol, compilador da terra e do espírito”, Galicia
Hoxe, “Hoxe Galicia”, “Couso e arca”, 26 febreiro 2011, p. 2.
Leva a cabo un percorrido pola traxectoria vital e literaria de Fermín Penzol co gallo da
saída do prelo do volume Fermín Penzol, unha obra para un país (2010), na editorial
Galaxia. Tras sinalar o gran labor de recompilación de material literario dende o ano de
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creación da Fundación Penzol, 1963, polo propio Fermín Penzol, salienta as achegas de
Alfonso Zulueta, Víctor F. Freixanes, Olga Gallego, Pedro López, Henrique
Monteagudo, Ferrín, Camiño Noia e Díaz Pardo entre outros e outras.
Castro Rodríguez, Xavier, “Contos de camiños e terras habitadas”, Galicia Hoxe,
“Hoxe Galicia”, “Couso e arca”, 5 marzo 2011, p. 2.
Trae á memoria a figura de Xosé Neira Vilas, en especial a do seu volume de relatos A
muller de ferro, publicado pola editorial Galaxia en 1969. Salienta primeiramente outras
das súas compilacións de relatos como Camiño bretemoso (1967); Remuíño de sombras
(1973); Xente no rodicio (1965) ou Historias de emigrantes (1968), para despois facer
referencia ás vinte e tres historias que compoñen este volume, así como á súa temática
rural e de concienciación social.
Castro Rodríguez, Xavier, “Un monumento para Rosalía de Castro (1917)”, Galicia
Hoxe, “Hoxe Galicia”, “Couso e arca”, 19 marzo 2011, p. 2.
Remítese ao ano 1917, no que se celebrou o oitenta aniversario do nacemento de
Rosalía de Castro e lémbrase a inauguración do monumento compostelán dedicado á
poeta. Fálase, tamén, da publicación dun monográfico editado por El Eco de Santiago
en memoria da escritora e onde se incluían composicións na súa homenaxe de Pla
Zubiri, Aurelio Ribalta, Ramón Cabanillas ou Antonio Azorín, entre outros.
Castro Rodríguez, Xavier, “Un retrato de Cunqueiro por Beltrán Guerrero”, Galicia
Hoxe, “Hoxe Galicia”, “Couso e arca”, 26 marzo 2011, p. 2.
Fálase de Candideces (1969), de Luis Beltrán Guerreiro. Explícase que o volume
constitúe a “sexta entrega das xenéricas Candideces” entre as que se atopa unha feita a
Álvaro Cunqueiro. Indícase que neste texto preséntase ao autor mindoniense que
representaba mellor a fabulación entre os escritores do seu tempo, comparábel a Gabriel
García Márquez.
Castro Rodríguez, Xavier, “Un café para a memoria viguesa”, Galicia Hoxe, “Hoxe
Galicia”, “Couso e arca”, 26 marzo 2011, p. 2.
Fálase de Algo máis que un café. O Derby de Vigo (1921-1968) (Galaxia, 2010), de
Albino Mallo Álvarez. Indícase que se trata dunha homenaxe ao café Derby da cidade
pontevedresa que recolle “historias humanas”. Saliéntase que dá conta do paso polo
local de persoeiros como Laxeiro ou Virxilio, entre outros. Apúntase que está editado na
“ Memoria”.
Castro Rodríguez, Xavier, “Galicia, unha referencia dos Gaite”, Galicia Hoxe, “Hoxe
Galicia”, “Couso e arca”, 2 abril 2011, p. 2.
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Fálase de O fío da escritura, de David González Couso, un volume que recolle a
“pegada cultural” da familia Gaite en Galicia. Explícase que inclúe tres facsímiles de
obras de distintas persoas da saga como o Método contra o cólera-morbo epidémico
(1854) de Joaquim Gaite, as Consideracións sobre a defensa dos montes públicos en
Galicia (1885) e Elementos da xeografía astronómica e física (1894) de Javier Gaite.
Apúntase que o prólogo foi realizado por Claudio Rodríguez Fer.
Castro Rodríguez, Xavier, “Ramón Lourenzo poeta de ‘Brais Pinto”, Galicia Hoxe,
“Hoxe Galicia”, “Couso e arca”, 9 abril 2011, p. 2.
Refírese ás iniciativas culturais postas en marcha en Madrid por persoeiros como Xosé
Fernández Ferreiro, Xosé Luís Méndez Ferrín ou Bernardino Graña, o chamado “Grupo
Brais Pinto”, entre as que se atopa a creación dunha editorial que publicou libros como
O que se foi perdendo. Poemas da noite, de Ramón Lourenzo. Explícase que se trata
dun conxunto de vinte e dúas composicións e que conta cunha cuberta de Virxilio
Fernández.
Castro Rodríguez, Xavier, “Tríptico galego, en catalán, de Tomàs Garcés”, Galicia
Hoxe, “Hoxe Galicia”, “Couso e arca”, 30 abril 2011, p. 2.
Ofrécese unha breve biografía de Tomàs Garcés i Miravet e fálase das obras que o
vencellan coa realidade e a literatura galega, isto é, Deu poemes gallecs, Plec de poemes
e Tríptic galaic. Explícase que Plec de poemes recolle máis de trinta composicións de
temática heteroxénea e que formou parte da colección “Quaderns de Poesía” de
Edicións Polígrafe.
Castro Rodríguez, Xavier, “Concepción Arenal: a igualdade social”, Galicia Hoxe,
“Hoxe Galicia”, “Couso e arca”, 7 maio 2011, p. 2.
Fálase do breve folleto de seis páxinas intitulado Concepción Arenal, vigencia de su
humanismo en la hora presente publicado en 1973 e escrito por Fernando Bavardo
Bengoa. Explícase que, con el, Bavardo intentou “achegar ao público a personalidade e
a obra” da escritora. Engádese que a publicación foi editada polo Patronato da Cultura
Galega.
Castro Rodríguez, Xavier, “Historia e labor da docencia ourensá”, Galicia Hoxe,
“Hoxe Galicia”, “Couso e arca”, 7 maio 2011, p. 2.
Fálase de Institucións docentes e grandes mestres en Ourense. 1846-2005 (Galaxia,
2010), de Enrique Bandén. Explícase que se trata dunha obra que permite coñecer as
institucións docentes ourensás dende a metade do século XIX até os inicios do XX.
Coméntase que se fai mención de nomes moi coñecidos que pasaron por estas aulas,
como é o caso de Ramón Otero Pedrayo ou Xesús Ferro Couselo.
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Castro Rodríguez, Xavier, “Lor: río dun paraíso íntimo”, Galicia Hoxe, “Hoxe
Galicia”, “Couso e arca”, 14 maio 2011, p. 2.
Fálase de Primavera no Lor (Galaxia, 1974) libro no que o seu autor, Eduardo
Moreiras, ofrece unha “viaxe polas terras amadas do Lor”. Coméntase que plasma unha
paisaxe non só observada, senón que tamén vivida e interiorizada, a través do emprego,
en ocasións, dunha prosa poética.
Castro Rodríguez, Xavier, “Retorno aquí ás paisaxes”, Galicia Hoxe, “Hoxe Galicia”,
“Couso e arca”, 21 maio 2011, p. 2.
Fálase de Alegoría do ensoño ferido (Ediciós do Castro, 1992), de María do Carme
Kruckenberg), un poemario de corenta poemas breves incluídos na colección
“Opúsculos de poesía”. Apúntase que conta cun prólogo en prosa de Ramiro Fonte no
que se salientan dous trazos da autora: o neotrobadorismo e a “poética do silencio”.
Castro Rodríguez, Xavier, “Álvaro Cunqueiro: a liberación desde os soños”, Galicia
Hoxe, “Hoxe Galicia”, “Couso e arca”,28 maio 2011, p. 2.
Fálase do monográfico que o Boletín Galego da Literatura dedicou a Álvaro Cunqueiro
en 1992. Indícase que, das trescentas páxinas, cincuenta se destinaron a “rescatar a
biografía do autor” e que se inclúen artigos nos que distintos especialistas revisan, por
exemplo, teorías e ofrecen vías interpretativas do escritor. Apúntase que entre os
participantes están Antón Risco e Ricart Salvat.
Castro Rodríguez, Xavier, “Virxilio Blanco: óleos galegos e parisinos”, Galicia Hoxe,
“Hoxe Galicia”, “Couso e arca”, 18 xuño 2011, p. 2.
Coméntase que Virxilio Blanco Garrido (1896-1948) forma parte dun grupo de
persoeiros da historia galega relegadas a “un inxusto silencio”. Saliéntase que Antón
Vilar Ponte e Laxeiro admiraron e respectaron o seu traballo como pintor e que en 1975
viu a luz un traballo de Antonio Rodríguez Fraiz, Virxilio Blanco. Lembranza, que
amosaba un percorrido pola vida e obra do artista. Finalmente, indícase que a esta
homenaxe se uniron Celso Emilio Ferreiro, Xosé Fernando Filgueira Valverde, Ramón
Otero Pedrayo, Valentín Paz Andrade, Carlos Maside, Laxeiro e outros moitos.
Castro Rodríguez, Xavier, “Manuel Murguía na ‘Biblioteca de Escritores Galegos”,
Galicia Hoxe, “Hoxe Galicia”, “Couso e arca”,25 xuño 2011, p. 2.
Fálase da novela Desde el cielo que Manuel Murguía escribiu cando contaba con
dezasete anos e que foi publicada case un lustro despois como novela folletinesca no
xornal La Iberia e, en 1856, como volume editado pola Imprenta de la Oliva. Apúntase
que a obra ten un “ton idílico e candoroso” e está composta por tramas amorosas, de
paixón e morte. Indícase que a edición preparada pola Biblioteca de Escritores Galegos
inclúe Desde el cielo (páginas de la juventud) e outras tres obras tituladas El puñalito,
La poesía gallega en el siglo XVII e Versos prosaicos.
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Castro Soliño, Dorinda, “Todo Poe”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 357,
“Libros”, 20 xaneiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 316, “Letras galegas”, 22
xaneiro 2011, p. 6.
Dá conta da saída do prelo do terceiro volume recompilatorio de relatos de Edgar Allan
Poe traducidos ao galego por Eva Almazán, Contos Completos III (2010), na “ Clásicos
Universais” da editorial Galaxia. Tras mencionar o galardón do que foi merecente a
tradutora polo seu labor nos dous anteriores volumes, o Premio Lois Tobío ao Libro
Traducido da Asociación Galega de Editores, enumera os relatos recollidos neste
terceiro volume e salienta os apuntamentos da tradutora que pechan cada conto do
volume, así como as referencias literarias da época de Poe que recolleu.
Castro Soliño, Dorinda, “Medicina metafísica”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
“Libros”, n.º 359, 3 febreiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 318, “Letras
galegas”, 5 febreiro 2011, p. 6.
Comenta a saída do prelo do volume da autoría de Sheridan Le Fanu, Nun vidro
misterioso (2010), vertido ao galego por Tomás González Ahola na editorial Urco. Tras
mencionar que este volume é o segundo publicado e traducido do mesmo autor, sinala
os relatos nel recollidos, “Té verde” e “O cuarto do dragón voador”, dos que describe
cadanseu argumento. Conclúe cunha crítica a certos erros lingüísticos que dificultan a
lectura.
Caveiro, Laura, “Progresión en espiral”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 358,
“Libros”, 27 xaneiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 317, “Letras galegas”, 29
xaneiro 2011, p. 6.
Informa da saída do prelo da novela de Xurxo Sierra Veloso, Os fíos (2010), na
Editorial Galaxia. Tras sinalar que foi merecente do premio “Repsol de Narrativa 2010”,
describe seu argumento e salienta finalmente a técnica narrativa do autor, a súa ironía e
a caracterización psicolóxica dos personaxes.
Caveiro, Laura, “Escura e Beautiful”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 384,
“Libros”, 22 setembro 2011, p. VII.
Fálase da tradución ao galego (Sonetos, 2011) dos Shakespeare’s Sonnets, comentada,
anotada e traducida polo profesor Ramón Gutiérrez Izquierdo, quen fala dos xogos de
palabras, o argot da época en relación co sexo, a música dos versos e o inútil afán dos
estudosos por identificar o mozo e a muller a quen van dedicados os versos. Coméntase
que este afán é froito dun malentendido, a identificación da voz lírica co autor, xa que se
considera que en moitos sonetos non se sabe quén é o falante lírico: se é un home que se
dirixe a un home, un home que se dirixe a unha muller ou unha muller que se dirixe a
un home. Opínase que, moitas veces, recórrese á lírica trobadoresca, na que a canción é
posta en boca dunha muller namorada.
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Estévez-Saá, José Manuel, “Leccións poéticas de Luciano Rodríguez”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, “Ensaio”, 29 xaneiro 2011, p. 49.
Dá conta da saída do prelo do volume Páxinas amarelas: lecturas de poesía (2010), da
autoría de Luciano Rodríguez, na editorial Espiral Maior. Indica primeiramente que se
trata dunha recompilación de estudos sobre os persoeiros da poesía galega, para despois
ir enumerando e describindo a liña temática dalgúns deles, como por exemplo os de
Xohana Torres, Manuel Álvarez Torneiro, Antón Avilés de Taramancos, Xavier R.
Baixeras, Xulio L. Valcárcel, Xavier Seoane, Pilar Pallarés, Gonzalo Navaza, Eusebio
Lorenzo Baleirón, Aquilino Iglesia Alvariño, Salvador García Bodaño, Méndez Ferrín,
Luís G. Tosar e Miguel Anxo Fernán Vello.
Estévez-Saá, José Manuel, “Miguel Suárez Abel crea un fito literario”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, “Novela”, 12 febreiro 2011, p. 45.
Coméntase a publicación da novela do profesor Miguel Suárez Abel, Nunca te vin
chorar (2010), na editorial Galaxia. Tras salientar a calidade do seu fío argumental e da
linguaxe empregada describe o seu contido temático de xeito detallado, destacando a
narración a dúas voces e o carácter experimental da novela en xeral. Recomenda
finalmente a súa lectura.
Estévez-Saá, José Manuel, “De Nagasaki a Londres cunha paixón”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Relatos”, 2 abril 2011, p. 49.
Ofrécese unha breve biografía de Kazuo Ishiguro e fálase do seu volume de relatos
Nocturnos (Galaxia, 2010) traducida ao galego por María Alonso Seisdedos. Indícase
que unha boa parte da obra de Ishiguro se centra no “Xapón da posguerra e as
circunstancias socias e políticas que caracterizaron o período de entreguerras”. Refírese,
tamén, á obra Non me deixes nunca (Galaxia, 2007), traducida por Eva Almazán.
Faginas, Sandra, “A provocación poética da palabra”, La Voz de Galicia, “Culturas”,
n.º 432, “Letras en galego”, 17 setembro 2011, p. 14.
Coméntase que Lupe Gómez mestura na súa obra Diálogos imposíbeis (2010) “a poesía
que é teatro, os fantasmas e os amigos” a través de imaxinarios diálogos mantidos entre,
por exemplo, Margarita Ledo e Isabel Pantoja, Miguel Anxo Fernán-Vello e don
Quijote, Lino Braxe e Virginia Woolf ou Xosé Luís Méndez Ferrín e María Casares.
Indícase que estas conversas chegan ao esperpento e que acollen a provocación poética
da palabra. Finalmente, ponse de relevo que tamén se trata dun canto á terra e á vida e
recoméndase a súa lectura.
Feixó, Xosé, “Ollada crítica”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 361, “Libros”, 17
febreiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 321, “Letras galegas”, 26 febreiro 2011,
p. 6.
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Sinala a saída do prelo do estudo da profesora Dolores Vilavedra, A narrativa galega na
fin de século. Unha ollada crítica dende 2010 (2010), na editorial Galaxia. Tras indicar
o seu labor de continuación dos estudos realizados por González-Millán, subliña a súa
obxectividade á hora de tratar certos temas no seu estudo, como o “affaire Conde”, así
como a súa decisión de empregar unha linguaxe non recollida na normativa oficial na
súa escrita. Conclúe cunha enumeración dos xéneros narrativos que inclúe no seu
estudo.
Feixó, Xosé, “Erros editoriais”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 363,
“Infantil/Xuvenil”, 3 marzo 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 322, “Letras
galegas”, 5 marzo 2011, p. 7.
Critica o volume de David González Couso O fío da escritura, saído do prelo en 2010
na editorial Toxosoutos, especialmente o feito de apareceren na lapela da cuberta os
apuntamentos biobibliográficos do prologuista en vez dos do autor.
Feixó, Xosé, “Ciencia-ficción no Caribe”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 377,
“Libros”, 16 xuño 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 338, “Letras galegas”, 25
xuño 2011, p. 7.
Reséñase Crónicas do mañá (Urco, 2010), unha escolma de relatos de ciencia ficción
realizados “na Peróla das Antillas” dende o ano 1959. Indícase que a antoloxía foi
realizada por José Miguel Sánchez. Explícase que o volume está dividido en tres partes
precedidas por unha breve introdución: “O entusiasmo dos pioneiros” (1960-1970), “Os
premios David e Juventud Ténica, os talleres literarios” (1980) e “Hoxe: ciberpunk,
pastiche, ironía.. e moito máis” (1990).
Fernán Vello, Miguel Anxo, “Poesía e corpo”, Galicia Hoxe, “Hoxe Galicia”,
“Caderno aberto”, 15 xuño 2011, p. 3.
Relaciónase a temática do poemario Do corpo e a súa ausencia de Medos Romero coas
recomendacións de Hélene Cixous ou Isabel Rojo a propósito de que as mulleres debían
escribir sobre o propio corpo. Coméntase que Manuel Vilanova indica no prólogo que
se presenta, ao igual que noutras obras da autora, unha “lírica das ausencias” que, neste
caso, dialoga coa pintura e inclúe unha interpretación íntima desta arte baseada en
elementos perceptivos. Faise referencia, así mesmo, ao epílogo a cargo de Vicente
Araguas, no que se destaca que se trata dunha obra “para a contemplación e o desexo”.
Finalmente, sinálase que as composicións están cheas de tensión erótica.
Fernández, Pedro, “Roxe de Sebes”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “Crítica”, “Ensaio”,
18 decembro 2011, p. 14.
Fálase da reedición de Roxe de Sebes (2011), de Ignacio Castro, dez anos despois da súa
primeira edición. Caracterízase como “bela” e indícase que nela o autor describe a súa
estancia de máis de mil días de retiro na montaña, apartado da sociedade, describindo os
días alí “coa meticulosidade das estacións”. Coméntase que nesta obra aparecen tamén
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diferentes cartas que Ignacio Castro enviaba os seus familiares e coñecidos, que
supoñían “recuperar o tempo da comunidade”. Saliéntase que, a partir desta experiencia,
se tenta “afirmar frente á globalización a nosa microexistencia”. Por último, dise de
Roxe de Sebes que podería converterse nun clásico e que manterá a súa beleza co paso
do tempo.
Fraga, Xesús, “Retrato literario dunha xeración”, La Voz de Galicia, “Cartelera y
críticas”, “Recomendaciones”, 8 xaneiro 2011, p. 53.
Trae á memoria a novela de Ramiro Fonte saída do prelo en 1993 na editorial Galaxia,
Os leopardos da lúa. Sinala a súa liña temática e describe brevemente o seu argumento,
tras mencionar a figura de Yeats, de cuxa poesía Fontes tomara un verso como
referencia. Menciona asemade a súa triloxía Vidas de infancia.
Fraga, Xesús, “Medio século de poesía”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
“Recomendaciones”, 18 marzo 2011, p. 48.
Informa da presentación do volume de Bernardino Graña Ser auga, darse en auga
(2010), no Centro Social Novacaixagalicia da Coruña. Sinala o contido temático do
volume, que recolle a poesía escrita en Galicia dende 1958 até 2008 e salienta algunhas
das composicións nel recollidas como “Profecía do mar”, “Non vexo Vigo nin Cangas”
ou “Acendede as almenaras”. Conclúe cunha referencia ao labor de Miro Villar,
encargado da escolma.
Fraga, Xesús, “Achados dous poemas inéditos de Celso Emilio Ferreiro”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 30 decembro 2011, p. 42.
Coméntase o achado de dous novos poemas de Celso Emilio Ferreiro: “O mozo” e “O
atraco”. Do primeiro sinálase que é totalmente inédito, que está na liña de “Pra
mocidade” do Viaxe ao país dos ananos e “O revolucionario” de Cimenterio privado e
que a súa redacción tería lugar na década dos setenta. Indícase tamén que se trata
posíbelmente da primeira versión e que é unha guía de actuación de cómo un mozo
concienciado debería actuar. En canto ao segundo saliéntase que aparecera na revista
Correo de Galicia de Bos Aires, en 1969 e que non se incluíra na Obra poética galega
do autor. Destácase que o estudoso da obra de Celso Emilio, Ramón Nicolás, encadra
esta composición dentro das experiencias xurdidas logo da expulsión do poeta da
Hermandad Gallega de Caracas.
Franco Grande, Xosé Luís, “Cabalo de ouros”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 403,
“A outra mirada”, 19 febreiro 2011, p. 13.
Coméntase a novela de Víctor Freixanes Cabalo de ouros (2010), saída do prelo na
editorial Galaxia. Comeza cunha referencia á importancia que a primeira parte da
novela leva consigo no desenvolvemento posterior desta, para despois salientar o labor
narrativo do autor nesta novela que cualifica como “obra de creación”.
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Freixanes, Víctor F., “Shakespeare Love”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas
velas”, 2 outubro 2011, p. 17.
Coméntase que o profesor Ramón Gutiérrez Izquierdo publicou a versión galega dos
cento cincuenta e catro sonetos de William Shakespeare, en edición bilingüe, Sonetos
(2011). Indícase que se trata dunha obra enigmática, publicada en 1609, e que serve
para coñecer a biografía íntima do autor inglés e a súa poesía. Sinálase que a través de
Xerais chega a versión en galego: “pulcra, esixente, requintada, mesmo con vacilacións
e solucións arriscadas que os especialistas han de saber xulgar”; mentres que Visor
sacou á luz unha versión bilingüe en castelán do mesmo tradutor; polo que o lectorado
pode comparar os versos en tres idiomas: inglés, galego e castelán. Opínase que a
tradución de obras universais e contemporáneas ao galego é unha mostra de madurez da
literatura galega. Finalmente, expresa a certeza de que os Sonetos non van pasar
desapercibidos.
García, MV, “Rí Deircc, o Rei Roxo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 356,
“Teatro”, 13 xaneiro 2011, p. 8.
Comenta a saída do prelo en Edicións Xerais da peza Flores de Dunsinane (2010), de
Manuel Lourenzo, de quen menciona que foi merecente do “Premio Álvaro Cunqueiro”
en 2009. Describe brevemente o seu argumento, tras dedicar unha extensa parte da
noticia á historiografía gaélica e ás orixes do rei MacBeth na sociedade do seu tempo.
Nunha epígrafe á parte intitulada “Profecía cumprida”, menciona o volume de Noah
Lukeman, The Tragedy of MacBethPart II: The Seed of Banquo (2008) e describe o seu
fío argumental.
García, MV, “Denuncia da dominación”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 357,
“Teatro”, 20 xaneiro 2011, p. 8.
Dá conta da saída do prelo da peza Na meta (2010), da autoría de Thomas Bernhard,
traducida dende o inglés por Ana Contreras e Afonso Becerra. Tras mencionar outro dos
volumes de Bernhard, Extinción (1993), describe o fío argumental da peza antedita moi
polo miúdo e salienta o emprego das metáforas ao longo de toda a peza. Nunha epígrafe
á parte intitulada “Modernismo radical”, subliña certos aspectos da narrativa de
Bernhard como o dramatismo, a esencialidade ou a polisemia.
García, MV, “Infamias e perversións”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 359,
“Teatro”, 3 febreiro 2011, p. 8.
Trae á memoria a figura de Jean Genet co gallo da saída do prelo das súas pezas As
criadas/O balcón (2010) nun mesmo volume na editorial Galaxia. Tras describir a súa
traxectoria vital e a súa importancia nas orixes do teatro político, comenta brevemente o
fío argumental de cada peza. Nunha epígrafe intitulada “Os piares da sociedade”,
menciona a tradución destas dúas pezas ao galego dende o inglés por Inma López Silva
e comenta as figuras de Marcial Maciel e Bernie Madoff en canto persoeiros de dobre
vida e dobre moral.
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García, MV, “A néboa amarela”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 361, “Teatro”,
17 febreiro 2011, p. 8.
Dá conta da saída do prelo da peza A néboa amarela (2010), de César Candelas e Rubén
Ruibal, na editorial Biblos. Tras levar a cabo un percorrido pola traxectoria de músicos
como Bob Dylan, comenta o fío argumental e as orixes desta peza e conclúe cunha
referencia a outra peza de dobre autoría, Copenhague (1993), de Andrés Vila e Xosé
Cid Cabido. Nunha epígrafe á parte intitulada “Octabe Mirbeu [sic]”, menciona a
sociedade Germinal, encargada de levar á escena pezas de Pietro Gori, William Morris
ou Octabe Mirbeau e posta en marcha pola Universidade Popular da Coruña. Menciona
asemade a edición de María Obdulia Luis Gamallo da peza Os malos pastores, de
Mirbeau.
García, MV, “Xaime Quintanilla, dramaturgo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
363, “Teatro”, 3 marzo 2011, p. 8.
Comenta a reedición da peza Alén (2010), da autoría de Xaime Quintanilla e edición de
Roberto Pascual Rodríguez para Galaxia. Subliña o carácter nacionalista da súa
literatura e menciona a saída do prelo desta peza en 1921, así como a estrea, un ano
antes, da peza Donosiña, en Ferrol. Menciona asemade o manifesto de Manuel Antonio
e Álvaro Cebreiro, Mais alá (1922), xunto á novela Saudade (1922), de Quintanilla.
Nunha epígrafe á parte titulada “Contra o esquecemento”, sinala algúns datos da
traxectoria vital de Quintanilla e fai referencia ao seu labor de editor na editorial
Céltiga.
García, MV, “Da arte do actor”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 369, “Teatro”,
14 abril 2011, p. VIII.
Refírese ao volume A interpretación (re)considerada (Galaxia, 2010), de Phillip
Zarrilli, no que se reflexiona sobre as relacións entre a personaxe e o actor no teatro.
Indícase que se trata dunha obra que ofrece “unha sabia combinación entre teoría e
praxe”. Cítase a Denis Diderot e a súa obra Paradoxe sur le Comédien.
García, MV, “Homo homini lupus”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 371,
“Teatro”, 5 maio 2011, p. VIII.
Refírese a A boa persoa de Sezuán (Laiovento, 2010), de Bertolt Brecht e traducida ao
galego por Frank Meye. Explícase que se trata dunha obra que se ocupa “dos
condicionamentos das xentes do común para facer fronte aos problemas cotiás”.
Coméntase que amosa a relevancia que vai ter a dimensión dialéctica do coñecemento e
da acción humana na súa dramaturxia.
García, Rodri, “A bulimia caligráfica de Novoneyra”, La Voz de Galicia, “Culturas”,
n.º 402, “Letras en galego”, 12 febreiro 2011, p. 11.
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Dá conta da saída do prelo do ensaio de Carlos Paulo Martínez Pereiro, A man que
caligrafando pensa (2010), editado pola Universidade da Coruña. Indica a inclusión
neste ensaio dos caligramas de Uxío Novoneyra e a referencia á amizade entre
Novoneyra e Antón Patiño, de quen salienta a súa autoría dunha das setenta ilustracións
que contén o volume.
García, Rodri, “Páxinas amarelas e lecturas poéticas”, La Voz de Galicia, “Culturas”,
n.º 408, “Letras en galego”, 26 marzo 2011, p. 11.
Fálase de Páxinas amarelas. Lecturas de poesía (Espiral Maior, 2010), de Luciano
Rodríguez Mondadori; e de Confesión de parte. Inventario de lecturas poéticas (Espiral
Maior, 2010), de Xulio López Valcárcel. Indícase que a obra ensaística de Luciano
recolle textos seus publicados nos últimos anos nos que valoriza, por exemplo, sobre
Última fuxida a Harar, de Antón Avilés de Taramancos ou Con pólvora e magnolias,
de Xosé Luís Méndez Ferrín. Engádese que, no caso do volume de Valcárcel, analízanse
as “formas de comunicación que representan a poesía e o xornalismo”.
García, Xosé Lois, “Cabalos do demo”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”, “Ecos da
Berenguela”, 4 xaneiro 2011, p. 4.
Comenta a saída do prelo do volume de relatos de Isidro Novo, Cabalos do demo e
outros invertebrados (2010) na editorial Trifolium (Litterae). Indica primeiramente o
número total de relatos que compoñen o volume, cinco, para despois salientar a
variedade de contidos e de niveis temporais dos mesmos. Describe a seguir as dúas
primeiras narracións, “Cabalos do demo” e “O lobo daquela Caparuchiña [sic]” e
conclúe cunha concisa referencia ao derradeiro microrrelato.
García, Xosé Lois, “O ilímite de pensarte libre”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”, “Ecos
da Berenguela”, 11 xaneiro 2011, p. 4.
Informa da saída do prelo do ensaio de Iago Santalla, O ilímite de pensarte libre (2010),
na editorial Toxosoutos. Comeza cun parágrafo tirado deste ensaio, para despois
continuar cunha referencia á discapacidade cerebral do autor. Indica asemade a docena
de capítulos que conforman o volume e o seu carácter existencialista e menciona a
presenza de Santalla nas homenaxes a Novoneyra e Manuel María.
García Iglesias, José Manuel, “Sanxenxo…volumen I”, El Correo Gallego, “Opinión”,
21 xullo 2011, p. 2.
Comenta a presentación do libro Sanxenxo na historia. Arte, Cultura e Tradicións
Populares, realizado polo Seminario de Estudos Locais de Sanxenxo, integrado no Foro
Galicia Milenio e coordinado por Marcelino Agís Villaverde. Infórmase de que acolle
achegas sobre esta materia nunhas xornadas do ano anterior e está dividida en tres partes
(arte e patrimonio relixioso, turismo e cultura e unha mostra do espazo deste municipio
entre a realidade e a lenda) e dous anexos complementarios que tratan a entrega dos
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Premios Sanxenxo 2010 e a presenza na prensa da actividade relativa ao seminario.
Noméanse todos os implicados no libro e coméntase que, ademais dos textos achegados
por cada un deles, se suma un aparato gráfico de grande interese, dende o que se albisca
a enorme transformación deste territorio.
Gestoso Álvarez, Maruxa, “Retallos de cultura popular”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 371, “Libros”, 5 maio 2011, p. VI.
Fálase de Lembranzas d’O Courel (Toxosoutos, 2010), de Jesús Alfonso Parada Jato.
Apúntase que recolle un conxunto de relatos sobre esa zona oriental de Galicia e que
continúa a andaina de Usos, costumes e cousas do Courel (2007). Coméntase que nesta
ocasión se adopta unha visión máis persoal, na que as vivencias se mesturan cos datos
recollidos no traballo de campo.
Gonzalez Pérez, Clodio, “A represión do maxisterio na ditadura”, Galicia Hoxe,
“Opinión Hoxe”, “O rodicio do tempo”, 15 xaneiro 2011, p. 4.
Comenta a reedición do volume de Xosé Manuel Cid Fernández publicado en 1989,
Educación e Ideoloxía en Ourense na IIª República (2010), en Andavira Editora e a
saída do prelo do estudo de Xesús Costa Rodil e Xesús Santos Suárez, “De Padrón a
Muros. A represión educativa e cultural (1936-1950)” (2010), no Anuario de Estudos do
Barbanza. Describe a seguir os contidos e fíos argumentais de ambos os traballos e
salienta, do segundo, unha carta inédita nel recollida do mestre Rafael Pardo Carmona
grafada en 1936.
Iglesias, Óscar, “No Courel coa parte maldita”, El País, “Galicia”, “Luces”, 7 outubro
2011, p. 9.
Detalla que a obra Roxe de Sebes (2011), de Ignacio Castro, xa fora publicada en 2001
en Noitarega e asemade apunta que o volume está xebrado en catro partes, as dúas
últimas microensaios. Destaca que foi escrito polo filósofo Ignacio Castro durante o seu
retiro de mil días no lugar de Roxe de Sebes, na parroquia de Soldón da Seara, no
concello lucense de Quiroga.
Iglesias Diéguez, Alfredo, “Liberarse das miserias”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 363, “Libros”, 3 marzo 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 323, “Letras galegas”,
12 marzo 2011, p. 6.
Dá conta da saída do prelo do ensaio de Manuel Pérez Rúa, Domingos de calcetíns
brancos: retrato do cambio social na xeración de 1950 (2010) na editorial Galaxia.
Tras describir o seu argumento salienta as contribucións de máis de trinta persoas na
configuración do texto a partir das súas testemuñas.
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Iglesias Diéguez, Alfredo, “Año e león”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 369,
“Libros”, 14 abril 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 329, “Letras galegas”, 22
abril 2011, p. 7.
Fálase do ensaio novelado A agonía do león (Xerais, 2010), de Carlos G. Reigosa.
Indícase que o volume ofrece a traxectoria vital de Manuel Girón Bazán, un berciano
que nos anos corenta dirixiu un grupo guerrilleiro. Apúntase que a obra é unha peza
“fundamental para recuperar a nosa memoria histórica”.
Jiménez Casas, Cipriano Luis, “Sobre as carencias”, La Opinión, “Saberes”, n.º 330,
“Letras Galegas”, 30 abril 2011, p. 6.
Coméntase a obra O sol da tristeza (Espiral Maior, 2010), de Fidel Vidal, unha
interpretación da obra De Catro a Catro, de Manuel Antonio. Saliéntase que se trata
dunha achega espléndida á figura deste poeta e indícase que o volume conta cun prólogo
de X. L. Axeitos.
Lama, Xavier, “Cunqueiro non ‘tuiteou’ nunca”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 29
decembro 2011, p. 42.
Comézase equiparando a Álvaro Cunqueiro cun cociñeiro de palabras e comparando a
súa máquina de escribir cun órgano, xa que construía traballos xornalísticos con certa
musicalidade e lirismo. Indícase que era un autor capaz de escribir sobre calquera tema,
pero que sempre confesaba ser un autor realista, e que deixou un gran número de artigos
valiosos que perdurarán no tempo. Faise referencia a que todo isto se verá en perigo
“por culpa” das tecnoloxías como a Internet, que se van convertendo en predominantes
por riba do xornalismo, causa do abandono da cultura das enciclopedias. Finalmente,
remátase sinalando que o autor mindoniense sería hoxe en día un analfabeto funcional e
o vestixio dun xornalismo en extinción.
López, Ana, “Aínda hoxe podemos revivir a Pontevedra do pai Amoedo”, Diario de
Pontevedra, “Vivir aquí”, decembro 2011, p. 61.
Coméntase que a obra Memoria de Hermenegildo Amoedo Carballo (2005), de Xosé
Ramón Couto, recolle a vida e obra deste xesuíta, autor do poemario Carmen patrio sive
Pontevedra (1787), do que se sinala que foi incluído, na súa versión en galego, na obra
de Xoán Manuel Pintos A Gaita Gallega (1853).
Loureiro, Ramón, “Benquerido Diego, abrázate Quiela”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 412, “Letras en galego”, 30 abril 2011, p. 10.
Fálase de Benquerido Diego, abrázate Quiela (Trifolium, 2010), de Elena Poniatowska
e traducida ao galego por María Fe González Fernández. Explícase que se trata dunha
obra epistolar na que se aproxima á figura de Angelina Beloff. Indícase que a cuberta
foi realizada por Ánxela Pérez Meilán.
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Martínez, Ana, “Nazismo e memoria histórica”, ABC, “Artes&Letras. Galicia”, n.º 28,
30 abril 2011, p. 05.
Fálase de Götz e Meyer (Rinoceronte, 2010), unha obra de David Albahari e traducida
ao galego por Jairo Dorado. Indícase que o volume ofrece “unha reflexión sobre o
nazismo, a memoria e a humanidade”. Ofrécese, tamén, unha biografía do autor.
Martínez Bouzas, Francisco, “Derrotados pola vida”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 356, “Libros”, 13 xaneiro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 315,
“Letras galegas”, 15 xaneiro 2011, p. 6.
Dá conta da saída do prelo da novela de Iván García Campos, O imposible de desatar
(2010), na editorial Galaxia. Tras salientar o premio “Blanco Amor de Novela” recibido
polo autor grazas a este volume, describe a súa estrutura e temática, para despois
continuar cun comentario sobre o fío argumental. Salienta o narrador en terceira persoa,
o humor e, en xeral, os aspectos formais desta novela ao consideralos anovadores na súa
escrita.
Martínez Bouzas, Francisco, “No taller do escritor”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 359, “Libros”, 3 febreiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 318, “Letras
galegas”, 5 febreiro 2011, p. 6.
Comenta a novela breve de Juan Tallón saída do prelo en 2010 en Edicións Sotelo
Blanco, A pregunta perfecta. (O caso Aira-Bolaño). Tras estabelecer un pequeno símil
coa novela de Borges, Ficciones, e mesmo coa definición de novela de Henry James,
describe o seu fío argumental e recomenda finalmente a súa lectura.
Martínez Bouzas, Francisco, “Un cóctel explosivo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 361, “Libros”, 17 febreiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 321, “Letras
galegas”, 26 febreiro 2011, p. 6.
Comenta a saída do prelo na editorial Galaxia da novela A viúva preñada (2010), de
Martin Amis, traducida dende o inglés por Eva Almazán. Tras describir o seu fío
argumental destaca o carácter traxicómico da súa escrita e o feito da revelación, por
parte do biógrafo do escritor, Richard Bradford, da previa publicación desta historia en
formato de crónica xornalística no ano 1997.
Martínez Bouzas, Francisco, “De homes e de monstros”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 362, “Libros”, 24 febreiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 322,
“Letras galegas”, 5 marzo 2011, p. 6.
Dá conta da saída do prelo en 2010 da tradución de Beowulf dende o inglés antigo ao
galego, levada a cabo por Jorge L. Bueno Alonso na editorial Rinoceronte. Salienta a
composición do texto en verso aliterativo e aproxima unha posíbel data de creación
entre os séculos VII e X. Apunta brevemente o seu argumento para despois concluír
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cunha referencia ao labor do tradutor e á decisión da editorial de optar polo modelo
idiomático do galego identificado na lingua meta.
Martínez Bouzas, Francisco, “Abeirado ao minimalismo”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 366, “Libros”, 24 marzo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 326,
“Letras galegas”, 2 abril 2011, p. 6.
Reséñase Malas cartas (Biblos, 2010), unha novela breve de Manuel Pereira Valcárcel.
Ofrécese un breve argumento da obra e apúntase que está escrita nun estilo minimalista,
sobrio e que acolle perfectas descricións.
Martínez Bouzas, Francisco, “Para ser lida como verdade”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 368, “Libros”, 7 abril 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 328, “Letras
galegas”, p. 6.
Fálase de Benquerido Diego, Abrázate Quiela (Trifolium, 2010), unha obra na que
Elena Poniatowska recrea o ficticio epistolario entre Diego Rivera e Angelina Beloff.
Coméntase que se recrea con mestría a dor obsesiva e a melancolía de Beloff.
Martínez Torres, Dolores, “Terror cósmico”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
357, “Libros”, 20 xaneiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 316, “Letras galegas”,
22 xaneiro 2011, p. 6.
Comenta a saída do prelo da tradución dun volume da autoría de William Hope
Hodgson, A casa no confín (2010), por parte de Urco Editora. Tras mencionar a data
orixinal da súa saída do prelo na lingua de partida, o inglés, en 1908, describe o seu
argumento e conclúe cunha recomendación da súa lectura.
Martínez Torres, Dolores, “Burguesía alienada”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
359, “Libros”, 3 febreiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 318, “Letras galegas”, 5
febreiro 2011, p. 6.
Informa da saída do prelo na editorial Galaxia da novela de Sandro Veronesi, Caos
calmo (2010), na súa tradución dende o italiano, levada a cabo por Carlos Acevedo.
Describe en detalle o seu fío argumental para despois concluír cunha crítica non
demasiado positiva en tanto á coherencia da escrita.
Martínez Torres, Dolores, “Deber contra desexo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 360, “Libros”, 10 febreiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 320, “Letras
galegas”, 19 febreiro 2011, p. 6.
Comenta a saída do prelo da novela Emaús (2010), de Alessandro Baricco, na editorial
Galaxia. Describe con gran detalle o seu fío argumental, estabelece unha comparación
coa escrita de Martin Vigil e menciona finalmente o nome do tradutor da novela, Carlos
Acevedo.
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Martínez Torres, Dolores, “Distopía futurista”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
361, “Libros”, 17 febreiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 321, “Letras galegas”,
26 febreiro 2011, p. 6.
Informa da saída do prelo da novela de Antón Lopo, Obediencia (2010), na editorial
Galaxia. Describe primeiramente o seu fío argumental de xeito pormenorizado, para
despois analizar algúns dos elementos do seu contido, como por exemplo a presenza da
tecnoloxía ou a relación dos seres humanos cos seus corpos. Conclúe cunha referencia
ao humor e á crítica presentes ao longo do texto.
Martínez Torres, Dolores, “Espello de zafiedades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 371, “Libros”, 5 maio 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 331, “Letras galegas”,
p. 6.
Ofrécese o argumento de Muchita Bon (Barbantesa, 2010), unha obra escrita por A.
Abal Lemos. Coméntase que o texto non achega ningunha novidade formal e está cheo
de tópicos sociais e retratos de época.
M. B. F., “Sombras del laberinto”, ABC, “Artes & Letras. Galicia”, n.º 32, “Libros”,
agosto 2011, p. 04.
Recoméndase a lectura da obra El laberinto habitado. Los artículos de Álvaro
Cunqueiro en Destino (1961-1976) (2007), que tiña como responsábel da súa edición a
María García Liñeira. Indícase que acolle gran parte dos artigos periodísticos publicados
por Cunqueiro na revista catalana Destino, un dos medios de maior difusión durante o
franquismo. Coméntase que a maior parte deles apareceran na sección “Laberinto y
Cía.”, homónima da mantida en Faro de Vigo. Menciónase que o conxunto aparece
dividido en varios apartados: “En la ruta de la seda”, un percorrido dende Venecia cara
a China e Xapón; “Florilegio”, publicacións de tema literario; “Onírica”, cualificada de
conxunto de soños; “Retratos de hermosas”, entre o galante e o misóxino; “Del lejano
país”, o máis voluminoso en canto ao número de artigos, onde se ocupa dos tópicos de
Galicia; “De lo coquinario y vinícola”, con traballos sobre gastronomía; “De santos y
otras gentes”, espazo haxiográfico; “El variado mundo”, con artigos de actualidade que
viron a luz nos anos setenta e “En tiempo de Adviento”, sobre as tradicións pagás e
relixiosas do Nadal en terras galegas. Finalmente, recoméndase a lectura desta obra.
Mera, Héitor, “Poliédrica e apaixonante”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 356,
“Libros”, 13 xaneiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 315, “Letras galegas”, 15
xaneiro 2011, p. 6.
Recolle a saída do prelo da peza de Paula Carballeira titulada Alicia & Alicia (2010), en
Morgante Editora. Salienta en primeiro lugar a sorpresa coa que o lectorado recibe este
volume, ao constituír unha versión particular de Alicia no País das Marabillas.
Describe a seguir a trama da peza e remata cunha referencia á sinxeleza da súa escrita e
ao interese que esperta o título.
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Mera, Héitor, “Denso e ricaz”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 357, “Libros”, 20
xaneiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 316, “Letras galegas”, 22 xaneiro 2011,
p. 6.
Dá conta da saída do prelo do poemario de Manuel Vilanova, Antonio das mortes e a
muller de verde (2010), na editorial Esquío. Salienta primeiramente a forza do eu lírico
presente nos versos, para despois comentar brevemente as referencias simbólicas das
que este fai uso. Conclúe cunha mención do gran labor poético do escritor e recomenda
a súa lectura.
Mera, Héitor, “Épica extemporánea”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 364,
“Libros”, 10 marzo 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 324, “Letras galegas”, 19
marzo 2011, p. 6.
Informa da saída do prelo do volume de poemas de X. A. Alonso Fernández, No castro
(2010), na editorial Toxosoutos. Menciona en primeiro lugar o prologuista, Bieito
Romero e, a seguir, salienta a presenza do compoñente narrativo e da mitoloxía celta na
meirande parte dos poemas. Conclúe cunha crítica forte e concisa encol da técnica
formal dos versos, que lle serve de base para non recomendar a súa lectura.
Mera, Héitor, “Tópicos manidos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 366, “Libros”,
24 marzo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 326, 2 abril 2011, p. 6.
Ofrécese unha crítica de Cantos de docedume (Toxosoutos, 2010) de J. Luís Calvo.
Sinálase a repetición de tópicos “manidos”, a falta de rima e musicalidade, así como a
carencia dunha estrutura estrófica.
Mera, Héitor, “Achegado ao pobo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 368,
“Libros”, 7 abril 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 328, 16 abril 2011, p. 6.
Recoméndase a lectura de Petroglifia. Poemas a Sober (Toxosoutos, 2010), de Xosé
Lois García, un poemario centrado na vila de Sober. Indícase que o único punto en
común que teñen os poemas é a localización, pois neles García trata temas diversos
como o costumismo, a lembranza, o neotrobadorismo, o historicismo e o socialrealismo.
Mera, Héitor, “Viaxe íntima”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 369, “Libros”, 14
abril 2011, p. VI.
Recoméndase a lectura de Flores da galvana (Espiral Maior, 2010), o primeiro
poemario de Iria Fernández Crespo. Sinálase a vertente política e intimista que o
caracteriza. Remárcase o seu ritmo envolvente así como a coherencia entre a palabra e o
ritmo.
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Mera, Héitor, “En galego, no mundo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 378,
“Libros”, 23 xuño 2011, p. VI.
Coméntase que a obra Urbi et orbi. Dende o galego para o mundo (2011), de Salvador
Castro, Henrique Harguindey, Xosé Martínez e Ramón Rocamonde, tenta dar conta do
considerados que están os autores galegos no resto do mundo. Saliéntase que se trata
dun traballo ímprobo que recolle exemplos de textos galegos traducidos a diferentes
linguas.
Mera, Héitor, “Despedida poética”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 389,
“Libros”, 27 outubro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 351, “Letras galegas”, 5
novembro 2011, p. 7.
Compáranse os dous últimos poemarios de Mª do Carme Kruckenberg, A voz da auga
(2010) e O enigma do segredo (2011), e dise que aínda que o segundo foi publicado
despois, foi redactado con anterioridade ao primeiro. Tamén se indica que os dous
poemarios constitúen as dúas caras dunha mesma moeda: A voz da auga significa pulo,
ilusión e vitalidade; mentres que O enigma do segredo fala de escuridade, tebras,
frustracións, decepcións e unha volta ao existencialismo. Así, sinálase que este último
libro de poemas completa a despedida poética da autora.
Mera, Héitor, “Xeiras novas”, Faro de Vigo, “Faro da cultura”, n.º 396, “Libros”, 15
decembro 2011, p. VII.
Dise que esta obra de Elías Knörr, O mariñeiro con cabalos matutinos baixo o vestido
(2011), é unha tradución dun texto islandés con resultados novos e óptimos, dado que
nel se atopan xeiras novas, vangardismo e un lirismo que ás veces é profundamente
intimista. Destácase que o poemario conecta co creacionismo e coa metáfora da
metáfora. Saliéntase que Knörr achega cos seus versos unha nova perspectiva á poesía
islandesa e lembra a influencia que deixou Manuel Antonio e o seu mar nas letras
galegas. Cualifícase ao autor como un dos poetas máis interesantes tanto para o sistema
literario islandés como para o galego do momento.
Mera, Héitor, “Grazas, Lois”, La Opinión, “Saberes”, n.º 325, “Letras galegas”, 26
marzo 2011, p. 6.
Fálase de Conversa ultramarina (Positivas, 2010), unha obra escrita por Lois Pereiro
con “mimo literario” e que ofrece un percorrido polos seus sentimentos e a súa vida.
Apúntase que se trata dun bo volume para mergullarse na escrita de Pereiro e lémbrase a
súa homenaxe no Día das Letras Galegas.
Moar Quintela, Rocío, “Sutil plasticidade”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 361,
“Libros”, 17 febreiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 320, “Letras galegas”, 19
febreiro 2011, p. 7.
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Comenta a saída do prelo da tradución dende o inglés realizada por Salomé Rodríguez
da novela curta de Carson McCullers, A balada do café triste (2010), na editorial
Barbantesa. Destaca en primeiro lugar a súa liña temática para despois describir o seu
fío argumental. Conclúe cunha referencia ao humor e á musicalidade presentes no texto.
Moar Quintela, Rocío, “Feridas herdadas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 362,
“Libros”, 24 febreiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 322, “Letras galegas”, 5
marzo 2011, p. 6.
Dá conta da saída do prelo da noveliña de Chelo Suárez Muíños, As horas rotas (2010),
en Edicións Sotelo Blanco. Tras mencionar o feito de ter sido merecente a escritora do
Premio Manuel Loureiro Rey de Novela Curta, describe o seu fío argumental e salienta
finalmente o ritmo poético da escrita, así como o carácter sentimental que dela se
desprende.
Moar Quintela, Rocío, “Risco epistolar”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 363,
“Libros”, 3 marzo 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 323, “Letras galegas”, 12
marzo 2011, p. 6.
Informa da saída do prelo do Epistolario de V. Risco a A. Losada (2010), recompilado
por Joaquim Ventura e editado pola Deputación de Ourense. Despois de introducir
historicamente a figura de Risco en relación ás cartas que deixou escritas entre 1918 e
1929, apunta a súa relación coas Irmandades da Fala e remata cunha referencia á
posibilidade de coñecer a lingua dos primeiros anos do século XX que ofrece o volume.
Moar Quintela, Rocío, “Tensión ata o final”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
374, “Libros”, 26 maio 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 225, “Letras galegas”, 4
xuño 2011, p. 7.
Fálase de Variacións enigmáticas (Rinoceronte, 2010), unha obra teatral de EricEmmanuel Schmitt traducida por Isabel García Fernández. Ofrécese o argumento e
resáltanse os coidados diálogos que a compoñen, que conseguen manter a tensión no
lectorado até o final.
Moar Quintela, Rocío, “Narración trepidante”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
378, “Libros”, 23 xuño 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 338, “Letras galegas”,
2 xullo 2011, p. 7.
Comenta que a novela O tesouro de Catoira (2011), de Estro Montaña, xorde do
suposto achado da correspondencia dun arqueólogo dirixida a unha moza e menciona
algunhas cuestións do argumento da historia. Tamén explica que está editada polo
Concello de Catoira e que conta co apoio de ilustracións cheas de cor, obra de Dani
Montero.
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Moar Quintela, Rocío, “Como nos viron”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 389,
“Libros”, 27 outubro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 351, “Letras galegas”, 5
novembro 2011, p. 7.
Coméntase que o volume Viaxeiros por Galicia (2011), de Xan Arias e Andreu
Rodríguez, traducido ao galego por Enrique Sánchez Rodríguez, ten orixe nos artigos
publicados na prensa nos anos noventa, froito da investigación sobre testemuños de
viaxeiros de distintas épocas a Galicia. Indícase que se ofrecen visións estereotipadas ou
parciais ao tempo que se louva a riqueza arquitectónica e gastronómica, e se plasma a
evolución no modelo de viaxeiro e de viaxe.
Montaña, Estro, “Delicado sarcasmo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 360,
“Libros”, 10 febreiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 320, “Letras galegas”, 19
febreiro 2011, p. 6.
Recolle a saída do prelo da tradución ao galego levada a cabo por Jairo Dorado Cadilla
da novela de David Albahari, Götz e Meyer (2010), na editorial Rinoceronte. Describe
primeiramente o seu fío argumental, para despois salientar a sinxeleza da súa prosa, a
brevidade das frases que a compoñen e a presenza do sarcasmo ao longo da escrita.
Montaña, Estro, “Soberana lectora”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 361,
“Libros”, 17 febreiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 321, “Letras galegas”, 26
febreiro 2011, p. 6
Informa da saída do prelo da noveliña de Alan Bennet traducida ao galego por Moisés
Barcia, Unha lectora fóra do común (2010), na editorial Rinoceronte. Comeza cunha
descrición do fío argumental e prosegue cun eloxio á sinxeleza da prosa e ao xeito con
que o escritor é capaz de criticar sutilmente a falta de intelixencia dalgúns seres
humanos.
Montaña, Estro, “Bo título, bo relato”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 370,
“Libros”, 28 abril 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, nº 330, “Letras galegas”, 30 abril
2011, p. 6.
Infórmase da tradución ao galego feita por Eva Almazán de Mexillóns para cear (2010)
e sinálase que con esta novela Birgit Vanderbeke gañou o Ingeborg Bachmann.
Explícase que se trata dunha novela curta e intensa en forma de monólogo que pode dar
pé a múltiples interpretacións, dende a crítica das relacións familiares até a denuncia
política, pasando pola reflexión estética, todas elas combinadas coa análise psicolóxica
dos personaxes.
Montaña, Estro, “Intensa beleza”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 372, “Libros”,
12 maio 2011, p. VI.
Fálase de Eloxio da sombra (Rinoceronte, 2010), unha obra ensaística de Juniro
Tanizaki traducida ao galego por Mona Imai e Gabriel Álvarez Martínez. Indícase que
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se trata dun texto breve “de intensa beleza poética” que enfronta o mundo tradicional de
Xapón coa estética de Occidente.
M. S., “Coñecémolos a través da súa correspondencia”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 845,
“Ó axexo dos libros”, 2 xaneiro 2011, p. 7.
Comenta a saída do prelo do Epistolario de Vicente Risco a Antón Losada Diéguez
(2010), editado pola Deputación de Ourense na “ Correspondencia”, con introdución e
notas de Joaquim Ventura Ruiz. Indica primeiramente que dito epistolario pertence aos
fondos do legado de Antón Losada Diéguez, para despois continuar cunha descrición da
linguaxe empregada nesta correspondencia por parte de ambos. Menciona asemade que
o número total de epístolas ascende a sesenta e catro e que algunhas delas son da
Irmandade Nazonalista Galega e da revista Nós, as cales describe brevemente. Indica,
doutra banda, a imposibilidade de publicar neste volume as cartas de Losada a Risco por
non dispor delas.
Neira, Henrique, “Miscelánea’ saca novo número e chegará á rede”, Galicia Hoxe,
“Lecer”, n.º 846, “Historia”, 9 xaneiro 2011, p. 8.
Dá conta da presentación na Estrada da décimo terceira entrega da revista de
publicación anual A Estrada. Miscelánea histórica e cultural. Sinala primeiramente o
número total de traballos recollidos nesta entrega, catorce, para despois ir analizando
cada un deles en canto ás súas liñas temáticas e argumentais. Describe, así pois, os
estudos de Genaro Pena, sobre o doutor José Pena Eirín; Juan Fernández Casal, sobre o
Pazo de Oca; Jesús Palmou, sobre a figura de Fermín Bouza Brey; José M. Bértolo e
Luis Ferro, sobre a Casa de Barcia en San Miguel de Cora; Luis Gil, sobre os cemiterios
da Estrada; Susana Pazo Maside, sobre a “Reprodución do Cruceiro da Estrada”;
Francisco Rozados, sobre o camiño vreeiro na Terra de Montes e Tabeirós; Fernando
Cabeza, sobre a toponimia de Olives; Juan Andrés Fernández Castro, director da revista,
sobre a antroponimia estradense; Newton Sabbá, sobre “Contos de dor e sofrimento”;
Margarita Figueiras, sobre a Xustiza Real durante o Antigo Réxime na Estrada; Xosé
Manoel Sánchez, sobre “A Estrada e as freguesías medievais na obra de Antonio López
Ferreiro e os fondos capitulares de Compostela”; Gerardo Vázquez, sobre a prensa
deportiva estradense e Milagros Castro, sobre o urbanismo da vila da Estrada. Salienta,
doutra banda, a intención do coordinador editorial da revista, Juan L. Blanco Valdés, de
realizar unha edición dixital durante o ano 2011 e conclúe cunha referencia á páxina en
liña que xa posúe o Museo do Pobo Estradense.
Neira, Henrique, “McLuhan e a galaxia Gutenberg revisitados”, Galicia Hoxe, “Lecer”,
n.º 848, “Libros”, 23 xaneiro 2011, p. 8.
Comenta a saída do prelo do volume traducido á lingua galega por Manuel Outeiriño, A
galaxia Gutenberg (2010), da autoría de Marshall McLuhan, editado polo Servizo de
Publicacións da Universidade de Santiago e prologado por Darío Villanueva. Menciona
nada máis comezar a primeira edición do volume en lingua inglesa en 1962, The
Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man e continúa cunha cita tirada do
prólogo de Villanueva encol da expresión “Galaxia Gutenberg”. Describe a seguir as

701

ideas máis importantes do limiar e sinala asemade os elementos temáticos que recolle o
volume. Nunha fotografía á parte recolle a páxina en liña conmemorativa do centenario
de McLuhan. Conclúe cun breve comentario sobre a derradeira parte da obra,
relacionada cos cambios de perspectiva aos que dan pé as novas tecnoloxías.
Neira Vilas, Xosé, “Cabalo de ouros’, de Freixanes”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“Arco iris”, 16 outubro 2011, p. 2.
Coméntase que Cabalo de ouros (2010), de Víctor F. Freixanes, é unha novela histórica
que reflicte a situación da posguerra española. Compárase a súa escrita coa de Alejo
Carpentier polo seu ritmo crecente, o léxico “vizoso e auténtico” e a presenza do humor.
Nicolás, Ramón, “Unha ollada sen pudores”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 396,
“Letras en galego”, 8 xaneiro 2011, p. 10.
Recolle a saída do prelo do volume de Xulia Alonso Díaz, Futuro imperfecto (2010), na
editorial Galaxia. Tras gabar a técnica e o estilo desta escritora, indica que a súa
narrativa é unha mestura de carácter autobiográfico e cronístico e describe o fío
argumental da súa historia. Menciona máis adiante que o manuscrito data de 2005 e que
o seu tema principal parece asemellarse ao do volume que posteriormente supuxera un
éxito de vendas en Finlandia: Viikkoja, kuukausia (“Semanas, meses”), da autoría de
Tina e Reko Lundán. Conclúe cunha recomendación da lectura do volume de Alonso
Díaz.
Nicolás, Ramón, “A sombra do inapreixable”, La Voz de Galicia, “Cartelera y críticas”,
“Recomendaciones”, 13 xaneiro 2011, p. 53.
Informa da saída do prelo do poemario Bater de sombras (2010), da autoría de
Francisco X. Fernández Naval, na “ Poesía” de Edicións Espiral Maior. Tras mencionar
o “X Premio Fiz Vergara Vilariño” do que foi merecente o autor, describe a liña
temática prevalecente no volume e como esta vai artellando as diferentes composicións
nel recollidas.
Nicolás, Ramón, “Unha monografía exemplar”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 398,
“Letras en galego”, 15 xaneiro 2011, p. 6.
Dá conta da saída do prelo do ensaio de Antón Patiño, Lois Pereiro. Radiografía do
abismo (2010), na colección “Ensaio” de Edicións Espiral Maior. Enxalza, en primeiro
lugar, o gran labor ensaístico do escritor, para despois comezar unha análise do presente
ensaio a partir do enfoque inicial do autor baseado na interpretación. Salienta, así pois, o
labor de documentación previo á redacción do seu ensaio; a estrutura fragmentaria; a
expresión lingüística de brevidade máxima; o discurso de tipo dialéctico; o emprego do
concepto de melancolía e do simbolismo e, finalmente, o carácter oracular da súa
escrita.
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Nicolás, Ramón, “Sobre o feminismo galego”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
“Recomendaciones”, “Libros”, 18 xaneiro 2011, p. 41.
Anuncia a saída do prelo do estudo de Elvira Fente, Parir a liberdade. O movemento
feminista en Galicia (2010), en Alvarellos Editora. Tras mencionar a achega anterior de
Mónica Bar ao redor do tópico do feminismo, sinala os elementos temáticos de maior
relevancia dos que consta este volume como a violencia de xénero, a liberdade sexual, o
traballo ou a economía, xunto a unha serie de entrevistas con activistas do feminismo en
Galicia.
Nicolás, Ramón, “O absurdo azar que transforma as vidas”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 399, “Letras en galego”, 22 xaneiro 2011, p. 7.
Comenta a saída do prelo da novela de Xurxo Sierra, Os fíos (2010), na editorial
Galaxia. Menciona en primeiro lugar o “Premio Repsol de Narrativa Breve 2010” co
que foi galardoado o autor, para despois traer á memoria o seu anterior volume, Os
nomes do traidor (2008), traducido ao castelán por Faktoría K. Nunha epígrafe á parte
intitulada “Orde cronolóxica”, describe a estrutura da novela, facendo fincapé nas
diversas digresións das que consta, así como na ironía presente ao longo dela. Nun
derradeiro apartado á parte, “Tapiz”, comenta brevemente a función dos personaxes na
novela.
Nicolás, Ramón, “Mariñeiro varado en Monte Alto”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
“Recomendaciones”, “Libros”, 31 xaneiro 2011, p. 27.
Sinala a saída do prelo do poemario de X. H. Rivadulla Corcón, Os papeis do
vagabundo (2010), na colección “Poesía” de Espiral Maior. Describe o seu fío
argumental e salienta a sinxeleza das composicións poéticas que compoñen o volume,
así como a súa temática de corte mariñeira.
Nicolás, Ramón, “Memoria local e saibo universal”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
401, “Letras en galego”, 5 febreiro 2011, p. 7.
Comenta a saída do prelo da novela de Manuel Pereira Valcárcel, Malas cartas (2010),
na colección “Mandaio” da editorial Biblos. Tras mencionar outra novela do mesmo
tema, da que erra o título, As de ouros (2010), de Víctor Freixanes, en vez de Cabalo de
ouros, destaca o labor publicista e cultural de Pereira Valcárcel e sinala outros volumes
seus de anterior publicación como Traxectos curtos (2005) e Días do final (2007).
Describe a seguir o argumento da presente novela e conclúe cunha referencia á
sinxeleza da linguaxe coa que o autor foi quen de explicar a sociedade da posguerra,
época na que situou o transcurso da acción.
Nicolás, Ramón, “A dor da guerra”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 402, “Letras en
galego”, 12 febreiro 2011, p. 12.
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Comenta a saída do prelo da novela As horas mortas (2010), da autoría de Chelo Suárez
Muíños, en Edicións Sotelo Blanco. Comeza coa mención dalgunhas das anteriores
obras de narrativa publicadas por esta escritora como Flor de xiz (2003), A Venus de
cristal (2008) e Os milagres de Cristamar (2008), para despois continuar coa descrición
do fío argumental da presente novela. Sinala, doutra banda, o Premio Lueiro Rey de
Narrativa Curta co que foi galardoado a escritora e indica o peche do volume cun poema
de Miguel Mato Fondo, sobre as inxustizas da guerra.
Nicolás, Ramón, “Un relato da historia recuperada”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
405, “Letras en galego”, 12 marzo 2011, p. 12.
Fálase de A agonía do León. Esperanza e traxedia dos escapados (Xerais, 2010), de
Carlos G. Reigosa. Indícase que se trata dunha obra ensaística e que a versión castelá foi
merecedora do premio Rodolfo Walsh de literatura testemuñal no ano 1996. Explícase
que se trata dun volume sobre “o mundo dos escapados a través do retrato do
guerrilleiro Manuel Girón Bazán”. Sinálase o “inxente” traballo de documentación tanto
bibliográfica como de campo necesario para a súa elaboración. Engádese que o prólogo
foi realizado por Manuel Leguineche.
Nicolás, Ramón, “O rescate dunha vibrante voz”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
408, “Letras en galego”, 26 marzo 2011, p. 11.
Fálase de Pequenos encontros, as marcas deixadas (Espiral Maior, 2010), un volume
que recompila a produción poética de Farruco Sesto publicada entre 1967 e 1995.
Indícase que a obra está prologada por Xosé Luís Méndez Ferrín, texto ao que lle segue
un estudo introdutorio firmado por Yolanda Castaño. Destácase a pluralidade e
densidade formal dos seus versos, ademais da súa modernidade e o xogo simbólico e
metafórico que ofrece.
Nicolás, Ramón, “Cincuenta anos de poesía”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 411,
“Letras en galego”, 16 abril 2011, p. 10.
Fálase de Ser auga, darse en auga. Medio século: 1958-2008 (Pen Club, 2010), unha
antoloxía poética de Bernardino Graña. Indícase que o editor, seleccionador e autor do
prólogo foi Miro Villar. Explícase que o volume permite ao lectorado “asistir á
evolución” da estética de Graña, ao estar composto por pezas con motivos cívicos,
ecoloxistas, eróticos ou mariñeiros. Cítanse as obras Ardentía (1995), Poema do home
que quixo vivir (1958) e Acendede as almenaras (2008).
Nicolás, Ramón, “Diagnóstico da nosa narrativa”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
“Recomendaciones”, “Libros”, 21 marzo 2011, p. 31.
Sinala a saída do prelo do estudo de Dolores Vilavedra, A narrativa galega na fin de
século (2010), na editorial Galaxia. Enxalza a lectura analítica e o labor de
documentación previo á realización do estudo por parte da autora.
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Nicolás, Ramón, “E… ¿como nos viron?”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 435,
“Letras en galego”, 8 outubro 2011, p. 6.
Coméntase que a obra Viaxeiros por Galicia (2011), de Xan Arias e Andreu Rodríguez,,
traducida por Enrique Sánchez, recolle unha serie de artigos publicados semanalmente
no suplemento “Galicia” de La Voz de Galicia a mediados da década dos noventa e
publicados en castelán en Ediciós do Castro. Indícase que os autores deixan claro que
non se puideron incluír todas as manifestacións escritas sobre Galicia por escritoresviaxeiros de diversas nacionalidades e épocas. Saliéntase que, aínda así, o volume
permite asomarse ás claves da idiosincrasia galega e que nel hai espazo para as
curiosidades.
Nicolás, Ramón, “Descubrir o iceberg Ferreiro”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
447, “En portada”, 31 decembro 2011, pp. 2-3.
Coméntase que no ano 2012 a cultura galega centrarase en dous poetas: Valentín PazAndrade e Celso Emilio Ferreiro, o primeiro polo Día das Letras Galegas, o segundo,
por celebrarse o centenario do seu nacemento. Indícase que tamén se conmemorarán os
cincuenta anos da saída do prelo de Longa noite de pedra. Laméntase o escaso número
de homenaxes proferidas a Celso Emilio en vida a pesar do seu intenso labor por Galicia
e faise referencia á gran cantidade de actos na súa lembranza logo do seu pasamento.
Saliéntase que aínda queda moito traballo por facer na catalogación dos seus fondos, na
divulgación da súa obra ou na investigación dos seus diversos perfís. Indícase que, fóra
das realizadas por Xesús Alonso Montero e por J. A. Perozo e Mª X. Porteiro, non
existe ningunha biografía que atenda á faceta creativa ao tempo que analiza outros
aspectos da biografía do autor. Finalmente, ponse de relevo a necesidade de proxectar
internacionalmente a súa poesía, rescatar prosas dispersas e editar un epistolario de gran
riqueza patrimonial e documental, ademais doutros textos descoñecidos.
Pena, Xosé Ramón, “… Nomáis que por ser galega”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 396, “Literatura/ Historia”, 15 decembro 2011, p. II.
Faise referencia ao bicentenario do nacemento de Xoán Manuel Pintos e indícase que a
el se debe o primeiro libro moderno redactado en lingua galega, A gaita gallega (1853),
dando inicio ao chamado Rexurdimento. Indícase que X. Landeira Yrago, na súa obra
Poesía Galega. Dos devanceiros ao dezaoito (1975), denominou aos séculos
precedentes, XVI, XVII, XVIII e tamén ás primeiras décadas do XIX, como “Séculos
Escuros”. Coméntase que esta perspectiva debería ser matizada e ponse de relevo que,
por exemplo, non se pode afirmar que todo o conxunto das clases dirixentes mantivera
unha actitude de completa desidia ou aberta hostilidade.
Pereiro, Xosé Manuel, “Os sonetos de Shakespeare en galego: o soño dun lector”, El
País, “Galicia”, “Luces”, 9 setembro 2011, p. 11.
Coméntase que Ramón Gutiérrez Izquierdo estreou unha versión en galego (Sonetos,
2011) e outra en castelán dos Shake-Speares Sonnets, unha colección de cento cincuenta
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e catro sonetos que William Shakespeare publicou en 1609. Indícase que Izquierdo
afrontou todos os retos e mantivo o sentido, a métrica e a rima, ademais de procurar que
“o resultado suscite no lector a ilusión de encontrarse ante un texto poético orixinal”.
Afírmase que se atopan moitas dificultades derivadas das ambigüidades, dos xogos de
palabras, do argot sexual da época etc.; pero, aínda así, o resultado é unha tradución
rigorosa e soberbia que revela fidelidade e redución rítmica. Indícase que dedicou dez
anos de traballo á tradución dos sonetos e á explicación de cada un deles, pois chegou a
realizar até máis de dez versións destes. Sinálase que lle dedicou oito anos á versión
galega e dous anos á posterior versión castelá, xa que puido adaptar moitas das
solucións ás que chegara para o galego.
Ponte, Pilar, “Cun estilo claro”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 359, “Libros”, 3
febreiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 318, “Letras galegas”, 5 febreiro 2011,
p. 6.
Dá conta da saída do prelo do volume de contos de Berta Dávila, A arte do fracaso
(2010), na editorial Barbantesa. Menciona, nada máis comezar, algúns dos volumes
anteriores desta autora como Corpo baleiro (2007), Dentro (2008) e Bailarei sobre a
túa tumba (2008) e indica que a editorial na que o presente volume foi publicado tamén
deu ao prelo o máis recente poemario de María do Carme Kruckenberg. Describe a
seguir a estrutura e o fío argumental do volume e salienta o prólogo de Rubén Ruibal, a
clareza do estilo, a brevidade das oracións e recomenda finalmente a súa lectura.
Ponte, Pilar, “Engánasme, engánote”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 360,
“Libros”, 10 febreiro 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 319, “Letras galegas”, 12
febreiro 2011, p. 7.
Comenta a saída do prelo do volume da autoría de Eliza Haywood, A dama solitaria &
Fantomina (2010), na colección “As letras das mulleres”, coeditada por Sotelo Blanco e
o Servizo Galego de Igualdade. Sinala a tradución ao galego de María Fe González e o
prólogo-estudo de Jorge Figueroa Dorrego. Conclúe cunha concisa descrición do seu
argumento.
Ponte, Pilar, “Vidas tapiadas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 361, “Libros”, 17
febreiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 321, “Letras galegas”, 26 febreiro 2011,
p. 6.
Informa da saída do prelo da tradución ao galego realizada por Cristina González
Piñeiro do volume de Fleur Jaeggy, Os ditosos anos do castigo (2010), na editorial
Barbantesa. Describe o seu fío argumental facendo fincapé na narración en primeira
persoa, na brevidade das oracións e na musicalidade do silencio que as máis das veces
se dá no discurso.
Ponte, Pilar, “Con bo sabor sardo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 362, “Libros”,
24 febreiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 322, “Letras galegas”, 5 marzo 2011,
p. 6.
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Anuncia a saída do prelo da tradución ao galego de Carlos Acevedo da novela de
Milena Agus, Mal de pedra (2010), na colección “Narrativa K” da editorial Faktoría K.
Salienta en primeiro lugar o premio “Elsa Morente” do que foi merecente a escritora en
Italia para despois describir o fío argumental do volume e destacar asemade a traxedia
presente na vida da protagonista.
Ponte, Pilar, “Contra os totalitarismos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 363,
“Libros”, 3 marzo 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 323, “Letras galegas”, 12
marzo 2011, p. 6.
Dá conta da saída do prelo na colección “Narrativa K” da editorial Faktoría K, da
tradución de Fernando Moreiras do clásico de George Orwell, A granxa dos animais
(2010). Tras describir brevemente o seu argumento, sinala o rol do escritor no seo da
literatura de carácter distópico e menciona outro volume seu anterior, 1984 (1949), do
que destaca a súa posterior proxección no cinema. Conclúe cunha referencia á anterior
edición do volume de 2010 en Edicións Positivas.
Ponte, Pilar “Terapeuta do espírito”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 388,
“Libros”, 20 outubro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 350, “Letras galegas”, 29
outubro 2011, p. 6.
Dise que a obra Escola de menciñeiros (1960, 2011), de Álvaro Cunqueiro, xunto con
Xente de aquí e acolá (1971) e Os outros feirantes (1979), compón unha “triloxía de
personaxes ou tipos”. Saliéntase que o autor amosa a súa faciana máis hiperrealista no
retrato dunha serie de personaxes a medio camiño entre a realidade e a fantasía.
Defínese a estes menciñeiros como uns sabios, coñecedores de todas as doenzas do
corpo e da alma e indícase que fan da conversa unha terapia marabillosa.
Ponte Far, José A., “Libro póstumo”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 401, “A outra
mirada”, 5 febreiro 2011, p. 11.
Trae á memoria o derradeiro volume de poemas de Xosé M. Lopez Ardeiro, Un tempo
de amor e de voces na diáspora, saído do prelo postumamente en 2011. Sinala o feito
deste poeta ter escrito outros seis poemarios e tamén a gran cantidade de audiencia que
asistiu á presentación do volume no auditorio do centro cultural da súa cidade natal.
Salienta finalmente o vídeo realizado na súa honra por familiares e amigos/as.
Pousa, Luís, “O galego máxico de Ramón”, La Voz de Galicia, “Cartelera y críticas”,
“Recomendaciones”, “Libros”, 9 xaneiro 2011, p. 65.
Trae á memoria a biografía escrita por Ramón Gómez de la Serna, Don Ramón María
del Valle-Inclán (2009), editada por Trifolium, co gallo do septuaxésimo quinto
cabodano do escritor. Salienta o carácter de homenaxe da súa escrita e a tradución ao
galego levada a cabo por María Fe González Fernández e Armando Requeixo.
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Pousa, Luís, “Un fermoso retorno á infancia”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 408,
“Letras en galego”, 26 marzo 2011, p. 12.
Coméntase a obra As luces de noutrora, poemario co que Edelmiro Vázquez Naval
regresa aos territorios da súa infancia en Ourense a través de versos de fonda beleza.
Saliéntase a cita que o autor fai a Rainer Maria Rilke nunha das composicións por
recomendar este nunha das súas obras a volta do escritor á infancia e aos seus asuntos
mínimos, que logo se lle revelan maiúsculos.
Raña, Román, “Volume convidativo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 360,
“Libros”, 10 febreiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 320, “Letras galegas”, 19
febreiro 2011, p. 6.
Comenta a saída do prelo do poemario de Ana Romaní, Estremas (2010), na editorial
Galaxia. Subliña o significado do título e como del se vai entrelazando o fío argumental,
para despois destacar algúns dos elementos temáticos que conforman os versos.
Raña, Román, “Radical intensidade”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 362,
“Libros”, 24 febreiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 322, “Letras galegas”, 5
marzo 2011, p. 6.
Sinala a saída do prelo do volume de Lois Pereiro, Poesía última de amor e
enfermidade (2010), en Edicións Positivas, co gallo do aniversario deste poeta no Día
das Letras Galegas. Felicita primeiramente á Real Academia Galega pola súa decisión
de dedicarlle esta efeméride e propón ao poeta Eusebio Lorenzo como candidato para o
vindeiro ano. Describe finalmente o fío argumental e temático do volume, así como os
trazos da súa poesía, como por exemplo os sentimentos de carácter extremo.
Raña, Román, “Descarnada vitalidade”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 364,
“Libros”, 10 marzo 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 324, “Letras galegas”, 19
marzo 2011, p. 6.
Comenta a saída do prelo do poemario de José María Millares Sall, Casi cien poemas
(Antología esencial)/Case cen poemas (Antoloxía esencial) (2010), como edición
bilingüe castelán-galego en Pen Clube Galicia. Subliña inicialmente o labor de
tradución de Manuel Fernández Rodríguez, a escolma de Jorge Rodríguez Padrón e as
ilustracións de Antón Lamazares, para despois enumerar outros volumes anteriores do
poeta como Paremias y otros poemas (2006), Liverpool (1949), Manifestación de la paz
(1951), Aire y humo (1966) ou Esa luz que nos quema (2009). Describe por último as
liñas temáticas que conforman o volume.
Raña, Román, “Ritmos diversos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 371, “Libros”,
5 maio 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 331, 7 maio 2011, p. 6.
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Coméntase a obra Animal abismo (Espiral Maior, 2010), segundo poemario de Diana
Varela Puñal prologado por ela mesma. Indícase que o volume está divido en tres
partes: “Limbo”, “Delirio” e “Endimión” que amosan os “estados da alma de escritora”.
Apúntase que a poesía de Varela está formada por ritmos diversos, “con acertada
sintaxe” e onde está presente a minimalista descrición do haiku.
Raña, Román, “Emoción perdurábel”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 372,
“Libros”, 12 maio 2011, p. VI.
Preséntase Pequenos encontros, as marcas deixadas (Espiral Maior, 2010), un volume
que recolle a obra galega completa de Farruco Sesto Novás. Apúntase que o libro conta
cun prólogo de Xosé Luís Méndez Ferrín e cun estudo de Yolanda Castaño. Saliéntase o
seu “poderío poético” e o vigor e habilidade que sustentan os versos de Farruco Sesto,
do que se sinala que é un dos poetas galegos imprescindíbeis.
Raña, Román, “Ritmo cósmico”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n. º 375, “Libros”,
2 xuño 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 336, “Letras galegas”, 11 xuño 2011, p.
7.
Fálase de Ser auga, darse en auga (Pen Club, 2010), un volume que escolma “pezas dos
libros que resumen” a traxectoria literaria de Bernardino Graña. Indícase que o
responsábel da edición é Miro Villar. Sinálase que os segredos da obra de Graña son,
por unha parte, “o ritmo cósmico de seu verso” e, por outra, “o vocabulario mariñeiro”.
Raña, Román, “Versos cosidos á alma”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 380,
“Libros”, 7 xullo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 340, “Letras galegas”, 16
xullo 2011, p. 6.
Coméntase que A cidade sen roupa ao sol (2010), de Marga do Val, é un libro
estupendo que merece máxima atención. Indícase que xa dende as primeiras páxinas se
vai desgranando o mundo interior da poeta e as súas obsesións (a polis, o lugar de
encontro dos cidadáns; os poetas, que se afanan no traballo misterioso das palabras ou
“as espías do anel, que veñen da escura noite do terror”), conferindo ao poemario unha
gran coherencia e un ricaz simbolismo. Faise referencia a que a segunda sección,
“Educación sentimental”, volve á infancia, á aldea, á escola, á fronteira e á figura da nai
a través dunha combinación de pezas longas e curtas “de intenso fulgor”. Menciónase
que a terceira parte, “Dos retratos”, está formada por tres poemas longos que
homenaxean ao mundo e a outras poetas como Rosalía de Castro, María Mariño, Mª
Xosé Queizán, Pilar Pallarés, Marica Campo, Xela Arias, Luísa Villalta, Yolanda
Castaño e Ana Romaní. Finalmente, ponse de relevo que se trata de versos xenerosos
que se cosen á alma do lectorado.
Requeixo, Armando, “A lóxica do absurdo”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
n.º 709, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, p. 28/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º
654, “Letras atlánticas”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 654, “Páxina
literaria”, “Letras atlánticas”, p. 32, 2 xaneiro 2011.
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Comenta a saída do prelo da novela de Xurxo Sierra Veloso, Os fíos (2010), na editorial
Galaxia. Destaca o carácter psicolóxico da súa narrativa e o feito da súa novela ter sido
galardoada co “Premio Repsol-YPF de Novela Curta”. Describe a seguir a estrutura
tripartita da novela e cadanseu fío argumental, para despois comentar o que o autor
redacta ao comezo desta nunha epígrafe intitulada “Aviso”. Analiza asemade as
características dos personaxes e conclúe cunha referencia á prosa impecábel e á
exquisitez da súa lectura.
Requeixo, Armando, “Eros no Paraíso”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
724, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, p. 26/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 656,
“Letras atlánticas”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 656, “Páxina literaria”,
“Letras atlánticas”, p. 32, 16 xaneiro 2011.
Analiza a páxina en liña Meubook, que ofrece unha gran variedade de lecturas en lingua
galega. Salienta, así pois, a edición dixital do ensaio de Carmen Blanco, Feministas e
libertarias e do poemario de Claudio Rodríguez Fer, Os paraísos eróticos. Describe, a
seguir, os contidos deste poemario, entre os que salienta o feito da súa inclusión da
produción narrativa do poeta dende 1983 até 2009; a súa estrutura tripartita dividida nas
seccións de “Belas e bestas”, “Entregas” e “Tres” e a súa liña temática.
Requeixo, Armando, “Literatura mortal”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
725, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, p. 28/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 657,
“Letras atlánticas”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 657, “Páxina literaria”,
“Letras atlánticas”, p. 32, 23 xaneiro 2011.
Comenta a saída do prelo das Actas das III Xornadas de Literatura de Tradición Oral.
Mitoloxía da morte: agoiros, ánimas e pantasmas (2010), como resultado da
celebración das III Xornadas de Literatura de Tradición Oral convocadas pola Vogalía
de Literatura de Tradición Oral da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Destaca
o feito destas actas formar parte do número especial da revista da AELG, Escrita
Contemporánea e sinala os comentarios de Marcial Gondar Portasany no seu artigo “As
narrativas sobre a morte na cultura tradicional galega: estratexias de posta en valor”.
Salienta asemade a comunicación de Joan Soler i Amigó, “Da morte á Morte na cultura
popular catalá”; o estudo de María Camiño Noia Campos, “A representación da morte
na narrativa oral” e o traballo de Xoán Ramiro Cuba, “Ánimas, aparecidos e mortos en
compaña na tradición galega”. Doutra banda destaca o labor dos coordinadores das
Xornadas, Antonio Reigosa e Isidro Novo, xunto ao da propia AELG e ao da
Deputación Provincial de Lugo.
Requeixo, Armando, “Juan Tallón ou a literatura fractal”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”, n.º 727, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, p. 28/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 659, “Letras atlánticas”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 659,
“Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, p. 32, 6 febreiro 2011.
Dá conta da saída do prelo da novela de Juan Tallón, A pregunta perfecta (O caso AiraBolaño) (2010), en Edicións Sotelo Blanco. Comeza cunha referencia ao posto de
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finalista que acadou o autor con esta novela no Premio Manuel Lueiro Rey de Novela
Curta 2010, para despois salientar o labor de redacción do propio autor ao engadir unha
diversidade de xéneros na súa escrita. Describe a seguir as características dos
personaxes e o fío argumental e conclúe cunha recomendación da súa lectura, ateigada
de metanarratividade.
Requeixo, Armando, “O abismo de neve de Lucía Novas”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”, n.º 728, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, p. 30/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 660, “Letras atlánticas”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 660,
“Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, p. 32, 13 febreiro 2011.
Comenta a saída do prelo do poemario de Lucía Novas, Neve (2010), na colección
“Poesía” de Espiral Maior. Comeza por sinalar o XIII Premio de Poesía Johán
Carballeira do que foi merecente a poeta e trae á memoria o seu primeiro poemario,
Epiderme do estío (2001). Describe o fío argumental e temático que une os diversos
poemas e a súa estrutura, dividida en sete seccións, das que salienta a inicial, intitulada
“Xardín” e outras como as de “Premonición”, “Xardíns abandonados”, “O bálsamo”,
“Viaxe”, “Soño”, “O cazador”, “Círculo” e “A felonía”. Conclúe cunha recomendación
da súa lectura.
Requeixo, Armando, “O abismo animal de Diana Varela Puñal”, Diario de Arousa, “O
Salnés Siradella”, n.º 733, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, p. 30/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 663, “Letras atlánticas”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”,
n.º 663, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, p. 32, 6 marzo 2011.
Informa da saída do prelo do poemario de Diana Varela Puñal, Animal Abismo (2010),
na colección “Poesía” de Espiral Maior. Comeza cunha referencia ao “Premio de Poesía
Díaz Jácome para Novos Creadores” do que fora merecente a escritora pola súa escolma
“Afirmación en nove cantos”, para despois traer á memoria outro dos seus poemarios,
Fíos, que Baldo Ramos, Suso Pensado e Eduardo Estévez atoparan digno de mención
como membros do xurado durante a celebración do “IV Premio de Poesía Uxío
Novoneyra” convocado polo Concello das Pontes. Cualifica a seguir o presente
poemario como “ternario” debido ás tres partes que o compoñen: “Limbo”, “Delirio” e
“Endimión”, as cales describe unha por unha.
Requeixo, Armando, “Literatura Gran Reserva”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”, n.º 735, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, p. 39/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 665, “Letras atlánticas”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 665,
“Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, p. 32, 20 marzo 2011.
Comenta a saída do prelo da novela épica de Víctor Freixanes, Cabalo de ouros (2010).
Menciona primeiramente a súa novela anterior, A cidade dos Césares (1993), para logo
comparar o seu título cos de Tute para catro (2000), de Xesús Fraga e Os ollos do rei de
copas (1994), de Xurxo Sierra Veloso. Continúa cunha descrición dos personaxes e
conclúe cunha referencia á prosa enxebre e impecábel reflectida na súa escrita.
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Requeixo, Armando, “As raíces galegas de Carmen Martín Gaite”, Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 661, “Letras atlánticas”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 661,
“Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, p. 32, 20 febreiro 2011.
Comenta a saída do prelo do estudo de David González Couso, O fío da escritura. A
pegada cultural dos Gaite en Galicia (2010), na editorial Toxosoutos. Tras mencionar
outros traballos anteriores do autor como Los perfiles gallegos de Carmen Martín Gaite
(2008), Una propuesta de lectura para Caperucita en Manhattan (2008) e Guía de
lectura Caperucita en Manhattan (2010), salienta o limiar a cargo de Claudio
Rodríguez Fer e continúa cunha descrición dos contidos temáticos do volume, entre os
que destaca os relacionados cos familiares de renome de Martín Gaite. Remata cunha
referencia á derradeira sección do volume, constituída pola reprodución de tres
facsímiles referentes a Joaquín e Antonio Gaite Núñez e a Francisco Javier Gaite
Lloves.
Requeixo, Armando, “Berta Dávila, dende o outro lado”, Diario de Ferrol, “Nordesía”,
n.º 671, “Letras atlánticas”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 671, “Páxina
literaria”, p. 32, 1 maio 2011.
Fálase de Berta Dávila e do seu volume de relatos A arte do fracaso. Explícase que os
máis de trinta textos están divididos en dúas seccións e que estes acollen a forma tanto
de relatos breves, como de minirrelatos ou microrrelatos. Indícase que o limiar está
firmado por Rubén Ruibal. Cítanse outras obras súas como Bailarei sobre a túa tumba
(Premio Biblos Clube de Lectores 2008), Corpo baleiro (2007) e Dentro, este último
galardoado co “Premio Avelina Valladares 2008”.
Requeixo, Armando, “Silvio Santiago: un silencio a redimir”, Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 676, “Letras atlánticas”, p. 36/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 676,
“Páxina literaria”, p. 36, 5 xuño 2011.
Fálase de Villardevós, unha novela de Silvio Santiago que cumpre cincuenta anos e foi
prologada por Ramón Otero Pedrayo. Lémbrase que, no seu día, tivo que “superar non
poucos atrancos da censura” para poder ser publicada. Cítase a obra O silencio redimido
(1976), galardoada co Premio da Crítica. Proponse a celebración dunha homenaxe a
Santiago no seu concello natal, así como a reedición da súa primeira novela.
Requeixo, Armando, “Un Shakespeare galego”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 684,
“Letras atlánticas”, “Libros”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 684, “Páxina
literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 32, 7 agosto 2011.
Coméntase que Ramón Gutiérrez Izquierdo preparou a tradución dos Sonetos de
William Shakespeare (2011), que conta con cento cincuenta e catro poemas
acompañados dun prólogo no que se sitúa o contexto do xurdimento da obra e as
distintas teorías da súa lectura en clave autobiográfica e dun capítulo final de notas e
comentarios, onde se dá conta dos pormenores lingüísticos, literarios e históricos de
cada un dos poemas. Indícase que Gutiérrez decidiu pasar os hendecasílabos a
alexandrinos con rima porque o galego necesita máis texto, feito que obriga ao tradutor
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a un exercicio moi custoso de equilibrio entre o contido e a forza. Opínase que se
intentou conservar a música que había no orixinal, pero que a cambio se perderon
adxectivos, adverbios e outros elementos que aparecían en inglés, pero que o tradutor
non foi quen de conservar. Finalmente, afírmase que é unha versión bilingüe, polo que o
lectorado pode cotexar as solucións da tradución co orixinal e tirar conclusións.
Requeixo, Armando, “As letras viaxeiras de Xan Arias”, Diario de Ferrol, “Nordesía”,
n.º 692, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 692,
“Páxina Literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 33, 2 outubro 2011.
Saliéntase que a obra Viaxeiros por Galicia (2011), de Xan Arias e Andreu Rodríguez,
traducida ao galego por Enrique Sánchez, é unha excelente compilación dos relatos
sobre Galicia vertidos polos máis dispares viaxeiros escritores. Coméntase que se trata
da versión en galego da obra publicada en 1998 por Ediciós do Castro. Indícase que se
tratan cuestións da idiosincrasia e a cultura material e etnopaisaxística galega. Ponse de
relevo que se trata dunha ollada poliédrica que se plasma nunha prosa fluída e
transparente na que a anécdota non impide a reflexión profunda sobre circunstancias e
persoas.
Requeixo, Armando, “Poetas nas illas”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 694, “Letras
atlánticas”, “Libros”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 694, “Letras atlánticas”,
“Libros”, p. 33, 16 outubro 2011.
Coméntase que o volume To the winds our sails (2010), coordinado pola poeta Mary
O’Donnell e a profesora Manuela Palacios, continúa o labor doutras obras nas que a
literatura galega foi vertida á inglesa. Indícase que se trata dunha traducións de autoras
galegas realizada por escritoras irlandesas, nun intento de reivindicar a visibilidade da
poesía de muller. Saliéntase que se seleccionaron unha decena de nomes de poetas
galegas vivas que representasen a pluralidade de xeracións e liñas de creacións que se
dan actualmente e menciónanse nomes como Luz Pozo Garza, María do Carme
Kruckenberg, Xohana Torres, Marilar Aleixandre, Ana Romaní, Chus Pato, Luz Pichel,
María do Cebreiro, María Lado e Xiana Arias. Finalmente, faise referencia á inclusión
de dous prólogos, un con carácter de síntese divulgativa das relacións galegorilandesas,
realizado por O’Donnell, e outro da historia da poesía de mulleres feita en Galicia, a
cargo de Palacios, ademais dunhas “moi informativas” fichas bibliográficas das poetas
versionadas e das súas tradutoras e editoras.
Requeixo, Armando, “Catoira literaria”, El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 695,
“Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, 23 outubro 2011, p. 33.
Despois de afirmar que o autor Estro Montaña é un contador de longo percorrido e
demostralo citando varias obras súas, coméntase O Tesouro de Catoira (2011); novela
curta de estrutura epistolar pertencente ao autor nomeado nas liñas previas. Di que esta
é unha obra baseada na intriga e no misterio e que ten como protagonista a vila de
Catoira. Tamén informa de que esta obra recrea as aventuras dun dinamarqués
arqueólogo que visita a vila dos seus devanceiros buscando un tesouro enterrado nunha
capela. Do mesmo xeito, indica que a medida que se avanza na lectura, coñecemos
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lugares e personaxes que buscan a idiosincrasia de xente moi singular. Finalmente
afirma que con esta obra eleva á literatura a vila de Catoira e que pode presumir dunha
voz unida a doutras autorías, como Rosalía de Castro, engaioladas polas augas do Ulla
ao pasar polas Torres de Honesto.
Requeixo, Armando, “Ovos de sombra”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 357,
“Libros”, 20 xaneiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 316, “Letras galegas”, 22
xaneiro 2011, p. 6.
Dá conta da saída do prelo do poemario de Francisco X. Fernández Naval, Bater de
sombras (2010), en Edicións Espiral Maior. Salienta en primeiro lugar o “X Premio de
Poesía Fiz Vergara Vilariño” do que foi merecente o poeta, para despois comentar o
contido temático dos seus versos. Tras unha cita dalgúns destes versos, destaca o poema
“Skywalker” e unha das tres seccións nas que se divide o volume, intitulada “No
corazón das tebras”.
Requeixo, Armando, “Vizoso por variado”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 358,
“Libros”, 27 xaneiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 317, “Letras galegas”, 29
xaneiro 2011, p. 6.
Dá conta da saída do prelo do volume recompilatorio de estudos de Ramón Caride
Ogando, O gume dos espellos (2010), na editorial Toxosoutos. Menciona outros
volumes anteriores do escritor como Lumefrío (2007), para despois subliñar o labor do
prologuista M. A. Martínez Oubiña e sinalar os contidos temáticos que recolle o
volume.
Requeixo, Armando, “Reverso do real”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 366,
“Libros”, 24 marzo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, nº 326, “Letras galegas”, 2
abril 2011, p. 6.
Fálase de Cabalos do demo e outros invertebrados (Trifolium, 2010), un libro de relatos
de Isidro Novo que inaugura a colección “Litterae” da Editorial Trifolium. Explícase
que está formado por cinco historias fantásticas escritas cunha “destreza estilística” e un
“inesgotable repertorio léxico”. Indícase que o primeiro dos contos foi distinguido no
Certame Manuel Murguía de Narracións Breves.
Requeixo, Armando, “Lecturas confesas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”. n.º 367,
“Libros”, 31 marzo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 327, “Letras galegas”, 9
abril 2011, p. 6.
Recoméndase a lectura de Confesión de parte. Inventario de lecturas e poéticas (Espiral
Maior, 2010), de Xulio López Valcárcel. Explícase que se trata dun volume que recolle
os seus mellores artigos publicados dende finais dos anos oitenta sobre temas literarios
galegos. Destácase a variedade temática que vai dende a “escrita memorística da
educación sentimental e lectora” até a “experiencia tradutora”. Refírese ás relacións que
o autor mantivo con escritores como Xesús Rábade Paredes ou Fiz Vergara Vilariño.
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Requeixo, Armando, “Resplandor zarco”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”. n.º 369,
“Libros”, 14 abril 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 329, “Letras galegas”, 22
abril 2011, p. 7.
Fálase de A frecha azul (Espiral Maior, 2010), o último poemario de Eva Veiga.
Coméntase que se trata dun “templo votivo” cheo de sombras nas que se intúe algunha
fenda de luz e se lembra á nai desaparecida. Saliéntase a influencia de autores como
José Lezama Lima, Luis Cernuda, René Char, Walt Whitman, Yolanda Castaño ou
Helena de Carlos. Indícase que a imaxe da cuberta do volume foi realizada por Afonso
Costa.
Requeixo, Armando, “Voz transparente”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 385,
“Libros”, 29 setembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 348, “Letras galegas”, 15
outubro 2011, p. 6.
Indícase que o poemario A voz da auga (2010), de Mª do Carmen Kruckenberg, está
dividido en catro partes, e cada unha se corresponde cunha estación: “Poemas nun grito
de luz. Primavera”, “Meditacións á beira da noite. Verán”, “Os tempos da razón.
Outono” e “Na procura da sorpresa. Inverno”. Coméntase que todo o conxunto
corresponde a unha estética unitaria onde destacan a depuración, a brevidade e a
“transparente densificación das imaxes”.
Requeixo, Armando, “Habitar o poema”, La Opinión, “Saberes”, n.º 332, “Letras
Galegas”, 14 maio 2011, p. 7.
Explica que en Páxinas amarelas (2010) se compilan unha ducia e media de ensaios,
escritos polo antólogo, crítico, tradutor e ensaísta Luciano Rodríguez, centrados na
poesía galega dos pasados anos. Asemade afirma que esta colectánea crítica presenta
rigor e precisión e máis que tamén se centra en escritores foráneos como Fernando
Pessoa.
R. N., “Roteiros galegos”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 425, “Letras en galego”,
30 xullo 2011, p. 6.
Afirma que o obxectivo da publicación de Máxico tear natural (2011), de Xosé Manuel
Lobato, é a de espallar e dar a coñecer o noso patrimonio cultural centrándose, entre
outros, nos espazos naturais da Raia ourensá, no Pico Sacro, en Fisterra, San Simón ou
nas Fragas do Eume.
R. N., “Vontade transgresora”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 425, “Letras en
galego”, 30 xullo 2011, p. 6.
Coméntase que Diálogos imposíbeis (2010), de Lupe Gómez, estrea unha orixinal
colección da editorial Laiovento e está ideado cun espírito transgresor e irreverente,
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como un recurso lúdico que fai converxer a un grupo de persoas que nada teñen que ver
entre si. Saliéntase que se trata dun universo de ficción, transxenérico e surrealista.
Rodríguez, Manuel F., “Los periodistas pioneros del camino”, El Correo Gallego,
“2domingo”, 5 xuño 2011, p. 8.
Faise referencia á edición en galego da obra Priez pour nous à Compostelle (1978), de
Pierre Barret e Jean Nöel Gurgand, editada por Xerais en 1980 como A vida dos
peregrinos polo Camiño de Santiago. Sinálase que se trata dun libro pioneiro que
anticipou con ludicez, eficacia e repercusión o boom actual da ruta xacobea. Indícase
que a obra consta de dúas partes, unha primeira e máis extensa na que se realiza un
emocionado percorrido pola historia da peregrinación á Santiago, baseándose en textos
de Aymeric Picaud, Jean de Tournai, Domenico Laffi, Guillaume Manier e Jean
Bonnecaze. Coméntase que o ritmo áxil e directo do relato e a publicación previa na
prensa das crónicas entresacadas do diarios de viaxe dos autores axudaron ao éxito do
volume.
Romero, Marga, “Da mellor Moure”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 356,
“Libros”, 13 xaneiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 315, “Letras galegas”, 15
xaneiro 2011, p. 6.
Dá conta da saída do prelo da peza de Teresa Moure, Cínicas (2010), editada pola
Universidade da Coruña. Tras citar algunhas frases do prólogo, enxalza a trama e o
elenco de personaxes que amosa a peza, mediante unha descrición en detalle de cada
acto que a compón.
Romero, Marga, “Lúcido, fascinante”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 358,
“Libros”, 27 xaneiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 317, “Letras galegas”, 29
xaneiro 2011, p. 6.
Comenta a saída do prelo do ensaio de Antón Patiño, Lois Pereiro. Radiografía do
abismo (2010), na colección “Ensaio” de Espiral Maior. Enxalza os diversos elementos
temáticos que unen os poemas entre si e trae á memoria outro ensaio do mesmo autor,
Universo Novoneyra. A poética do intre (2010). Describe finalmente a brevidade da súa
prosa.
Romero, Marga, “Historias incompletas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 359,
“Libros”, 3 febreiro 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 318, “Letras galegas”, 5
febreiro 2011, p. 6.
Informa da saída do prelo da tradución ao galego levada a cabo por Eva Almazán da
novela de Paul Auster, Sunset Park (2010), na editorial Galaxia. Describe en primeiro
lugar o seu fío argumental e sinala o seu carácter de homenaxe ao filme de William
Wyler, Os mellores anos da nosa vida. Critica finalmente a falta de caracterización dos
personaxes, que semellan quedar incompletos.
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Romero, Marga, “Expectativas incumpridas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
366, “Libros”, 24 marzo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 326, “Letras galegas”,
2 abril 2011, p. 6.
Fálase da novela Un epitafio axeitado (Morgante, 2010) de Franciso Varela Losada.
Critícase a súa linguaxe así como os movementos do seu personaxe principal, o
detective Santos, “tan semellante ao inspector Vilar”. Apúntase que a historia está
estruturada en once días.
Romero, Marga, “Vella aventura, ritmo novo” Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
384, “Libros”, 22 setembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 346, “Letras
galegas”, 1 outubro 2011, p. 7.
Coméntase que Costa necrópole. Escenarios para deslembrar (2010), de Mariña Pérez
Rei, é un libro fermoso e conmovedor premiado no IX Certame literario de aventuras
“Antón Avilés de Taramancos”. Indícase que encamiña ao lectorado pola viaxe interior
do seu protagonista e que pon ao día o drama individual da emigración. Finalmente
saliéntase o dominio do ritmo entre a narración e a lírica e a ausencia de tópicos
“loamiñeiros”.
Sande, Miguel, “Hai libros que se escriben na pel”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
401, “Letras en galego”, 5 febreiro 2011, p. 7.
Informa da publicación do poemario de Eva Veiga, A frecha azul do teixo (2010),
editado por Espiral Maior. Enxalza a súa lírica por considerala de grande efecto no
lectorado.
Sande, Miguel, “No deserto, un encontro moi especial con Ana Romaní”, La Voz de
Galicia, “Culturas”, n.º 402, “Letras en galego”, 12 febreiro 2011, p. 12.
Dá conta da saída do prelo do novo poemario de Ana Romaní, Estremas (2010), na
editorial Galaxia. Describe o seu fío argumental e temático e gaba a madurez da
linguaxe lírica que emprega.
Sande, Miguel, “Por unha pizza Sophia Loren”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 408,
“Letras en galego”, 26 marzo 2011, p. 12.
Fálase do primeiro poemario individual de Marga do Val titulado A cidade sen roupa ao
sol (Espiral Maior, 2010). Indícase que se trata de poesía social. Coméntase que a autora
ten unha sensibilidade especial para falar dos detalles do cotián no pasado,
outorgándolles unha mensaxe final.
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Santorun, Marcela, “Arte e texto”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 379,
“Arte/Literatura”, 30 xuño 2011, p. IV/ La Opinión, “Saberes”, n.º 339, “Arte”, 9 xullo
2011, p. 6.
Coméntase a obra editada por Javier Pérez Buján, Laxeiro. Os escritos de Don Ramiro
(2011), é única para comprender mellor a personalidade de Laxeiro. Indícase que está
coidadosamente estruturada e que permite consultar axilmente textos xurdidos do seu
traballo plástico, outros que achegan preocupacións estéticas do autor e tamén
composicións poéticas, relatos e traballos de crítica artística.
Seoane, Lucía, “Bilbao, Madrid, Nós”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 382,
“Libros”, 8 setembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 344, “Letras galegas”, 17
setembro 2011, p. 7.
Comenta que os autores do libro E Madrid foi unha praia de baleas entre néboas
(2011), do Grupo Bilbao, residen en Madrid. Sinala que está composto por
microrrelatos en lingua galega que contan coa tradución ao español, inglés, alemán e
italiano e infórmase de que saíra á rúa co gallo da celebración do Día das Letras Galegas
de 2011.
Seoane, Lucía, “Á voltas co ‘Anuario”, La Opinión, “Saberes”, n.º 314, “Letras
galegas”, 8 xaneiro 2011, p. 7.
Comenta a saída do prelo do número trinta e dous do Anuario Brigantino (2010), de
variada autoría, editado polo Concello de Betanzos. Sinala a fundación do volume por
parte de Francisco Vales Villamarín e o labor de dirección na actualidade de Alfredo
Erias Martínez. Describe os contidos do volume, comezando polo acostumado saúdo da
alcaldesa de Betanzos, María Dolores Faraldo Botana, e continuando coas diferentes
seccións que o compoñen como a de “Historia”, “Arte, Literatura e Antropoloxía” e os
traballos incluídos en cada unha delas. Conclúe cos parabéns por ter chegado até a
trixésimo segunda entrega polo de agora.
Tarrío Varela, Anxo, “Un futuro para Xulia”, Galicia Hoxe, “A contra”, “De letras e
de signos”, 11 maio 2011, contracuberta.
Coméntase que a novela Futuro imperfecto (2010), de Xulia Alonso, foi merecedora do
“Premio Losada Diéguez” de creación literaria 2011. Destácase que a obra causou no
xurado unha fonda impresión como literatura testimonial e que a súa autora é unha
“pluma emerxente” que deita as súas experiencias no mundo da drogadicción. Sinálase
que Xulia Alonso conta con detalle os sufrimentos físicos e psíquicos padecidos por ela
e polo seu home e o comportamento exemplar dalgúns amigos e da familia.
Valcárcel, Xulio, “Cartas de Ramón Piñeiro”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
n.º 709, “Páxina literaria”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 654, p. 28/ El Ideal
Gallego, “La Galería”, n.º 654, “Páxina literaria”, p. 28, 2 xaneiro 2011.
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Trae á memoria o volume Cadernos (XI). Cartas, editado en 2009 pola Xunta de
Galicia, baixo a dirección de Luís Alonso, Élida Abal e Alexandra Cillero. Describe os
seus contidos temáticos e lembra a homenaxe feita ao autor das epístolas, Ramón
Piñeiro López, no Día das Letras Galegas de 2009. Menciona o volume de dous tomos
levado a cabo por Miguel Barros ao redor da súa figura e enumera a seguir os
destinatarios das súas cartas, para analizar despois os contidos destas segundo os seus
destinatarios. Recolle, nunha epígrafe á parte, algunhas das ilustracións de Xabier Garo
que aparecen no volume.
Valcárcel, Xulio, “Un faro literario”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 723,
“Páxina literaria”, p. 22/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 655, p. 28/ El Ideal Gallego,
“La Galería”, n.º 655, “Páxina literaria”, p. 28, 9 xaneiro 2011.
Dá conta da saída do prelo en lingua inglesa do volume An Anthology of Galician
Literature (2010), grazas ao labor de Antonio de Toro, David Clark, Alan Floyd, a
falecida Anne MacCarthy, Juan Casas, Ana Gabín e John Rutherford. Enxalza a
escolma de Antonio de Toro que inclúe autores/as dende Meendiño até María do
Cebreiro e sinala que foi feita a partir dunha antoloxía previa do ano 2000 levada a cabo
por Luciano Rodríguez, Gonzalo Navaza e Ramón Gutiérrez. Fai referencia ás palabras
de Luciano Rodríguez no acto de presentación do volume e sinala a publicación deste na
editorial Francis Boutle e a súa posterior distribución fóra de Galicia. Remata cunha
recomendación da súa lectura. Recolle, nunha epígrafe á parte, algunhas das ilustracións
de Xabier Garo que aparecen no volume.
Valcárcel, Xulio, “Máis que un xogo”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 724,
“Páxina literaria”, p. 22/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 656, p. 28/ El Ideal Gallego,
“La Galería”, n.º 656, “Páxina literaria”, p. 28, 16 xaneiro 2011.
Analiza a saída do prelo da novela de Víctor Freixanes, Cabalo de ouros (2010), na
editorial Galaxia. Enxalza a caracterización dos personaxes e describe o seu fío
argumental en detalle, a localización espacial da acción en Vilanova de Alba e a
narración pausada. Conclúe cunha gabanza do galego empregado por Freixanes e
recolle, nunha epígrafe á parte, algunhas das ilustracións de Xabier Garo que aparecen
no volume.
Valcárcel, Xulio, “Case cen poemas”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 726,
“Páxina literaria”, p. 22/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 658, p. 28/ El Ideal Gallego,
“La Galería”, n.º 658, “Páxina literaria”, p. 28, 30 xaneiro 2011.
Comenta a saída do prelo do poemario de José María Millares Sall, Case cen poemas
(Antoloxía esencial) (2010), no Centro PEN de Galicia e Danú Editorial. Apunta en
primeiro lugar algúns datos biográficos do autor, para despois sinalar o nome do
tradutor, Manuel Fernández Rodríguez e enxalzar o labor de dirección de Luís González
Tosar á fronte do PEN Clube galego. Tras indicar a relación da familia Millares con
Galicia, fai referencia á estrutura tripartita da antoloxía e recolle, nunha epígrafe á parte,
unha ilustración de Xabier Garo que aparece no volume.
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Valcárcel, Xulio, “Cartas dos vellos amigos”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
n.º 727, “Páxina literaria”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 659, p. 28/ El Ideal
Gallego, “La Galería”, n.º 659, “Páxina literaria”, p. 28, 6 febreiro 2011.
Dá conta da saída do prelo do volume editado por Dolores Vilavedra, Cartas de vellos
amigos. 1959-1998 (2010), na editorial Galaxia. Describe o contido do volume,
indicando que se trata dunha serie de epístolas de Neira Vilas a diversas amizades súas.
Salienta as cartas dirixidas a Avilés de Taramancos en 1986 e a referida a Blanco Amor
en 1967. Recolle, nunha epígrafe á parte, unha ilustración de Xabier Garo contida no
volume.
Valcárcel, Xulio, “Un café con historia”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
737, “Páxina literaria”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 667, “Páxina literaria”,
p. 28/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 667, “Páxina literaria”, p. 28, 3 abril 2011.
Fálase de Algo máis que un café (Galaxia, 2010), un libro no que Albino Mallo recolle
as “lembranzas e vivencias” que se foron sucedendo no café Derby de Vigo
protagonizadas por persoeiros como Álvaro Cunqueiro, Isaac Díaz Pardo ou Luís
Seoane, entre outros. Saliéntase que se trata de suxestivas anécdotas que achegan o lado
máis humano de todos eles.
Valcárcel, Xulio, “Futuro imperfecto”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 739,
“Páxina literaria”, p. 28/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 668, “Páxina literaria”, p. 28/
El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 668, “Páxina literaria”, p. 28, 17 abril 2011.
Fálase de Futuro imperfecto (Galaxia, 2010), de Xulia Alonso Díaz. Indícase que o
volume ofrece unha crónica dos anos setenta e dunha xeración marcada polas drogas.
Apúntase que se trata dun relato “vibrante, un testemuño dorido de amor e de verdade”.
Coméntase que, en ocasións, se cae en excesos efusivos e sentimentais, pero que o
conxunto está cheo de verdade humana e literaria.
Valcárcel, Xulio, “No Ronsel de Novoneyra”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
n.º 747, “Páxina literaria”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 677, “Páxina
literaria”, p. 28/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 677, “Páxina literaria”, p. 28, 12
xuño 2011.
Fálase de Prenderei a lareira, de Vicente Reboeiro. Indícase que se trata dunha
homenaxe a Uxío Novoneyra e ás terras e á xente do Courel. Apúntase que o volume
conta cun prólogo de Xosé Ramón Freixeiro Mato. Coméntase que o “eu” lírico
preconiza, dende unha especie de franciscanismo compatíbel cun profundo compromiso
ético, o esforzo a prol da liberación da Terra.
Valcárcel, Xulio, “Páxinas amarelas”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 764,
“Páxina literaria”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 694, “Páxina literaria”, p. 28/
El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 694, “Páxina literaria”, p. 28, 16 outubro 2011.
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Coméntase que en Páxinas amarelas, lecturas de poesía (2010), Luciano Rodríguez
achega un conxunto de estudos e traballos sobre diversas figuras literarias, tales como
Aquilino Iglesia Alvariño, Xohana Torres, Manuel Álvarez Torneiro, Salvador García
Bodaño e Xosé Luís Méndez Ferrín. Indícase que no último capítulo se realiza unha
revisión da poesía galega dende 1975, no que se sitúa o abandono do social-realismo
anterior e a introdución da lírica actual, e que o volume remata con traballos sobre
autores da xeracion dos oitenta como Xavier R. Baixeras, Luís Tosar, Xavier Seoane,
Pilar Pallarés, Gonzalo Navaza e Eusebio Lorenzo Baleirón. Saliéntase que o conxunto
está ben concibido e executado e que na súa maior parte xa fora publicado con
anterioridade como prólogo, presentación, homenaxe ou aniversario dun determinado
autor ou como crítica ou recensión en revistas especializadas. Lóuvase a sagacidade, a
intuición e a bagaxe intelectual de Rodríguez e dise que é dun dos mellores e máis
prestixiosos especialistas no conxunto da poesía ibérica.
Vallejo Pousada, Rafael, “Xoán M. Pintos, Sarmiento, ‘A gaita gallega’ e o mar”, Faro
de Vigo, “El sábado”, n.º 706, 7 maio 2011, p. 2/ La Opinión, “Saberes”, n.º 333,
“Letras galegas”, 21 maio 2011, p. 6.
Fálase da obra A gaita gallega, de Xoán Manuel Pintos do que, en 2011, se celebra o
bicentenario do seu nacemento. Explícase que nela se denuncia o “asoballamento de
Galicia”, se reivindica a lingua galega e se recupera a figura de Frei Martín Sarmiento.
Cítase a Rosalía de Castro e engádese que Pintos non foi incluído por Manuel Murguía
no libro Los Precursores (1886).
Vieites, MF, “Textos do teatro independente”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
367, “Teatro”, 31 marzo 2011, p. VIII.
Fálase de Teatro Circo. Tres textos (Cilha Lourenço Módia, 2010), un volume que
recolle tres pezas teatrais de Manuel Lourenzo que foron interpretadas por Teatro Circo.
Refírese ás particularidades de Crónica do sol de inverno, representada en 1971, entre
as que se atopa a dimensión coral, o peso do actor, a recreación dos conflitos entre
servos e señores e “o uso da figura da muller en tanto obxecto do desexo dos
poderosos”. Fálase, tamén, de Erros e ferros, estreada en 1972 por Teatro Circo.
Vieites, MF, “Teatro de Ningures”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 388, “Teatro”,
20 outubro 2011, p. VIII.
Coméntase que Teatro de Ningures cumpre vinte e cinco anos. Indícase que Henrique
Harguindey Banet foi o encargado de darlle nome e que no seu nacemento interviñeron
elementos como a desautorización da existencia en Vigo dunha sección da Escola
Dramática Galega e a quebra da compañía Luís Seoane. Saliéntase que foi creado por
un colectivo de persoas que foi expulsado cando, tempo máis tarde, a Escola Dramática
Galega retorna ao poder e que, pouco despois, esta mesma para de funcionar. Faise
referencia a que, en todo momento, esta compañía estivo apoiada por moita xente e,
pouco a pouco, chegou a desenvolver unha considerábel actividade teatral.
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Villanueva, Darío, “Cunqueiro y el realismo mítico europeo”, El Mundo, “El Cultural”,
“Centenario. Álvaro Cunqueiro”, 9 decembro 2011, pp. II-III.
Coméntase que a Guerra Civil marca en Álvaro Cunqueiro a transición dende a poesía
galega cara ao cultivo preferente da prosa, seguindo dúas liñas complementarias: por
unha parte, as súas obras maiores, entre os relatos enmarcados e unha disposición máis
estrictamente novelística (Merlín e familia e outras historias (1955), As crónicas do
Sochantre (1956), Si o vello Sinbad volvese ás illas (1961)); e pola outra, os retratos ou
semblanzas de tipos populares de Escola de menciñeiros e fábula de varia xente (1960),
Xente de aquí e acolá (1971) e Os outros feirantes (1979). Destácase que se aprecia
nestas series e en toda a literatura cunqueirá unha alta capacidade de sincretismo
cultural e estilístico que une mito e fantasía coa realidade e as esencias do mundo
galego co mundo grego, o bretón ou o da Italia renacentista. Saliéntase que o autor
elabora unha prosa culta e porén próxima ao rexistro da literatura oral. Indícase que este
tipo de prosa tivo escaso eco nos anos cincuenta e sesenta polo predominio do “realismo
genético”. Finalmente, menciónase que logo do descubrimento de Mario Vargas Llosa e
doutros novelistas hispanoamericanos na década dos sesenta, cando algún crítico
sinalaba posíbeis similitudes entre a obra do mindoniense e a dalgún destes autores,
contestaba sempre que el o fixera antes.
Zabal, Manuel L., “O retorno de Edelmiro Vázquez Naval”, La Región, “Opinión”, 2
xaneiro 2011, p. 28.
Comenta a saída do prelo do poemario de Edelmiro Vázquez Naval, As luces de
noutrora (2010), na colección “Poesía” de Espiral Maior. Menciona o limiar a cargo de
Víctor Campio Pereira e describe o contido temático dos versos que compoñen o
volume a partir de diversas citas tiradas das súas composicións. Analiza, a seguir, a
interrelación entre o poeta e o lectorado e recomenda finalmente a súa lectura.
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V.6. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE
OPINIÓN E COLABORACIÓNS FIXAS
Abeleira, Xoán, “A poesía non é un conto”, La Opinión, “Opinión”, “Asieu”, 7 marzo
2011, p. 14.
Saliéntase que a poesía non debe confundirse con outros conceptos nin prestarse a ser
un instrumento banal da sociedade. Engade como exemplo un poema que non debería
ser considerado, ao seu modo de ver, poesía.
Abeleira, Xoán, “Estelas (I)”, La Opinión, “Opinión”, “Asieu”, 21 marzo 2011, p. 14.
Fálase do mal momento polo que está a pasar a poesía, xa que os poetas só se preocupan
por estar de moda e estragan os seus poemas de tanto revisalos.
Abeleira, Xoán, “A chaira en primavera”, La Opinión, “Opinión”, “Asieu”, 30 maio
2011, p. 14.
Reprodúcese un poema do articulista e coméntase que existiu realmente unha cultura
céltico-atlántica e que esta se espallou dende a Península Ibérica cara ao norte de
Europa.
Agís Villaverde, Marcelino, “Alba de Gloria para Don Paco”, El Correo Gallego,
“Opinión”, “Ó sur”, 17 xaneiro 2011, p. 2.
Descríbese a homenaxe póstuma que lle renderon a Francisco Fernández del Riego en
Vigo pouco tempo despois do seu pasamento.
Agís Villaverde, Marcelino, “Álvaro Cunqueiro, pensador”, El Correo Gallego,
“Opinión”, 8 agosto 2011, p. 2.
Revindícase a figura de Álvaro Cunqueiro como pensador, como creador de mundos
imaxinarios e revísase a súa concepción da filosofía, rastrexábel en obras coma O
incerto señor don Hamlet.
Agís Villaverde, Marcelino, “Antropoloxía e Literatura”, Galicia Hoxe, “Opinión
Hoxe”, “Pensadores de hoxe”, 27 xaneiro 2011, p. 4.
Informa sobre o uso das obras literarias como fontes útiles para os estudos
antropolóxicos, exemplificando isto con algunhas obras de Camilo José Cela e Manuel
Mandianes Castro.
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Agís Villaverde, Marcelino, “Interpretando a Castelao”, Galicia Hoxe, “Opinión
Hoxe”, “Pensadores de hoxe”, 17 febreiro 2011, p. 4.
Presenta o marco conceptual no que, segundo Ángel González Fernández, catedrático
de filosofía na Facultade de Ciencias da Educación, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
constrúe a súa obra. Trátase dun sistema dual no que unha forza frénica ou
revolucionaria se opón a unha simpática ou conservadora.
Agís Villaverde, Marcelino, “Os mundos de Álvaro Cunqueiro”, Galicia Hoxe,
“Opinión Hoxe”, “Pensadores de hoxe”, 3 marzo 2011, p. 4.
Postúlase que o pensamento filosófico pode ser expresado tanto a través do ensaio como
a través doutros xéneros literarios, como a novela, a poesía e/ou o teatro. Ofrécense
distintos exemplos de intersección entre o discurso especulativo e o literario, poñendo
como exemplo a obra de Álvaro Cunqueiro.
Agís Villaverde, Marcelino, “De Nós a eles”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”,
“Pensadores de hoxe”, 10 marzo 2011, p. 4.
Sinálanse as fontes das que bebe o pensamento filosófico galego da Xeración Nós: o
idealismo romántico, a filosofía vitalista e o humanismo personalista. Coméntase que o
pensamento elaborado pola Xeración Nós repunta cos intelectuais da Xeración Galaxia
nos anos 50.
Agís Villaverde, Marcelino, “Historia dunha errata”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”,
“Pensadores de hoxe”, 17 marzo 2011, p. 4.
Lembra a traxectoria de Victorino Pérez Prieto, sacerdote que se interesou pola
relixiosidade dos intelectuais da Xeración Nós e ao que lle cambiou por erro o primeiro
apelido no seu ensaio Crónica Viva do Pensamento Galego en 2001.
Agís Villaverde, Marcelino, “Galegos e cristiáns”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”,
“Pensadores de hoxe”, 31 marzo 2011, p. 4.
Coméntase o libro de Victorino Pérez Prieto Galegos e cristiáns, de 1994, onde trata
figuras como Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Manuel Curros Enríquez, Antolín
Faraldo, Aurelio Aguirre, Ramón Cabanillas, Ramón Otero Pedrayo e Alfonso Daniel
Rodríguez Castelao, entre outros.
Alcalá, Xavier, “Cabalo de ouros”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “A voo de tecla”, 25
agosto 2011, p. 12.
Recoméndase a lectura e relectura de Cabalo de ouros (2010), de Víctor Freixanes,
citando os temas presentes na novela: wolframio, presos políticos, posguerra, amor etc.
Indícase que “é o retrato dun pobo que hoxe esquece a súa épica”.
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Aldán, Clara, “¿Dónde es el congreso de Pintos?”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra
y además”, “A Praza da Verdura”, 23 febreiro 2011, p. 23.
Coméntase o erro que apareceu nos dípticos do congreso dedicado ao escritor Xoán
Manuel Pintos, nos que faltaba o lugar onde se desenvolvería o acto. O responsábel
anunciou que as arcas municipais non podían permitirse elaborar folletos novos.
Alonso Montero, Xesús, “Panxoliñas sociopolíticas en galego”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 396, “Letras en galego”, “Beatus qui legit”, 8 xaneiro 2011, p. 15.
Infórmase sobre os nadais, composicións propias do Nadal, que supoñían unha literatura
privada que non pasaba pola censura, feito que aproveitaron algúns persoeiros como
Aquilino Iglesia Alvariño ou Celso Emilio Ferreiro para facer denuncia social.
Alonso Montero, Xesús, “Penzol e as estampas de Castelao”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 399, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 22 xaneiro 2011, p. 15.
Fálase de que na Fundación Penzol (Vigo) hai unha mostra bibliográfica onde está
exposta a portada do ABC de 17 de novembro de 1937, na que se reproducen seis das
dez estampas do álbum de Castelao Atila en Galicia.
Alonso Montero, Xesús, “Poetas na catedral”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 400,
“A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 29 xaneiro 2011, p. 17.
Fálase de que a catedral de Santiago foi fonte de inspiración para moitos poetas, como
Rosalía de Castro, Luís Seoane (Na brétema, Sant-Iago, 1956) ou Ramón Otero
Pedrayo. Tamén se informa do Cancioneiriño de Compostela, recollido por Xosé
Filgueira Valverde en 1969, no que non escasean versos referidos á catedral de
Santiago.
Alonso Montero, Xesús, “O deus de José Luis Giménez Lago”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 402, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 12 febreiro 2011, p. 15.
Fálase de José Luis Giménez Lago, poeta bilingüe en castelán e galego. Menciónase que
a súa obra máis importante, NON QUERO O deus QUE ME DERON, cumpre corenta
anos.
Alonso Montero, Xesús, “Centenario da crestomatía de Carré”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 404, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 26 febreiro 2011, p. 16.
Glósase a figura de Uxío Carré Aldao como escritor, pero sobre todo como editor,
impresor, libreiro e tradutor de obras. Celébrase ademais o centenario da súa obra
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Literatura gallega, da que se sinala que aínda hoxe se utiliza como fonte para estudos
literarios.
Alonso Montero, Xesús, “Juan Vadillo Comesaña, neto do exilio”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 405, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 5 marzo 2011, p. 15.
Fálase dunha tese feita por Juan Vadillo Comesaña, neto dun ilustre exiliado galego, o
doutor tudense Francisco Comesaña, do que se sinala que inspirou páxinas literarias de
Manuel Rivas.
Alonso Montero, Xesús, “Freixanes, biógrafo de Rosaura Castro”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 406, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 12 marzo 2011, p. 15.
Preséntase a última novela de Víctor Freixanes, Cabalo de ouros (2010), na que se
trenzan diferentes historias a través dunha partida de cartas. Coméntase que ficcionaliza
a diáspora galega a Venezuela trala Guerra Civil e especialmente a historia de Rosaura
Castro e do amor que por ela sentía Manuel Lobeiras.
Alonso Montero, Xesús, “Vázquez Naval: poeta para as antoloxías”, La Voz de
Galicia, “Culturas”, n.º 407, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 19 marzo 2011, p.
15.
Fálase da obra poética de Edelmiro Vázquez Naval a raíz da publicación do seu último
poemario, As luces de noutrora (Espiral Maior, 2010).
Alonso Montero, Xesús, “Inés Fernández-Ordóñez e Aníbal Otero”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 408, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 26 marzo 2011, p. 15.
Coméntase o ingreso na Real Academia Española de Inés Fernández-Ordóñez,
catedrática de Lingua Española, e a vinculación dela con proxectos como o ALPI, que
tivo por colaborador a Aníbal Otero, filólogo galego do que se celebra o centenario do
nacemento.
Alonso Montero, Xesús, “Machamartelo, policía e poeta”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 409, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 2 abril 2011, p. 13.
Lémbrase unha polémica que mantivo o articulista con Machamartelo en 1961 e que,
anos despois, descubriu que este foi un poeta que publicou poemas en galego.
Alonso Montero, Xesús, “Unha carta de Valentín Arias de 1966”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 410, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 9 abril 2011, p. 15.
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Como homenaxe ao daquela recentemente falecido Valentín Arias López, reprodúcese
unha carta escrita por el e na que se pode percibir a súa fonda preocupación pola lingua
galega.
Alonso Montero, Xesús, “O poeta Farruco Sesto Novás”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 411, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 16 abril 2011, p. 15.
Coméntase que a Real Academia Galega presentou en 2010 a Obra poética reunida
(1967-1995) de Farruco Sesto Novás, editada por Yolanda Castaño; á que lle faltan
algúns poemas que ten o articulista e que lle proporcionou María Victoria Moreno,
responsábel da antoloxía Os novísimos da poesía galega, publicada en 1973.
Alonso Montero, Xesús, “No día do libro co ‘Quixote”, La Voz de Galicia, “Culturas”,
n.º 413, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 7 maio 2011, p. 15.
Fálase sobre a impresión que causaba ler O Quixote nalgúns lectores humildes, que o
leron de pequenos e que retomaron a súa lectura máis tarde, entre os que se inclúe el
mesmo.
Alonso Montero, Xesús, “A librería de Babel”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 417,
“A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 4 xuño 2011, p. 16.
Revísanse certas librarías e responsábeis delas, en clave elexíaca, motivada polo peche
da libraría Babel en Vigo. Cítanse tamén as luguesas Alonso e Celsa, ou a ourensana
Tanco.
Alonso Montero, Xesús, “Polémica sobre Vicente Risco”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 418, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 11 xuño 2011, p. 15.
Faise referencia á controversia creada sobre o ideario e a evolución política de Vicente
Risco e coméntanse fragmentos de artigos sobre Adolf Hitler, Benito Mussolini
publicados polo autor en diversos xornais galegos.
Alonso Montero, Xesús, “Sesquicentenario de ‘Cantares gallegos”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 427, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 13 agosto 2011, p. 12.
Revísase, en clave de libro fundacional da literatura galega moderna, Cantares gallegos,
incidindo na boa acollida polas “xentes do común”, na homenaxe rendida no primeiro
Día das Letras Galegas e no ano 2013 como sesquicentenario da súa saída do prelo.
Alonso Montero, Xesús, “Francisco Sánchez en italiano e en galego”, La Voz de
Galicia, “Culturas”, n.º 429, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 27 agosto 2011, p.
15.
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Refírese á edición en italiano da obra filosófica do galego Francisco Sánchez (15501623), considerando a pexa que supón que no capítulo de traducións se omita a galega,
case completa, do ourensán Xan Aznar Ponte, publicada en Nós entre 1922 e 1927.
Alonso Montero, Xesús, “No bicentenario de Pastor Díaz”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 434, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 1 outubro 2011, p. 11.
Lémbrase o bicentenario do nacemento de Nicomedes Pastor Díaz, de quen se sinala
que foi unha figura importante do Romanticismo español, ao tempo que se lamenta que
conte hoxe en día con moi poucos lectores.
Alonso Montero, Xesús, “Cunqueiro na miña escola (1940-41)”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 436, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 15 outubro 2011, p. 15.
Rememórase as súas lecturas na escola pública de Ventosela dos anos corenta de certas
páxinas patrióticas escritas por Álvaro Cunqueiro, publicadas co título Laureados 18 de
julio de 1936.
Alonso Montero, Xesús, “Exiliólogos hispánicos con Díaz Pardo”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 443, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 3 decembro 2011, p. 11.
Fálase da Biblioteca del Exilio, proxecto promovido polo profesor Manuel Aznar Soler
e acollido con entusiasmo por Isaac Díaz Pardo, quen se responsabilizou da publicación
dalgúns títulos en Ediciós do Castro. Finalmente, laméntase que hoxe esta editorial xa
non está presente na Biblioteca porque “o mercado (como agora se di) esfarelou a
actividade cultural pública ideada e capitaneada por Díaz Pardo”.
Alonso Montero, Xesús, “Odriozola (1911-1987), sabio bibliográfico”, La Voz de
Galicia, “Culturas”, n.º 447, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 31 decembro 2011,
p. 11.
Saliéntase a figura de Antonio Odriozola, bibliotecario da Misión Biolóxica de Galicia,
en Pontevedra, con motivo do centenario do seu nacemento. Destácanse os seus estudos
bibliográficos e indícase que Grial acolleu traballos seus sobre autores galegos como
Álvaro Cunqueiro.
Alvarellos, Henrique, “Haikus contra as derrotas”, Galicia Hoxe, “A contra”, “Crónica
da semana invisible”, 29 marzo 2011, contracuberta.
Indícase que as traxedias, como o terremoto de Xapón, son coma un haiku e lembra un
dos que publicou Uxío Novoneyra no libro Camelio xaponés en 1995.
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Álvarez Pousa, Luís, “Aquel Ourense”, Diario de Arousa, “Opinión”, “O galo no
tellado”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Opinión”, “O galo no tellado”, p. 18/ El Ideal
Gallego, “Opinión”, “O galo no tellado”, p. 24, 15 setembro 2011.
Revísanse algunhas das figuras que a morte foi borrando en Ourense, dende pintores
como Virxilio Fernández, Xaime Quesada, Xosé Luís de Dios até novos narradores
como Carlos Casares. É tamén unha estampa do Ourense dos setenta, do que se sinala
que era a Atenas de Galicia.
Angueira, Anxo, “Avelino do Ulla e das Brañas de Laíño”, Diario de Arousa, “O
Salnés Siradella”, n.º 738, “Especial Abuín de Tembra, adaíl do idioma galego”, 10
abril 2011, p. 41.
Destácase na poesía de Avelino Abuín de Tembra a defensa do Ulla e das Brañas de
Laíño, aldea na que el naceu e cuxas brañas foron as que criaron os bois de Laíño dos
que falaron Rosalía de Castro, Martín Sarmiento e Pascual Madoz.
Araguas, Vicente, “Xohana”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Miudiño”, 27 febreiro
2011, p. 22.
Gábase a figura de Xohana Torres na súa faceta de escritora pola súa contribución á
recuperación do galego como lingua literaria.
Araguas, Vicente, “Preboste”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Miudiño”, 6 marzo 2011,
p. 22.
Fálase da presentación da Breogán’s Lighthouse, antoloxía da literatura galega en
inglés, na Taylorian Library, biblioteca da Universidade de Oxford.
Araguas, Vicente, “Londres”, El Ideal Gallego, “Opinión”, “Miudiño”, 6 marzo 2011,
p. 23.
Fálase da visita a Londres con motivo da presentación da Breogán’s Lighthouse, unha
antoloxía da literatura galega traducida ao inglés por un equipo dirixido por Antonio de
Toro.
Araguas, Vicente, “Export”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Miudiño”, 7 marzo 2011, p.
12/ El Ideal Gallego, “Opinión”, “Miudiño”, 8 marzo 2011, p. 25/ Diario de Ferrol,
“Opinión”, “Miudiño”, 10 marzo 2011, p. 20/ El Ideal Gallego, “Opinión”, “Miudiño”,
11 marzo 2011, p. 25.
Fálase da presentación da antoloxía Breogán’s Lighthouse e da acollida que esta tivo
entre o público inglés.
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Araguas, Vicente, “Cunqueirá”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Miudiño”, 15 maio
2011, p. 26/ El Ideal Gallego, “Opinión”, “Miudiño”, 16 maio 2011, p. 12.
O autor do artigo sinala que participou nun acto dedicado a Álvaro Cunqueiro en
Madrid no que tamén participaron Carlos Reigosa, Ángel Basanta, Henrique
Monteagudo, César Antonio Molina e Luis Mateo Díez.
Araguas, Vicente, “Mercancías”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Miudiño”, 1 xuño
2011, p. 21/ El Ideal Gallego, “Opinión”, “Miudiño”, 2 xuño 2011, p. 25.
Reflexiona sobre o domingo pasado na Feira do Libro de Madrid ao carón de Manuel
Rivas, polo que di sentir “cariño e admiración abondo”.
Araguas, Vicente, “Desprezo”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Miudiño”, 14 xuño 2011,
p. 20/ El Ideal Gallego, “Opinión”, “Miudiño”, 15 xuño 2011, p. 26.
Reivindícase a figura de Ricardo Carvalho Calero para o Día das Letras Galegas. Como
solución para a continua posposición, proponse a organización dunha manchea de actos
en Ferrol simultáneos ás celebracións en homenaxe de Valentín Paz Andrade.
Araguas, Vicente, “Casa Dios”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Miudiño”, 19 xullo
2011, p. 19.
Coméntase o recital na Casa d’A Matanza, en lembranza de Rosalía de Castro e indícase
que aproveitou para reivindicar a figura de Ricardo Carvalho Calero.
Araguas, Vicente, “Centenario”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Miudiño”, 9 outubro
2011, p. 20.
Con motivo do centenario de Álvaro Paradela, dáse conta do momento no que o
coñeceu. Dise que era “un trasno” con “talento coruscante” e reflexiónase sobre a
necesidade de editar a súa obra completa.
Araguas, Vicente, “Alcalazo”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Miudiño”, 18 novembro
2011, p. 29.
Fai referencia á presentación en Madrid da versión española da novela Fábula, de
Xavier Alcalá. Coméntase que reflicte moi ben os anos de Transición, nunha vila de
costa galega, anticipando o proceso da Memoria Histórica. Finalmente acaba por falar
da afinidade co autor da obra e do ben que o pasou con el ese día.
Araguas, Vicente, “Cunqueiro en Avenida Mediterráneo”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Agora xa foi”, 22 maio 2011, p. 45.

730

Fai referencia ao acto do centenario de Álvaro Cunqueiro celebrado en Madrid, no que
participaron diversos intelectuais galegos.
Araguas, Vicente, “Pompa inglesa e circunstancia galega”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Agora xa foi”, 13 marzo 2011, p. 53.
Resúmense os actos que acompañaron a presentación da antoloxía Breogán’s
Lighthouse, que van dende recitados bilingües até paseos por Londres. A obra
presentouse na Universidade de Oxford e na Europe House de Londres.
Araguas, Vicente, “Billarda”, El Ideal Gallego, “Opinión”, “Miudiño”, 28 abril 2011,
p. 25.
Fai referencia á obra Billarda (1999), unha escolma bilingüe galego-castelán que recolle
a obra poética de Vicente Araguas e comenta que en Ribadeo fan un concurso de
microrrelatos billardeiros polo que lle pediron que fixese un haiku que o encabece.
Azar, Xosé, “Rosalía e Baudelaire”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “A outra
Rosalía”, 5 xullo 2011, p. 40.
Realízase unha breve comparativa entre Rosalía de Castro e Charles Baudelaire, dende
as similitudes dos títulos, temas, nacemento no “ermo”, amargor etc.
Azar, Xosé, “O pesimismo rosaliano”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “A outra
Rosalía”, 26 xullo 2011, p. 41.
Reflexiónase sobre o pesimismo de Rosalía de Castro, a ansia de totalidade imposíbel
de satisfacer, as consideracións de Manuel Murguía sobre nacionalismo e pesimismo
etc.
Azar, Xosé, “¡Olvidémolos mortos!”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “A outra
Rosalía”, 28 xuño 2011, p. 39.
Revísase o poema “¡Olvidémolos mortos!”, presente en Follas novas, de Rosalía de
Castro, salientando as notas rituais, de lembranza a Safo, a temática sensual etc.
Azar, Xosé, “Rosalía Castro”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “A outra Rosalía”, 31
maio 2011, p. 39.
Reflexiónase sobre a humanidade e universalidade da obra rosaliana, sobre a relación
con Murguía, sobre a súa mitificación e sacralización como “nai de Galicia” etc.
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Azar, Xosé, “O choronismo rosaliano”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “A outra
Rosalía”, 23 agosto 2011, p. 40.
Coméntanse varias teorías sobre a poesía de Rosalía de Castro: o pesimismo, o
existencialismo, o freudismo rofiano, o saudosismo, o choronismo e unha vital ou
integral, que o autor defende.
Baamonde, Antón, “Nós: la derecha nacionalista”, El País, “Galicia”, 25 abril 2011, p.
2.
Coméntase que Vicente Risco e Ramón Otero Pedrayo pertencían á alta sociedade
ourensá, pero que defenderon o nacionalismo porque este estaba no ambiente.
Balado, Ramón G., “Camelias a Cunqueiro”, El Correo Gallego, “Santiago”, “Reseña
musical”, 13 xuño 2011, p. 17.
Coméntase o recital de Amancio Prada no Salón Teatro de Santiago en honra do
centenario de Álvaro Cunqueiro, pero con incursións musicais noutras pezas literarias.
Balsa, David, “Valentín Paz Andrade”, Xornal de Galicia, “Opinión”, “Mirada
Exterior”, 7 xuño 2011, p. 3.
Comenta o acordo da Real Academia Galega de dedicarlle o Día das Letras Galegas
2012 a Valentín Paz Andrade do que se realiza unha breve biografía destacando o seu
compromiso con Galicia.
Bande Rodríguez, Enrique, “El centenario de Álvaro Cunqueiro”, La Región,
“Opinión”, 23 febreiro 2011, p. 28.
Fálase do escritor Álvaro Cunqueiro (Mondoñedo, 1911–Vigo, 1981) e dos actos que se
realizarán na súa honra con motivo do seu centenario.
Bande Rodríguez, Enrique, “El nacionalismo gallego de Álvaro Cunqueiro”, La
Región, “Opinión”, 27 xuño 2011, p. 20.
Realízase unha revisión biográfica, incidindo no cariz nacionalista de Álvaro
Cunqueiro: primeiros textos, colaboración en revistas, afiliacións, ingreso na Real
Academia Galega e traballo pola aprobación do Estatuto autonómico plebiscitado en
1936.
Bande Rodríguez, Enrique, “Jesús Alonso Montero, comprometido hasta la médula”,
La Región, “Opinión”, 26 outubro 2011, p. 24.
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Lóuvase a figura de Xesús Alonso Montero como un dos galegos máis prolíficos no
campo cultural e realízase un breve repaso pola súa traxectoria.
Barcón, Carlos, “Poetas ferrolanos del ayer”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Tribunal libre”, 8 xuño 2011, p. 48.
Lémbrase e reivindícase a escritores de Ferrol, como Nicolás García Pereira, autor do
poemario No de Saloucos e bágoas e da novela curta A Costureira ou Ricardo Carballo
Calero.
Barcón, Carlos, “Ferrol: auge de la poesía”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Tribuna libre”, 16 xuño 2011, p. 40.
Coméntase que Ferrol foi unha cidade con gusto pola poesía, polo que se publicaron
revistas como Aturuxo e Poesía Galicia, que vai camiño do seu número vinte e catro e
de facer unha recompilación de poetas ferroláns.
Bardelás, Silvia, “Cuando soñar se convierte en necesario”, El Mundo, “Cultura”, 16
maio 2011, p. 45.
Co gallo da celebración do seu centenario, faise unha reflexión sobre a escrita de Álvaro
Cunqueiro, na que se mestura a ficción coa realidade.
Barreiro Fernández, Xosé R., “Resposta a María Pilar García Negro”, La Opinión,
“Opinión”, 25 marzo 2011, p. 30.
Carta na que Xosé R. Barreiro aclara tres afirmacións súas feitas nunha entrevista e que
Pilar García Negro lle criticou nun artigo, que fan referencia a certos aspectos da
biografía de Rosalía de Castro e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e á necesidade de
dotar dignamente á Real Academia Galega.
Beccaria, Lola, “El gastrónomo”, El Mundo, “El Cultural”, “Centenario”, “Mi
Cunqueiro”, 9 decembro 2011, p. VI.
Destácase que Álvaro Cunqueiro concibía a cultura como un proceso físico do
individuo. Ademais, menciónase a historia de Deval, un cabalo protagonista dunha das
historias do conxunto de relatos Os outros feirantes, por ser do gusto da articulista.
Beiras, Xosé Manuel, “O meu Ricardo Carvalho Calero”, Galicia Hoxe, “Hoxe
Galicia”, “De catro a catro”, 12 xuño 2011, p. 3.
Reflexiónase sobre a figura de Ricardo Carvalho Calero. Realízase un repaso polas súas
facetas intelectual, literaria e biográfica en clave de admiración e profunda simpatía,
lembrando obras, anécdotas etc.
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Bello, Xaime, “Cunqueiro”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Prior”, 29 xuño 2011, p. 20.
Faise referencia á emisión na televisión pública española documental O incerto señor
Cunqueiro, con testemuños e visións sobre a súa vida e obra, chegados de voces como a
de Nélida Piñón, da que se sinala que as súas manifestacións foron do agrado do
articulista e que é sorprendente o seu coñecemento da obra de Álvaro Cunqueiro.
Bello, Xaime, “Amor de vellos”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Cabo Prior”, 27 xullo
2011, p. 23.
Celébrase o cumprimento dos cincuenta anos da primeira representación en Galicia da
peza Os vellos non deben de namorarse, de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao,
explicando a estrutura e personaxes da obra, e deixando no ar unha pregunta sobre o
tema central.
Bello Costa, Xaime, “Foxo en Sargadelos”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Cabo Prior”,
19 xaneiro 2011, p. 28.
Fálase de Manuel López Foxo e da súa traxectoria cultural con motivo da presentación
do seu ensaio sobre a poesía última de Manuel María na galería Sargadelos.
Bello Costa, Xaime, “Humidais”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Cabo Prior”, 2 febreiro
2011, p. 21.
Fálase dos convenios e decretos que regulan os humidais. Dise que un destes convenios
firmouse o día da Candeloria e aparecen uns versos de Luís Amado Carballo alusivos a
esta data.
Bello Costa, Xaime, “Faiados”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Cabo Prior”, 9 febreiro
2011, p. 21.
Coméntanse as publicacións aparecidas no faiado da casa do autor: algúns números da
revista pedagóxica As Roladas 2, exemplares da revista de poesía e crítica literaria
Nordés, Cadernos da Escola Dramática Galega, números de Can sen dono e de Follas
secas.
Bello Costa, Xaime, “O banquete”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Cabo Prior”, 2 marzo
2011, p. 21.
Fálase do Banquete de Conxo, xantar de confraternidade entre estudantes, artesáns e
intelectuais que tivo lugar o 2 de marzo de 1856 no concello de Conxo, actualmente un
barrio de Santiago.
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Bello Costa, Xaime, “Festa da lectura”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Cabo Prior”, 6
abril 2011, p. 22.
Anímase ao lectorado a que participe na Festa da lectura, que converte o Cantón de
Molíns nunha biblioteca onde se poden ler libros coma Moby Dick, A illa do tesouro ou
Si o vello Simbad volvese ás illas, entre outros.
Bello Costa, Xaime, “Camiño dos cen”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Cabo Prior”, 1
xuño 2011, p. 21.
Coméntase o acontecido no noventa e seis aniversario de Toxos e Froles, colectivo do
que se sinala que tivo un papel determinante na constitución das Irmandades da Fala en
Ferrol e que seguen a interpretar pezas do folclore e cultura galegas, do Alalá das
Mariñas á Negra sombra.
Bello Costa, Xaime, “Guerra da Cal”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Cabo Prior”, 24
agosto 2011, p. 17.
Reflexiónase diante dunha fotografía de Federico García Lorca e Ernesto Guerra da Cal,
no centenario do nacemento deste escritor portugués, incidindo na súa relación de
amizade e na creación literaria e intelectual deste último.
Bello Costa, Xaime, “Celso Emilio”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Cabo Prior”, 19
outubro 2011, p. 23.
Coméntase que no ano 2012 se celebrará o centenario do nacemento de Celso Emilio
Ferreiro e saliéntase que a súa obra Longa noite de pedra é un dos referentes da
literatura galega de posguerra e que a súa temática segure a estar plenamente vixente.
Bergantiños, José, “Lingua proletaria”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Apunte”, 13
setembro 2011, p. 19/ El Ideal Gallego, “Opinión”, “El apunte”, 20 setembro 2011, p.
25.
Realízase unha reflexión de teor sociolingüístico sobre a escolla persoal da escrita en
galego nos libros ou nas colaboracións en xornais, evocando un abano de obras,
creadoras e creadores da literatura galega, e pechando o fragmento cun anaco do poema
“Deitado fronte ó mar”, de Celso Emilio Ferreiro.
Blanco, Luisa, “Homenaxe a Álvaro Cunqueiro”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, 4 decembro 2011, p. 32.
Coméntase que, despois de ter feito a tese de doutoramento sobre o léxico da produción
cunqueirá, percatouse de que en certos fragmentos da súa narrativa se apreciaba unha
forte presenza de termos xurídicos, o que se sinala que é indicativo que a fantasía do
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autor non ía unida a unha falta de rigor formativo no mundo das leis e que este
disfrutaba do mundo que o rodeaba.
Blanco, Ramón, “ Perfume gótico”, ABC, “Artes&Letras. Galicia”, n.º 36, “Libros”, 31
decembro 2011, p. 05.
Ao facer os propósitos para o vindeiro ano, entre os que se atopa a relectura dalgunha
das obras deÁlvaro Cunqueiro, lémbrase que, ao comezar un novo ano, este tamén
anotaba nun caderno autores e títulos que lle apetecía ler.
Blanco Rodríguez, Luisa, “Cunqueiro no meu recordo”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, 22 xaneiro 2011, p. 26.
Neste artigo, do que se apunta que foi publicado en Diario de Pontevedra o 30 de
outubro de 1987 e “Premio Julio Camba”, fálase de Álvaro Cunqueiro e da súa obra.
Blanco Valdés, Juan L., “Letras de lixo”, Galicia Hoxe, “A contra”, “Bágoas de
crocodilo”, 24 febreiro 2011, contracuberta.
Trátase o tema dos premios literarios. Dise que estes proliferan na nosa comunidade,
mais que non sempre reúnen a suficiente calidade, acabando por converterse en
estímulo de toda caste de aberracións.
Blanco Valdés, Juan L., “Metendo ferrete (divino)”, Xornal de Galicia, “O espírito do
alpinista”, 12 marzo 2011, p. 12.
Fálase do léxico sexual baixo o pretexto da película galega O divino ferrete e coméntase
que o título lembra a O divino sainete de Manuel Curros Enríquez.
Blas, Ceferino de, “De los magos y ángeles de Cunqueiro, a los nuevos best-sellers”,
Faro de Vigo, “Opinión”, 5 abril 2011, p. 23.
Sinálase que, no ano do centenario de Álvaro Cunqueiro, alguén debería resaltar o
paralelismo entre a súa narrativa e as novelas máis vendidas actualmente, para
recuperalo e reconvertelo nun escritor culto, que se dirixe ao pobo.
Blas, Ceferino de, “Con el primer ‘envés’ Cunqueiro llega a Vigo”, Faro de Vigo,
“Opinión”, 4 xuño 2011, p. 28.
Evócase un artigo de Alvaro Cunqueiro na contracuberta de Faro de Vigo, baixo o título
“El envés” e asinado coa inicial “C”, aparecido o catro de xuño de 1961. Indícase que o
autor escribiría esta columna case a diario até decembro de 1964, cando é nomeado
director do xornal. Analízanse os contidos da columna e a visión da cidade, Vigo.
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Blas, Ceferino de, “Paz Andrade, cronista de la guerra más viguesa de la historia”, Faro
de Vigo, “Opinión”, 22 xuño 2011, p. 25.
Saliéntase unha faceta de Valentín Paz Andrade que se considera máis descoñecida, a de
ser cronista na guerra de Marrocos. Ao tempo, relaciónase este conflito bélico con Vigo,
de onde parten soldados, como o propio Paz Andrade, que enviará crónicas por correo,
publicadas en Faro de Vigo.
Blas, Ceferino de, “Pere Gimferrer cuenta un secreto: Cunqueiro escribió su primera
crítica”, Faro de Vigo, “Opinión”, 7 xullo 2011, p. 27.
Recóllese a confesión do poeta e académico Pere Gimferrer, que recoñeceu que a
primeira recensión da súa obra Mensaje del Tetrarca foi de Álvaro Cunqueiro e
publicouse no Faro de Vigo o vinte e seis de abril de 1964, baixo un dos pseudónimos
do escritor. Revísanse outras relacións xornalísticas e literarias no artigo.
Blas, Ceferino de, “El pacto inextinguible entre Cunqueiro y FARO”, Faro de Vigo,
“Álvaro Cunqueiro. 50 aniversario de su nombramiento como director de FARO DE
VIGO”, 12 novembro 2011, p. 3.
Con motivo do centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro, reivindícase o seu labor
á fronte do xornal Faro de Vigo e lémbrase o seu paso por esta cidade e a súa
converxencia con intelectuais e artistas como José María Álvarez Blázquez, Celso
Emilio Ferreiro, Francisco Fernández del Riego, Laxeiro ou Valentín Paz-Andrade.
Borrazás, Xurxo, “O ‘caso Pillado”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Análise”, 18 marzo
2011, p. 11.
Infórmase sobre o momento que está a vivir a arte galega e cuestiónase o xeito de actuar
das institucións públicas con respecto a ela, das que se sinala que parecen danala máis
que defendela.
Borrazás, Xurxo, “O medo ao presente”, El País, “Galicia”, “Luces”, 15 abril 2011, p.
10.
Opínase que para falar do futuro sempre se bota a vista ao pasado, que parece que se lle
ten medo ao presente e que o feito de ler as obras de Vicente Risco non obriga a que se
estea a favor da súa ideoloxía en pro do fascismo.
Bouza Brey, Gonzalo, “Fole... ao César o que é do César”, Diario de Arousa,
“Vilagarcía”, “Opinión”, 18 setembro 2011, p. 4.
Celébrase o arranxo do salón de actos da Casa de Cultura de Vilagarcía, lembrando os
seus vinte anos como salón de actividades culturais, entre elas, o I Congreso da Poesía
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Galega no que participaron Francisco Fernández del Riego, Uxío Novoneyra, Manuel
María, Xesús Alonso Montero ou Xosé Neira Vilas, entre outros.
Bragado, Manuel, “Día mundial da poesía”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de
Granada”, 21 marzo 2011, p. 15.
Con motivo do Día Mundial da Poesía, realízase unha defensa do valor da poesía como
medio de expresión. Únese unha crítica ás institucións que esquecen incluíla nos seus
plans culturais e unha gabanza aos poetas que intentan actualizala.
Bragado, Manuel, “Tradutor e mestre Valentín Arias”, Faro de Vigo, “Opinión”,
“Campo de Granada”, 28 marzo 2011, p. 17.
Debido ao pasamento de Valentín Arias, faise un percorrido pola súa vida persoal, pero
sobre todo profesional, onde se destacan as súas facetas de mestre e tradutor.
Bragado, Manuel, “Lectura cidadá”, Faro de Vigo, “Opinión”, “Campo de Granada”,
11 xullo 2011, p. 13.
Reflexiónase sobre a fin de semana que representantes do mundo editorial galego, vasco
e catalán pasaron na Illa de San Simón. Incídese en aspectos como a mudanza de
soporte da lectura, a necesidade de políticas de apoio e promoción ás linguas propias ou
o fomento da lectura.
Burgoa, Juan J., “O aniversario de Cunqueiro”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La
ventana”, 3 marzo 2011, p. 15.
Dedícase o artigo ao mar como fonte de inspiración para a literatura, tanto en verso
como en prosa. Lémbrase de xeito especial o papel do mar na obra de Álvaro
Cunqueiro, con motivo do vinte aniversario do seu pasamento.
Burgoa, Juan J., “Ferrol y las letras cubanas”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La ventana”,
21 xullo 2011, p. 16.
Coméntase que, logo da fin do dominio español de Cuba, foron moitos os galegos que
se quedaron en terra cubana e que se crearon numerosas asociacións ou se consolidaron
as xa existentes, con órganos de expresión onde escribiron numerosos galegos.
Burgoa, Juan J., “O centenario de Álvaro Paradela”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La
ventana”, 1 setembro 2011, p. 13.
Lémbrase a figura de Álvaro Paradela Criado, médico de profesión en Curtis e Narón,
escritor e xornalista de vocación, co motivo do centenario do seu nacemento na Coruña.
Cítanse libros, publicacións en revistas e palabras inventadas por el.
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Cadaval, Quico, “A arte da fuga”, El País, “Galicia”, “Luces”, 23 decembro 2011, p. 9.
Fai referencia a un documental sobre Álvaro Cunqueiro emitido na TVE. Indícase que
se reproduce unha conversa co autor que se califica de “proceso xudicial” e na que se
fala do seu escapismo. Porén, saliéntase que a obra cunqueiriá “trata, como a de Bach,
da arte da fuga” e que para iso está a literatura.
Callón, Carlos, “Os soños do exilio. Memoria das derrotas, alimento do futuro”, Galicia
Hoxe, “Opinión”, “Por navegar ao desvío”, 31 xaneiro 2011, p. 7.
Fálase da obra poética en galego de Lorenzo Varela. Sinálase que se trata dunha obra
reducida, conformada por menos de trinta poemas recollidos en dous volumes: Catro
poemas pra catro gravados (1944) e Lonxe (1954). Dise desta obra que “contribúe para
o mantemento da memoria, fronte á amnesia e a narcotización promovidas polo
fascismo”.
Callón, Carlos, “Recordar salva”, Galicia Hoxe, “Opinión”, “Por navegar ao desvío”,
23 maio 2011, p. 6.
Explícase o alento de recoñecemento do pasado e da historia a partir da obra de Lorenzo
Varela, realizando cruzamentos co seu amigo Luís Seoane contra a menosprezada ou
xibarizada historia de Galicia, cuestión que se compara á damnatio memoriale
medieval.
Campo, Marica, “Brétema”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, “A tecelá en
outono”, p. 21/ El Progreso, “Opinión”, “A tecelá en outono”, p. 19, 7 xaneiro 2011.
Fálase de algúns topónimos inventados con fins literarios. Préstaselle atención ao caso
do topónimo Brétema, usado por Manuel Rivas na súa novela Todo é silencio (2010),
pero anteriormente empregado por Marina Mayoral en varias das súas novelas.
Campo, Marica, “Bocas mesturadoras”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”,
“A tecelá en outono”, p. 29/ El Progreso, “Opinión”, “A tecelá en outono”, p. 27, 11
febreiro 2011.
Coméntase o termo ‘mesturadora’, que non aparece nos dicionarios de galego coa
acepción de ‘revelar, descubrir un segredo’, algo que si acontece no caso do español co
verbo ‘mesturar’. Alúdese ao Cantar de mío Cid e a Xosé Luís Méndez Ferrín como
fontes nas que aparece o termo.
Campo, Marica, “Saber de nós”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, “A tecelá
en outono”, p. 29/ El Progreso, “Opinión”, “A tecelá en outono”, p. 31, 8 abril 2011.
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Coméntase que para coñecernos a nós mesmos temos que coñecer os acontecementos
que marcaron o noso país; por exemplo, cre que grazas a Prisciliano, sabemos do
florecemento da cultura galega no século IV, xa que quería un cristianismo identificado
coa terra galega.
Campo, Marica, “A calor segundo Paco Martín”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, “A tecelá en outono”, p. 27/ El Progreso, “Opinión”, “A tecelá en
outono”, p. 29, 7 outubro 2011.
Partindo dunha reflexión sobre a situación de crise actual, coméntase que existen textos
breves que constitúen en si mesmos unha lección de vida e menciónanse Cousas, de
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, e Muxicas no espello, de Paco Martín.
Campo, Marica, “75 anos na néboa”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, “A
tecelá en outono”, p. 31/ El Progreso, “Opinión”, “A tecelá en outono”, p. 33, 2
decembro 2011.
Faise referencia á homenaxe rendida a Manuel Díaz González, médico republicano
asasinado polos falanxistas no Incio. Lémbrase a lectura de versos por parte de Claudio
Rodríguez Fer e Carmen Blanco.
Campo, Marica, “2012”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, “A tecelá en
outono”, p. 25/ El Progreso, “Opinión”, “A tecelá en outono”, p. 27, 30 decembro 2011.
Lémbranse as fabulacións de Álvaro Cunqueiro para explicar o nacemento dos anos.
Saliéntase que sempre fundamentaba a información en textos e personases con
elementos históricos para facelos máis verosímiles. Reflexiónase sobre o feito de que as
notas cómicas presentes na maioría destes relatos tentaban conxurar a melancolía.
Caneiro, Xosé Carlos, “Apoiar, crecer”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 399, “A
outra mirada”, “Club Dandi”, 22 xaneiro 2011, p. 15.
Recoméndanse as obras literarias: Farruquiño (Gonzalo Torrente Ballester), A viúva
preñada (Martin Amis) e Diccionario de arte (Emilio de Gregorio e Armando Sendín).
Caneiro, Xosé Carlos, “Arraiana fruición”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 401, “A
outra mirada”, “Club Dandi”, 5 febreiro 2011, p. 11.
Referéncianse algunhas obras como a peza teatral Cínicas, de Teresa Moure, o terceiro
volume dos Contos completos de Edgar Allan Poe, editado por Galaxia, e a revista
Arraianos correspondente a 2010, editada por Alvarellos.
Caneiro, Xosé Carlos, “Vigor”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 405, “A outra
mirada”, “Club Dandi”, 5 marzo 2011, p. 15.
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Recoméndase a novela de Julia Alonso, Futuro imperfecto, e mais a de Juan Tallón, A
pregunta perfecta. O caso Aira-Bolaño.
Caneiro, Xosé Carlos, “Código emocional”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 423, “A
outra mirada”, “Club Dandi”, 16 xullo 2011, p. 5.
Coméntase o valor do Códice Calixtino, ou Iacobus, como un tratado de identidade, que
situou Galicia en Europa, normalizou o culto e singularizou ao pobo galego. Explícase
tamén a súa estrutura de modo sinxelo e comparativo.
Caneiro, Xosé Carlos, “Don Paco”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 443, “A outra
Mirada”, “Club Dandi”, 3 decembro 2011, p. 11.
Con motivo do primeiro aniversario do pasamento de Francisco Fernández del Riego,
lóuvase a súa figura e sinálase que foi paradigma de amor a Galicia e á súa cultura.
Canosa, María, “Unha de silencio”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Pingas de cristal”,
31 agosto 2011, p. 12.
Preséntase ao director de cinema José Luis Cuerda, que roda o filme Todo es silencio,
baseado nun texto de Manuel Rivas, a través das anécdotas persoais e da valoración da
contención e o silencio.
Casal, César, “La fama, ese fuego fatuo”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Corazonadas”, 2 abril 2011, p. 15.
Comenta a tradución ao galego que Galaxia fixo en 2009 da novela do alemán Daniel
Kehlmann, A fama (novela en nove historias).
Casal, César, “Cunqueiro, en hora”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Corazonadas”, 2
outubro 2011, p. 17.
Con motivo da celebración dun congreso sobre Álvaro Cunqueiro, sinálase que este é
un autor internacional e excelente. Saliéntase que as dúas virtudes que sosteñen a súa
obra son a imaxinación e a súa “capacidad para las carambolas de las palabras”.
Casal, César, “Cunqueiro es un cometa”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Corazonadas”, 22 decembro 2011, p. 21.
Faise referencia á data na que Álvaro Cunqueiro cumpliría cen anos e convídase a ler os
seus artigos en prensa e as entrevistas que concedeu ao longo da súa vida. Finalmente
saliéntase que dominou unha escrita “entre temporal y asombro”.
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Castro, Luisa, “Fálame sempre”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, “Falar de
máis”, p. 33/ El Progreso, “Opinión”, “Falar de máis”, p. 37, 13 marzo 2011.
Coméntase a súa estancia en Mondoñedo con motivo do Entroido e o percorrido polos
lugares dos que escribiu Álvaro Cunqueiro.
Castro, Luisa, “El maestro”, El Mundo, “El Cultural”, “Centenario”, “Mi Cunqueiro”,
9 decembro 2011, p. VI.
Comenta a grande influencia que Álvaro Cunqueiro exerceu no quefacer da arculista e
cómo, a partir da lectura da súa obra poética completa, foi descubrindo o mundo da
poesía. Ademais, explica cómo a súa poesía e a de Cunqueiro, a pesar de ser moi
similares na súa sonoridade, son completamente diferentes en canto ao significado,
complementándose a unha coa outra “como dos fuerzas que se contrarresta, una
centrípeta y una centrífuga”, “contemplación y contradicción”.
Castro, Víctor, “Eva Veiga presenta hoy el libro ‘A frecha azul do teixo”, El Ideal
Gallego, “Área metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 18 maio 2011, p. 20.
Dáse noticia da presentación do libro A frecha azul do teixo (2010), de Eva Veiga Torre,
á que se cualifica de “polifacética, destacada escritora e poeta”, na Biblioteca de poesía
“Uxío Novoneyra”, do Pazo Vila Melania, en Vilaboa.
Castro, Xavier, “Coitas de mulleres”, Galicia Hoxe, “Opinión”, “Da nosa acordanza”,
13 maio 2011, p. 5.
Analízase un aspecto da obra de Xulio Fernández Pintos, Vida e andainas (2010): as
vicisitudes da condición feminina, dende o tempo de acougo no templo até o problema
dos fillos indesexados.
Castro, Xavier, “Con Cunqueiro e Leiceaga”, Galicia Hoxe, “Opinión”, “Da nosa
acordanza”, 20 maio 2011, p. 5.
Con motivo da inauguración dunha exposición sobre Álvaro Cunqueiro, lémbranse
anécdotas do escritor e gastrónomo a partir da obra de Xosé Manuel G. Trigo, Reserva
especial.
Conde, Alfredo, “Vicente Risco, un hombre”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Los
otros días”, 22 xaneiro 2011, p. 4.
Reprodúcese unha lembranza da infancia do autor, relacionada con Vicente Risco.
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Conde, Alfredo, “Semblanzas de amigos”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Los otros
días”, 16 febreiro 2011, p. 4.
Fálase de Ramón Otero Pedrayo e das semblanzas que lles escribiu aos seus amigos.
Cítase a Suso de Toro e a súa semblanza de Vicente Risco. Aprovéitase este tema para
dedicar unha semblanza a Adriano Marques de Magalhães, amigo do autor.
Conde, Alfredo, “A voltas con Risco”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Os outros días”,
26 febreiro 2011, p. 4.
Deféndese a necesidade de deixar de xulgar a obra de Vicente Risco en función da súa
persoa e valorala independentemente das opinións e postulados do autor.
Conde, Alfredo, “Xuvia-Neda”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Os outros días”, 17
marzo 2011, p. 4.
Recoméndase a novela Xuvia-Neda, de Vicente Araguas.
Conde, Alfredo, “Poetas do mar”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Os outros días”, 14
maio 2011, p. 4.
Referénciase unha nova escolma da poesía de Bernardino Graña preparada por Miro
Villar: Ser auga, darse en auga (2010), reparando no poeta como “o grande poeta do
mar” e tamén na súa lingua.
Conde, Alfredo, “Un largo recorrido”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Los otros días”,
20 xullo 2011, p. 4.
Reflexiónase sobre o percorrido militante ou partidario de Celso Emilio Ferreiro,
paradigma de poeta comprometido e social na literatura galega e tamén sobre o
acontecido a Fermín Bouza Brey, sobre o cal se cita un libro recente: Fermín Bouza
Brey, xuíz e galeguista.
Conde, Alfredo, “Mirarnos a la cara”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Los otros días”,
21 xullo 2011, p. 4.
Continúase un artigo precedente, que xira arredor da vinculación partidaria ou
ideolóxica de diferentes autores da literatura galega e o seu tratamento pola
historiografía e a crítica: Vicente Risco, Fermín Bouza Brey, Filgueira Valverde...
Conde, Alfredo, “Festa da Palabra”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Os outros días”,
23 xullo 2011, p. 4.
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Referénciase a Festa da Palabra, na Insua dos Poetas, no Carballiño, organizada polo
poeta Luis G. Tosar. Descríbese o público asistente e algunhas das actividades que se
levaron a cabo, como a lectura de versos de Xosé María Díaz Castro.
Conde, Alfredo, “El arte de titular”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Os outros días”,
18 novembro 2011, p. 4.
Reflexiónase sobre a dificultade de acertar na elección dun título para unha obra
literaria e faise mención daqueles a quen Alfredo Conde lles debe algúns como Xa vai o
Griffon no vento, Sempre me matan ou María das batallas.
Conde Corbal, Moncho, “Día de gestión”, La Región, “Ourense”, “Percepciones”, 12
abril 2011, p. 9.
Conta que vai a Santiago facer unhas xestións e atopa un libro sobre Carlos Casares.
Finalmente, fala sobre unha zona de Ourense que é un dos focos principais de difusión
da cultura galega do século XX.
Cortizo Sóñora, Justo, “Os Laíños de Avelino Abuín de Tembra”, Diario de Arousa,
“O Salnés Siradella”, n.º 738, “Especial Abuín de Tembra, adaíl do idioma galego”, 10
abril 2011, p. 39.
Co gallo do segundo aniversario do seu pasamento, o autor do artigo lembra a figura de
Avelino Abuín de Tembra, de cómo se coñeceron e traballaron xuntos.
Culturativa e Festiclown, “Polo teatro social e solidario”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 27
marzo 2011, p. 30.
Culturativa e Festiclown quéixanse das dificultades que atopan para chegar ao público,
polo que anima aos actores sociais a que actúen ante esta situación.
Cunqueiro, César, “Álvaro Cunqueiro o la Literatura del Paraíso”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, p. 41/ La Opinión, “Cultura”, p. 68, 27 febreiro 2011.
Exponse unha nova visión sobre a prosa narrativa de Álvaro Cunqueiro. Dedícase a
maior parte do artigo á definición da literatura do paraíso, literatura na que se pretende
encadrar a obra de Cunqueiro.
Dacosta, Henrique, “As fatigas de don Ricardo”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La
ventana”, 16 febreiro 2011, p. 13.
Fálase de Ricardo Carballo Calero con motivo dunha exposición celebrada en Ferrol
sobre o escritor ferrolán polo centésimo aniversario do seu nacemento.
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Díaz, José María, “Cunqueiro desde Mondoñedo”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Tribuna libre”, 7 setembro 2011, p. 50.
Lémbrase a figura de Álvaro Cunqueiro e a súa volta a Mondoñedo, cidade natal tamén
do articulista. Cítanse as rúas, farmacia e casa do escritor e incídese especialmente na
pegada da súa cristiandade e crenzas.
Díaz Pardo, C., “Nacionalismo e cultura denuncian o maltrato ‘institucional’ a
Castelao”, Xornal de Galicia, “Galicia”, 30 xaneiro 2011, p. 19.
Noméanse algúns dos actos institucionais que se fixeron con motivo da celebración do
cento vinte e cinco aniversario do nacemento de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Critícase o desinterese das autoridades culturais á hora de promover a súa obra.
Dobarro, Xosé María, “Marzo do 72”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Outra volta”, 13
marzo 2011, p. 17.
Cítanse poemas de Manuel María ou Uxío Novoneyra, entre outros, escritos en marzo
de 1972 como reacción a un repunte da política represiva do réxime.
Domínguez, Francisco, “Francisco Fernández del Riego no recordo”, Atlántico Diario,
“Opinión”, 26 novembro 2011, p. 34.
Con motivo do primeiro aniversario do pasamento de Francisco Fernández del Riego,
realízase un repaso pola biografía deste persoeiro, do que se sinala que se encadra
“dentro dese selecto grupo de figuras excepcionais que aparecen de cando en vez na
historia dos pobos”.
Domínguez, José Vicente, “Don Valentín”, Xornal de Galicia, “Opinión”, “Latitud
media 42º 35”, 13 xuño 2011, p. 2.
Recóllense impresións e lembranzas, a título persoal, da relación con Valentín Paz
Andrade, a quen se dedicará o Día das Letras Galegas 2013. Fálase do seu compromiso
coa participación política, da súa vida empresarial e do seu constante traballo
xornalístico.
Dopico Vale, Julia Mª, “Ramiro Fonte ‘In memoriam”, Diario de Ferrol, “Ferrol”,
“Buzón del lector” 19 outubro 2011, p. 16.
Defínese a Ramiro Fonte como unha das principais voces poéticas de Galicia da súa
xeración e menciónanse títulos como Luz de Mediodía, Mínima moralidade ou Formas
do Tempo. Sinálase que coa súa morte se foi o home que vivía apaixoadamente pola
palabra e pola poesía.
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Dourado Deira, Manuel, “Lembranza de Abuín de Tembra no segundo cabodano”,
Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 738, “Especial Abuín de Tembra, adaíl do
idioma galego”, 10 abril 2011, p. 38.
Carta dirixida ao seu amigo Avelino Abuín de Tembra con motivo do seu segundo
cabodano, onde se lembra da súa andaina persoal e profesional.
Dourado Deira, Manuel, “Aniversarios de Rosalía e Castelao”, Galicia Hoxe,
“Opinión”, “Ardentía”, 5 febreiro 2011, p. 5.
Fálase da tendencia dos partidos no poder a repartir os orzamentos conforme ás súas
preferencias particulares, favorecendo a aqueles que son da súa liña de pensamento por
riba do interese común. Preséntanse os casos de abandono da fundación de Rosalía de
Castro e da obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Dourado Deira, Manuel, “Ferrín, Moralejo, Manuel Antonio”, Galicia Hoxe,
“Opinión”, “Ardentía”, 2 abril 2011, p. 5.
Resúmese o encontro entre o escritor Xosé Luís Méndez Ferrín e o catedrático de grego
Juan José Moralejo e opínase que o Museo de Manuel Antonio, Poeta do Mar, é unha
marabilla.
Dourado Deira, Manuel, “De Isaac a Ferrín: a Galicia que debe ser”, Galicia Hoxe,
“Opinión”, “Ardentía”, 21 maio 2011, p. 5.
Pártese dunha exposición celebrada na Casa da Parra en Santiago para incidir sobre as
dotes pictóricas de Isaac Díaz Pardo, falando tamén do seu exilio e da posguerra.
Enríquez, Rosa, “Olga Novo”, La Región, “Opinión”, 7 abril 2011, p. 26.
Coméntase que a candidatura de Olga Novo como membro da Real Academia Galega é
un acerto, debido á calidade da escrita desta poeta.
Fernán Vello, Miguel Anxo, “Libros de Trifolium”, Galicia Hoxe, “Hoxe Galicia”,
“Caderno aberto”, 4 xaneiro 2011, p. 3.
Realízase unha gabanza da editorial Trifolium, fundada e dirixida por Xan Arias e
emprazada en Oleiros. Noméanse algunhas das súas coleccións e as últimas obras
publicadas.
Fernán Vello, Miguel Anxo, “Farruco Sesto”, Galicia Hoxe, “Hoxe Galicia”, “Caderno
aberto”, 24 xaneiro 2011, p. 3.
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Realízase unha homenaxe a Farruco Sesto con motivo do seu nomeamento como
Académico Correspondente da Real Academia Galega. Gábanse tanto o seu labor como
escritor.
Fernán Vello, Miguel Anxo, “Poesía e pensamento”, Galicia Hoxe, “Hoxe Galicia”,
“Caderno aberto”, 28 febreiro 2011, p. 3.
Cítase a estreita relación entre ensaio e poesía presente en moitos poetas dos anos
oitenta, como Arcadio López-Casanova, Claudio Rodríguez Fer, Ramiro Fonte, Xavier
Seoane, Xosé María Álvarez Cáccamo, Manuel Forcadela, Xavier Baixeras, Román
Raña Lama, Pilar Pallarés e Xulio López Valcárcel.
Fernán Vello, Miguel Anxo, “As virtudes do ensaio”, Galicia Hoxe, “Hoxe Galicia”,
“Caderno aberto”, 1 marzo 2011, p. 3.
Realízase unha gabanza do ensaio como xénero literario e menciónanse as obras de
Xosé Manuel Beiras eRamón Otero Pedrayo.
Fernán Vello, Miguel Anxo, “Breogán's Lighthouse”, Galicia Hoxe, “Hoxe Galicia”,
“Caderno aberto”, 3 marzo 2011, p. 3.
Resúmese o contido de Breogán’s Lighthouse, antoloxía bilingüe galego- inglés, con
motivo da súa presentación en Londres.
Fernán Vello, Miguel Anxo, “Poesía de Pilar Pallarés”, Galicia Hoxe, “Hoxe Galicia”,
“Caderno aberto”, 15 abril 2011, p. 3.
Coméntase que nun acto de homenaxe á poeta Pilar Pallarés, esta plantou unha árbore e
recitou algúns dos seus poemas. Finalmente, recoméndase a lectura da súa poesía.
Fernán Vello, Miguel Anxo, “Eva Veiga no centro da poesía”, Galicia Hoxe, “Hoxe
Galicia”, “Caderno aberto”, 18 abril 2011, p. 3.
Coméntase a poética de Eva Veiga, a cal fai unha aproximación ao absoluto mediante
símbolos.
Fernández, Xurxo, “Auster”, El Correo Gallego, “Crisol”, 3 xaneiro 2011,
contracuberta.
Gábase a novela Sunset Park, de Paul Auster, da que se sinal que foi traducida ao
galego para Galaxia por Eva Almazán. Sinálase que o 2011 é o ano Cunqueiro e Lois
Pereiro.
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Fernández de Buján, Federico, “Castelao vivo”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “La
goleta”, 18 decembro do 2011, p. 18.
Faise referencia á declaración da obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como ben
de interese cultural e saliéntase que este intelectual é “referente e paradigma de
galleguidad”. Considérase insuficiente a intención de salvagardar a súa obra conservada
e dise que é a súa personalidade e a súa memoria o que debe recibir ese tratamento.
Fernández de la Vega, Óscar Xoel, “Celestino Fernández de la Vega (En el 25
aniversario de su muerte)”, El Progreso, “Vivir”, “Sociedad”, 21 xuño 2011, p. 42.
Realízase un percorrido polos intereses e publicacións de Celestino Fernández de la
Vega, que demostrou que o galego era válido para facer ciencia, filosofía ou dereito.
Revísanse as súas ideas, amizades, epístolas con persoeiros como Ramón Piñeiro etc.
Fernández Díaz, José Luis, “A espiritualidade de Otero Pedrayo”, La Región,
“Opinión”, 20 marzo 2011, p. 30.
Considérase a obra de Ramón Otero Pedrayo, Arredor de si, como unha reflexión
persoal que busca conciliar o catolicismo coas necesidades interiores do pobo galego.
Fernández Fernández, Ruth, “De Cunqueiro a Neira Vilas”, Galicia Hoxe, “Opinión”,
“Noticias cotiás”, 25 xaneiro 2011, p. 5.
Fálase das iniciativas levadas a cabo polo centenario do nacemento de Álvaro
Cunqueiro e tamén do cincuenta aniversario da publicación de Memorias dun neno
Labrego, de Xosé Neira Vilas.
Fernández Fernández, Ruth, “Falando na RAG (I)”, Galicia Hoxe, “Opinión”,
“Noticias cotiás”, 19 abril 2011, p. 5.
Sinálase que na entrevista que lle fixo ao secretario da Real Academia Galega, Xosé
Luís Axeitos, este conta que se quere facer un arquivo persoal de Manuel Murguía, con
cartas e apuntamentos sobre o que estaba a traballar.
Fernández Fernández, Ruth, “Falando na RAG (e II)”, Galicia Hoxe, “Opinión”,
“Noticias cotiás”, 3 maio 2011, p. 5.
Indícase que tamén hai cartas doutros escritores coma Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao, Rafael Dieste e Manuel Antonio, polos que sente predilección, grazas á
contribución das súas familias.
Fernández Lago, José, “Do camposanto ó panteón laico”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Tribuna libre”, 1 xuño 2011, p. 42.
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Reflexiónase sobre a fe rosaliana, a petición dela de ser enterrada no cemiterio de Santa
María Adina, de Iria Flavia, e o posterior traslado dos seus restos a unha capela da
igrexa de Santo Domingo de Bonaval, onde se honra todos os anos, no día de Santiago.
Fernández Naval, Francisco X., “Polas terras de Fiz”, Diario de Ferrol, “Nordesía”,
n.º 660, “Enfiando”, 13 febreiro 2011, p. 44.
Descríbese o roteiro elaborado pola Asociación Cultural Ergueiros en homenaxe ao
poeta muiñeiro Fiz Vergara Vilariño.
Fernández Rei, Francisco, “Abuín de Tembra, defensor da Patria e da Lingua”, Diario
de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 738, “Especial Abuín de Tembra, adaíl do idioma
galego”, 10 abril 2011, p. 36.
Lembra cómo coñeceu a Avelino Abuín de Tembra, que foi o seu profesor; e conta que
era un gran admirador de Rosalía de Castro e que levou adiante varios proxectos en prol
da lingua galega, como a revista Vamos.
Ferreiro, Celso, “Castelao, competencia y ‘flow cash”, La Opinión, “Opinión”, “Desde
los cantones”, 5 agosto 2011, p. 25.
Analízase criticamente a reverencia acostumada ás figuras de Rosalía de Castro, Manuel
Curros Enríquez e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao no Día de Galicia, cumpríndose
un século da primeira conferencia do rianxeiro e o cincuentenario do estreno galego de
Os vellos non deben namorarse (1931), sobre a que se reflexiona.
Forcadela, Manuel, “Mil e un Cunqueiros”, Atlántico Diario, “Universitas”, “La
Opinión”, p. 39/ La Región, “Universitas”, “La Opinión”, p. 3, 10 febreiro 2011.
Anúnciase a celebración, entre o vinte e oito de setembro e o un de outubro, dun
congreso internacional denominado “Mil e un Cunqueiros”. Deféndese a existencia de
múltiples formas de entender a obra de Cunqueiro.
Fortes, Belén, “A contemporaneidade de Rosalía”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
396, “Lembranza”, 8 xaneiro 2011, p. 10.
Realízase unha defensa da importancia da obra de Rosalía e dos múltiples facetas da súa
persoa con motivo do cento vinte e cinco aniversario do seu pasamento.
Franco, Camilo “Un escritor con clase literaria e social”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
“Perfil”, 12 outubro 2011, p. 42.
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Coméntase que Celso Emilio Ferreiro quixo ser coherente co mundo no que lle tocou
vivir e que decidiu interesarse tanto pola literatura como pola política. Considérase que
esta última interferiu máis na interpretación da súa obra que na obra mesma.
Franco Grande, X. L., “Vicente Risco e os seus inquisidores”, La Voz de Galicia,
“Opinión”, “Soleira”, 4 abril 2011, p. 12.
Opínase que aínda hoxe se pon en dúbida a obra de Vicente Risco, do cal se sinala que
era conservador pero non reaccionario ou fascista.
Freixanes, Víctor F., “El narrador azul”, El Mundo, “El Cultural”, “Centenario”, “Mi
Cunqueiro”, 9 decembro 2011, p. VII.
Resume o argumento do libro de Álvaro Cunqueiro Merlín e familia e indica que esta
obra é a súa publicación favorita deste autor, xa que, dende o primeiro momento “el
lector queda atrapado por la música de las palabras, ese aroma especial que flota en el
aire”.
Freixanes, Víctor F., “Valentín Arias”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas
velas”, 27 marzo 2011, p. 17.
Comenta que recibiu a nova da morte de Valentín Arias cando estaba a traballar con el
nun libro homenaxe a Xosé Manuel Beiras; tamén fai un pequeno resumo da súa
traxectoria.
Freixanes, Víctor F., “Mazás para Álvaro Cunqueiro”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Vento nas velas”, 17 abril 2011, p. 16.
Dáse noticia da inauguración en Mondoñedo da exposición itinerante “Cen anos con
Álvaro Cunqueiro (1911-2011)”, un dos actos que conmemora o centenario do
nacemento do escritor e lembra o gusto do homenaxeado polas mazás, das que dicía que
necesitaba o seu recendo para escribir.
Freixanes, Víctor F., “Lectura dixital”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas
velas”, 17 xullo 2011, p. 15.
Coméntanse as mudanzas de soporte que está a sufrir a lectura coas “tabletas” que
comezan tamén a introducirse entre o lectorado galego. Preséntanse porcentaxes de
lectura dixital, negocio, cuestións de esforzo laboral etc.
Freixanes, Víctor F., “Milagres, humor, literatura”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Vento nas velas”, 24 xullo 2011, p. 17.
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Tómase como base o desaparecemento do Códice Calixtino para reflexionar acerca del e
da necesidade do “milagre”. Coméntase a falta de cronistas para dar conta deste
acontecemento e lémbrase de Álvaro Cunqueiro e Carlos Casares.
Freixanes, Víctor F., “Carlos Casares”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Vento nas
velas”, 28 agosto 2011, p. 13.
Lémbrase a Carlos Casares, como amigo e como escritor, cun corpus literario
cumprido: narrativa para xente moza e adulta, traducións, ensaio, crítica, edicións de
clásicos. Lémbrase, en especial, unha viaxe a Berlín na que xermolou a idea dunha
colección de clásicos, futura Biblioteca Galega 120 de La Voz de Galicia, e a novela
Deus sentado nun sillón azul.
Freixanes, Víctor F., “Memoria dos libros e dos vellos mestres”, La Voz de Galicia,
“Opinión”, “Vento nas velas”, 27 novembro 2011, p. 19.
Lémbrase o primeiro ano de ausencia de Francisco Fernández del Riego e coméntase
que, do primeiro equipo de xestión da Editorial Galaxia, só queda Xaime Isla Couto.
Faise referencia á intelixencia, entusiasmo e compromiso co país de Fernández del
Riego.
García, Xosé Lois, “Emerxencias dos Gaite Galegos”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”,
“Ecos da Berenguela”, 3 maio 2011, p. 4.
Fálase do libro de David González Couso O fío da escrita, onde se trata da saga familiar
de escritores de Carmen Martín Gaite e onde se destaca a figura do seu bisavó Joaquín
Gaite Núñez, fundador do xornal El Orensano.
García-Bodaño, Salvador, “Abuín de Tembra, segrel de soños”, Diario de Arousa, “O
Salnés Siradella”, n.º 738, “Especial Abuín de Tembra, adaíl do idioma galego”, 10
abril 2011, p. 37.
Lembra a súa amizade con Avelino Abuín de Tembra e destaca a súa calidade humana e
a súa escrita poética.
García-Bodaño, Salvador, “A Coruña: Xogos Florais 1861”, El Correo Gallego,
“Opinión”, “No pasar dos días”, 3 xullo 2011, p. 3.
Coméntase o século e medio cumprido da celebración na Coruña dos Xogos Florais de
1861, no entón Teatro de San Jorge. Explícase a orixe desta tradición de certames,
vinculada á literatura catalana e ao rexurdir cultural, e o seu sentido como primeira
colectánea da poesía barroca galega.
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García-Bodaño, Salvador, “Un acto de xustiza”, El Correo Gallego, “Opinión”, “No
pasar dos días”, 24 xullo 2011, p. 3.
Con motivo do cincuentenario do falecemento do poeta e latinista Aquilino Iglesia
Alvariño, coméntase o contido e intervencións do acto organizado polo Centro PEN de
Galicia. Revísase tamén a figura do autor de Cómaros verdes na historia da literatura
galega.
García Negro, María Pilar, “Carta aberta a Xosé Ramón Barreiro”, La Opinión,
“Opinión”, 21 marzo 2011, p. 13.
Carta dirixida a Xosé Ramón Barreiro na que se fai unha crítica a algúns puntos que
tratou este na entrevista que lle concedeu á revista Galegos sobre a figura de Rosalía de
Castro, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e a UPG ou as partidas orzamentarias
destinadas á Real Academia Galega.
García Negro, Pilar, “Un verso infeliz”, Xornal de Galicia, “Na última”, 1 xuño 2011,
contracuberta.
Pártese do volume Vieiros, primeira colectánea de poesía de Ricardo Carvalho Calero,
publicada en Nós aos vinte anos. Canda a figura do autor e a súa actividade, revísanse
algúns poemas do libro, e alóngase a metáfora do “verso infeliz”, apuntamento dun
lectorado presente no volume, aplicándoa a Galicia.
Giráldez, J. Miguel, “Reunión do club dos joyceanos”, Galicia Hoxe, “A contra”, “Foto
finish”, 30 abril 2011, contracuberta.
Escribe dende Salamanca, onde está a asistir á XXII edición dos encontros da
Asociación Española James Joyce, polo que aproveita para falar da importancia deste
escritor e da súa influencia na literatura. Destaca a tradución ao galego de fragmentos
do Ulises por parte de Ramón Otero Pedrayo e o joyceanismo de obras de Suso de Toro.
Gómez, Lupe, “Mariñeiro do aire”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 854, “O personaxe”, 6
marzo 2011, contracuberta.
Fálase de Manuel Antonio, da súa poesía e da súa escrita. Coméntase o libro que Fidel
Vidal escribiu sobre o poeta rianxeiro: O sol da tristeza (Espiral Maior).
Gómez López, J., “Un siglo de Álvaro Cunqueiro”, La Región, “Opinión”, 31 maio
2011, p. 26.
Revísase a polifacética e polígrafa figura de Álvaro Cunqueiro con motivo do
centenario do seu nacemento, as vicisitudes coa crítica do momento, o seu suposto
“escapismo” ou “realismo marabilloso”, a súa incorrección política etc.
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González Martínez, Xosé, “A Fonsagrada, terra arraiana”, El Progreso, “Opinión”, 13
xaneiro 2011, p. 26.
Con motivo da xornada de debate sobre as vicisitudes históricas e actuais dos territorios
arraianos celebrada na Fonsagrada, fálase da Carta Xeométrica de Galicia feita en 1834
por Domingo Fontán e dalgunhas reivindicacións históricas debidas á división
provincial feita por Javier de Burgos realizadas por Vicente Risco, Ramón Otero
Pedrayo ou Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
González Martínez, Xosé, “Tomiño rinde homenaxe a Faustino Rey Romero”, Diario
de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, p. 28/ La Región, “Opinión”, p. 25, 16 abril 2011.
Dáse noticia da homenaxe que as parroquias Amorín e Currás, de Tomiño, lle fan ao
que fora o seu crego, Faustino Rei Romero. Tamén se fai un percorrido pola súa faceta
literaria, destacando que foi un dos mellores poetas de temática teolóxica.
González Pérez, Clodio, “Cando cantan os merlos...”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”,
“O codicio do tempo”, 30 abril 2011, p. 4.
Lembra a figura de Faustino Rei Romero, debido á homenaxe que lle fixeron os veciños
das parroquias nas que foi crego, e rele o seu poemario Escolanía de melros.
González Somovilla, Miguel, “Cuando Cunqueiro imaginaba el año 2500”, La
Opinión, “Cultura”, 28 febreiro 2011, p. 51.
Partindo de certas anécdotas da vida de Álvaro Cunqueiro, dende as súas palabras en
entrevistas até estudos da súa obra, ofrécese unha reflexión da necesidade de seguir
estudándoo e de reeditar a súa obra, que se atopa descatalogada na súa maior parte.
González Tosar, Luís, “Castelao en Otero”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Ao raiar o
sol”, 30 xaneiro 2011, p. 2.
Realízase un breve apuntamento da obra de Ramón Otero Pedrayo Por os vieiros da
saudade, na que se reflicten as vivencias da súa primeira viaxe a Buenos Aires, na que
se atopara con Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
González Tosar, Luís, “A Vázquez e a Kodama”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Ao
raiar o sol”, 6 febreiro 2011, p. 2.
Fálase de María Esther Vázquez, escritora arxentina de orixe galega, e da polémica que
suscitou María Kodama ao retirar o nome de Vázquez dalgunhas obras da que era
coautora xunto con Jorge Luis Borges.
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González Tosar, Luís, “Díaz Castro reeditado”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Ao
raiar o sol”, 6 marzo 2011, p. 2.
Realízase un breve apuntamento biográfico sobre Xosé María Díaz Castro.
González Tosar, Luís, “O motor da Galicia ideal”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
410, “Letras en galego”, “Retrato en sepia”, 9 abril 2011, p. 14.
Conta cómo coñeceu a Rodolfo Prada, un dos intelectuais máis activos da comunidade
galega en Arxentina, e aproveita para facer un breve percorrido pola súa vida e andaina
intelectual.
González Tosar, Luís, “A forza da palabra”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 411,
“Letras en galego”, “Retrato en sepia”, 16 abril 2011, p. 10.
Faise unha pequena homenaxe ao profesor Xesús Alonso Montero.
González Tosar, Luís, “O soño do patriarca”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 416,
“Letras en galego”, “Retrato en sepia”, 28 maio 2011, p. 14.
Con motivo do trixésimo quinto aniversario do pasamento de Ramón Otero Pedrayo,
lémbranse algúns aspectos: o valor d’O libro dos amigos, o acontecido no centenario de
Valentín Lamas Carbajal, o seu enterro como multitudinaria primeira manifestación da
identidade etc.
González Tosar, Luís, “Carta a C. C.”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 419, “Letras
en galego”, “Retrato en sepia”, 18 xuño 2011, p. 12.
Explícase, en ton agarimoso e epistolar, dirixido a Carlos Casares, a coincidencia: existe
na provincia de Buenos Aires unha cidade chamada Carlos Casares, unha “cidade
prostíbulo” pola cantidade de burdeis que inclúe. Remata a breve epístola cun abano de
versos alleos sobre a situación de Galicia.
González Tosar, Luís, “Anxo, talento da noite”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
426, “Letras en galego”, “Retrato en sepia”, 6 agosto 2011, p. 10.
Realízase unha lembranza viva, leda e amigábel de Anxo Rei Ballesteros como
compañeiro de lecturas, ideario e noites de festa en Compostela, facendo referencia ás
súas primeiras publicacións, na revista Bonaval primeiro e en 1977, Dos anxos e dos
mortos; á que seguiron Xogos de damas por Malbarate e Loaira.
González Tosar, Luís, “Ar quente que nos leva”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
428, “Letras en galego”, “Retrato en sepia”, 20 agosto 2011, p. 10.
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Lémbrase unha tarde ourensana de raxeira co poeta Víctor Campio Pereira, tarde que
rememora outros días de corrección de probas dalgún dos seus libros. Á beira disto,
cítanse outras amizades: Edelmiro Vázquez Naval, Faustino Rey Romero, xente do
grupo Dolmen, etc, reivindicando a amplitude de Víctor Campio Pereira como autor.
González Tosar, Luís, “Galego de nación”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 433, “A
outra mirada”, “Retrato en sepia”, 24 setembro 2011, p. 13.
Recupérase a figura de Vicente Almazán Climent, filólogo valenciano que tivo contacto
coa realidade galega, escribindo Galicia, breviario para o galego ausente ou Gallaecia
scandinávica. É esta unha reflexión sociolingüística e unha lembranza coidada, dende a
amizade.
González Tosar, Luís, “Quentes días de Belgrado”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
434, “Letras en galego”, “Retrato en sepia”, 1 outubro 2011, p. 11.
Coméntase o encontro con Bieito Iglesias Araúxo durante o verán, en Belgrado.
Lémbrase que hai tres décadas que se coñeceron, destaca a paixón e a forza deste
escritor, que sempre ten claro o seu obxectivo.
González Tosar, Luís, “O mestre co que sempre se podía contar” La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 443, “Letras en galego”, “Retrato en sepia”, 3 decembro 2011, p. 9.
Rememórase a figura de Rufo Pérez González, profesor de Matemáticas no Instituto
Santa Irene de Vigo. Coméntase que era o único docente que falaba galego case sempre
e saliéntase que lle recomendara a lectura da narrativa de Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao.
Gutiérrez, Eduardo, “De novelas!”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, “Da
capo”, p. 25/ El Progreso, “Opinión”, “Da capo”, p. 23, 12 xaneiro 2011.
Lembra unha anécdota relacionada coa censura franquista: estaban esperando a que
Carlos Casares dese unha conferencia, pero tivo un accidente e non puido asistir; entón
a parella da Garda Civíl, para redactar o informe explicativo, preguntou en qué ía
consistir a charla. A resposta, “de narrativa galega”, non foi suficiente e non pararon de
inquirir até que se lles indicou que se ía falar de novelas.
Gutiérrez, Eduardo, “No centenario de Cunqueiro”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, “Da capo”, p. 27/ El Progreso, “Opinión”, “Da capo”, p. 29, 18
maio 2011.
Co gallo da celebración do centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro, comenta que
é unha oportunidade para rememoralo dende o punto de vista persoal e fai memoria das
poucas veces que o escoitou falar en público.
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Gutiérrez, Eduardo, “Letras vermellas”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”,
“Da capo”, p. 27/ El Progreso, “Opinión”, “Da capo”, p.31, 28 setembro 2011.
Coméntase que Enrique Labarta Pose (1863-1925) foi autor de numerosas obras que
tiveron moita sona na súa época e menciónase,en relación cun suceso de actualidade,
unha das súas composicións poéticas, “Revista dunha corrida de ¿touros? na vila de
Noia feita por un labrego”.
Gutiérrez, Eduardo, “Valentín Paz-Andrade”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, “Da capo”, p. 25/ El Progreso, “Opinión”, “Da capo”, p. 33, 12
outubro 2011.
Considérase que é unha decisión moi atinada a de dedicarlle o Día das Letras Galegas
2012 a Valentín Paz-Andrade e destácanse as posibilidades de estudo da súa obra, en
especial na súa vertente de biógrafo de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Hernández Borrego, César, “Centenario y homenaje a Álvaro Cunqueiro”, Diario de
Pontevedra, “Opinión&Análisis”, 13 novembro 2011, p. 30.
Coméntase a obra de Álvaro Cunqueiro e dise que, xunto con Fermín Bouza Brey, é o
máximo expoñente do neotrobadorismo. Faise fincapé na delicadeza da súa obra, onde o
sensual se volve esencial no seu lirismo evocador. Indícase tamén que a prosa de
Cunqueiro recorre ao retórico e ao eufemismo, ao humor negro, o irracional, o
incoherente e a imaxinación.
Iglesias, Bieito, “Aumento”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Pan e coitelo”, 10
marzo 2011, p. 41.
Fálase de Álvaro Cunqueiro e do seu peculiar xeito de ver o mundo, que o autor do
artigo desexaría aplicar á “realidade aumentada”.
Iglesias, Bieito, “Ao pé do Danubio”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Pan e
coitelo”, 22 setembro 2011, p. 43.
Recensiónase o encontro de escritores “Literature-Language of the world” en Belgrado
ao que o autor asistiu, con outros membros do Pen Clube galego. Realízanse
apuntamentos sociolingüísticos e literarios.
Iglesias, Manuel Herminio, “Ourensás no esquecemento”, La Región, “Opinión”, 19
outubro 2011, p.27.
Afírmase que persoeiros como Segundo Alvarado Feijoo-Montenegro, Manuel de Dios,
Marcos Valcárcel López ou Manuel Villar Fernández deixaron unha gran pegada, pero
que aínda se está á espera de se valore debidamente o seu labor.
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Iglesias, Óscar, “O futuro non é só apocalíptico”, El País, “Galicia”, “Luces”, 21
xaneiro 2011, p. 8.
Faise un breve resumo da literatura de ciencia ficción en galego e preséntanse algúns
dos últimos libros deste xénero escritos en Galicia.
Iglesias Diéguez, Alfredo, “Laiovento: 20 anos construíndo país”, Galicia hoxe,
“Opinión”, “Na marxe esquerda”, 1 febreiro 2011, p. 5.
Gábase a editorial Laiovento polo seu labor a prol dunha cultura universal en galego.
Jaureguizar, “ ‘O segundo tiro, 'por amor”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, 27 febreiro 2011, p. 33/ El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, “Libros”,
19 febreiro 2011, p. 73.
Fálase da repetición de argumentos que veñen de atrás, como poden ser as historias
desenvolvidas en prostíbulos, e que teñen máis de fantasía elaborada que de realidade
gozada. Cítase o libro de Henry Miller Trópico de Cáncer (Galaxia).
Jaureguizar, “Ás carreiras polas cadeiras”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, 13 marzo 2011, p. 35.
Coméntase a demanda de Marilar Aleixandre de aumentar o número de mulleres na
Real Academia Galega.
Jaureguizar, “Balcanización editorial”, El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, 8 xaneiro
2011, p. 65.
Deféndese o papel do editor como profesión de futuro por ser este quen escolle e
vehicula os produtos de interese.
Jaureguizar, “O cabalo trota na néboa”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, “Libros”, 2
abril 2011, p. 70.
Coméntase que a editora canguesa Pulp Books intenta entrar no mercado español con
libros coma Querida catástrofe, de Teresa Moure, e Dime algo sucio, de Diego
Ameixeiras; así como presentando libros traducidos ao castelán como se non o fosen.
Jaureguizar, “O lugar de Valdano”, El Progreso, “Vivir”, “Libros”, 28 maio 2011, p.
61.
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Debúxase unha punxente crítica á relación dos escritores galegos co poder, tomando
como punto de inflexión as eleccións electorais e a súa presentación como candidatos.
Suponse tamén que é o que procuran, criticando a posíbel falta de representatividade
que o movemento duns poucos pode supoñer.
Larrauri, Pedro, “Cunqueiro, o escritor dos mil galegos”, Faro de Vigo,
“Esquelas/Cierre”, “Cartas al director”, 27 decembro 2011, p. 57.
Defínese a Álvaro Cunqueiro como unha persoa próxima e máxica, capaz de namorar ao
lectorado en cada unha das súas obras. Afírmase que, se o autor estivese vivo, é posíbel
que pedise un pouco de liberdade para que os galegos puidesen falar e escribir en galego
ou en castelán. Por último, coméntase que sempre defendeu o bilingüismo e protestou
pola situación de inferioridade que ocupou o galego, durante moitos anos, en
determinados ámbitos.
Lezcano, Arturo, “Seis Poemas Galegos a cuatro manos”, La Opinión, “Opinión”,
“Soliloquios”, 20 abril 2011, p. 27.
Fálase da problemática de quen escribiu os Seis Poemas Galegos de Federico García
Lorca e coméntase que hai quen pensa que son del, outros pensan que de Eduardo
Blanco Amor, outros de Ernesto Guerra da Cal ou que son copiados de Rosalía de
Castro.
Lizancos, Plácido, “Fíxenme médico por amor a meu pai...’ (Castelao)”, La Opinión,
“Opinión”, 2 febreiro 2011, p. 29.
Fálase da figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, visto en moitos aspectos como
a máis relevante da historia da cultura galega do século XX, con motivo do cento vinte e
cinco aniversario do seu nacemento.
Lopes, Mar, “A malintencionada Rosalía de Castro”, Galicia Hoxe, “Opinión”,
“Sinatura convidada”, 25 febreiro 2011, p. 6.
Coméntanse as causas do abandono do galego por parte de Rosalía de Castro que se dan
nalgúns blogues. Dise que eses blogues son subxectivos e terxiversan a realidade, pois
non están esclarecidas as causas do abandono da lingua galega por parte da escritora.
López Boullón, Xosé Ramón, “Xeografía literaria compostelá (I)”, Galicia Hoxe,
“Opinión”, “Retallos dunha época”, 1 xuño 2011, p. 5.
Tómase Santiago de Compostela como exemplo de cidade literaria, salientando
edificios coma a igrexa de Bonaval, co Panteón de Galegos Ilustres; o Instituto Padre
Sarmiento ou o Museo do Pobo Galego; lugares como a praza da Quintana, a Casa da
Troia ou os talleres da revista Nós na Rúa do Vilar...
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López Boullón, Xosé Ramón, “Xeografía literaria (II)”, Galicia Hoxe, “Opinión”,
“Retallos dunha época”, 8 xuño 2011, p. 5.
Tomando Compostela como cidade literaria, saliéntanse enderezos de personaxes
sobranceiros: Valentín Paz Andrade, Rosalía de Castro, Manuel Murguía, Antonio
López Ferreiro, Luís Seoane, Ramón Piñeiro, Ramón Otero Pedrayo, Fermín Bouza
Brey, Ricardo Carballo Calero ou Antón Fraguas.
López Boullón, Xosé Ramón, “Xeografía literaria (III)”, Galicia Hoxe, “Opinión”,
“Retallos dunha época”, 15 xuño 2011, p. 5.
Considerando Compostela como cidade literaria, cítase por procedencia ou vivencias na
cidade a Salvador García Bodaño, poetas medievais como Joan Airas, Bernal de
Bonaval, Roi Fernández de Santiago; a Benito Varela Jácome, Domingo García Sabell,
Euloxio Ruibal, María do Cebreiro, Yolanda Castaño...
López Boullón, Xosé Ramón, “Xeografía literaria (e IV)”, Galicia Hoxe, “Opinión”,
“Retallos dunha época”, 22 xuño 2011, p. 5.
Péchase unha serie de artigos sobre xeografía literaria santiaguesa facendo referencia a
obras que teñen a cidade como protagonista: Compostela y su ángel, Fragmentos de
Apocalipsis, de Torrente Ballester; A Tecedeira de Bonaval, de López Ferreiro; A casa
da Troia, de Pérez Lugín; No ventre do silencio, de X. L. Méndez Ferrín; Crime en
Compostela, de Carlos Reigosa e outras obras de Suso de Toro, Marcos Calveiro etc.
López Fernández, Xesús, “Álvaro Cunqueiro, sempre”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, 4 abril 2011, p. 12.
Dise que a mellor maneira de honrar a Álvaro Cunqueiro no centenario do seu
nacemento é léndoo.
Loureiro, Ramón, “Verdaderamente, Álvaro Cunqueiro”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 396, “Velut umbra”, 8 xaneiro 2011, p. 5.
Fálase de Álvaro Cunqueiro con motivo do centenario do seu nacemento. Coméntase
que Cunqueiro medrou intelectualmente no Real Seminario de Santa Catalina, onde se
formaron tamén Aquilino Iglesia Alvariño, Xosé Ramón Crecente Vega, Antonio
Noriega Varela e Xosé María Díaz Castro, entre outros.
Loureiro, Ramón, “Un marabilloso reino, máis alá da fantasía”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 28 febreiro 2011, p. 30.
Fálase da literatura de Álvaro Cunqueiro, unha literatura que consegue que o
marabilloso pertenza á realidade cotiá.
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Loureiro, Ramón, “No sé qué piensas tú en este caso”, La Voz de Galicia, “Culturas”,
n.º 403, “Velut umbra”, 12 marzo 2011, p. 11.
Fálase de Álvaro Cunqueiro, de quen Antonio Domínguez Ortiz dixo que o máis
coñecido, caudaloso e duradeiro era o Cunqueiro escritor de xornais, o mesmo que
Carlos Casares. Cítase o libro Don Álvaro Cunqueiro, juglar sombrío, co que Manuel
Gregorio González gañou en 2007 o Premio Antonio Domínguez Ruiz de Biografías.
Loureiro, Ramón, “El cielo en silencio”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 433, “Velut
umbra”, 24 setembro 2011, p. 3.
Reivindícase o valor imperecedoiro da escrita de Álvaro Cunqueiro, citando algúns dos
seus posíbeis espazos de escrita, como a casa de Mondoñedo na que escribiu Merlín e
familia ou As crónicas do Sochantre.
María do Cebreiro, “Para que serve a crítica?”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Centro e
periferia”, 25 febreiro 2011, p. 11.
A raíz dun artigo do New York Times titulado “Por qué é importante a crítica”,
reflexiónase sobre a importancia da crítica. Faise un breve percorrido pola súa historia e
deféndese a súa utilidade.
María do Cebreiro, “A biblioteca”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Centro e periferia”,
27 maio 2011, p. 10.
Realízase unha comparativa entre a biblioteca viva, pública e cambiante conseguida na
acampada do quince de maio na Praza do Obradoiro e outras bibliotecas, como a da
Cidade da Cultura, ou as bibliotecas en si mesmas, como imaxe de organización do
universo e base de persoas libres.
María do Cebreiro, “Ler ou non”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Centro e periferia”, 18
novembro 2011, p. 10.
Considérase que destacados autores galegos están a perder o prestixio e a notoriedade
que o tempo lles concedeu anos atrás en favor de textos de Literatura Infantil e Xuvenil,
ao tempo que se afirma a importancia das linguas como medios de transmisión de ideas,
sensacións e valores que levan os textos literarios.
Martín, Paco, “De visita no mar”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, “Auga
lizgaira”, p. 15/ El Progreso, “Opinión”, “Auga lizgaira”, p. 17, 8 agosto 2011.
Evócase o perfil fantástico de Álvaro Cunqueiro partindo dunha serie de referencias a
Se o vello Sinbad volvese ás illas. Exotismo, orixinalidade, ironía, a voz de Al Faris Ibn
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Iaquim Al Galizí ou a do señor Sinbad mariñeiro conviven neste artigo de pouso
literario.
Martín, Paco, “Do xamón”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, “Auga
lizgaira”, p. 17/ El Progreso, “Opinión”, “Auga lizgaira”, p. 23, 26 setembro 2011.
Explícase a placa presente no Café García de Monterroso, segundo a cal Ramón Otero
Pedrayo escribiu alí un “Himno ao xamón”. Revísase o poema, no que se loan as
virtudes gastronómicas do alimento e se peneiran as súas aplicacións sociais, ligadas por
veces ao caciquismo, concesións varias etc.
Martín, Paco, “Un maxisterio de verdade”, La Voz de Galicia,”Culturas”, n.º 434, “En
portada”, 1 de outubro 2011, p. 3.
Coméntase a admiración que o comentarista sente polo seu amigo Agustín Fernández
Paz. Descríbeo como unha persoa honrada, solidaria, que tenta conseguir os seus soños
e axuda a cumprir os dos demais.
Martínez, Iago, “Voces dunha historia oculta”, Xornal de Galicia, “Contexto”, n.º 124,
“Opinión”, “ Miradas”, “Deliberadamente”, 24 abril 2011, p. 7.
Sinala que existe unha subcultura erradicada logo do fin do proceso de Transición en
España e alude a presenza desta temática na novela de Xulia Alonso Díaz, Futuro
imperfecto (2010), na que se trata o mundo da droga na Galicia desta época.
Maure, Xulián, “Galicia perde un mestre”, Xornal de Galicia, “Cultura”, “Opinión”, 26
marzo 2011, p. 37.
Co gallo do seu falecemento, trátase a figura do profesor, tradutor e escritor Valentín
Arias.
Mayoral, Marina, “Pardo Bazán, excluída do ceo”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Páxinas soltas”, 22 xaneiro 2011, p. 13.
Coméntase que no ciclo Galicia, ceo das letras, que se inaugurou na Cidade da Cultura,
non está presente a figura de Emilia Pardo Bazán.
Méndez Ferrín, X. L., “Avelino na memoria”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
n.º 738, “Especial Abuín de Tembra, adaíl do idioma galego”, 10 abril 2011, p. 35.
Lembra a súa relación con Avelino Abuín de Tembra, especialmente cando aínda non o
coñecía pero era lector das crónicas que enviaba ao Faro de Vigo dende Lisboa.
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Méndez Ferrín, X. L., “Ourense en prosa (Fin)”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 690,
“No fondo dos espellos”, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 314, “No fondo dos espellos”,
contracuberta, 8 xaneiro 2011.
Cualifícase a Ourense como a capital narrativa de Galicia. Realízase unha nómina de
obras de autores como Ramón Otero Pedrayo, Eduardo Blanco Amor, Vicente Risco ou
Carlos Casares, nas que a cidade ourensá é o marco espacial.
Méndez Ferrín, X. L., “Enterro do bon e xeneroso”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º
692, “No fondo dos espellos”, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 316, “No fondo dos
espellos”, contracuberta, 22 xaneiro 2011.
Fálase do libro que Ramón Otero Pedrayo escribiu en homenaxe aos seus mortos
queridos e respectados: O libro dos amigos. Coméntase a figura de Manuel Peña Rey.
Méndez Ferrín, X. L., “Regreso a Pintos”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 693, “No
fondo dos espellos”, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 317, “No fondo dos espellos”,
contracuberta, 29 xaneiro 2011.
Preséntase a figura de Xoán Manuel Pintos e o seu papel nos fundamentos de literatura
galega contemporánea. Noméanse outras figuras coetáneas, como Francisco Añón, Xosé
García Mosquera e Antonio Fernández Morales, ou incluso anteriores, como Martín
Sarmiento.
Méndez Ferrín, X. L., “Máis Pintos”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 694, “No fondo
dos espellos”, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 318, “No fondo dos espellos”,
contracuberta, 5 febreiro 2011.
Con motivo do bicentenario do nacemento de Xoán Manuel Pintos Vilar, resúmese a
biografía do autor e cítanse algúns dos seus coetáneos. Destácase a figura do padre
Sarmiento como xermolo do ideario de Pintos.
Méndez Ferrín, X. L., “O analista”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 695, “No fondo dos
espellos”, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 319, “No fondo dos espellos”, contracuberta,
12 febreiro 2011.
Lémbrase a Fernándo Pérez-Barreiro Nolla, falecido recentemente. Preséntanse
algunhas aproximacións ao seu traballo como tradutor ou ensaísta e á súa obra literaria,
practicamente descoñecida.
Méndez Ferrín, X. L., “Novoneyra en política”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 696,
“No fondo dos espellos”, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 320, “No fondo dos espellos”,
contracuberta, 19 febreiro 2011.
Esbózase o pensamento político que hai detrás da obra de Uxío Novoneyra.
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Méndez Ferrín, X. L., “Historia de Pla”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 698, “No
fondo dos espellos”, 5 marzo 2011, p. 4.
Realízase unha breve biografía sobre Teresa ou Teresiano ou Florencio Pla Meseguer,
persoa real que inspirou varias obras literarias, entre elas o conto “Explosión”, incluído
en Elipsis e outras sombras (1974), de Xosé Luís Méndez Ferrín.
Méndez Ferrín, X. L., “Pla en El Dueso”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 699, “No
fondo dos espellos”, 12 marzo 2011, p. 4.
Relátase como o autor do artigo coñeceu a Teresa Pla Meseguer no penal de El Dueso.
Coméntase que lle dedicou o conto “Explosión”, incluído en Elipsis e outras sombras
(1974).
Méndez Ferrín, X. L., “... enmudeced, campanas”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 700,
“No fondo dos espellos”, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 324, “No fondo dos espellos”,
contracuberta, 19 marzo 2011.
Debido á nova do roubo das campás na freguesía das Goás, no concello de Abadín,
patria de Aquilino Iglesia Alvariño, faise unha reflexión sobre a presenza das campás na
literatura.
Méndez Ferrín, X. L., “Os nobres vestixios: Manuel Antonio”, Faro de Vigo, “El
sábado”, n.º 704, “No fondo dos espellos”, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 328, “No
fondo dos espellos”, contracuberta, 16 abril 2011.
Faise mención á repercusión que tivo Manuel Antonio e a súa obra na literatura galega
posterior.
Méndez Ferrín, X. L., “Os discursos de abril: Cunqueiro como tarefa”, Faro de Vigo,
“El sábado”, n.º 705, “No fondo dos espellos”, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 330,
“No fondo dos espellos”, contracuberta, 30 abril 2011.
Fálase da homenaxe que en abril a Real Academia Galega lle rendeu a Álvaro
Cunqueiro no centésimo aniversario do seu nacemento e considérase que a crítica
cunqueirá aínda ten moitos asuntos para abordar.
Méndez Ferrín, X. L., “Ulcis, Crespón Azul”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 711, “No
fondo dos espellos”, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 336, “No fondo dos espellos”,
contracuberta, 11 xuño 2011.
Revísase a figura do novelista Xosé Fernández Ferreiro, o prólogo de Florentino
Cuevillas para a súa primeira obra, a compaña de Víctor Campio, as revistas Xente
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nova, Vieiros ou as súas colaboracións en La Noche de Borobó, asinadas como Crespón
Azul.
Méndez Ferrín, Xosé Luís, “Castelao con Paz Andrade”, Faro de Vigo, “El sábado”,
n.º 712, “No fondo dos espellos”, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 337, “No fondo dos
espellos”, contracuberta, 18 xuño 2011.
Descríbese un dos encontros de Valentín Paz Andrade con Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao, para propoñerlle que fose o xefe do partido que estaban a xestar e que sairá en
Nadal de 1931, o Partido Galeguista. Fálase de Castelao, Alexandre Bóveda, Plácido
Castro ou Lois Tobío.
Méndez Ferrín, X. L., “Hai cento cincuenta anos”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 714,
“No fondo dos espellos”, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 338, “No fondo dos espellos”,
contracuberta, 2 xullo 2011.
Rememórase a celebración dos primeiros Xogos Florais de Galicia, na Coruña, o dous
de xullo de 1861. Incídese no seu marco ideolóxico, nos temas obrigados para os
concursantes en prosa, na súa organización e na edición resultante, o Album de la
Caridad.
Méndez Ferrín, X. L., “Convocar o altísimo poeta”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º
719, “No fondo dos espellos”, 6 agosto 2011, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 343, “No
fondo dos espellos”, 10 setembro 2011, contracuberta.
No cincuentenario da morte de Aquilino Iglesia Alvariño, fálase do acto organizado
polo PEN de Galicia e conmemórase e debúxase a figura deste mindoniense, as súas
clases, a súa apariencia, os seus paseos por Compostela con Alejandro RodríguezCadarso, Borobó etc.
Méndez Ferrín, X. L., “Virxilio ao lonxe”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 729, “No
fondo dos espellos”, 15 outubro 2011, p. 4.
Con motivo do pasamento do pintor Virxilio, lémbranse algúns dos momentos vividos
con el, como a primeira visita a Celso Emilio Ferreiro ou a entrada na tertulia de
Vicente Risco.
Méndez Ferrín, X. L., “Homenaxe a ‘El primero”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 736,
“No fondo dos espellos”, 3 decembro 2011, p. 4.
Coméntase a celebración do segundo centenario do nacemento de Nicomedes Pastor
Díaz e saliéntase que coa súa composición “Alborada” abriu o ciclo da poesía
contemporánea en galego e animou aos máis novos a que falaran esta lingua.
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Méndez Ferrín, X. L., “Río Barja na lembranza”, La Opinión, “Saberes”, n.º 315, “No
fondo dos espellos”, 15 xaneiro 2011, contracuberta.
Realízase unha gabanza a Francisco Xavier Río Barja, discípulo de Ramón Otero
Pedrayo, con motivo do seu pasamento.
Méndez Ferrín, X. L., “Funeral polo xeógrafo”, La Opinión, “Saberes”, n.º 321, “No
fondo dos espellos”, 26 febreiro 2011, contracuberta.
Faise unha louvanza de Francisco Río Barja, recentemente falecido. Resáltase o seu
papel como profesor e a influencia que o seu xeito de pensar tivo sobre os seus alumnos.
Méndez Ferrín, Xose Luis, “El vanguardista gallego”, El Mundo, “El Cultural”,
“Centenario”, “Mi Cunqueiro”, 9 decembro 2011, p. VI.
Dise que Álvaro Cunqueiro é un dos autores máis importantes en lingua galega, xa que
marcou esta literatura de tres xeitos: suscitou admiradores, detractores e unha
admiración ampla que marcou novos camiños. Destácase a súa figura como o “el faro
de la literatura gallega, como un autor único”. Finalmente sinálase que a súa produción
dramática, a menos coñecida do autor, resulta dunha “extraordinaria y admirable
posmodernidad”.
Mera, Manuel, “Os galegos são nossos irmãos”, La Región, “Opinión”, 23 agosto 2011,
p. 23.
Revísase un número extraordinario da revista Notícias Ilustradas, do Diário de Notícias
de Lisboa de 1929, no que se falaba da historia compartida co país luso e da emigración
galega, ao tempo que se reproducían poemas de Manuel Curros Enríquez, Ramón
Cabanillas, Rosalía de Castro...
Molina, César Antonio, “O soño de Carcasona”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 433,
24 setembro 2011, p. 3.
A partir dunha anécdota persoal, lémbrase a querenza de Álvaro Cunqueiro pola cidade
cátara de Carcasonne e pola súa silueta de cidadela amurallada que gardaba nunha
pequena bóla de cristal, a modo de souvenir.
Montaña, Estro, “Escrita e imperfección”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 374,
26 maio 2011, cuberta/ La Opinión, “Saberes”, n.º 334, “Letras galegas”, 28 maio 2011,
p. 6.
Coméntase a relación de Ernesto Sábato con Galicia, dada a amizade que mantivo con
emigrantes e exiliados galegos na tertulia do Café Tortoni, o galardón do PEN Club
galego ou a medalla de ouro da Universidade de Santiago de Compostela.
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Morales do Val, Manuel, “Alcalá, otro Vargas Llosa”, Atlántico Diario, “Opinión”,
“Crónicas bárbaras”, 12 novembro 2011, p. 26.
Recoméndase a lectura da novela Fábula (1980), de Xavier Alcalá, e equipárase a súa
escrita á de Mario Vargas Llosa pola complexidade dos seus personaxes, “por su nítida
visualidad, olor y tacto” e pola forza e credibilidade das situacións.
Molina, César Antonio, “El oficio de la fabulación sin fin”, El Mundo, “Cultura”, 16
maio 2011, p. 45.
Destácase a figura de Álvaro Cunqueiro e céntrase no seu traballo como poeta. Sinálase
que foi un autor clásico e moderno ao mesmo tempo e que esixe complicidades ao seu
lectorado.
Neira, Manuel Xosé, “Galiza celta”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”, “Luz de jazz”, 24
xaneiro 2011, p. 4.
Fálase de Ramón Otero Pedrayo como un dos construtores do pensamento galego.
Sinálase que rachou coa imaxe tráxica que estabeleceran Álvaro Cunqueiro e Rosalía de
Castro.
Neira, Manuel Xosé, “Machado e Cunqueiro”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”, “Luz de
jazz”, 14 marzo 2011, p. 4.
Reivindícase a figura de Antonio Machado como escritor social e critícase a de Álvaro
Cunqueiro.
Neira, Manuel Xosé, “O galego”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”, “Luz de jazz”, 16
maio 2011, p. 4.
Faise unha crítica á figura de Luís Pimentel e cuestiónase a afirmación de que era un
namorado de todo o galego e a calidade literaria dos seus escritos.
Neira, Manuel Xosé, “Manuel María”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”, “Luz de jazz”, 6
xuño 2011, p. 4.
Realízase unha defensa e caracterización da poesía de Manuel María como sinxela,
esencial, dunha terra, e lémbrase unha cita deste con Uxío Novoneyra sobre a poesía.
Neira Vilas, Xosé, “En Goián sen Eliseo”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Cancela
aberta”, 16 xaneiro 2011, p. 2.
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Lémbrase a traxectoria vital e profesional de Eliseo Alonso, escritor e xornalista, así
como algunhas das súas obras.
Neira Vilas, Xosé, “Outra vez Prisciliano”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Cancela
aberta”, 23 xaneiro 2011, p. 2.
Preséntase a obra de Victorino Pérez Prieto, Prisciliano na cultura galega, que reúne
toda a información dispoñíbel sobre este personaxe.
Neira Vilas, Xosé, “Dez anos sen Suso”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Cancela
aberta”, 30 xaneiro 2011, p. 2.
Fálase brevemente de Suso Vaamonde, que musicou vinte poemas infantís de Cantarola
dos nenos, de Xosé Neira Vilas. Sinálase que converteu a música na súa particular
forma de militancia en prol da identidade e dignidade do pobo galego.
Neira Vilas, Xosé, “Os ollos de Seoane”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Cancela
aberta”, 13 marzo 2011, p. 2.
Fálase de como algunhas lembranzas de Luís Seoane influíron en parte da súa obra
pictórica e literaria.
Neira Vilas, Xosé, “Cartas en verso”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Cancela aberta”,
20 marzo 2011, p. 2.
Realízase unha breve biografía de Julio Pérez Cuquejo, emigrante galego en Panamá e
Cuba, que se converteu nun poeta repentista.
Neira Vilas, Xosé, “Unha décima de Castelao”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“Cancela aberta”, 27 marzo 2011, p. 2.
Coméntase que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao compuxo unha décima para
acompañar un debuxo na que falaba da súa visita a Cuba e de como no Centro Galego
se izaba a bandeira galega.
Neira Vilas, Xosé, “Seoane na Habana”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Cancela
aberta”, 10 abril 2011, p. 2.
Cóntase que nunha carta Luís Seoane fálalle a Xerardo Álvarez Gallego, entre outras
cousas, de que ía ir á Habana expoñer un mural que estaba facendo.
Neira Vilas, Xosé, “Rosalía na prensa galega de Cuba”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“Cancela aberta”, 17 abril 2011, p. 2.
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Sinálase que Rosalía de Castro foi moi admirada polos emigrantes polo que a prensa
publicaba os seus traballos e até houbo un semanario chamado Follas Novas e unha
revista chamada Rosalía.
Neira Vilas, Xosé, “Laxeiro narrador”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Arco iris”, 10
xullo 2011, p. 2.
Descúbrese a faceta do pintor Laxeiro como fabulador, como contador de historias,
poeta e filósofo. Parte da súa creación foi recollida nun volume por Xavier Pérez Buján,
que inclúe poemas en prosa, reflexións sobre pintura, escritos dos seus diarios...
Neira Vilas, Xosé, “Mariví e Ramón”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Arco iris”, 4
setembro 2011, p. 2.
Lémbrase a parella formada por María Victoria Villaverde e Ramón de Valenzuela,
autores de Tres tiempos y la esperanza e Non agardei por ninguén, respectivamente, e a
relación co articulista e coa súa dona, Anisia Miranda.
Neira Vilas, Xosé, “Castelao en México”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Arco iris”,
11 setembro 2011, p. 2.
Revísanse algunhas das representacións da obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
Os vellos non deben de namorarse, xa sexa traducida, como aconteceu en Buenos Aires
en 1941, xa en versión orixinal, con Cántigas e Agarimos en 1961 en Compostela, xa en
Lisboa...
Neira Vilas, Xosé, “Viveiro na lembranza”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Arco iris”,
18 setembro 2011, p. 2.
Visítase Viveiro, dende o monumento a Nicomedes Pastor Díaz e os restos da muralla
até as persoas coas que se conversou da cidade, como Luís Tobío. Lémbrase a Antón e
Ramón Villar Ponte e Maruja Mallo, viveirenses. Cítanse tamén organizacións e
sociedades de viveirenses en Cuba.
Neira Vilas, Xosé, “Concha Castroviejo”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Arco iris”,
25 setembro 2011, p. 2.
Lémbrase a figura de Concha Castroviejo, narradora e xornalista, dando conta do
primeiro encontro con ela, na presentación da sexta edición de Memorias dun neno
labrego na galería Sargadelos de Madrid.
Neira Vilas, Xosé, “Andrés Beade”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Arco iris”, 9
outubro 2011, p. 2.
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Fálase de Andrés Beade con motivo do seu recente pasamento. Destácase que foi moi
coñecido na capital arxentina, nos anos cincuenta, por ser un activista cultural e que era
amigo de Luís Seoane, Rafael Dieste ou Laxeiro, entre outros. Finalmente, lémbranse
algúns momentos de experiencias compartidas.
Neira Vilas, Xosé, “Músico e moito máis”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Arco iris”,
23 outubro 2011, p. 2.
Coméntase cómo descubriu, lendo un libro de poemas dedicados ao Che Guevara en
castelán, galego, vasco e catalán, a Farrurco Sexto Novás e cómo, anos despois,
coincidiron casualmente na Feira Internacional do Libro na Habana.
Neira Vilas, Xosé, “As cartas de Valentín”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Arco
iris”,13 novembro 2011, p. 2.
Considérase un acerto que a Real Academia Galega escollera a Valentín Paz Andrade
para dedicarlle o Día das Letras Galegas do 2012. Destácase o vínculo de amizade que
os unía e as experiencias compartidas.
Neira Vilas, Xosé, “Un ano sen Paco”, El Correo Gallego,”Opinión”, “Arco iris”, 27
novembro 2011, p. 2.
Coméntase que con Francisco Fernández del Riego se foi unha xeración de intelectuais
galeguistas e un home con talento, capacidade de traballo e amor á patria. Faise
referencia a momentos compartidos e saliéntase que foi “exemplo de home cabal e
xestor eficiente” en Galazis, na Real Academia Galega e noutras entidades.
Nicolás, Ramón, “Nove letras”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Opinión”, 9 xaneiro
2011, p. 52.
Reivindícase a calidade da obra literaria de Álvaro Cunqueiro e a súa singularidade.
Nicolás, Ramón, “A memoria do século XX”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Opinión”,
5 xuño 2011, p. 45.
Tómase prestado o sintagma que Tucho Calvo empregou como título dun libro para
lembrar a figura de Valentín Paz Andrade, memoria política, literaria, xornalística e
empresarial do século XX galego. Valórase tamén a súa escolla, con vocación
universalista, para festexar as Letras Galegas en 2012.
Nogueira, María Xesús, “Apuntamentos para un centenario”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, “Un falar”, p. 27/ El Progreso, “Opinión”, “Un falar”, p. 27, 22
xaneiro 2011.

769

Con motivo do centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro, resáltanse as
particularidades da figura e a obra do autor mindoniense.
Nogueira, María Xesús, “As letras e a distancia”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, “Un falar”, p. 27/ El Progreso, “Opinión”, “Un falar”, p. 35, 19
febreiro 2011.
Fálase dun congreso dedicado a Uxío Novoneyra. Aprovéitase para sinalar que a
literatura galega non debe de estar sometida ao calendario.
Nogueira, María Xesús, “Valentín”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, “Un
falar”, p. 29/ El Progreso, “Opinión”, “Un falar”, p. 31, 2 abril 2011.
Fala do recentemente desaparecido Valentín Arias e o seu traballo a prol da lingua
galega.
Nogueira, María Xesús, “Mulleres na sombra”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, “Un falar”, 9 abril 2011, p. 29.
Iníciase unha reflexión sobre posíbel traballo á sombra, ou agochado, de certas mulleres
tras dicionarios ou xornais para presentar o manifesto “O xogo das cadeiras”, que
reclama unha maior presenza de mulleres na Real Academia Galega, onde elas son catro
dun total de trinta académicos.
Nogueira, María Xesús, “Prosas xacobeas”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, “Un falar”, p. 27/ El Progreso, “Opinión”, “Un falar”, p. 27, 9
xullo 2011.
Lembrando os galardóns concedidos á novela Festina lente, de Marcos S. Calveiro,
reflexiona sobre a trama de misterio creada e accede, a partir dela, á realidade do roubo
do Códice Calixtino custodiado na catedral de Compostela.
Nogueira, María Xesús, “Volver”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”, “Un
falar”, p. 25/ El Progreso, “Opinión”, “Un falar”, p. 19, 30 xullo 2011.
Reflexiónase sobre “o regreso” como tema de escolla literaria, que no sistema literario
galego adoitou tomar dúas direccións: a emigración, dende o Rexurdimento, e o exilio,
dende a Guerra Civil.
Nogueira, María Xesús, “A caída da folla”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, “Un falar”, p. 25/ El Progreso, “Opinión”, “Un falar”, p. 19, 20
agosto 2011.

770

Repénsanse os hábitos de lectura e as asociacións tradicionais, como a canle do papel
para os xornais. Ao mesmo tempo, coméntase o peche dalgunhas cabeceiras impresas en
galego e a potencia de certos núcleos da blogosfera.
Nogueira, María Xesús, “Nao senlleira”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”,
“Un falar”, 1 outubro 2011, p. 27.
Lémbranse, con motivo da homenaxe rendida polo Concello da Estrada e a Irmandade
Xurídica Galega, a estancia do escritor Fermín Bouza Brey como xuíz nesta vila.
Cóntase que chegara a esta localidade en 1930 e cómo fora suspendido de emprego e
soldo logo de varias denuncias pola súa defensa da lingua galega. Saliéntase que a súa
obra Nao senlleira (1933) inaugurou, xunto a Cantiga nova que se chama riveira
(1933), de Álvaro Cunqueiro, a corrente do neotrobadorismo.
Nogueira, María Xesús, “Os mil e un Cunqueiros”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, “Un falar”, p. 27/ El Progreso, “Opinión”, “Un falar”, p. 31, 8
outubro 2011.
Con motivo da súa asistencia ao Congreso “Mil e un Cunqueiros”, lémbrase a súa
participación noutro dedicado ao mesmo autor e celebrado en Mondoñedo en 1991, do
que se sinala que marcou un antes e un despois no coñecemento e na valoración da obra
cunqueiriá.
Nogueira, María Xesús, “O dereito á información”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, “Un falar”, p. 31/ El Progreso, “Opinión”, “Un falar”, p. 31, 29
outubro 2011.
Faise referencia ao VI Encontro de Escritores/as Novos/as organizado pola Asociación
de Escritores en Lingua Galega, intitulado “Da tinta á pegada dixital” e reflexiónase
sobre as mudanzas producidas logo da popularización das novas tecnoloxías no ámbito
das revistas literarias.
Nogueira, María Xesús, “Cidade da Cultura”, El Progreso, “Opinión”, “Un falar”, 15
xaneiro 2011, p. 27.
Partindo dunha iniciativa de Urco Editora, a imprenta Sacauntos e sete
estabelecementos da zona vella de Santiago, os “libriscos”, lémbrase a vida cultural da
cidade nos anos noventa, e a cultura de peto e de balde que aínda subsiste,
contrapoñéndoa á nova “Cidade da Cultura” na ladeira do monte Gaiás.
Nogueira, María Xesús, “Poema nuclear”, El Progreso, “Opinión”, “Un falar”, 19
marzo 2011, p. 29.
Indica que utiliza o “Poema Nuclear” de Celso Emilio Ferreiro (O soño sulagado, 1955)
para as súas clases, que neste curso coincidiu coa traxedia de Fukushima.
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Noguerol, Jaime, “Los pies fríos”, La Región, “Ourense”, “El ángulo inverso”, 6 marzo
2011, p. 16.
Preséntase a figura de Álvaro Cunqueiro e a súa particular forma de enfocar a vida.
Novo, Isidro, “Un artigo de Cunqueiro”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”, “Rúa
pendurada”, 2 febreiro 2011, p. 4.
Glósase a particularidade de Álvaro Cunqueiro como xornalista, salientando o seu
sentido do humor.
Novo, Isidro, “Poesía mariña”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”, “Rúa pendurada”, 16
febreiro 2011, p. 4.
Reivindícase a figura do escritor Gonzalo López Abente, recuperada por X. H.
Rivadulla Corcón.
Novo, Isidro, “Polo territorio”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”, “Rúa pendurada”, 8
xuño 2011, p. 4.
Infórmase da xornada organizada por Adega e patrocinada pola vicepresidencia da
Deputación de Lugo, que congregará a xente da escrita da provincia para considerar
canto afecta o territorio que habitan e no que crean.
Ocampo, Gonzalo, “Cunqueiro y el peatón”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “El
retrovisor”, 31 xaneiro 2011, p. 13.
Coméntase o artigo de Álvaro Cunqueiro “El gallego como peatón”.
Orío, Manuel, “Recordando a Celso Emilio”, Atlántico Diario, “Opinión”, “Recortes”,
13 outubro 2011, p. 22.
Coméntase a amizade con Celso Emilio Ferreiro, do que se sinala que hoxe en día é
“patrimonio de todos los que aman la cultura” e celébrase que chegase o momento dos
recoñecementos.
Otero, David, “Para Daniel”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “A opinión”, 6 xaneiro 2011, p.
32.
Fálase da importancia que ten lembrar a aqueles homes que, como Alfonso Daniel
Rodríguez Castelao e Alexandre Bóveda, sentaron as bases da autonomía galega.
Saliéntase especialmente a figura de Castelao.
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Palmeiro, Xosé María, “O cantar do ‘Cabalo de ouros”, Galicia Hoxe, “Opinión”,
“Porén”, 25 abril 2011, p. 5.
Recomenda a lectura da novela Cabalo de ouros (2010), de Víctor F. Feixanes.
Patiño, Antón, “A maxia intemporal de Cunqueiro”, Xornal de Galicia, “Campo
magnético”, 25 xuño 2011, contracuberta.
Enuméranse algúns dos actos e ciclos organizados con motivo do centenario de Álvaro
Cunqueiro, do que se sinala que foi o escritor máis imaxinativo e intemporal galego,
con pegadas antropolóxicas e intertextuais, mestre do relato breve, lector e humorista
constante.
Patterson, Craig, “Un home de todas as estacións”, Galicia Hoxe, “Opinión”,
“Devalar”, 13 xaneiro 2011, p. 5.
Lémbrase a figura de Fernando Pérez-Barreiro Nolla con motivo dunha homenaxe que
lle renderon en Baiona.
Patterson, Craig, “Vicente Risco e o demo”, Galicia Hoxe, “Opinión”, “Devalar”, 17
marzo 2011, p. 5.
Opínase que é ilóxico que se destaque de Vicente Risco o seu racismo, cando foi un
pensador interesante, orixinal e innovador.
Patterson, Craig, “Santiago e pecha a porta”, Galicia Hoxe, “Opinión”, “Devalar”, 28
abril 2011, p. 5.
Laméntase que as cifras de autores traducidos ao galego son moito máis altas que as de
autoras e que algunhas como Olga Castro teñan que emigrar para facerse cunha praza
universitaria.
Paz Rodríguez, José, “Três mulheres namoradas de Tagore”, La Región, “Opinión”, 8
marzo 2011, p. 30.
Coméntase que autoras galegas como Pura e Dora Vázquez ou Cristina Amenedo lle
dedicaron poemas a Rabindranath Tagore.
Paz Rodríguez, José, “Otero Pedraio, modelo de educador”, La Región, “Opinión”, 12
abril 2011, p. 27.
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Fálase dunha das facetas máis descoñecidas de Ramón Otero Pedrayo, a de educador, e
expóñense os principios fundamentais do seu pensamento pedagóxico.
Paz Rodríguez, José, “Vicente Risco e a nossa lingua”, La Región, “Opinión”, 30 abril
2011, p. 32.
Coméntase o que pensaba Vicente Risco sobre a lingua galega, a cal recomendaba para
o ensino dos máis novos.
Paz Rodríguez, José, “Na lembrança de Ben-Cho-Shey”, La Región, “Opinión”, 5 maio
2011, p. 31.
Trátase a figura de Xosé Ramón Fernández Oxea, “Ben-Cho-Shey”, ao que se califica
de grande polígrafo, educador, pedagogo, etnógrafo, historiador, xeógrafo, especialista
en heráldica e galeguista.
Paz Rodríguez, José, “Letras galegas para um reintegracionista”, La Región,
“Opinión”, 13 xuño 2011, p. 19.
Celébrase a escolla pola Real Academia Galega de Valentín Paz-Andrade como
persoeiro homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2012 e saliéntase o seu interese na
lusofonía e na defensa do tronco lingüístico luso-brasileiro, no que se inclúe o galego.
Paz Rodríguez, José, “No centenário de Ernesto Guerra da Cal”, La Región, “Opinión”,
4 xullo 2011, p. 19.
Refírese o centenario de Ernesto Guerra da Cal, escritor, profesor, poeta e filólogo e
destácase que aínda non se lle dedicou o Día das Letras Galegas. Preséntase o seu
percurso vital e tamén bibliográfico, con grande proxección internacional.
Pérez-Lema, Xoán Antón, “Dos mitos nacionais”, El Ideal Gallego, “Opinión”,
“Cadernos de viaxe”, 25 xullo 2011, p. 32.
Realízase unha revisión dos mitos e símbolos nacionais, comezando polo
Rexurdimento: bandeira, himno nacional e Día da Patria. Neste último punto detense o
autor, analizando a súa consolidación entre a xente e a súa relación co propio día do
Apóstolo e as celebracións relixiosas.
Pérez Montes, Ezequiel, “Aquella dama”, El Ideal Gallego, “Opinión”, “Gente y
noticia”, 28 xullo 2011, p. 25.
Faise referencia ao décimo aniversario do falecemento da empresaria, pintora e escritora
coruñesa Marichel Liñeira e inclúese unha mostra dos seus versos.
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Perozo, Xosé A., “Valentín”, Galicia Hoxe, “Hoxe Galicia”, “Cara ou cruz”, 27 marzo
2011, p. 2.
Co gallo do seu falecemento, trátase a figura de Valentín Arias e o seu labor a prol da
lingua e da cultura galegas.
Perozo, Xosé A., “A Nasa”, Galicia Hoxe, “Hoxe Galicia”, “Cara ou cruz”, 20 xuño
2011, p. 2.
Con motivo do peche anunciado da Sala Nasa en Santiago de Compostela, faise
memoria do movemento do Teatro Independente dos anos sesenta e setenta, da apertura
dos primeiros Centros Dramáticos etc.
Pinto Antón, Juan Antonio, “Cómpre loar aos vivos”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, p. 29/ El Progreso, “Opinión”, p. 35, 14 abril 2011.
Deféndese a proposta do nome de Paco Martín para a nova biblioteca pública da
Piringalla, en Lugo.
Piñeiro, Antonio, “A lira lusitana de Manuel Curros Enríquez”, La Región, “Opinión”,
“Ourensalia”, 16 xullo 2011, p. 24.
Incídese na ideoloxía iberista do poeta celanovés do Rexurdimento, Manuel Curros
Enríquez, citando textos de referencia como “La lira lusitana”, onde se critican aspectos
como a mal entendida e cativa superioridade cultural de España cara a Portugal, ou a
incomunicación entre os países.
Ponte Far, José A.,”Mancomunidades”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 443,”A
outra mirada”, “Viéndolas pasar”, 3 decembro 2011, p. 11.
Agradece á Consellería de Cultura e Turismo, ás Universidades de Santiago e da
Coruña, aos Concellos de Vigo e Mondoñedo, á editorial Galaxia, á Deputación de
Lugo e á Escola Superior de Arte Dramático que se uniran para a celebración do
centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro e que se puxeran dacordo para unha
finalidade común.
Pousa, Luís, “As novelas angulares”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Farrapos de gaita”,
30 marzo 2011, p. 38.
Coméntase que hai libros imprescindíbeis na literatura galega como son O triángulo
inscrito na circunferencia e Cabalo de ouros (2010), ambos de Víctor F. Freixanes.
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Pousa, Luís, “O noso Gagarín”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Farrapos de gaita”, 2
maio 2011, p. 26.
Fálase da escrita e do emprego da lingua de Álvaro Cunqueiro e sinálase que é
inimitábel.
Pousa, Luís, “Medrando con Cunqueiro”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Farrapos de
gaita”, 24 maio 2011, p. 15.
Fálase da figura de Álvaro Cunqueiro co gallo do seu centenario.
Prada, Albino, “Cien años con Álvaro Cunqueiro”, La Voz de Galicia, “Opinión”,
“Celtas Cortos”, 4 xaneiro 2011, p. 16.
Reprodúcense tres citas de Álvaro Cunqueiro sobre o paso do ano vello ao ano novo.
Prieto, Daniel, “O ‘cachondo’ de Díaz Pardo”, Xornal de Galicia, “Allos machos”, 17
abril 2011, contracuberta.
Coméntase a retranca coa que sempre fala Isaac Díaz Pardo, como, por exemplo, a que
empregou na presentación do libro de Francisco Pillado e Manuel Lourenzo, Antoloxía
do teatro galego, do que dixo que era “un ladrillo de carallo!”.
Ramos, Alberto, “A Sala Nasa buscará unha nova rosa dos ventos”, Xornal de Galicia,
“Opinión”, “Tempos mal conxugados”, 15 abril 2011, p. 8.
Sinálase que o proxecto Matarile Teatro e a Sala Nasa pecharon, pero que a compañía
residente desta última, Chévere, vai proseguir a súa andaina.
Ramos, Alberto, “Imaxinación para os escenarios”, Xornal de Galicia, “Opinión”,
“Tempos mal conxugados”, 16 xullo 2011, p. 4.
Revísase a situación das artes escénicas e o audiovisual galegos en tres tempos: pasado,
coa reivindicación de pagamentos por parte da Agadic ao sector; presente, coa defensa
do sector e as novas propostas, e futuro, no que segue a preverse unha negación de
presuposto de parte da Xunta de Galicia.
Rego Nieto, Manuel, “Nos cen anos de Cunqueiro”, La Región, “Opinión”, 15 abril
2011, p. 26.
Lembra a figura do seu amigo Álvaro Cunqueiro no seu centenario.
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Reigosa, Carlos G., “Cunqueiro e Carpentier”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 398,
“Letras en galego”, “Vagalume”, 15 xaneiro 2011, p. 15.
Asóciase o particular estilo de narrativa fantástica de Álvaro Cunqueiro co realismo
máxico dos escritores Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges e, sobre todo, Alejo
Carpentier.
Reigosa, Carlos G., “Asombro”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 400, “A outra
mirada”, “Vagalume”, 29 xaneiro 2011, p. 17.
Co gallo do oitocentos aniversario da catedral de Santiago de Compostela, coméntase
que Carlos G. Reigosa tratou de reflectir en Crime en Compostela a súas experiencias
vivindo nesa cidade.
Reigosa, Carlos G., “A esmorga’ en cine”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 402, “A
outra mirada”, “Vagalume”, 12 febreiro 2011, p. 15.
A partir da noticia de que se vai levar ao cine A Esmorga, de Eduardo Blanco Amor,
realízase un apuntamento sobre a multiplicidade de lecturas que permite esta novela.
Reigosa, Carlos G., “Asombro”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 408, “A outra
mirada”, “Vagalume”, 26 marzo 2011, p. 15.
Concorda con Ricardo Carballo Calero en que no século XX houbo grandes xograres e
trobeiros como Antón Noriega Varela, Fermín Bouza Brey e Álvaro Cunqueiro.
Reigosa, Carlos G., “Cunqueiro e Torrente”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 410, “A
outra mirada”, “Vagalume”, 9 abril 2011, p. 15.
Coméntase a admiración e amizade que sentía Gonzalo Torrente Ballester por Álvaro
Cunqueiro.
Reigosa, Carlos G., “Morte dun mundo”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 428, “A
outra mirada”, “Vagalume”, 20 agosto 2011, p. 11.
Dende un punto de vista persoal e reflexivo, lémbrase o posicionamento antropolóxico
ante a morte de persoas pertencentes a xeracións avellentadas, mentres se di estar a
corrixir as probas dos volumes Homes tras da Corda (1982) e As pucharcas da
lembranza (1986).
Reigosa, Carlos G., “Celso Emilio Ferreiro”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 442, “A
outra mirada”, “Vagalume”, 26 novembro 2011, p. 11.
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Comenta que coñeceu a Celso Emilio Ferreiro en 1974, cando este accede á cátedra de
Cultura Galega do Ateneo de Madrid e realízase un breve repaso pola vida, o
pensamento e a poética deste autor.
Reigosa, Carlos G., “O bilingüismo de Cunqueiro”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
444, “A outra mirada”, “Vagalume”, 10 decembro 2011, p. 11.
Coméntase que o centenario de Álvaro Cunqueiro pasou sen apenas debate sobre o seu
bilingüismo e opínase que o autor tiña unha “lingua de fondo”, o galego, na que se
atopaba máis cómodo, e unha aprendida, o castelán.
Requeixo, Armando, “Eiravella, brigantizando a cultura”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”, n.º 723, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, p. 26/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 655, “Letras atlánticas”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 655,
“Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, p. 32, 9 xaneiro 2011.
Con motivo do décimo aniversario da Asociación Cultural Eira Vella de Betanzos,
sinálanse as principais liñas de publicación desta: recuperación facsimilar de obras de
época, publicación da revista A Xanela e da colección “Xanela de Poesía”.
Requeixo, Armando, “No aniversario de Castelao”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”, n.º 726, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, p. 26/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 658, “Letras atlánticas”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 658,
“Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, p. 32, 30 xaneiro 2011.
Saliéntase a figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como creador dunha nova
forma de entender a galeguidade, a partir da que se desenvolve o pensamento galego
actual.
Requeixo, Armando, “Nos sesquicentenario dos Xogos Florais da Coruña”, Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 679, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La
Galería”, n.º 679, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 32, 26 xuño 2011.
Celébrase o século e medio dos primeiros Xogos Florais en Galicia, imitanza dos Jocs
Florals cataláns. Saliéntase que foron organizados para dar pulo á literatura producida
en Galicia e tamén en galego, constituíndo co volume de textos gañadores o referencial
Álbum de la Caridad.
Rielo, Pedro, “A pulsión indómita de Ana Romaní”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”,
“Tempus fugit”, 4 febreiro 2011, p. 4.
Preséntase a poesía de Ana Romaní en xeral e a presente na súa obra Estremas (2010)
en particular como crítica e comprometida.
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Rielo, Pedro, “Co “Galicia” de Paz Andrade”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”, “Tempus
Fugit”, 10 xuño 2011, p. 4.
Descríbese o xornal Galicia dirixido por Valentín Paz Andrade, á vez que se fala do
compromiso político e social deste persoeiro, ao que se lle dedica o Día das Letras
Galegas 2012.
Rivas, Manuel, “O segundo enterro de Castelao”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Episodios galegos”, 1 abril 2011, p. 12.
Critícase a decisión de non dedicarlle o ano 2011 á figura de Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao por estar vinculada co nacionalismo.
Rivas, Manuel, “O último que non apague a luz”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Episodios Galegos”, 8 abril 2011, p. 9.
Sinálase que na obra O diario irlandés, de Heinrich Böll, hai certo paralelismo entre
Irlanda e Galicia, como o fenómeno de pensar unha cousa e dicir outra, o cal se está a
perder.
Rivas, Manuel, “A desaparición dos vagalumes”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Episodios galegos”, 10 xuño 2011, p. 13.
Comézase lembrando A oración do sapo, poema de Aquilino Iglesia Alvariño, para
revisar as imaxes dos carreiros de vagalumes na literatura e na tradición popular galega.
Coméntase que tamén falaron deles James George Frazer ou Pier Paolo Pasolini.
Rivas Troitiño, Xosé M., “Xornalistas con opinión”, Galicia Hoxe, “Opinión”, “Porta
de palla”, 4 febreiro 2011, p. 5.
Fálase de Xornalistas con opinión (2010), obra publicada polo Consello da Cultura
Galega. Trátase dunha compilación de vinte biografías de escritores e xornalistas
galegos de varias épocas.
Rivas Troitiño, Xosé M., “Cunqueiro”, Galicia Hoxe, “Opinión”, “Porta de palla”, 20
maio 2011, p. 5.
Con motivo do centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro, revísanse certas
anécdotas sobre a obra e aparicións públicas del, subliñando a súa universalidade e
erudición.
Rivera de la Cruz, Marta,“El realista mágico”, El Mundo, “El Cultural”, “Centenario”,
“Mi Cunqueiro”, 9 decembro 2011, p. VII.
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Comenta a capacidade de Álvaro Cunqueiro á hora de escribir historias baseadas no
“realismo máxico”. Explica cómo lle chegou o “deslumbramiento cunqueirano” ao ler a
obra Merlín e familia, xa que foi capaz de “descubrir la naturalidad en la narración de lo
extraordinario”. Ademais, fai ficapé en que xa coñecía a Cunqueiro antes de ler algunha
das súas novelas, xa que este colaboraba no xornal El Progreso co seu avó, quen dicía
do autor que “tenía el genio revuelto y el sentido del humor a flor de piel”.
R. N., “Galicia, a gran tarefa”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 442, “Letras en
galego”, 26 novembro 2011, p. 9.
Sinálase que, con respecto á celebración do Día das Letras Galegas 2012, dedicado a
Valentín Paz-Andrade, ademais de ter en conta o seu labor como poeta e ensaísta, non
se debería desatender o estudo das súas ideas sobre Galicia e de todo aquilo que vai
máis alá das fronteiras da literatura.
Rodríguez, Adrián, “Ézaro”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Perdiendo el norte”,
29 agosto 2011, contracuberta.
Fálase do labor de Ézaro como pequena editorial galega que mima até o último detalle
os seus libros.
Rodríguez, Olivia, “O silencio e a furia”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Tribuna”, 18
febreiro 2011, pp. 10-11.
Reivindícase o papel de Vicente Risco na literatura e o pensamento galego,
considerando que é necesario entendelo en relación ás súas circunstancias.
Rodríguez Fer, Claudio, “El poeta”, El Mundo, “El Cultural”, “Centenario”, “Mi
Cunqueiro”, 9 decembro 2011, p. VII.
Fálase da faceta de Álvaro Cunqueiro como poeta, dende publicacións neotrobadoristas
como Cantiga nova que se chama riveira, pasando por libros en castelán, como Elegías
y Canciones e chegando finalmente á madureza como escritor en galego con Dona de
corpo delgado e Herba de aquí e acolá, obra póstuma que supuxo unha mestura de
temáticas e culturas.
Rodríguez Pardo, Xosé Luis, “Bernardino Graña, Facho de Ouro”, Xornal de Galicia,
“Opinión”, “Darredor da nosa Galicia”, 30 xaneiro 2011, p. 9.
Co gallo da entrega a Bernardino Graña do Facho de Ouro, premio que concede a
Agrupación Cultural O Facho, cítanse algúns dos persoeiros que recibiron este galardón
con anterioridade.
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Román Alonso, Fernando, “Unha estrela na fronte de Arturo Noguerol Buján”, La
Región, “Opinión”, 12 setembro 2011, p. 18.
Con motivo do setenta e cinco pasamento de Arturo Noguerol Buján lémbrase a súa
figura. Indícase que foi o máis descoñecido representante da Xeración Nós e que naceu
en Ourense, militou no galeguismo, tivo dous fillos etc.
Rozas, Mercedes, “Amar a personalidade galega”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
424, “Arte”, 23 xullo 2011, p. 9.
Valórase a función do Museo do Pobo Galego no convento de San Domingos de
Bonaval como unha instalación sobre a realidade e a cultura galegas.
Rubia, Xoán, “Con Álvaro Paradela na memoria”, Diario de Ferrol, “Opinión”,
“Miradas poliédricas”, 16 outubro 2011, p. 17.
Lembra o momento no que coñeceu a Álvaro Paradela e comenta que conserva na
biblioteca familiar unha pequena colección de libros con poemas, relatos, ensaios e
reflexións varias.
Rubia, Xoán, “Rubia Barcia e Granell”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Miradas
poliédricas”, 18 setembro 2011, p. 16.
Infórmase da inauguración dunha exposición na Fundación Granell de Santiago con
obras de Eugenio Granell para o libro de prosa poética Umbral de sueños, de José Rubia
Barcia, e lémbrase a primeira vez que se viu a Granell.
Rubinos, A. e E. Ocampo, “El talento de un personaje sin igual”, Faro de Vigo,
“Álvaro Cunqueiro. 50 aniversario de su nombramiento como director de Faro de
Vigo”, 12 novembro 2011, pp. 4-5.
Reprodúcense as verbas de Xosé Luís Méndez Ferrín e Ramón Villares, entre outros
amigos, compañeiros de estudosos da figura de Álvaro Cunqueiro, nas que se destaca o
seu labor á fronte do Faro de Vigo e o seu talento como escritor.
Ruibal, Rubén, “¿Quen teme a Vidal Bolaño?”, Xornal de Galicia, “Cultura”,
“Opinión”, 29 maio 2011, p. 43.
Referéncianse algúns dos pulsos tensionais entre a obra de Roberto Vidal Bolaño e a
Igrexa ou os retallos da censura.
Sampedro, Francisco, “Risco: referencia de que e para quen?”, El País, “Galicia”,
“Luces”, 11 marzo 2011, p. 11.
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En resposta ao artigo de Olivia Rodríguez, “O silencio e a furia”, apóiase a críticas que
Suso de Toro realiza sobre Vicente Risco.
Sanmartín, Xabier, “Documental sobre Cunqueiro mañá en La Dos”, Galicia Hoxe,
“Comunicación”, “Homo zapping”, 23 xuño 2011, p. 39.
Infórmase da emisión dun documental sobre Álvaro Cunqueiro no programa
“Imprescindibles” da canle 2 de TVE. Opínase que moitos círculos culturais galegos
manifestan certas reticencias á hora de recoñecer o talento deste autor.
Senén, Felipe, “Os cruceiros na encrucillada”, La Opinión, “Opinión”, “O labirinto do
alquimista”, 9 xaneiro 2011, p. 29.
Deféndese a necesidade de protexer e conservar os cruceiros como sinal de cultura,
tradición e identidade e menciónase a obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao As
cruces de pedra na Galiza.
Senén, Felipe, “Os libros de Compostela”, La Opinión, “Opinión”, “O labirinto do
alquimista”, 24 xullo 2011, p. 29.
Tendo en conta o cariz de encrucillada de culturas da propia Compostela, revísase o tipo
de literatura que a cidade propiciou, dende a fe, a ciencia, a Galicia máxica... ao Codex
Calixtino e as sús vicisitudes actuais. Indícase que falaron tamén con calma da vila
Ramón Otero Pedrayo, Gerardo Diego etc.
Senén, Felipe, “Virxilio, a pintura dun paraíso perdido”, La Opinión, “Opinión”, “O
labirinto do alquimista”, 25 setembro 2011, p. 33.
A carón do cabodano do pasamento de Manuel María, coméntase a morte do pintor
Virxilio Fernández Cañedo. Coméntanse os camiños da emigración, a
desindustrialización galegas...etc.
Senín, Xavier, “Valentín Arias”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 30 marzo
2011, p. 4.
Co gallo do seu falecemento, trátase a figura de Valentín Arias e destácanse as súas
facetas de tradutor e mestre.
Serantes, Arantxa, “Ver el envés”, El Correo Gallego, “Tribuna libre”, 4 abril 2011, p.
50.
Céntrase na figura de Álvaro Cunqueiro, sobre todo en “El envés”, unha serie de
columnas publicadas en El Faro de Vigo entre 1961 e 1981.
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Somovilla, Miguel, “Cunqueiro: cien años, tres preguntas”, Faro de Vigo, “Opinión”, 2
xaneiro 2011, p. 31.
Preséntase brevemente a figura e a biografía de Álvaro Cunqueiro e destácase a
necesidade de reeditar a súa obra e poñela en circulación.
Suárez Abel, Miguel, “No niño novo do vento”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, p. 28/ El Progreso, “Opinión”, p. 28, 30 setembro 2011.
Co gallo da chegada a Pontevedra da exposición “No niño novo do vento”, realízase
unha louvanza da figura de Álvaro Cunqueiro, do que se sinala que é un dos mellores
escritores do século pasado e que paga a pena achegarse á súa vida e obra.
Taboada, Diego, “A obsesión pola ‘autenticidade”, Xornal de Galicia, “Entre muros”,
21 febreiro 2011, contracuberta.
Realízase unha advertencia sobre o risco que supoñen os conflitos internos á hora de
expandir unha ideoloxía. Menciónase o libro Ideoloxía e autonomía no campo literario
galego (2010), de Antón Figueroa.
Tarrío Varela, Anxo, “O meu Río Barxa”, Galicia Hoxe, “A contra”, “De letras e de
signos”, 12 xaneiro 2011, contracuberta.
Con motivo do seu falecemento, lémbrase a figura do profesor Francisco Río Barxa.
Tarrío Varela, Anxo, “Cunqueiro 2011”, Galicia Hoxe, “A contra”, “De letras e de
signos”, 19 xaneiro 2011, contracuberta.
Critícase que o Consello da Cultura Galega, no ano de Álvaro Cunqueiro, non afonde na
súa faceta narrativa, na que reflectía a realidade humana a través dos mitos.
Tarrío Varela, Anxo, “Recunque”, Galicia Hoxe, “A contra”, “De letras e de signos”,
2 febreiro 2011, contracuberta.
Opínase que os que interpretan a Álvaro Cunqueiro como un autor de literatura de
evasión, ou leron pouco a súa obra ou lérona mal.
Tarrío Varela, Anxo, “Pastor Díaz e Werther”, Galicia Hoxe, “A contra”, “De letras e
de signos”, 9 febreiro 2011, contracuberta.
Indícase que, se a Égloga de Belmiro e Benigno, de Nicomedes Pastor Díaz, é de 1828,
esta sería unha das primeiras obras románticas da literatura española e o seu autor xa
lera o Werther con dezasete anos.
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Tarrío Varela, Anxo, “A humildade de Novoneyra”, Galicia Hoxe, “A contra”, “De
letras e de signos”, 23 febreiro 2011, contracuberta.
Destácase a humildade de Uxío Novoneyra, que sempre estaba disposto a colaborar cos
seus poemas en revistas.
Tarrío Varela, Anxo, “O chulo das chilabas”, Galicia Hoxe, “A contra”, “De letras e
de signos”, 2 marzo 2011, contracuberta.
Compara ao dirixente libio Muammar el-Gadafi co personaxe da obra Se o vello Sinbad
volvese ás illas de Álvaro Cunqueiro e sinala que, aínda que os dous utilizan vistosas
chilabas para seren respectados, o segundo é máis simpático ca o primeiro.
Tarrío Varela, Anxo, “Lecturas e decencia”, Galicia Hoxe, “A contra”, “De letras e de
signos”, 25 maio 2011, contracuberta.
Reflexiónase sobre se a lectura fai ser mellores persoas. Conclúese que “o feito de ler
nos achega máis recursos e habilidades para analizar o mundo e actuar na vida” pero
tanto para facer o mal coma o ben.
Tarrío Varela, Anxo, “Valentín Paz Andrade”, Galicia Hoxe, “A contra”, “De letras e
de signos”, 8 xuño 2011, contracuberta.
Reflexiónase sobre a decisión da Real Academia Galega de dedicarlle o Día das Letras
Galegas 2012 a Valentín Paz Andrade.
Tarrío Varela, Anxo, “Un cartafol humilde”, Galicia Hoxe, “A contra”, “De letras e de
signos”, 22 xuño 2011, contracuberta.
Con motivo do descubrimento dun cartafol, lémbrase a conmemoración do nacemento
de Ramón Cabanillas e reflexiona sobre as sinaturas de persoeiros xa desaparecidos e
que formaron “o elenco do máis escolleito da historia recente de Galicia”.
Toro, Suso de, “Curros Enríquez, contra a reacción”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Xente de aquí”, 11 febreiro 2011, p. 11.
Resúmese a biografía de Manuel Curros Enríquez e cítanse algunhas das súas obras.
Toro, Suso de, “Feixóo e Sarmiento, dous compañeiros ilustrados”, El País, “Galicia”,
“Luces”, “Xente de aquí”, 25 febreiro 2011, p. 10.
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Preséntanse algunhas notas das biografías de Benito Xerónimo Feixóo e Martín
Sarmiento e fálase da amplitude dos seus traballos, moi variados en canto á súa
temática, pero cun especial interese pola lingua e literatura galegas.
Toro, Suso de, “O ‘asunto Risco’ e os nosos mestres”, El País, “Galicia”, “Luces”, 15
abril 2011, pp. 10-11.
Coméntase que Vicente Risco foi un escritor pouco valorado como novelista e ensaísta
en castelán, pero que se sobrevalora a súa obra en galego, sobre todo O porco de pé.
Toro, Suso de, “A vista atrás”, El País, “Galicia”, “Luces”, “A ver”, 13 maio 2011, p.
10.
Indícase que aínda que o Estatuto de Autonomía galego xa cumpriu trinta anos, a
edición e a literatura en lingua galega está nun mal momento histórico.
Toro, Suso de, “Algo está a ocorrer”, El País, “Galicia”, “Luces”, “A ver”, 27 maio
2011, p. 10.
Pregúntase se non está a ocorrer algo con respecto ás mudanzas nas canles de
información e ao tempo de vida persoal que cadaquén dedica ás redes sociais.
Coméntase que estes cambios están reducindo o tempo destinado á lectura de obras
literarias.
Toro, Suso de, “Pa negre’, de Cunqueiro”, El País, “Galicia”, “Luces”, “A ver”, 7
outubro 2011, p. 11.
Reflexiónase sobre o feito de que os textos de Álvaro Cunqueiro poden ser lidos e
estudados en si ao posuír sentido autónomo, pero que o sentido de conxunto só se pode
comprender comprendendo ao autor e indícase que o seu enigma non nace da Guerra
Civil, pero que esta fíxoo visíbel.
Toro, Suso de, “Celso Emilio Cunqueiro”, El País, “Galicia”, “Luces”, 14 outubro
2011, p. 10.
Coméntase que o feito de que Álvaro Cunqueiro se apuntara ao fascismo non lle resta
valor á súa literatura e reflexiónase tamén sobre a figura de Celso Emilio Ferreiro.
Considérase unha gran mentira a imaxe como antifranquista construída por el mesmo e
polos seus mistificadores, aínda que se insista en que tampouco lle resta valor aos seus
poemas.
Toro, Suso de, “A literatura é fuxidía”, El País, “Galicia”, “Luces”, 22 outubro 2011,
p. 11.
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Realízase unha reflexión sobre o concepto de literatura e sinálase que este é incompleto
posto que se tende a relacionar con produción en papel e que, actualmente, isto xa non é
posíbel por existir outros medios e modos de publicación, o que califica de “literatura
fuxidía”.
Toro, Suso de, “O sagrado na literatura”, El País, “Galicia”, “Luces”, 28 outubro 2011,
p. 11.
Coméntase que para explicar o que é a literatura debe comezarse por dicir que esta
provén da relixión e que, aínda que hoxe en día se manifesta como algo que entretén,
sempre terá relación co sagrado, coa eternidade.
Toro, Suso de, “Predicadores doutro tempo”, El País, “Galicia”, “Luces”, 25 novembro
2011, p. 8.
Reflexiónase sobre a figura do intelectual hoxe en día e saliéntase que Galicia existe
grazas a persoeiros como o Padre Sarmiento, Antolín Faraldo, Manuel Murguía, Benito
Vicetto, Rosalía de Castro, os irmáns Vilar Ponte, Vicente Risco, Ramón Otero
Pedrayo, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Ramón Piñeiro ou Luís Seoane.
Toro, Suso de, “Cunqueiro e sen compromiso”, El País, “Galicia”, “Luces”, 23
decembro 2011, p. 9.
Reflexiónase sobre o feito de que se debe esperar dos artistas e intelectuais un certo
compromiso e coméntase que, aínda que Álvaro Cunqueiro estivo metido nos asuntos
públicos e políticos, nunca se comprometeu verdadeiramente e viviu a súa vida como
unha fantasía.
Torregrosa, José, “Yo le conocí, Horacio”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “... o la
fortuna con seso”, 16 setembro 2011, p. 23.
Referénciase a figura de Álvaro Paradela, a súa silueta, o seu carácter paternal, e as
notas sobre el escritas en 1989. Reivindícase unha maior difusión da súa produción
literaria.
Tosar, Luís G., “Ferrín, paixón-memoria”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 409,
“Letras en galego”, “Retratos en sepia”, 2 abril 2011, p. 12.
Relátase o episodio da detención do profesor Xosé Luís Méndez Ferrín, por criticar ao
réxime franquista nun dos seus libros.
Tosar, Luís G., “Luz do canto contra a sombra”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 30
decembro 2011, p. 42.
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Coméntase que a Celso Emilio Ferreiro tíñano marcado na súa época e arremetían
contra el pola mínima, aínda que calquera que se achegara á súa obra descubriría “a
palabra intensa, valente” que retrataba a tenrura, a infancia perdida, a emoción ou a terra
nai. Reivíndicase que en 2012 se enmarque ao autor no seu tempo e circunstancia e non
se aproveite de novo para a “reitesía hipócrita e maniña”.
Trigo, Xosé Manuel G., “Don Camilo e Rosalía”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Á
beira do Sar”, 21 xaneiro 2011, p. 40.
Fálase do distinto trato que se lles dá aos autores en función a causas alleas á súa obra,
como acontece con Rosalía de Castro e Camilo José Cela.
Uceda, Julia, “Sobre un homenaje a Ramiro Fonte”, Diario de Ferrol, “Opinión”,
“Reseñas”, 3 outubro 2011, p. 10.
Ponse de manifesto a admiración que sente por Ramiro Fonte e destácase que era bo
poeta e excelente persoa. Dáse conta da homenaxe que están a organizar en Pontedeume
familiares e amigos e deséxase que a súa obra sexa difundida, universalizándoo a el e á
súa localidade de orixe.
Vaamonde García, Pablo, “Xulio L. Valcárcel, poeta extraordinario”, Galicia Hoxe,
“Opinión”, “Pavillón de repouso”, 2 maio 2011, p. 5.
Fálase da figura de Xulio L. Valcárcel e destácase a súa faceta como poeta. Sinálase que
“ten o don da palabra exacta, a que serve para nomear o esencial”.
Valcárcel, Xulio, “Sofía Casanova fala aos militares”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”, n.º 728, “Páxina literaria”, p. 26/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 660,
“Páxina literaria”, p. 28/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 660, “Páxina literaria”, p.
28, 13 febreiro 2011.
Fálase sobre o libro Exóticas e escritos xornalísticos (2008), que recolle, entre outras
historias, a declaración da escritora Sofía Casanova como enfermeira da Cruz Vermella,
ante a cúpula dos exércitos españois.
Valcárcel, Xulio, “Vinte anos de Laiovento”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
n.º 732, “Páxina literaria”, p. 26/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 662, “Páxina
literaria”, p. 28/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 662, “Páxina literaria”, p. 28, 27
febreiro 2011.
Lóase o traballo realizado pola editorial Laiovento nos seus primeiros vinte anos de
existencia e tamén o respecto á súa liña de publicacións, que non cedeu a presións
políticas nin económicas.
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Valcárcel, Xulio, “Algo máis que uns xogos frorais”, Diario de Arousa, “O Salnés
Sirandella”, n.º 735, “Páxina literaria”, p. 26/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 665,
“Páxina literaria”, p. 28/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 665, “Páxina literaria”, p.
28, 20 marzo 2011.
Preséntanse algúns dos vencedores dos Xogos Florais, con especial atención aos
realizados en 1968, dos que se sinala que enmascararon, baixo un acto literario, unha
proclama política.
Vale Carballés, Ernesto, “Lino Novás, un escritor universal”, Galicia Hoxe, “Opinión”,
“Sinatura convidada”, 8 xuño 2011, p. 6.
Preséntase a Lino Novás, escritor galego-cubano (1903-1983) a través da súa
colaboración en revistas e títulos coma En los traspatios, Maneras de contar etc.
Varela Puñal, Diana, “Moda e poesía”, Galicia Hoxe, “Opinión”, “Cartas boca arriba”,
16 xaneiro 2011, p. 5.
Fálase do problemático que pode ser para un escritor o cambio da moda literaria.
Afírmase que a narrativa está máis exposta a estes cambios que a poesía.
Varela Puñal, Diana, “De África á Coruña”, Galicia Hoxe, “A contra”, “Cartas boca
arriba”, 19 xuño 2011, contracuberta.
Cítase o propósito d’“O xogo das cadeiras”, iniciativa que procura a entrada de mulleres
na institución da Real Academia Galega.
Vázquez Gil, Lalo, “Vigó é palabra”, Atlántico Diario, “Opinión”, 4 xaneiro 2011, p.
22.
Preséntase o libro Vigo é palabra, do que se sinala que consiste nunha recompilación de
poemas que describen a cidade olívica.
Vázquez Monxardín, Afonso, “A traballar. Unha idea sobre Cuevillas”, La Región,
“Opinión”, 11 xuño 2011, p. 23.
Diríxese aos responsábeis de cultura no concello de Ourense,para suxerirlles que
traballen en actos relacionados co cento vinte e cinco aniversario do nacemento de
Florentino López Cuevillas, de quen hai moito por descubrir na cidade, tanto lúdica
como institucionalmente, construíndo a memoria de Ourense.
Vázquez Monxardín, Afonso, “Cunqueiro e a inocencia dos dicionarios”, La Región,
“Opinión”, 19 xullo 2011, p. 25.
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A raíz da participación nunha mesa redonda, “Álvaro Cunqueiro e o galeguismo”,
discútense diferenzas semánticas de base entre algúns termos.
Vázquez Monxardín, Afonso, “O necesario exemplo de don Paco”, La Región,
“Opinión”, 26 novembro 2011, p. 23.
Saliéntase a figura de Francisco Fernández del Riego, do que se sinala que foi un home
trascendente na cultura galega da segunda metade do século XX e coméntanse algúns
dos proxectos que levou a cabo, como o seu papel na creación da editorial Galaxia ou
do Día das Letras Galegas.
Vázquez Pintor, Xosé, “Valentín Arias”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”,
27 marzo 2011, p. 32.
Trátase a figura de Valentín Arias, a modo de homenaxe debido ao seu recente
falecemento.
Vázquez Pintor, Xosé, “Valentín, dilles que aínda somos”, Faro de Vigo, “Sociedad”,
“In memoriam”, 28 marzo 2011, p. 23.
Con motivo do seu falecemento, lémbrase a persoa de Valentín Arias López.
Vidal Ponte, Roi, “Unha estética bolañesa”, El País, “Galicia”, “Luces”, 16 decembro
2011, p. 8.
Coméntase o labor do dramaturgo e director de escena Roberto Vidal Bolaño, pai do
articulista, e destácase o seu gusto polos musicais e o cine, o que revolucionou a súa
estética. Elóxiase a esixencia no traballo actoral e o coidado do ritmo das
representacións de Teatro do Aquí e do Centro Dramático Galego que el dirixiu.
Vidal Villaverde, Manuel, “Ole xa a primavera? (III)”, Atlántico Diario, “Opinión”,
“Mar de fóra”, 7 marzo 2011, p. 20.
Cítanse unha serie de autores, entre eles Xosé Luís Méndez Ferrín, que é necesario
recuperar e ler como parte do noso imaxinario compartido.
Vidal Villaverde, Manuel, “Valentín Arias López”, Atlántico Diario, “Opinión”, “Mar
de fóra”, 28 marzo 2011, p. 20.
Fala da súa amizade con Valentín Arias López, recentemente falecido.
Vidal Villaverde, Manuel, “A poesía e as estacións”, Atlántico Diario, “Opinión”,
“Mar de fóra”, 30 marzo 2011, p. 26.
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Coméntase a incorporación da muller á creación poética e destaca algunhas poetas como
Chus Pato, Olga Novo, Olalla Cociña, Eva Veiga, María Xosé Queizán, María do
Cebreiro e Antía Otero.
Vidal Villaverde, Manuel, “Totum revolutum’, engano, mediocridade (XIX)”, Galicia
Hoxe, “Opinión Hoxe”, “Fai fume”, 12 xaneiro 2011, p. 4.
Logo dunha dedicatoria a Ramón Otero Pedrayo, reflexiónase sobre a problemática
contemporánea en Galicia, principalmente a política. Cítanse algunhas obras como
Longa noite de pedra, de Celso Emilio Ferreiro.
Vidal Villaverde, Manuel, “Totum revolutum’, engano, mediocridade (XXXII)”,
Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”, “Fai fume”, 13 abril 2011, p. 4.
Fálase da memoria como recurso narrativo que aparece nas obras O pouso do fume,
publicada en 2010 por Dores Tembrás, e O que queda é o amor, publicada en 2007 por
Agustín Fernández Paz, entre outras.
Villagómez, Alfonso, “El día de los gallegos”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Los
pasos contados”, 25 xullo 2011, p. 2.
Rememórase o día en que a Asambreia de As Irmandades da Fala decide, en 1919, en
Santiago de Compostela, instituír o vinte e cinco de xullo como Día de Galicia, medida
que se considera importante non só simbolicamente.
Villar Janeiro, Helena, “Panteón de Galicia”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Notas de
actualidade”, 25 febreiro 2011, p. 3.
Publicítase o labor que varias asociacións fixeron para conseguir que o Panteón de
Galegos Ilustres conte cun apoio legal.
Villar Janeiro, Helena, “ ‘O sol da tristeza”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Notas de
actualidade”, 11 marzo 2011, p. 3.
Fálase de Manuel Antonio e da súa obra. Cítase o libro O sol da tristeza (2010), de
Fidel Vidal (Espiral Maior, 2010), con prólogo de Xosé Luís Axeitos e epílogo de
Manuel Fernández Blanco.
Villar Janeiro, Helena, “Oitocentos anos”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Notas de
actualidade”, 15 abril 2011, p. 3.
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Indícase que en Galicia hai dúas grandes obras de arte que cumpren oitocentos anos: a
catedral de Santiago e a lingua galega, da que se opina que é superior á primeira, aínda
que non teña tanto prestixio.
Villar Janeiro, Helena, “Homenaxes rosalianas”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“Notas de actualidade”, 27 maio 2011, p. 3.
Lémbranse dúas homenaxes en maio a Rosalía de Castro: a descuberta dunha placa que
é testemuña das súas itinerancias e a organizada pola Fundación da casa da Matanza.
Saliéntase a conmemoración do cento vinte aniversario da translación dos restos da
poeta de Adina a San Domigos de Bonaval.
Villar Janeiro, Helena, “Viaxe en tren”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Notas de
actualidade”, 18 novembro 2011, p.3.
Ponse de manifesto o desexo de que a estación do AVE en Ourense leve o nome do
poeta Manuel Curros Enríquez, o cal xa mencionara en Aires da miña terra a chegada a
esta cidade da primeira locomotora.
V. R., “O Congreso de Literatura e Cine Negro de Salamanca na súa 7ª edición”,
Galicia Hoxe, “Opinión”, “Crimes en Compostela”, 1 abril 2011, p. 6.
Dáse noticia da sétima edición do Congreso de Literatura e Cine Negro de Salamanca,
ao que asitirían profesores e estudosos galegos para falar dalgunhas mostras do xénero
escritas en lingua galega.
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V.7. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS
Abelenda, Ana, “O poema é unha ferida que se fai para liberar un daño”, La Voz de
Galicia, “Culturas”, n.º 422, “A entrevista”, 9 xullo 2011, p. 16.
Conversa con Emma Pedreira na que se fala das súas primeiras lecturas, dos temas
presentes na súa produción poética e das etiquetas de xénero ou xeracionais.
Abelenda, Ana, “Na academia estanse abrindo horizontes inéditos ata agora”, La Voz
de Galicia, “Culturas”, n.º 431, “O escritor do mes”, 30 setembro 2011, p. 16.
Reprodúcese unha entrevista a Xosé Luís Axeitos na que se tratan asuntos como a súa
investigación sobre a literatura do exilio, o seu labor de divulgación da obra de Rafael
Dieste ou Luís Seoane, a inauguración en Rianxo da casa museo de Manuel Antonio ou
o financiamento da Real Academia Galega.
Alonso, Carmen, “As mentalidades dalgúns académicos deben de ser de procesamento
lento”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 748, “Entrevista”, p. 23/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 678, p. 29/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 678,
“Entrevista”, p. 29, 19 xuño 2011.
Conversa con Yolanda Castaño na que se tratan asuntos como a situación da muller na
sociedade galega e moi especialmente no eido cultural, afirmando que o seu traballo
sempre é máis cuestionado e criticado. Así mesmo coméntase o papel das intelectuais á
hora de visibilizar as desigualdades entre xéneros.
Alonso, Carmen, “O poder non lle vai dar altofalantes ao feminismo”, Diario de
Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 753, “Entrevista”, p. 23/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 682, p. 29/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 682, “Entrevista”, p. 29,
24 xullo 2011.
Entrevista a María Reimóndez con motivo da publicación da obra Feminismos (2011),
na que se reflexiona sobre o feminismo na sociedade actual.
Alonso, Carmen, “Abriremos unha plataforma de contidos dixitais en lingua galega”,
Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 760, “Entrevista”, p. 23/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 678, p. 29/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 678, “Entrevista”, p. 29,
18 setembro 2011.
Dáse conta da conversa mantida con Manuel Bragado, presidente da Asociación Galega
de Editores, na que se fala da retirada das axudas á edición, do reto que supón o tránsito
ao libro electrónico e do futuro do libro galego.
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Baena, Ana, “De Álvaro Cunqueiro aínda queda interpretar a súa obra en conxunto”,
Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 15 febreiro 2011, p. 12.
Conversa con César Cunqueiro, fillo de Álvaro Cunqueiro, na que se fala das claves
para entender a obra do autor mindoniense, das diversas perspectivas de estudo da súa
produción literaria e dos actos de conmemoración do seu centenario de nacemento.
Baena, Ana, “Yo no soy de los que escribo en los hoteles, necesito mi espacio, mi mesa
y mi chocolate”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 31 maio 2011, p. 17.
Conversa con Domingo Villar na que se fala da importancia dos premios, da versión
cinematográfica das súas novelas ou do proceso creativo.
Baena, Ana, “O meu é a psicoanálise permanente, analízome parcialmente a través dos
meus personaxes”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 22 outubro 2011, p. 12.
Entrevista a Xavier Queipo na que se analiza o feito de que escriba en galego e viva no
estranxeiro, a combinación da súa formación como médico e biólogo co seu traballo
como creador literario ou sobre a súa concepción da escrita.
Baena, Ana, “Tardo moito en cortar o cordón umbilical cos meus personaxes, disfruto
con eles”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 23 outubro 2011, p. 11.
Reprodúcese unha conversa con Domingo Villar na que se tratan asuntos como a súa
implicación na tradución da súa obra a idiomas que coñece ou a consideración que as
súas novelas gozan do favor do lectorado porque os personaxes son de carne e óso e as
tramas son normais e acontecen en lugares cotiás.
Beceiro, M., “Para afirmar a vida hay que denunciar a morte”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Santiago”, 5 febreiro 2011, p. L2.
Convérsase con Claudio Rodríguez Fer con motivo da presentación da súa obra Unha
tempada no paraíso. Rodríguez Fer cre que a poesía debe redefinir novos espazos como
vehículo de expresión nos que se debe abordar diferentes temáticas, como por exemplo
a recuperación da memoria histórica, o que tamén é un xeito de facer xustiza poética.
Beceiro, M., “O momento actual é nefasto para a cultura en xeral”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, 21 xullo 2011, p. L2
Reprodúcese unha conversa con Yolanda Castaño na que fala de Tender a man, un
espectáculo poético multimedia dedicado á poesía en galego e en castelán, e de como a
crise afecta á cultura en xeral.

793

Beceiro, Manuel, “Co gasto da Cidade da Cultura nun día sosteríase a Nasa nun ano”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, 3 xullo 2011, p. L6.
Conversa con Xesús Ron, actor e responsábel da sala Nasa de Santiago de Compostela,
na que se fala do futuro incerto deste local e se manifesta a esperanza de conseguir unha
solución viábel.
Beotas, Enrique, “Tengo tantas cosas encima de la mesa y tanto que mirar del
presente”, El Correo Gallego, “Galicia, sexta provincia”, “Entrevistas amodiño”, 10
decembro 2011, p. 3.
Reprodúcese unha conversa con Isaac Díaz Pardo na que se tratan, entre outros asuntos,
o seu labor á fronte de Sargadelos ou a súa etapa en Arxentina e o contacto con Luís
Seoane.
B. L., “Darlle dous séculos de vida ó galego é ser optimista”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Y además”, “Protagonista en 2001”, 21 abril 2011, p. 22.
Conversa con Alfredo Conde con motivo da súa presenza na Feira do Libro de
Pontevedra para asinar exemplares de Azul cobalto. Fálase brevemente desta obra e
coméntase a gran crise editorial que se está a vivir e que afecta ao número de lectores en
lingua galega.
Blanco, Xabier R., “O conselleiro tiña razón cando dixo que a cultura galega está
ensimesmada, pero el non o pode dicir”, Xornal de Galicia, “En clave”, “Entrevista”, 4
xaneiro 2011, pp. 2-4.
Reprodúcese unha conversa con Alfredo Conde na que se tratan asuntos como o feito de
que autores galegos escriban en galego e castelán, o estado actual da cultura galega ou a
súa relación coa crítica, entre outros.
B. P. L., “Hoxe Galicia é unha potencia literaria”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 13
setembro 2011, p. 31.
Entrevístase a Luís González Tosar, presidente do Pen Clube de Galicia, quen
representa, co tamén escritor Bieito Iglesias, a Galicia en Belgrado, no Congreso
Mundial de Escritores. Afirma que o obxectivo do congreso é a aprobación dunha nova
redacción dunha carta internacional sobre a pluralidade lingüística e a importancia que
ten, cando nun territorio conviven dúas linguas, protexer sempre á máis débil. Así
mesmo, confirma que a literatura en galego segue xerando riqueza, incluso en tempos
de crise, e por iso cre que sería un erro exercer recortes sobre a Consellería de Cultura.
Bugallo, Isabel, “Encontrar el abismo desde el que escribir es el gran reto”, ABC,
“Galicia”, “Entrevista”, 6 marzo 2011, pp. 68-69.
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Conversa con Juan Tallón Conta na que se comentan os seus comezos como escritor,
tarefa que ten que combinar con outros traballos para sobrevivir; as abondosas
influencias filosóficas e reflexivas na súa obra, ademais dun grande espírito crítico ou a
súa admiración polo autor uruguaio Mario Levrero.
Calle, Jorge M. de la, “Unha muller reflectida noutra”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 854,
“Conversas”, 6 marzo 2011, pp. 10-11.
Conversa con Helena Villar Janeiro, presidenta da Fundación Rosalía de Castro, na que
se fala da situación da cultura en Galicia e do estado da Fundación e se valora a
importancia da figura de Rosalía de Castro, entre outros temas.
Carcacía, A., “Con Meubook, cualquiera puede publicar sus libros”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Santiago”, “Al día”, “Entrevista”, 11 xaneiro 2011, p. L2.
Reprodúcese unha entrevista a Fernando Jiménez, director xeral de Meubook, na que se
define esta plataforma dixital galega e se fai balance dos seus primeiros meses de vida.
Carneiro, Montse, “Vivir cada día la grandezas y miserias del ser humano llega a ser
muy intenso”, La Voz de Galicia, “Extra Voz”, “La entrevista”, 20 febreiro 2011, pp. 810.
Entrevista ao xefe superior de Policía de Galicia, Luís García Mañá (Ourense, 1950), na
que se comenta a súa afección á literatura e a recorrencia na súa obra á conexión
histórica de Galicia cos países lusófonos.
Cuíñas, Teresa, “Concordo con Valente, a poesía é unha sondaxe na escuridade”, El
País, “Galicia”, “Luces”, 4 febreiro 2011, p. 8.
Conversa con Xavier Rodríguez Baixeras (Tarragona, 1945) na que se fala do seu
último poemario, Deserto diamantino (2010), do panorama literario galego na
actualidade e dos seus próximos proxectos.
D. B., “O teixo supón a ambivalencia da perda dunha nai”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “A pie de calle”, 29 abril 2011, contracuberta.
Reprodúcense os comentarios de Eva Veiga sobre o seu último poemario, A frecha azul
do teixo (2010). A autora indicou que a obra precisou dun longo período de xestación
para dar conta das fases necesarias para asimilar unha morte e dá conta da estrutura e do
simbolismo do “teixo” presente no título.
Dopico, M., “A violencia e o terror”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Novela”, 12 abril 2011,
p. 28.
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Conversa con Chelo Suárez con motivo da saída do prelo da súa obra As horas rotas
(2010), na que se fala da presenza da violencia no conxunto da súa produción e da
pegada da súa poesía nesta novela, entre outros asuntos.
Dopico, Monste, “No baile de máscaras”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Narrativa”, 16
marzo 2011, p. 27.
Entrevista a Berta Dávila con motivo da presentación d’A arte do fracaso (2010). Nela
coméntase a estrutura da obra e analízanse os personaxes e a escolla do título.
Dopico, Montse, “O que queren é borrarnos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Literatura”, 25
abril 2011, p. 29.
Reprodúcese unha conversa con Luz Fandiño na que se fala do estilo directo e sen
adobíos dos seus versos, da súa reivindicación da Rosalía verdadeira e da presenza do
tema da emigración, da amizade, da globalización capitalista e da falsidade da
democracia na súa produción, entre outros asuntos.
Fernández, Xurxo, “Tosar: ‘A cultura, marca de identidade do país”, El Correo
Gallego, “2domingo”, 24 xullo 2011, p. 5.
Conversa con Luís Tosar na que se analiza a súa traxectoria, con feitos como a
fundación, xunto a outros persoeiros, da fundación Dorna; o seu labor como poeta, a
creación do PEN Clube e a situación actual da cultura galega.
Ferreiro, Luis P, “A xente cre que ten dereito a saber todo dos demais”, La Opinión,
“A Coruña”, 10 febreiro 2011, p. 13.
Entrevístase ao dramaturgo Quico Cadaval co gallo da súa participación dentro das
“Xornadas Excéntricas” e que leva por título “Conversatorio”. Explícase que se trata
dunha actividade na que Cadaval vende “conversas a un euro”.
Fraga, Xesús, “Espero que o interese por Xapón aumente, non só pola literatura, senón
noutros eidos”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 31 xaneiro 2011, p. 26.
Conversa con Mona Imai na que se comenta a súa tradución ao galego de diversas obras
de Haruki Murakami e se fala do interese en Galicia pola literatura xaponesa.
Fraga, Xesús, “A poesía galega contemporánea ten un rexistro moi elevado”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 12 marzo 2011, p. 46.
Entrevista coa galesa Fiona Sampson, directora da revista británica Poetry review, na
que se fala dos seus coñecementos sobre a poesía galega contemporánea ou a
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necesidade dun organismo que difunda e visibilice a cultura galega no exterior, entre
outros asuntos.
Franco, Camilo, “Os poetas pelexan primeiro coa xeración anterior e logo coa propia”,
La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 416, “Escritora do mes”, 28 maio 2011, p. 16.
Conversa con María do Cebreiro na que se reflexiona sobre a posíbel volta da poesía
social e do seu papel como estudosa da poesía e poeta.
Franco, Camilo, “Ferreiro foi famoso, pero nunca chegou a vivir da literatura”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 7 novembro 2011, p. 31.
Reprodúcese unha conversa con Ramón Nicolás, biógrafo de Celso Emilio Ferreiro, na
que comenta que unha das fontes documentais máis relevantes sobre a que se asenta a
súa biografía é o epistolario e o arquivo persoal do autor.
Franco, Camilo, “En Galicia hai inflación de escritura”, La Voz de Galicia, “Culturas”,
n.º 447, 31 decembro 2011, p. 12.
Entrevista a Anxo Tarrío na que se reflexiona sobre o xeito en que se percibe a
literatura, os seus estudos sobre Celso Emilio Ferreiro, Álvaro Cunqueiro e Eduardo
Blanco Amor, a evolución da literatura galega nos últimos anos e os seus retos.
García, Rodri, “A Borges e a Cunqueiro non lles preocupaba a xente, o mundo”, La
Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 412, “O escritor do mes”, 30 abril 2011, p. 11.
Conversa con Nacho Taibo (Madrid, 1949) na que se fala dos seus últimos proxectos
literarios, dos seus inicios como escritor e da situación actual da lingua galega.
García, Rodri, “Eu non son máis que un afiador que escribe ou un labrego que ara”, La
Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 418, “A entrevista”, 11 xuño 2011, p. 16.
Conversa con Xosé Fernández Ferreiro na que se fala da elaboración do seu discurso de
ingreso na Real Academia Galega, da súa produción literaria, dos seus proxectos máis
recentes e do grupo Brais Pinto.
García, Rodri, “É normal que Manguel quedase fascinado cos nosos trobadores”, La
Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 424, “O escritor do mes”, 23 xullo 2011, p. 16.
Reprodúcese unha conversa co escritor Carlos Paulo Martínez Pereiro na que se tratan
asuntos como o seu libro sobre Uxío Novoneyra, A man que caligrafando pensa (2010),
ou a importancia da literatura medieval galego-portuguesa como embaixada para a
cultura de Galicia.
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García, Rodri, “Só hai literatura na miña cabeza”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
426, “A escritora do mes”, 6 agosto 2011, p. 16.
Entrevista a Inma López Silva na que se fala da súa participación nun congreso sobre
investigación teatral en Xapón, onde tentou dar a coñecer o traballo e as novas
tendencias do teatro galego; do seu gusto pola obra de Álvaro Cunqueiro e dos seus
próximos traballos literarios.
García, Rodri, “Hai material para facer unha casa museo de Carballo Calero en Ferrol”,
La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 435, “A escritora do mes”, 8 outubro 2011, p. 7.
Reprodúcese unha conversa coa escritora Araceli Herrero Figueroa na que se fala do seu
contacto con Ricardo Carballo Calero, da necesidade de dedicarlle o Día das Letras
Galegas, do centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro e dos seus próximos
proxectos.
García Márquez, Marta, “Castelao díxome que non deixara nunca de escribir en
galego”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 15 xaneiro 2011, p. 14.
Conversa con María do Carme Kruckenberg con motivo da presentación da súa nova
publicación, A voz da auga (2010). Nela coméntase a súa temática e fálase da súa
decisión de deixar de escribir e da súa decisión de pasar do castelán ao galego como
lingua vehicular da súa produción.
Gómez, Joel, “Moitos temas de Rosalía foron novidade para a poesía europea”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 18 marzo 2011, p. L4.
Reprodúcese unha conversa con Celia Armas, autora da obra As mulleres escritoras
(1860- 1870) (2002), na que se fala da súa consideración da obra de Rosalía de Castro
como rupturista, da presenza desta autora no ensino actual e da imaxe que se debería
transmitir dela.
Gómez, Lupe, “A lingua é a pel coa que crecemos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 7 xaneiro
2011, p. 27.
Entrevista a Marga do Val con motivo da presentación do seu poemario A cidade sen
roupa ao sol (2010). Nela fálase do significado emotivo dos lugares da infancia, da
escrita como o seu espazo ou da súa concepción do teatro, entre outros asuntos.
Gómez, Lupe, “Baixo a cunca de café”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 23 febreiro 2011, p.
28.
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Conversa con X. H. Rivadulla Corcón na que se fala da súa última publicación, Os
papeis do vagabundo (2010), dos lugares da súa infancia e da súa relación con Uxío
Novoneyra.
Gómez, Lupe, “A beleza irresistible”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 8 abril 2011, p. 28.
Reprodúcese unha entrevista con Eva Veiga, quen vén de publicar o poemario A frecha
azul do teixo (2010). Nela fálase dos seus recordos de infancia e da presenza do tema da
morte nesta obra, transformada finalmente en lugares serenos e vitalistas, onde a perda
dun ser querido, a súa nai, remata por ser algo catártico e liberador.
Gómez, Lupe, “Antropoloxía dos sentidos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 1 maio 2011, p.
31.
Entrevista co actor Gonçalo Guerreiro, membro da compañía teatral Elefante Elegante,
na que se tratan temas como os seus recordos de infancia, os inicios no mundo do teatro,
a presenza do visual nos espectáculos de Elefante Elegante ou os próximos proxectos da
compañía.
Gómez, Lupe, “A cadencia en voz baixa”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 14 maio 2011, p.
31.
Conversa con Xulio López Valcárcel, quen vén de publicar Confesión de parte (2010).
Fálase dos recordos de infancia, do significado do termo “confesión” na súa obra, da
súa descuberta da vocación literaria, dos seus referentes literarios e dos seus
compañeiros do colectivo “Cravo Fondo”.
Gómez, Lupe, “A complicidade metálica”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 28 maio 2011, p.
28.
Reprodúcese unha entrevista a Samuel L. París, autor de Manual de destrucción (2008),
na que se comenta a temática da obra e se fala do proxecto Tinta de Lura, que pretende
achegar a poesía á xente con camisolas nas que aparecen versos de diversos autores
galegos.
Gómez, Lupe, “A imaxinación do mariñeiro”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 25 xuño 2011,
p. 31.
Entrevista a Manuel Oliveira, “Pico”, na que se tratan asuntos como os seus recordos de
infancia, os inicios no mundo do teatro ou a situación da cultura no contexto de crise
actual.
Iglesias, Óscar, “É falaz dicir que a literatura de éxito é superficial”, El País, “Galicia”,
“Luces”, 18 febreiro 2011, pp. 10-11.
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Conversa con Dolores Vilavedra, profesora e crítica literaria, na que se fai referencia á
súa última publicación, A narrativa galega actual (1975-84) (2010). Fálase do rexistro
escollido, da situación do campo literario na década dos oitenta, da ampliación da base
lectora e da literatura de éxito.
Iglesias, Óscar, “Nunca tivemos menos onde acudir”, El País, “Galicia”, “Luces”, 22
outubro 2011, pp. 8-9.
Conversa con Víctor Freixanes, actual director de Galaxia, e Manuel Bragado,
responsábel de Xerais e presidente da Asociación Galega de Editores, na que se fala do
presente e o futuro do libro en galego e comentan o reto que supón o novo mercado
dixital.
Jabois, M., “A literatura galega empeza a parecerse ás outras”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Y además”, “Protagonista en 2001”, 8 maio 2011, p. 30.
Faise lembranza dunha entrevista a Carlos Casares na que se trataran asuntos como a
homenaxe no Día das Letras Galegas a Eladio Rodríguez ou as súas orixes como
escritor.
Jaureguizar, “A miña primeira pelexa foi cun fillo de galegos que me berrou ‘gallego
de mierda”, El Progreso, “XVIII Premio Puro Cora”, 26 febreiro 2011, p. 16.
Conversa con Luís González Tosar na que se fala dos seus recordos de infancia, do seus
primeiros contactos co idioma e a cultura galega, ademais de comentar o artigo
periodístico co que obtivo o premio Puro Cora, intitulado “Indianos”, e as semellenzas
co seu libro de contos, Estación marítima.
Lamas, Jorge, “Non teño vocación de escritora e non sei que vou facer de maior” La
Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 430, “A entrevista”, 3 setembro 2011, p. 16.
Entrevista a Iolanda Zúñiga na que se tratan asuntos como o que supuxo para ela gañar
o Premio Xerais de Novela, o que está a escribir neste momento, o seu gusto polas
historias arriscadas, a relación que se estabelece na súa obra entre música e literatura ou
a existencia de xeracións no sistema literario galego.
Lenza, Tere, “A nivel cultural, para ser rendible hai que exportar”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Santiago”, 17 agosto 2011, p. L2.
Dáse conta dunha conversa mantida con Pablo Reboleiro, artista de circo e teatro na que
se tratan asuntos como a redución da programación en Santiago de Compostela, os seus
contactos con Pista Catro ou os seus próximos proxectos.
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López, Ana, “Se nacera noutro sitio non tería que explicar por que falo galego”, Diario de
Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 15 decembro 2011, p. 62.
Entrevista con Isaac Xubín na que se fala da súa traxectoria como escritor e dos seus
últimos traballos.
Loureiro, Ramón, “Carlos Casares non morreu, segue estando ao meu lado”, La Voz de
Galicia, “Culturas”, n.º 399, “Escritor do mes”, 22 xaneiro 2011, p. 16.
Conversa con Basilio Losada na que se fala de que está a traballar nunha nova visión de
Fernando Pessoa e se lembra a Carlos Casares, do que se destaca o seu sentido cívico.
Loureiro, Ramón, “Estamos habitando un tempo moi difícil para a poesía”, La Voz de
Galicia, “Culturas”, n.º 403, “Escritor do mes”, 19 febreiro 2011, p. 16.
Reprodúcese unha entrevista á escritora Medos Romero (As Pontes, 1959) na que se
fala da situación actual da literatura galega e da súa concepción da poesía, entre outros
asuntos.
Martínez, Iago, “A Feijóo Galicia interésalle como lugar de devastación, só pretende
facer méritos”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 10 xaneiro 2011, p. 35.
Conversa con Francisco Pillado (A Coruña, 1941) na que se fala das orixes de
Laiovento, da súa aposta pola publicación de ensaio e da situación actual da literatura e
da cultura galegas.
Martínez, Iago, “O ‘establishment’ desconfía da xente moza, é suicida”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 6 febreiro 2011, p. 35.
Nunha entrevista con Dolores Vilavedra sobre a súa recente publicación, A narrativa
galega na fin de século (Galaxia, 2010), coméntase a nova etiqueta que cuña nesta obra,
a da “literatura postautonómica”, e faise un repaso de trinta anos de produción literaria,
ademais de defender os novos creadores e a apostar pola contribución da muller á
renovación do repertorio cultural galego.
Mato, Mar, “Só escribo cando unha historia me toca no corazón”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 5 xaneiro 2011, p. 31/ La Opinión, “Cultura”, 7 xaneiro 2011, p. 38.
Conversa con Iolanda Zúñiga na que se fala da súa última novela, Periferia (2010),
Premio Xerais de Novela 2010, e da súa concepción da escrita.
Mauleón, Amaia, “Como escritor me siento obligado a ser altavoz de las joyas gallegas”,
Faro de Vigo, “Sociedade”, p. 34/ La Opinión, “Cultura”, p. 46, 6 decembro 2011.
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Entrevista a Domingo Villar para presentar a terceira entrega das aventuras do inspector
Leo Caldas, Cruces de pedra. Saliéntase que o título é unha homenaxe a Alfonso Daniel
Rodríguez Castelao e fálase sobre a evolución do personaxe protagonista.
M. B., “A poesía xorde no momento en que a plasmas”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Y además”, “En 3 minutos”, 7 abril 2011, p. 27.
Conversa con Lucía Novas Garrido con motivo da presentación do seu poemario Neve
(2010). Nela reflexiónase sobre a temática da obra, o proceso de xestación e as fontes de
inspiración.
Ocampo, E., “Ser una superviviente es muy cansado”, Faro de Vigo, 11 abril 2011,
contracuberta.
Reprodúcese unha entrevista a Xulia Alonso (A Rúa, 1951) con motivo da saída do
prelo da súa novela Futuro imperfecto (2010). Coméntase que se trata dunha historia
baseada nas experiencias persoais da autora que ten como temas principais o amor, as
drogas e o SIDA.
Ocampo, Elena, “La columna ‘El envés’ fue absolutamente genial”, Faro de Vigo, “Álvaro
Cunqueiro. 50 aniversario de su nombramiento como director de FARO DE VIGO”, 12
novembro 2011, p. 3.
Fáiselle unha entrevista a María do Carme Kruckenberg, na que se fala da súa relación con
Álvaro Cunqueiro. Conta como se coñeceron e como foi o casual reencontro ao cabo de
dous anos, e fala do comezo na súa primeira páxina de moda no xornal, con Cunqueiro
como director, na cal remataría escribindo artigos en galego. Lembra como foi o escritor e
os últimos recordos que garda del, así como o seu labor no Faro de Vigo.
Oliveira, V., “Un lenzo é a folla dun libro”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Mostra”, 10
febreiro 2011, p. 28.
Conversa con Aurichu Pereira con motivo da inauguración da exposición “Meu
Courel”. Nela fálase da influencia de Uxío Novoneyra nestes cadros, entre outros
asuntos.
Oliveira, V., “Activar o combate”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Lingua”, 22 febreiro
2011, p. 29.
Na entrevista realizada a Xavier Paços fálase das actividades que desenvolve a Escola
Popular Galega, que naceu en 2009, entre as que salienta o seu proxecto principal, a
Biblioteca da Escola, que conta xa con dous mil volumes dende a súa recente
inauguración, dos que destacan a revista Grial, a revista Nós ou a Enciclopedia Galega
Universal.
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Oliveira, Vanesa, “É hora de levantar a lousa de vergoña da xente que morreu de sida”,
Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 846, “Entrevista”, 9 xaneiro 2011, pp. 10-11.
Entrevista con Xulia Alonso (A Rúa, 1961), quen publicou recentemente a súa primeira
novela, Futuro imperfecto (Galaxia, 2010). Coméntase que se trata dunha historia
autobiográfica e valente e vanse debullando algúns dos episodios principais da obra, ao
tempo que se reflexiona sobre a importancia da literatura na vida da autora.
Oliveira, Vanesa, “A nosa literatura está viva”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “A ollada
crítica”, 11 xaneiro 2011, p. 29.
Conversa coa escritora e profesora de Literatura Galega Dolores Vilavedra, quen vén de
publicar en Galaxia A narrativa galega na fin de século. Unha ollada crítica dende
2010 (2010). Nela fálase do novo termo que cuña, “literatura postautonómica”, e faise
un repaso polo estado da literatura galega no período que abarca este volume.
Oliveira, Vanesa, “Hai xa odio dabondo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Novo poemario”,
2 febreiro 2011, p. 27.
Reprodúcese unha conversa con Claudio Rodríguez Fer na que se fala do seu último
poemario Unha tempada no paraíso, do que supón na súa traxectoria literaria, das liñas
temáticas fundamentais e da súa estrutura.
Oliveira, Vanesa, “Todos temos ideas ocultas”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Novela”, 23
febreiro 2011, p. 29.
Conversa con Elena Veiga (Guísamo, 1991) con motivo da presentación de Morto en
fucsia (2010). Nela coméntase a intención de xogar coas múltiples interpretacións deste
relato en primeira persoa, a presenza do xogo co virtual. Reflexiónase, ademais, sobre
as liñas temáticas fundamentais e sobre a influencia do traballo con Fina Casalderrey no
resultado final.
Oliveira, Vanesa, “O mariñeiro de porcelana”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Letras”, 23
xuño 2011, p. 27.
Entrevista ao escritor e lingüista Elías Portela (Cangas, 1981) na que se reflexiona sobre
a presenza do mar na súa obra poética, a boa acollida da súa produción en Islandia e os
seus próximos proxectos.
Pino, Concha, “Lo mejor de este premio es la traducción al gallego de mi obra”, La Voz
Galicia, “Cultura”, 17 marzo 2011, p. 40.
Conversa co escritor Sandro Veronesi (Florencia, 1959), quen se atopa en Santiago para
recoller o Premio de Novela Europea Casino de Santiago pola súa obra Caos calmo
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(2010). Fálase sobre o asunto do que parte a novela, o proceso de construción dos seus
personaxes ou a experiencia da súa adaptación cinematográfica.
Pino, Concha, “Nun tempo fun señora de”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Compostelanos en su rincón”, 31 marzo 2011, contracuberta.
A mestra Ana María Blanco Gómez fala nesta entrevista da gran fachenda que sente dos
seus dous fillos, Rodrigo e Ana Romaní, ademais das súas vicisitudes ao longo da súa
vida como nai e ensinante nun tempo ben complexo. Na actualidade está vinculada coa
Fundación Rosalía de Castro, poeta á que considera fundamental na historia da literatura
galega.
Piñeiro, Carolina A., “Toda a miña poesía está centrada na miña aldea e, de alí, vaise
esparexendo”, La Región, “Ourense”, 13 febreiro 2011, p. 13.
Nesta entrevista realizada a Víctor Campio (Maside, 1928) coméntase a súa concepción
da escrita e da poesía ou o nomeamento como académico correspondente da Real
Academia Galega, entre outros asuntos.
Piñeiro, Carolina A., “A pregunta perfecta pode ser aquela que non ten resposta
posible”, La Región, “Ourense”, 23 febreiro 2011, p. 10.
Conversa co escritor Juan Tallón (Vilardevós, 1975) con motivo da presentación da súa
novela A pregunta perfecta (2010). Reflexiónase sobre o feito de que se trate dunha
obra sen argumento, pero con moita historia e sobre o punto de partida desta.
Ponte Far, José A., “Álvaro Cunqueiro, esencia de gallego”, La Voz de Galicia, “La
Voz de la Escuela”, n.º 978, “Literatura”, “Conversaciones en la distancia”, 19 xaneiro
2011, pp. 4-5.
Lémbrase unha entrevista no Café Derby, en Santiago, que inicialmente citaba a
Gonzalo Torrente Ballester, mais que tamén convocou a Domingo García Sabell e
Álvaro Cunqueiro. Nela fálase da relación de Cunqueiro con Torrente, dos seus
primeiros encontros e dos inicios como poeta do autor mindoniense, entre outros
asuntos.
Pousa, Luís, “Rosalía está por riba da historia”, La Voz de Galicia, 25 xullo 2011,
contracuberta.
Conversa con Luz Pozo Garza na que se fala do futuro das mulleres na Real Academia
Galega, do seu contacto coa obra de Rosalía de Castro, das poetas galegas, da situación
da lingua galega ou dos seus próximos proxectos literarios.
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Ramos, Alberto, “Hai que seguir a berrar como fixo Castelao, segue a haber motivos”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, “Entrevista”, 3 xaneiro 2011, p. 35.
Conversa con Bernardino Graña (Cangas, 1932) con motivo da saída do prelo da
escolma Ser auga, darse en auga (2010). Nela fálase da presenza do mar na súa poesía,
do seu discurso de ingreso na Real Academia Galega, da súa etapa no grupo Brais Pinto
e da situación actual da lingua galega.
Ramos, Alberto, “No libro ‘Todo é silencio’ de Manuel Rivas hai imaxes que evocan
‘Al este del edén”, Xornal de Galicia, “Cultura”, “Café de redacción”, 9 xaneiro 2011,
pp. 28-29.
Entrevista a José Luís Cuerda (Albacete, 1947) motivada pola adaptación
cinematográfica que está a facer da novela Todo é silencio (2010), de Manuel Rivas.
Nela coméntase que Rivas lle deu o guión antes de que se publicase a novela e
reflexiónase sobre os lazos desta obra coa súa filmografía.
Ramos, Alberto, “O proxecto literario de Cunqueiro defende a riqueza da variedade que
hai no mundo”, Xornal de Galicia, “Cultura”, “Entrevista”, 6 marzo 2011, p. 36.
Conversa con César Cunqueiro (Mondoñedo, 1941), un dos fillos de Álvaro Cunqueiro,
na que fai unha análise do proxecto literario que levou a termo o seu pai que foi quen de
manter nas súas obras a variedade cultural e a riqueza da diferenza e destaca, ademais
dos artigos publicados, as diferentes interpretacións que se teñen feito de obras como As
crónicas do Sochantre.
Ramos, Alberto, “Nestes momentos estamos a vivir un cambio de paradigma”, Xornal
de Galicia, “Cultura”, “Entrevista”, 3 abril 2011, p. 43.
Entrevista a Manuel Pérez Rúa (Moaña, 1956), na que se fala de Domingos de calcetíns
brancos. Retrato do cambio social na xeración de 1950 (Galaxia, 2010), estudo que
retrata a xeración dos anos cincuenta a partir dun grupo de amigos do Morrazo co que
gañou o premio de ensaio Ramón Piñeiro 2009.
Ramos, Alberto, “A palabra normalización está obsoleta, agora só temos o SOS”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, “Entrevista”, 20 marzo 2011, p. 39.
Na conversa con Isidro Novo (Lugo, 1951) fálase sobre o seu novo libro de relatos,
Cabalos do demo e outros invertebrados (2010) e sobre a marxinación do xénero breve
e da poesía nas editoriais, entre outros asuntos.
Ramos, Alberto, “Hai que alzar a vos contra a Xunta ante o desmantelamento do sector”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, “Entrevista”, 14 xullo 2011, p. 37.
Entrevista ao novo presidente de Escena Galega Salvador del Río, na que fala sobre os
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problemas que está sufrindo todo o sector cultural debido á crise e aos recortes en
cultura.
Rodríguez, Salvador, “Mi padre estaba convencido de que su literatura era la más
fresca de su siglo”, La Opinión, “El Domingo”, n.º 522, “Centenario Cunqueiro”, 6
febreiro 2011, pp. 5-7.
Entrevista a César Cunqueiro (Mondoñedo, 1941) co gallo do centenario do nacemento
do seu pai, Álvaro Cunqueiro (1911- 1981), na que comenta que está a preparar unha
biografía e un ensaio onde fai unha análise da obra escrita para a prensa do autor
mindoniense e fala do que significou Mondoñedo para este.
Rodríguez, Xosé Manuel, “Fun un escritor serodio, para min a poesía sempre foi unha
distracción”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 407, “O escritor do mes”, 19 marzo
2011, p. 13.
Conversa con Víctor Campio Pereira na que se fala da súa infancia en Garabás
(Maside), do feito de ser un escritor serodio ou da súa defensa da poesía social, entre
outros asuntos.
Rubinos, A., “ Escribía una literatura muy fina”, Faro de Vigo, “Álvaro Cunqueiro. 50
aniversario de su nombramiento como director de Faro de Vigo”, 12 novembro 2011, p. 7.
Entrevístase a Fernando Gallego, o cal coincidiu como redactor do Faro de Vigo con
Álvaro Cunqueiro, en relación a esa época e a relación co autor. Lóuvase a súa
personalidade e o seu talento literario.
Rubinos, Ana, “La época de don Álvaro fue la de mayor nivel literario del periódico”, Faro
de Vigo, “Álvaro Cunqueiro. 50 aniversario de su nombramiento como director de Faro de
Vigo”, 12 novembro 2011, p. 8.
Entrevista a Manuel García Castro, Magar, fotógrafo xubilado do Faro de Vigo, na que
se fala sobre os recordos que garda de Álvaro Cunqueiro e se louva o seu labor como
escritor.
Salgado, Daniel, “Non desconfío máis da razón ilustrada ca do caos”, El País,
“Galicia”, “Luces”, 21 xaneiro 2011, p. 9.
Conversa con Antón Lopo sobre a súa nova publicación, Obediencia (Galaxia, 2010),
na que Galicia é unha república independente e o idioma oficial e de poder é o galego.
Para o autor foi concibida como unha novela irónica, xa que a ciencia ficción que
marcou os seus inicios é unha maneira da comprender o noso tempo e as súas variantes
políticas.
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Salgado, Daniel, “Concibo a poesía como capaz de conmover, de interrogar, de
incordiar”, El País, “Galicia”, “Luces”, 25 febreiro 2011, p. 7.
Reprodúcese unha entrevista a Ana Romaní, quen vén de publicar o poemario, Estremas
(2010). Fálase sobre as liñas temáticas fundamentais desta obra e sobre a importancia do
simbolismo e do diálogo con Rosalía de Castro no conxunto da súa produción, entre
outros asuntos.
Santos, Ágatha de, “Al lector no hay que darle ejemplos fáciles de lectura”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, 31 xaneiro 2011, p. 17.
Conversa con Juan Tallón (Vilardevós, 1975) sobre a súa última publicación, A
pregunta perfecta (2010). Céntrase no encontro que nunca chegou a producirse entre os
escritores César Aira e Roberto Bolaño, unha novela case sen argumento que narra o
proceso de construción desta.
Santos, Ágatha de, “Mi padre tenía una personalidad inquebrantable ante sus
principios”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 49/ La Opinión, “Cultura”, p. 60, 5 xuño
2011.
Entrevista ao fillo de Valentín Paz Andrade, ao que se lle dedica o Día das Letras
Galegas 2012, na que se comenta a importancia de Galicia para o escritor.
Soledad, Antón, “Agora é moi fácil exercer de galeguista, o difícil era selo antes”, La
Voz de Galicia, “Culturas”, nº 419, “A entrevista”, 18 xuño 2011, p. 16.
Entrevístase á viúva de Valentín Paz Andrade, Pilar Rodríguez Prada, logo que se fixera
público que sería homenaxeado no Día das Letras Galegas 2012. Reflexiónase sobre o
feito de ser galeguista hoxe en día e debúllanse diversas anécdotas da súa vida en
común.
Tenreiro, Lucía, “Castelao, Blanco Amor e Seoane eran os seus amigos, pero dos de
verdade”, El Ideal Gallego, “Área metropolitana”, “Betanzos”, 22 xullo 2011, p. 23.
Entrevista a Ánxel Arcay Barral, estudante de Historia que presenta un estudo sobre a
figura do compositor Carlos López García-Picos. Coméntase a relación de amizade con
persoeiros como Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Luís Seoane e Eduardo Blanco
Amor.
Varela, Lourdes, “O audiovisual galego nunca tivo tanto prestixio como agora”, Faro
de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 369, “Entrevista”, 14 abril 2011, p. V.
O actual presidente da Academia Galega do Audiovisual, Manuel Oliveira, “Pico”,
realiza nesta entrevista unha análise do estado do sector en xeral e do teatro galego en
particular.
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Varela, Lourdes, “As mulleres sentímonos fóra do proceso renovador da Academia”,
Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 372, “Entrevista”, 12 maio 2011, p. V/ La
Opinión, “Saberes”, n.º 332, “Entrevista”, 14 maio 2011, p. 6.
Reprodúcese unha entrevista a María Reimóndez na que se fala do manifesto “O xogo
das cadeiras”, que reivindica unha maior presenza das mulleres na Real Academia
Galega.
Varela, Lourdes, “Investigar un crime é a escusa perfecta que me permite retratar a miña
terra”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 378, “Entrevista”, 23 xuño 2011, p. V/ La
Opinión, “Cultura”, 27 xuño 2011, p. 41.
Conversa co escritor Domingo Villar na que fala sobre a súa obra A praia dos afogados
(2010) e a súa tradución a outras linguas, sobre o personaxe principal e sobre a súa
concepción da novela negra.
Varela, Lourdes, “Nin o éxito nin o fracaso son síntomas que teñan que ver coa
calidade, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 385, “Entrevista”, 29 setembro 2011, p
V.
Entrevista a Xan Arias, director da editorial Trifolium, na que se tratan temas como o
nacemento da editorial e o espazo que pretende ocupar dentro do eido editorial galego, o
seu labor de tradución de obras xa publicadas en castelán e os criterios de selección dos
títulos orixinais en galego.
Varela, Lourdes, “Autotraducirse é, en parte, una experiencia estraña e desacougante”,
Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 394, “Entrevista”, 24 novembro 2011, p. V/ La
Opinión, “Saberes”, n.º 355, “Entrevista”, 3 decembro 2011, p. 6.
Conversa con Rexina Vega na que se abordan temas como o feito de que a autora non
publicase ningunha obra de ficción dende que obtivo o Premio Xerais 2007, a
autotradución ao castelán da súa novela Cardume, a temática desta obra e o labor desta
escritora como crítica literaria.
Varela, María, “Galicia e Islandia son irmás xemelgas”, Diario de Pontevedra,
“Revista”, n.º 568, “Pontevedreses de otro mundo”, 15 maio 2011, pp. 4-5.
Entrevista a Elías Portela (Cangas, 1981) na que se fala da súa vida en Islandia e dos
seus últimos proxectos literarios.
Vázquez, Doda, “O CDG nace como aposta pola lingua; calquera outra cousa sería ir
cara atrás”, Xornal de Galicia, “Actualidade”, 16 xaneiro 2011, pp. 26-27.
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Entrevista con Blanca María Brage Cendán, Directora do Centro Dramático Galego, que
fala das actividades que se van realizar, entre elas a estrea d’A ópera dos tres reás.
Vidal, Nicolás, “Con esa rodaxe estou descubrindo cousas de min que descoñecía”,
Diario de Ferrol, “Ferrol”, 9 xaneiro 2011, p. 10.
Reprodúcese unha entrevista á poeta Eva Veiga na que se fala sobre o que significa para
ela a súa obra A frecha azul do teixo (2010) e se comenta a vertente escénico-musical do
seu labor literario, os recitais co grupo Ouriol.
Vidal, Nicolás, “Xosé Leira: ‘Un poema pode facer chispas de luz que non fai un
discurso social”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 15 febreiro 2011, p. 12.
Nesta entrevista, Xosé Leira, profesor de Socioloxía, fala da súa pertenza ao colectivo
Rompente e da súa concepción da poesía e do seu valor no mundo actual, entre outros
asuntos.
Vidal, Nicolás, “A poesía mellora as nosas relacións co mundo e cos demais”, Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 681, 10 xullo 2011, p. 29.
Conversa con Eva Veiga na que se tratan asuntos como a boa acollida da crítica do seu
poemario A frecha azul do teixo (2010), a súa concepción da poesía, os seus proxectos
co grupo Ouriol ou a situación da cultura galega, entre outros.
Vidal, Nicolás, “Armando Requeixo: ‘A crítica literaria ben feita tamén é un xénero
creativo”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 4 decembro 2011, p. 09.
Entrevístase a Armando Requeixo con motivo da próxima saída do prelo de Criticalia.
Nela reflexiónase sobre as posibilidades de consulta desta obra, ben como guía de
lectura, ben como canon literario.
Vidal Villaverde, Manuel, “Sempre en Galiza”, Atlántico Diario, “La revista”, n.º 540,
“Literaria”, 9 xaneiro 2011, p. 48.
Conversa con Olegario Sotelo Blanco na que se comenta o horizonte editorial para 2011
e dos seus proxectos literarios.
Vidal Villaverde, Manuel, “O tempo único só dura unha biografía”, Atlántico Diario,
“La revista”, n.º 542, “Literaria”, 16 xaneiro 2011, p. 52.
Nesta entrevista, Xosé María Álvarez Cáccamo, fala da súa consideración esencial de
poeta que abranguen a súa experiencia persoal e familiar ademais da reflexión do propio
feito poético, mais tamén ten publicado relatos e narrativa autobiográfica, modalidade
pola que se sente moi atraído.
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Vidal Villaverde, Manuel, “A velocidade do sentimento”, Atlántico Diario, “La
revista”, n.º 545, 6 febreiro 2011, p. 52.
Nesta entrevista, Mariña Pérez Rei, fala da súa última contribución formada por sete
poemas que son parte dunha antoloxía poética de escritores do sentimentalismo que
sairá proximamente. Confesa que na súa cabeza sempre andan rebulindo os versos
Raymond Carver, Antón Avilés de Taramancos ou Antonio Gamoneda.
Vidal Villaverde, Manuel, “A poesía como esencia e constancia”, Atlántico Diario, “La
revista”, n.º 546, “Literaria”, 13 febreiro 2011, p. 52.
Nunha entrevista ao profesor e escritor, Adolfo Caamaño, fálase das súas publicacións,
Poemario irlandés, premio Johan Carballeira; e as novelas, Soberano, Paxaro de mel e
Gris canalla, unha novela histórica ambientada na Guerra Napoleónica en Pontevedra e
mais nas loitas pola Independencia en Iberoamérica. Afirma tamén o autor que este é un
momento moi bo, tanto en cantidade coma en calidade, para a literatura galega.
Vidal Villaverde, Manuel, “A esencia das palabras”, Atlántico Diario, “La revista”, n.º
548, “Literaria”, 27 febreiro 2011, p. 60.
Entrevista á poeta e ensaísta Rosa Méndez Forte, que afirma que son os sentimentos,
rotundos os que a fan devalar a través dos versos. Comenta tamén que a poesía
implicada e comprometida ten fonda relevancia porque aparece como un “berro
compartido”, de aí a importancia da palabra na súa análise.
Vidal Villaverde, Manuel, “A realidade pode superar a ficción”, Atlántico Diario, “La
revista”, n.º 549, “Literaria”, 6 marzo 2011, p. 56.
Conversa con Cipriano Jiménez Casas na que se reflexiona sobre outros psiquiatras que
se dedican á escrita e do seus versos sen publicar, entre outros asuntos.
Vidal Villaverde, Manuel, “A poesía é unha vía de coñecemento”, Atlántico Diario,
“La revista”, n.º 550, “Literaria”, 13 marzo 2011, p. 44.
Reprodúcese unha entrevista a Xoán Abeleira na que se reflexiona sobre a importancia
da poesía na súa vida e sobre posíbeis proxectos literarios futuros.
Vidal Villaverde, Manuel, “O teatro coma arte tridimensional”, Atlántico Diario, “La
revista”, n.º 551, “Literaria”, 20 marzo 2011, p. 56.
Conversa con Inma López Silva na que se fala da súa concepción do teatro e da
posibilidade de facer dunha boa novela unha peza teatral.
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Vidal Villaverde, Manuel, “O teatro coma arte tridimensional”, Atlántico Diario, “La
revista”, n.º 552, “Literaria”, 27 marzo 2011, p. 44.
Reprodúcese unha entrevista a Xulia Alonso na que se fala da súa novela Futuro
imperfecto (2010) e dos seus próximos proxectos literarios.
Vidal Villaverde, Manuel, “Escribo sen me poñer prazo”, Atlántico Diario, “La
revista”, n.º 554, “Literaria”, 3 abril 2011, p. 56.
Conversa con Carme Panero na que se comentan os seus próximos proxectos literarios e
o panorama literario galego na actualidade.
Vidal Villaverde, Manuel, “A poesía sempre é outra cousa”, Atlántico Diario, “La
revista”, n.º 556, “Literaria”, 17 abril 2011, p. 52.
Fala María Lado, nesta entrevista, d’A primeira visión e Casa Atlántica casa cabaret e
do seu espectáculo poético ao carón de Lucía Aldao.
Vidal Villaverde, Manuel, “Á procura do mundo que presinto”, Atlántico Diario, “La
revista”, n.º 557, “Literaria”, 24 abril 2011, p. 41.
Fálase con Olga Patiño do seu poemario Tempo en desuso (2008) e das súas
preferencias pola escrita de poesía.
Vidal Villaverde, Manuel, “Non, Je ne regrette rien”, Atlántico Diario, “La revista”, n.º
559, “Literaria”, 8 maio 2011, p. 56.
Conversa con Diana Varela Puñal na que se fala do seu concepto de poesía e da súa
última obra Animal abismo (2010).
Vidal Villaverde, Manuel, “Idioma, sentimento e esencia”, Atlántico Diario, “La
revista”, n.º 564, “Literaria”, 12 xuño 2011, p. 60.
Entrevista a Mercedes Queixas na que se reflexiona sobre a presenza feminina na Real
Academia Galega, o proceso de creación da obra literaria e as últimas lecturas da
escritora.
Vidal Villaverde, Manuel, “Á procura dunha orde máis igualitaria”, Atlántico Diario,
“La revista”, n.º 565, “Literaria”, 19 xuño 2011, p. 52.
Conversa con Ana Bringas López, ensaísta, tradutora e profesora de Filoloxía na
Universidade de Vigo, quen fala sobre a existencia dunha literatura “de mulleres” ou
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feminina fronte ao resto da literatura, no caso da galega, que sempre ocupou un espazo
periférico tendo capacidade para saír del.
Vidal Villaverde, Manuel, “A boa poesía sempre comunica”, Atlántico Diario, “La
revista”, n.º 568, “Literaria”, 10 xullo 2011, p. 56.
Reprodúcese unha entrevista a Carlos L. Bernárdez na que se fala do seu labor de crítico
literario, a súa faceta de poeta, a primeira obra súa que saíu do prelo ou os seus
próximos proxectos.
Vidal Villaverde, Manuel, “Cine e poesía”, Atlántico Diario, “La revista”, n.º 574,
“Literaria”, 21 agosto 2011, p. 58.
Conversa con Antón Dobao na que manifesta o seu desexo de que o cine galego
estabeleza relacións simbióticas coa literatura galega e con outras expresións culturais, o
seu cultivo da poesía e da narrativa e os seus próximos proxectos literarios.
Vidal Villaverde, Manuel, “¡Quen me dera ser poeta!”, Atlántico Diario, “La revista”,
n.º 575, “Literaria”, 28 agosto 2011, p. 48.
Dáse conta dunha entrevista realizada a Xavier Alcalá na que se fala da súa relación coa
crítica, dos seus intentos de escribir poesía e da situación da lingua galega.
Vidal Villaverde, Manuel, “Difuminar as contornas do nós”, Atlántico Diario, “La
revista”, n.º 576, “Literaria”, 4 setembro 2011, p. 48.
Conversa coa escritora Marina Mayoral na que reflexiona sobre a súa relación coa
crítica e o lectorado, os seus intentos de ser poeta ou a posibilidade de levar ao cine
algunha das súas obras.
Vidal Villaverde, Manuel, “As estacións son un estado de ánimo”, Atlántico Diario,
“La revista”, n.º 578, “Literaria”, 18 setembro 2011, p. 44.
Dáse conta dunha entrevista realizada á escritora Emma Pedreira na que se fala da súa
concepción da poesía ou das súas preferencias polas composicións incluídas en Os
cadernos d’amor e os velenos (2002).
Vidal Villaverde, Manuel, “Versos que deixan algún eco”, Atlántico Diario, “La
revista”, n.º 580, “Literaria”, 2 outubro 2011, p. 50.
Reprodúcese unha conversa coa escritora Mariña Perez Rei na que se reflexiona sobre o
seu concepto da poesía como medio de complicidade entre o emisor e o receptor ou a
finalidade das súa escrita, entre outros asuntos.
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Vidal Villaderde, M., “A vida é sobre todo sentimento”, Atlántico Diario, “La revista”,
n.º 584, “Literaria”, 30 outubro 2011, p. 54.
Entrevista á profesora e ensaísta Olivia González na que se comentan os seus últimos
proxectos literarios e se fala da situación actual do galego.
Vidal Villaverde, Manuel, “Amar é o verbo máis revolucionario”, Atlántico Diario,
“La revista”, n.º 585, “Literaria”, 6 novembro 2011, p. 48.
Conversa coa poeta Antía Otero na que se reflexiona sobre a necesidade de non voltar
sobre o xa contado ou de facelo dende distintos parámetros, sobre a súa concepción da
poesía e sobre a palabra como derradeiro reduto de liberdade.
Vidal Villaverde, Manuel, “Ocúltase a verdade política”, Atlántico Diario, “La
revista”, n.º 588, “Literaria”, 27 novembro 2011, p. 48.
Dáse conta dunha entrevista realizada a Alberto Lema na que se fala dos seus próximos
proxectos literarios, das súas preferencias pola narrativa á hora de escribir ou sobre o
seu gusto pola lectura de Marcel Proust.
Vidal Villaverde, Manuel, “Conxugar a pólvora e as magnolias”, Atlántico Diario, “La
revista”, n.º 589, “Literaria”, 4 decembro 2011, p. 40.
Entrevista realizada á profesora e ensaísta Malores Villanueva na que se reflexiona
sobre o alento poético dos seus ensaios, a situación da lingua galega ou sobre o labor de
Valentín Paz Andrade, entre outros asuntos.
Vidal Villaverde, Manuel, “Vivimos un intre de metamorfoses”, Atlántico Diario, “La
revista”, n.º 590, “Literaria”, 11 decembro 2011, p. 44.
Reprodúcese unha conversa co profesor e escritor Estro Montaña na que se fala da súa
obra Pancarta para Xulia (1994), das súas preferencias polo cultivo da narrativa ou da
cultura como táboa de salvación da situación actual de crise.
Vidal Villaverde, Manuel, “Obsesionamos con mirarnos a nós”, Atlántico Diario, “La
revista”, n.º 591, “Literaria”, 18 decembro 2011, p. 48.
Entrevista á poeta Estíbaliz Espinosa na que reflexiona sobre a súa definición poética do
amor ou a felicidade e se fala dos seus próximos proxectos literarios.
Vidal Villaverde, Manuel, “É indecente que a Xunta trate de facerlle unha eutanasia ao
galego”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Conversas contemporáneas”, 3 xaneiro 2011, pp. 3031.
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Conversa con Isidro Novo na que se fala da situación actual do galego, do seu libro
favorito de entre os que leva publicados e do libro en papel e en formato dixital, entre
outros asuntos.
Vidal Villaverde, Manuel, “O pobo galego decidiu suicidarse e empezou por prescindir
da lingua”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Conversas contemporáneas”, 10 xaneiro 2011, pp.
30-31.
Reprodúcese unha entrevista ao escritor Xurxo Sierra Veloso na que se comenta a
situación actual da lingua galega e se fala da súa última novela, Fíos (2010) e das súas
preferencias polo xénero narrativo, entre outros asuntos.
Vidal Villaverde, Manuel, “A revolución feminista foi pacífica e, ademais tivo un
grande éxito”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Conversas contemporáneas”, 17 xaneiro 2011,
pp. 30-31.
Entrevista á actriz Uxía Blanco na que se fala da posibilidade de levar ao cine novelas
de autores galegos, da situación do galego e das súas lecturas favoritas.
Vidal Villaverde, Manuel, “A nosa cultura ten futuro a pesar de non ser apoiada por
certos grupos sociais”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Conversas contemporáneas”, 24
xaneiro 2011, pp. 30-31.
Reprodúcese unha conversa con Mariña Pérez Rei na que se reflexiona sobre as liñas
temáticas fundamentais da súa escrita e sobre a situación do idioma e da literatura en
Galicia, entre outros asuntos.
Vidal Villaverde, Manuel, “A educación debe amosar que rico é un cando sabe de onde
vén”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Conversas contemporáneas”, 7 febreiro 2011, pp. 3031.
Conversa con Rafael Lema (Camariñas, 1967) na que se reflexiona sobre a situación do
do idioma e da literatura en Galicia, sobre as súas lecturas predilectas e sobre os seus
próximos proxectos.
Vidal Villaverde, Manuel, “Agocharse detrás do bilingüismo é unha disculpa ridícula”,
Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Conversas contemporáneas”, 14 febreiro 2011, pp. 30-31.
Reprodúcese unha entrevista a Diana Varela Puñal na que se declara fondamente
marcada polas lecturas de Pedro Páramo, Cien años de soledad ou O proceso e
deslumbrada pola poesía de Pablo Neruda, Pedro Salinas ou Federico García Lorca.
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Vidal Villaverde, Manuel, “É un cabreo constante explicar mil veces por que elixín o
galego para escribir”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Conversas contemporáneas”, 28
febreiro 2011, pp. 30-31.
Conversa coa escritora Anxos Sumai na que se reflexiona sobre o seu concepto de
novela, sobre a situación do galego na actualidade e sobre os seus próximos proxectos
literarios, entre outros asuntos.
Vidal Villaverde, Manuel, “Hai amor poscoitum e desamor precoitus. Eu descoñezo a
tristura postcoital”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Conversas contemporáneas”, 7 marzo
2011, pp. 30-31.
Entrevista a Inma López Silva na que se fala da situación do galego na actualidade, da
súa concepción do teatro e das lecturas de cabeceira, entre outros asuntos.
Vidal Villaverde, Manuel, “Falar de bilingüismo ‘restitutivo’ é deixar que o español
siga a ser dominante”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Conversas contemporáneas”, 14 marzo
2011, pp. 30-31.
Entrevista a Pilar Pallarés na que se reflexiona sobre a situación da lingua e da literatura
galegas, das súas lecturas predilectas e dos seus próximos proxectos literarios, entre
outros asuntos.
Vidal Villaverde, Manuel, “Se tivese que definir o tempo con palabras diría: o tempo é
oportunidade”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Conversas contemporáneas”, 21 marzo 2011,
pp. 30-31.
Xulia Alonso conversa sobre a súa última publicación, Futuro imperfecto (2010) e sobre
os seus autores de cabeceira, entre os que se atopan Gabriel García Márquez, Xosé
Neira Vilas ou Álvaro Cunqueiro, ademais de Lois Pereiro, Ana Romaní e Federico
García Lorca ou Cela.
Vidal Villaverde, Manuel, “A democracia esta, como a maioría delas, é comenencia
dos que manexan o cotarro”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Conversas contemporáneas”, 28
marzo 2011, pp. 30-31.
Conversa con Xabier Quiroga sobre a situación actual da lingua galega, as liñas
temáticas presentes na súa produción narrativa e os seus próximos proxectos.
Vidal Villaverde, Manuel, “A discriminación positiva para o idioma galego é
imprescindible”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Conversas contemporáneas”, 11 abril 2011,
pp. 30-31.

815

Reprodúcese unha entrevista a Tucho Calvo na que se fala do seu primeiro contacto coa
lingua e a cultura galegas e se reflexiona sobre a literatura actual e sobre as súas lecturas
favoritas.
Vidal Villaverde, Manuel, “Chaman harmónico ou restitutivo a un feito creado para
relegar o galego”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Conversas contemporáneas”, 11 abril 2011,
pp. 28-29.
Conversa con Antía Otero (A Estrada, 1982) na que se reflexiona sobre a súa obra
poética e as súas liñas temáticas fundamentais e sobre a situación do teatro en Galicia,
entre outros asuntos.
Vidal Villaverde, Manuel, “Temos magníficos creadores, pero falta quen os visualice”,
Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Conversas contemporáneas”, 18 abril 2011, pp. 30-31.
Conversa con Mercedes Queixas Zas na que se reflexiona sobre a situación do galego na
actualidade. Tamén se comenta a necesidade dun estudo profundo da literatura galega e
se fala dos seus próximos proxectos literarios.
Vidal Villaverde, Manuel, “Galiza é un universo maior: Soamentes se perden as loitas
que se abandoan”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Conversas contemporáneas”, 9 maio 2011,
pp. 30-31.
Entrevista coa profesora, actriz e directora de teatro, Olga Patiño Nogueira na que se
fala da situación do galego, da súa concepción da poesía e os seus próximos proxectos
literarios.
Vidal Villaverde, Manuel, “Non só a democracia é un espellismo: tamén o é a propia
realidade”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Conversas contemporáneas”, 23 maio 2011, pp.
30-31.
Conversa co escritor e editor Carlos Freire Cordeiro (Moaña, 1970) sobre as dificultades
da edición en Galicia, o labor de Rinoceronte Editora e a situación da literatura galega
na actualidade.
Vidal Villaverde, Manuel, “A actitude contra o galego é tan humillante como a de
pegar sorrindo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Conversas contemporáneas”, 30 maio 2011,
pp. 30-31.
Reprodúcese unha entrevista á escritora Emma Pedreira (A Coruña, 1978) na que se fala
da súa concepción da poesía, dos xéneros literarios nos que se sente máis cómoda para
escribir e das súas lecturas de cabeceira, entre outros asuntos.
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Vidal Villaverde, Manuel, “Querer falar unha lingua de poder é moi diferente a ser
políglota”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Conversas contemporáneas”, 20 xuño 2011, pp.
30-31.
Conversa con María Reimóndez na que se fala do seu labor como escritora e tradutora e
das súas lecturas de cabeceira, entre outros asuntos.
Villar, Carmen, “La locura es la enfermedad social de nuestro tiempo”, Faro de Vigo,
17 marzo 2011, contracuberta.
Entrevístase ao escritor e xornalista italiano Sandro Veronessi (Florencia, 1959), que
vén de obter o premio Novela Europea Casino de Santiago por Caos Calmo (2010).
Analízase esta obra e reflexiónase sobre a linguaxe literaria, entre outros asuntos.
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V.8. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: NOTAS,
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS
A. A., “Compendio poético de la obra de Xosé Lois García”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 15 outubro 2011, p. 48.
Anúnciase a presentación en Monforte dun compendio da obra poética de Xosé Lois
García que recolle os seus vinte e dous poemarios escritos entre 1972 e 2009 (2011).
A. B., “Freixanes recomienda a Cunqueiro como lectura veraniega en un acto literario
organizado por Nós”, Diario de Arousa, “Sanxenxo”, 11 agosto 2011, p. 17.
Fálase do acto celebrado na Librería Nós con motivo do centenario do nacemento de
Cunqueiro e no que participou, entre outros, Víctor Freixanes.
Abeledo Cortizas, Pedro, “Que dura é a vida dun xornalista”, La Voz de Galicia, “Al
sol”, “Relatos de verán”, “Los relatos de los lectores”, 17 agosto 2011, p. 33.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Pedro Abeledo Cortizas, intitulado
“Que dura é a vida dun xornalista”.
Abeleira, Xoán, “Tonantzin”, La Opinión, “Asieu”, 31 xaneiro 2011, p. 12.
Acóllese un poema de Xoán Abeleira de 1963 intitulado “Tonantzin”. Sinálase que está
dedicado aos seus compañeiros de Fuso Negro.
Abeleira, Xoán, “Dous poemas sobre a soidade”, La Opinión, “Opinión”, “Asieu”, 14
febreiro 2011, p. 12.
Reprodúcense dous poemas, a tradución dun de Rainer Maria Rilke por parte do
articulista (“Soidade”) e un da súa autoría (“A terra da semente”).
Abeleira, Xoán, “Tres poemas de Ungaretti”, La Opinión, “Opinión”, “Asieu”, 18 abril
2011, p. 12.
Acóllese a tradución por parte do articulista de tres poemas de Giuseppe Ungaretti
(“Acougo”, “Silencio en Liguria”, “Mañá”), dos que se sinala que nunca foran
verquidos ao galego e que pertencen a tres épocas e tres obras distintas.
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Abeleira, Xoán, “Dous poemas de pan de ánimas”, La Opinión, “Opinión”, “Asieu”, 2
maio 2011, p. 14.
Reprodúcense dúas composicións (“Fitos, periferia”, “El Berrueco”) que se insiren no
poemario Pan de ánimas (1963), de Xoán Abeleira.
Abeleira, Xoán, “La bufera infernal”, La Opinión, “Opinión”, “Asieu”, 9 maio 2011, p.
24.
Acóllese un poema inédito de Xoán Abeleira datado en 1963 (“Ó entrar iles a Roda
minguou...”), do que se anuncia que se incluirá na edición bilingüe, corrixida e
aumentada da obra As nosas sombras no Xardín de Serralves (2010).
Abeleira, Xoán, “Ted Hughes: A vida tenta ser a vida”, La Opinión, “Opinión”,
“Asieu”, 27 xuño 2011, p. 13.
Reprodúcese a versión ao galego dun poema de Ted Hugues (“A morte tamén tenta ser
vida...”), realizada polo articulista. Coméntanse certos aspectos formais relacionados
con escollas á hora de efectuar a tradución.
Abeleira, Xoán, “Dous poemas de char”, La Opinión, “Opinión”, “Asieu”, 11 xullo
2011, p. 15.
Acóllese unha versión realizada polo articulista de dous poemas de René Char
(“Fastos”, “Fidelidade”), pertencentes ao poemario Furor e misterio. Coméntase a
ubicación das composicións dentro desta obra, a súa temática e certos aspectos formais
relacionados con eleccións á hora de traducilos.
Abeleira, Xoán, “Dous felinos: Rilke e Hughes”, La Opinión, “Opinión”, “Asieu”, 29
agosto 2011, p. 12.
Reprodúcese a tradución ao galego dun poema pertencente ao libro Novos poemas, de
Rainer Maria Rilke (“A pantera”), e outro que se insire en O azor da chuvia, de Ted
Hughes (“O xaguar”). Coméntase que se achan entre as composicións máis traducidas e
comentadas do século XX e que o segundo se escribiu como resposta ao primeiro.
Aclárase que as versións son obra do articulista.
Abilleira, Xosé, “Foi un autor fundamental na renovación da poesía galega”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Y además”, 2 maio 2011, p. 14.
Achégase unha breve biografía do poeta pontevedrés Luis Amado Carballo no
centenario do seu nacemento.
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Abuín de Tembra, Avelino, “Os Pedróns 2006”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”, n.º 738, “Especial Abuín de Tembra, adaíl do idioma galego”, 10 abril 2011,
p. 40.
Reprodúcese o primeiro artigo de Avelino Abuín de Tembra publicado no Diario de
Arousa, unha reflexión sobre a historia e sentido dos premios Pedrón de Ouro e os
galardoados no 2006, Vicente Araguas e a Aula Castelao de Filosofía.
A. F., “Poetas de la comarca rinden homenaje a Gómez Alfaro”, Atlántico Diario,
“Área metropolitana”, “Baixo Miño”, 28 maio 2011, p. 22.
Anúnciase o festival poético musical previsto no Centro Cultural da Guarda en
lembranza do poeta Xosé Carlos Gómez Alfaro, no que se darán cita poesía, baile e
música tradicional.
A. F., “Piden en Tui un Día das Letras para Faustino Rey”, Atlántico Diario, “Área
Metropolitana”, “Baixo Miño”, 19 novembro 2011, p. 26.
Comenta que o colectivo “Levada Libre” solicitou á Academia Galega que se dedique
un Día das Letras Galegas ao poeta Faustino Rey Romero e di que para reforzar dita
petición o colectivo organizou unha homenaxe ao autor no que se inaugurará un
monumento na súa memoria.
Agís Villaverde, Marcelino, “Donde el mundo se llama Sanxenxo”, El Correo Gallego,
“Opinión”, “Al sur”, 11 xullo 2011, p. 2.
Dáse conta da presentación da obra Sanxenxo na historia. Arte, cultura e tradicións
populares (2011), coordinada por Marcelino Agís Villaverde, na Sede Náutica de Nova
Caixa Galicia, no porto deportivo Juan Carlos I de Sanxenxo.
AGN, “A obra completa de Iglesia Alvariño será recuperada en dous volumes”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 31 xullo 2011, p. 45.
Fálase do acto do quincuaxésimo aniversario da morte de Aquilino Iglesia Alvariño, no
que se anunciou a recuperación da obra poética completa do escritor por parte da Xunta
e Pen Club Galicia.
AGN, “El Gaiás tendrá documentos de Luis Seoane o Granell cedidos por Isaac Díaz
Pardo”, Diario de Pontevedra, “Galicia”, p. 29/ El Progreso, “Galicia”, p. 20, 19 agosto
2011.
Anúnciase o peche dos trámites administrativos que permiten levar á Cidade da Cultura
o legado bibliográfico e documental de Isaac Díaz Pardo. Indícase que, entre o material,
se atopan documentos de Camilo Díaz Baliño, Luís Seoane ou Eugenio Granell.
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AGN, “Rianxo recorda a Castelao cunha mostra ao cumprirse 125 anos do seu
nacemento”, El Progreso, “Galicia”, 26 outubro 2011, p. 23.
Explica que o CEIP Alfonso Daniel Rodríguez Castelao de Rianxo acolle unha
exposición que trata de achegar a vida e a obra do escritor aos alumnos do centro, coa
finalidade de lembrar ao autor na súa cidade natal polo cento vinte e cinco aniversario
do seu nacemento.
AGN, “Os centros educativos preparan con carteis o Día das Letras Galegas 2012”, El
Progreso, “Galicia”, 9 novembro 2011, p. 22.
Comenta que a Secretaría Xeral de Política Lingüística convocou un concurso de carteis
coa finalidade de escoller as mellores exposicións sobre a obra, a época e a lingua de
Valentín Paz Andrade.
AGN, “As exposicións de escritores seguen o seu percorrido por concellos da Coruña e
Ourense”, El Progreso, “Galicia”, 18 novembro 2011, p. 29.
Destaca o proxecto iniciado pola Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección
Xeral do Libro co que se pretende difundir a vida e obra de autores galegos recoñecidos
como son Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e Xosé Neira Vilas polos principais
centros educativos de Galicia.
A. I. S., “El Ateneo empieza el año recordando a Herminio Barreiro”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 11 xaneiro 2011, p. 26.
Dáse conta dunha conferencia sobre Herminio Barreiro realizada como homenaxe tralo
seu pasamento.
A. I. S., “Iván Prieto convierte con ‘Fashion Victim’ la Zona C en un escenario teatral
con curiosos personajes”, El Correo Gallego, “Santiago”, 5 xullo 2011, p. 25.
Anúnciase a inauguración na Zona C, en Bonaval (Santiago de Compostela), da
intervención artística de Iván Prieto titulada “Fashion Victim”.
A. I. S., “Xosé Carlos Caneiro llenó de ‘Poemas de amor’ la plaza de la CdC”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 15 xullo 2011, p. 23.
Fálase da programación do ciclo “Atardecer no Gaiás”, na Cidade da Cultura, que
inauguraron o escritor Xosé Carlos Caneiro, o guitarrista Xosé Manuel Salgado e o
cantautor Emilio Rúa cunha actuación.

821

A. I. S., “A Rocha Forte recuerda a Cunqueiro a través de la obra de Mª Jesús
Reboredo”, El Correo Gallego, “Santiago”, 4 decembro 2011, p. 30.
Comenta que a Asociación Cultural Rocha Forte rendiu homenaxe á figura de Álvaro
Cunqueiro no ano dedicado ao escritor a través da exposición de dez pinturas de María
Jesús Reboredo.
A. L., “El colectivo de poetas de la Ribeira Sacra rinde homenaje al pintor fallecido
Manuel Zapata”, El Progreso, “Ribeira Sacra”, 9 novembro 2011, p. 17.
Da conta das diferentes actividades que se realizarán dentro da oitava edición do
encontró Poesía e Viño, organizado polo colectivo de poetas da Ribeira Sacra, coa
finalidade de realizar un homenaxe ao pintor falecido, Manuel Zapata.
Albarenga, C., “El escritor y poeta Eliseo Alonso continúa vivo en el recuerdo de ‘sus’
pescadores”, Faro de Vigo, “Baixo Miño/Louriña”, “Especial”, 29 outubro 2011, p. 1.
Comenta que o festival de cine galego portugués “Filminho” homenaxea este ano a
figura do escritor Eliseo Alonso a través de dúas actividades principais: unha sesión de
lectura de poesía e unha exposición fotográfica titulada “O Pai Miño. As miradas sobre
o río de Eliseo Alonso”.
Alberto, Rosa, “A trampa”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 3 xaneiro 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición poética “A trampa”, de Rosa Alberto.
Aleixandre, Marilar, “Touriñán’ de ‘Desmentindo a primavera”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, 30 maio 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición “Touriñán”, pertencente ao poemario
Desmentindo a primavera (2003), de Marilar Aleixandre (1947).
Aleixandre, Marilar, “De ‘Desmentindo a primavera”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 27
xuño 2011, p. 24.
Nesta sección fixa acóllese a composición “encomenda...”, que se insire no poemario
Desmentindo a primavera (2003), de Marilar Aleixandre (1947).
Alonso, Carmen, “Munich escoita falar galego”, El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º
694, “Crónica”, 16 outubro 2011, p. 32.
Comenta que no Instituto Cervantes de Munich ten lugar a celebración dunhas xornadas
de literatura galega na que participan Yolanda Castaño, coa proposta vangardista
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“Tender a man” e María Reimóndez que participará nun encontro literario no peche das
xornadas.
Alonso, Xurxo, “De ‘Cidades de area”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 14 febreiro 2011, p.
32.
Reprodúcese a composición poética “Calcinadas as horas da mañá” que se insire no
poemario Cidades de area (2005), de Xurxo Alonso (1956).
Alonso Montero, Xesús, “Textos galegos en 42 idiomas”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 416, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 28 maio 2011, p. 15.
Comenta que o libro Urbi et orbi. Dende o galego para o mundo (2011), de Salvador
Castro, Henrique Harguindey, Xosé Martínez e Ramón Rocamonde, recolle textos de
trinta e cinco escritores galegos traducidos a corenta e dúas linguas e asegura que ten
constancia de máis textos traducidos a outras linguas e xiras da que se recollen neste
volume.
Alonso Montero, Xesús, “Américo Castro e o Códice Calixtino”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 423, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 16 xullo 2011, p. 5.
Fálase de Miragres de Santiago, a versión en romance galego de parte do Codex
Calixtinus e laméntase que Américo Castro non consultara a súa “rigorosa edición” para
a elaboración do seu libro España en su historia (1948).
Alonso Montero, Xesús, “Xornadas poéticas no Ribeiro”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 432, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 17 setembro 2011, p. 15.
Fala das diferentes actividades das xornadas poéticas que tiveron lugar en Ribadavia.
Indícase que o encargado da súa inauguración foi Luís González Tosar e que Ramón
Caride Ogando e Xosé Lois García falaron sobre os poetas do Ribeiro.
Alonso Montero, Xesús, “1912: ¿ano, tamén, de Leiras Pulpeiro?”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 439, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 5 novembro 2011, p. 13.
Fai un repaso pola traxectoria vital, laboral e literaria de Manuel Leiras Pulpeiro,
destacando o seu “humanismo” e o seu labor como autor de composicións civís, sátiras
e cantigas populares.
Alonso Montero, Xesús, “Os versos de Homero na fala de Sela”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 442, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 26 novembro 2011, p. 11.
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Comenta que na aldea de Sela terá lugar unha homenaxe a Evaristo González Fernández
e destaca a tradución ao galego feita por el dos poemas de Homero, a Ilíada (1990) e a
Odisea (1992).
Alonso Montero, Xesús, “Pastor Díaz e Enríque Díez–Canedo”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 444, “A outra mirada”, “Vagalume”, 10 decembro 2011, p. 11.
Coméntase o traballo que o crítico literario Enrique Díez–Canedo lle dedicou á figura
de Nicomedes Pastor Díaz, recollido na obra Desde el exilio. Artículos y reseñas
críticas (1939-1944) (1944). Indícase que se fala da obra do poeta, prestándolle especial
atención a A alborada.
Alvarellos, Henrique, “Ciencia sen cultura...”, Galicia Hoxe, “A contra”, “Crónica da
semana invisible”, 14 xuño 2011, contracuberta.
Reflexiónase sobre a escolla de Valentín Paz-Andrade como homenaxeado no Día das
Letras Galegas 2012.
Álvarez, María, “Poesiagalega.org, un referente para os estudos literarios”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 12 febreiro 2011, p. 44.
Refírese á presentación da páxina en liña Poesiagalega.org, que, baixo a coordinación
de Arturo Casas, recollerá textos de e sobre poesía galega contemporánea.
Álvarez, Mario, “A revisión necesaria de Uxío Novoneyra”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 18 febreiro 2011, p. 48.
Descríbese brevemente o programa do congreso sobre Uxío Novoneyra, organizado
pola Real Academia Galega, e recóllense extractos da intervención de Pilar García
Negro sobre a obra do poeta.
Álvarez, Mario, “Hondo pesar por la muerte en A Coruña de Cristina Amenedo”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 20 agosto 2011, p. 41.
Fálase do falecemento da escritora Cristina Amenedo. Ofrécese un percorrido pola súa
vida e pola súa produción literaria, de entre as que se cita Silvo de vento mareiro (1985).
Álvarez, Mario, “O legado de Ramón Piñeiro a prol da lingua segue vivo”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 27 agosto 2011, p. 42.
Fálase da figura de Ramón Piñeiro con motivo do seu vixésimo primeiro cabodano
indicándose os proxectos que levou a cabo e a súa relación coa lingua.
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Álvarez Blázquez, Xosé María, “De ‘Canle segredo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 12
xaneiro 2011, p. 32.
Insírese nesta sección fixa o poema intitulado “A cometa”, pertencente ao poemario
Canle segredo (1976), de Xosé María Álvarez Blázquez (1915-1985).
Álvarez Blázquez, Xosé María, “De ‘Canle segredo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 5 xuño
2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición “Pesadelo”, que se insire no poemario
Canle segredo (1976), de Xosé María Álvarez Blázquez (1915-1985).
Álvarez Cáccamo, Xosé María, “De ‘Vento de sal”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 9 xuño
2011, p. 32.
Nesta sección fixa insírese a composición “Non quero esquecer nunca...”, pertencente
ao poemario Vento de sal (2008), de Xosé María Álvarez Cáccamo (1950).
Álvarez Reza, Gumersindo, “Dúas sen tres”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de
verán”, “Los relatos de los lectores”, 31 agosto 2011, p. 31.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Gumersindo Álvarez Reza (56 anos),
intitulado “Dúas sen tres”.
Alves, Amada, “El Obradoiro puede, la afición también”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Patio de vecinos”, 3 febreiro 2011, contracuberta.
Menciónase a presentación do libro Unha tempada no paraíso (2010), de Claudio
Rodríguez Fer.
Alves, Amada, “La voz poética de Rosalía resonó en Bonaval”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Patio de vecinos”, 25 febreiro 2011, contracuberta.
Dáse conta da homenaxe a Rosalía de Castro celebrada no Panteón de Galegos Ilustres
por parte da AELG (Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega).
Alves, Amada, “Libros con alma e iniciativas con razón”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Patio de vecinos”, 24 marzo 2011, contracuberta.
Coméntase a presentación do libro Nas verbas enxebres, á retesía encerellado, de
Tomás Antón Pereiras, editado por Galaxia.
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Alves, Amada, “Patrullas culinarias, militares y poéticas”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Patio de vecinos”, 26 maio 2011, contracuberta.
Infórmase da celebración do cento vinte aniversario da translación dos restos de Rosalía
de Castro ao Panteón de Galegos Ilustres. Coméntase que a Fundación Rosalía de
Castro organizou un recital.
Alves, Amada, “Las aulas divertidas son para el verano”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Patio de vecinos”, 29 xuño 2011, contracuberta.
Fálase da ruta literaria polo casco histórico que organiza a Asociación de Escritores en
Lingua Galega e guiada pola escritora Marilar Aleixandre.
Álvez, Pepe, “Lugo lembrou a Rosalía de Castro con música e cunha lectura da súa
obra”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 25 febreiro 2011, p. 76.
Coméntase que varios centros de ensino público de primaria e secundaria de Lugo
participaron nunha lectura de textos de Rosalía de Castro organizada pola Asociación de
Escritoras e Escritores en Lingua Galega.
A. M., “Retrato do emigrante retornado”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 29 xaneiro
2011, p. 38.
Coméntase o argumento da obra Azos de Esguello (2010), de Euloxio R. Ruibal con
motivo dunha nova edición na editorial Toxosoutos.
A. M., “Achegarte estreará ‘A casa da luz’, a fita baseada na obra de Xabier P.
Docampo”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 26 marzo 2011, p. 36.
Infórmase da estrea do filme A casa da luz, baseado na novela homónima de Xabier P.
Docampo, dirixido por Carlos Amil e producido por Vimbio. Preséntase tamén aquí
parte do programa de Achegarte.
A. M., “O Achegarte enche o Palexco coruñés de cultura co obxectivo de consolidarse”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 3 abril 2011, p. 40.
Coméntase a segunda edición do Achegarte, “escaparate da cultura” do país, con
presentacións de diversas obras literarias.
Ameixeiras, Diego, “Coitelos”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 1”, 1 agosto 2011, p. 34.
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Reprodúcese o primeiro capítulo da “Novela por entregas” Historias de Oregón, de
Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La Voz de Galicia ao longo do mes de
agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a cor.
Ameixeiras, Diego, “Adición”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 2”, 2 agosto 2011, p. 32.
Reprodúcese un resumo do xa publicado e o segundo capítulo da “Novela por entregas”
Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La Voz de
Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a cor.
Ameixeiras, Diego, “Diñeiro”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 3”, 3 agosto 2011, p. 30.
Logo dun resumo do xa publicado, reprodúcese o terceiro capítulo da “Novela por
entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
Ameixeiras, Diego, “Expediente”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 4”, 4 agosto 2011, p. 32.
Logo dun resumo do xa publicado, reprodúcese o cuarto capítulo da “Novela por
entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
Ameixeiras, Diego, “Cero positivo”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 5”, 5 agosto 2011, p. 32.
Logo dun resumo do xa publicado, reprodúcese o quinto capítulo da “Novela por
entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
Ameixeiras, Diego, “Hipermetropía”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 6”, 6 agosto 2011, p. 33.
Logo dun resumo do xa publicado, reprodúcese o sexto capítulo da “Novela por
entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
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Ameixeiras, Diego, “Autobús”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 7”, 7 agosto 2011, p. 37.
Ademais dun resumo do xa publicado, reprodúcese o sétimo capítulo da “Novela por
entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
Ameixeiras, Diego, “Kawasaki Ninja 250R”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de
verán”, “Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 8”, 8 agosto 2011, p. 34.
Logo dun resumo do xa publicado, reprodúcese o oitavo capítulo da “Novela por
entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
Ameixeiras, Diego, “Cea para dous”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 9”, 9 agosto 2011, p. 30.
Ademais dun resumo do xa publicado, reprodúcese o noveno capítulo da “Novela por
entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
Ameixeiras, Diego, “Odio”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 10”, 10 agosto 2011, p. 30.
Ademais dun resumo do xa publicado, reprodúcese o décimo capítulo da “Novela por
entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
Ameixeiras, Diego, “Banco mundial”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 11”, 11 agosto 2011, p. 32.
Logo dun resumo do xa publicado, reprodúcese o undécimo capítulo once da “Novela
por entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
Ameixeiras, Diego, “Problema”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 12”, 12 agosto 2011, p. 32.
Reprodúcese un resumo do xa publicado e o duodécimo capítulo da “Novela por
entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
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Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
Ameixeiras, Diego, “Pedra”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 13”, 13 agosto 2011, p. 30.
Reprodúcese un resumo do xa publicado e o décimo terceiro capítulo da “Novela por
entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras (1976), publicada nesta sección de
La Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de
Abraldes a cor.
Ameixeiras, Diego, “Calor”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 14”, 14 agosto 2011, p. 37.
Ademais dun resumo do xa publicado, reprodúcese o décimo cuarto capítulo da “Novela
por entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
Ameixeiras, Diego, “Thelma e Louise”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de
verán”, “Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 15”, 15 agosto 2011, p.
34.
Reprodúcese un resumo do xa publicado e o décimo quinto capítulo da “Novela por
entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras , publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
Ameixeiras, Diego, “Penitencia”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 16”, 16 agosto 2011, p. 32.
Ademais dun resumo do xa publicado, reprodúcese o décimo sexto capítulo da “Novela
por entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
Ameixeiras, Diego, “Informativo”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 17”, 17 agosto 2011, p. 32.
Reprodúcese un resumo do xa publicado e o décimo sétimo capítulo da “Novela por
entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
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Ameixeiras, Diego, “Queimadura”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 18”, 18 agosto 2011, p. 30.
Logo dun resumo do xa publicado, reprodúcese o décimo oitavo capítulo da “Novela
por entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
Ameixeiras, Diego, “Alfombra”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 19”, 19 agosto 2011, p. 31.
Reprodúcese un resumo do xa publicado e o décimo noveno capítulo da “Novela por
entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
Ameixeiras, Diego, “Ilocalizable”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 20”, 20 agosto 2011, p. 38.
Ademais dun resumo do xa publicado, reprodúcese o vixésimo capítulo da “Novela por
entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
Ameixeiras, Diego, “Nada”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 21”, 21 agosto 2011, p. 37.
Reprodúcese un resumo do xa publicado e o vixésimo primeiro capítulo da “Novela por
entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
Ameixeiras, Diego, “Tempo récord”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 22”, 22 agosto 2011, p. 34.
Ademais dun resumo do xa publicado, reprodúcese o vixésimo segundo capítulo da
“Novela por entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta
sección de La Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración
de Abraldes a cor.
Ameixeiras, Diego, “Queremos tanto a Geena Davis”, La Voz de Galicia, “Al sol”,
“Relatos de verán”, “Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 23”, 23
agosto 2011, p. 30.
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Reprodúcese un resumo do xa publicado e o vixésimo terceiro capítulo da “Novela por
entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
Ameixeiras, Diego, “Cordas”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 24”, 24 agosto 2011, p. 32.
Logo dun resumo do xa publicado, reprodúcese o vixésimo cuarto capítulo da “Novela
por entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
Ameixeiras, Diego, “Usos múltiples”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 25”, 25 agosto 2011, p. 30.
Ademais dun resumo do xa publicado, reprodúcese o vixésimo quinto capítulo da
“Novela por entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta
sección de La Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración
de Abraldes a cor.
Ameixeiras, Diego, “Posición inicial”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 26”, 26 agosto 2011, p. 32.
Reprodúcese un resumo do xa publicado e o vixésimo sexto capítulo da “Novela por
entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
Ameixeiras, Diego, “Cemiterio”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 27”, 27 agosto 2011, p. 37.
Ademais dun resumo do xa publicado, reprodúcese o vixésimo sétimo capítulo da
“Novela por entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta
sección de La Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración
de Abraldes a cor.
Ameixeiras, Diego, “Formal e respectable”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de
verán”, “Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 28”, 28 agosto 2011, p.
32.
Reprodúcese un resumo do xa publicado e o vixésimo oitavo capítulo da “Novela por
entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
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Ameixeiras, Diego, “Plató”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”, “Novela
por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 29”, 29 agosto 2011, p. 30.
Logo dun resumo, reprodúcese o vixésimo noveno capítulo da “Novela por entregas”
Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La Voz de
Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a cor.
Ameixeiras, Diego, “Confesión”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 30”, 30 agosto 2011, p. 30.
Reprodúcese un resumo do xa publicado e o trixésimo capítulo da “Novela por
entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta sección de La
Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración de Abraldes a
cor.
Ameixeiras, Diego, “Dual-Drix Max”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Novela por entregas. Historias de Oregón”, “Capítulo 31”, 31 agosto 2011, p. 30.
Ademais dun resumo do xa publicado, reprodúcese o trixésimo primeiro capítulo da
“Novela por entregas” Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, publicada nesta
sección de La Voz de Galicia ao longo do mes de agosto. Acompáñase dunha ilustración
de Abraldes a cor.
Angueira, M., “El Concello conmemora el Día das Letras Galegas con la presentación
de la novela ‘O segredo de Catoira”, Diario de Arousa, “Ulla-Umia”, “Catoira”, 8 maio
2011, p. 18.
Anúnciase a presentación desta novela na que Estro Montaña relata a estancia en
Catoira do arqueólogo Eric “El Dinamarqués”.
Angueira, M., “Un pirata moderno busca ‘O tesouro de Catoira”, Diario de Arousa,
“Ulla-Umia”, 18 maio 2011, p. 22.
Fálase da presentación d’O tesouro de Catoira (2011), novela epistolar escrita por Estro
Montaña, alias de Xosé Montaña. Indícase que a obra relata as vivencias do “pirata
moderno”, Eric o Dinamarqués, en Catoira na busca dun tesouro.
A. R., “O ciclo literario do Gaiás ‘Galicia, ceo das letras’ custa 130.000 euros”, Xornal
de Galicia, “Cultura”, 19 xaneiro 2011, p. 38.
Descríbese o ciclo literario “Galicia, Ceo das Letras”, celebrado na Cidade da Cultura e,
máis particularmente, as dúas primeiras sesións dedicadas a Rosalía de Castro e a
Manuel Antonio.
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A. R., “O PEN critica a escolla de autores no ciclo ‘Ceo das Letras’ do Gaiás”, Xornal
de Galicia, “Cultura”, 20 xaneiro 2011, p. 37.
Recóllense as críticas do PEN Club de Galicia e da Asociación de Escritoras e
Escritores en Lingua Galega ao ciclo literario “Galicia, Ceo das Letras” da Cidade da
Cultura pola inclusión de autores galegos de expresión castelá.
A. R., “A Fundación Castelao considera ‘un insulto’ o ciclo literario do Gaiás”, Xornal
de Galicia, “Cultura”, 21 xaneiro 2011, p. 36.
Recóllense as críticas do presidente da Fundación Castelao, Avelino Pousa Antelo, ante
o feito de que non se lle dedique a este autor ningunha sesión do ciclo “Galicia, Ceo das
Letras”.
A. R., “Galiza Cultura homenaxeará en varias cidades galegas a Castelao”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 25 xaneiro 2011, p. 39.
Refírense as homenaxes realizadas en diversos lugares de Galicia a Alfonso Daniel
Rodríguez Castelao con motivo do cento vinte e cinco aniversario do seu nacemento.
A. R., “A AELG acusa a Xunta de ‘destruír’ a cultura do país”, Xornal de Galicia,
“Cultura”, 25 febreiro 2011, p. 37.
Recóllense as críticas do presidente da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua
Galega á Xunta polos recortes nas subvencións ás actividades culturais e propón a
institucionalización nas escolas do día vinte e catro de febreiro como Día de Rosalía.
A. R., “Iria Fernández Crespo debuta na poesía con Espiral Maior”, Xornal de Galicia,
“Cultura”, 19 abril 2011, p. 38.
Recóllese a presentación en Santiago de Compostela de Flores da Galvana (Espiral
Maior, 2010), primeiro libro de Iria Fernández Crespo.
A. R., “A lenda negra e o silencio da obra ‘As actas escuras”, Xornal de Galicia,
“Cultura”, 29 maio 2011, p. 43.
Revísanse os atrancos e contratempos de dúas das obras escritas polo dramaturgo
Roberto Vidal Bolaño, As actas escuras (2005) e Doentes (1998), polas presións da
Igrexa, a escasa distribución etc.
A. R., “Un novo blog gratuíto centraliza a descarga de libros sobre o galego”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 5 xuño 2011, p. 41.
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Anúnciase a chegada de Galegobook, blogue con libros electrónicos sobre a lingua
galega, útil para uso común e investigador. Incorporará tamén artigos xornalísticos,
índices temáticos, documentos históricos e reflexións sociolingüísticas.
A. R., “Antón Dobao: ‘Hai máis obras de Cunqueiro á espera da adaptación”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 17 xuño 2011, p. 36.
Recóllense comentarios da presentación do filme Sinbad, versión cinematográfica de Si
o vello Sinbad volvese ás illas (1961), de Álvaro Cunqueiro, dirixida e guionizada por
Antón Dobao.
A. R., “Iolanda Zúñiga abrirá unha feira de Vigo cun 20% menos de fondos”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 30 xuño 2011, p. 35.
Infórmase das actividades que terán lugar dentro da XXXVII Feira do Libro de Vigo,
entre as que están a presentación de numerosos volumes como Futuro imperfecto
(2010), de Xulia Alonso, Non hai noite tan longa (2011), de Agustín Fernández Paz, Un
dedo manchado de tinta (2011), de Manuel Portas , Indignádevos! (2011), de S. Hessel,
Ártico 2.0 (2011) de Xavier Queipo, Lois Pereiro. Náufrago do Paraíso (2011), de
Marcos Calveiro e Lois Pereiro. Vida e obra (2011), de Iago Martínez.
A. R., “Francisco López di que a Igrexa é a ‘responsábel’ de custodiar o seu
patrimonio”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 14 xullo 2011, p. 37.
Infórmase da exposición itinerante sobre Alfonso Daniel Rodríguez Castelao que acolle
a Biblioteca Ánxel Casal con motivo do cento vinte e cinco aniversario do nacemento
do escritor.
A. R., “A literatura do país entra no dá a día da Rede Galega de Quioscos”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 15 xullo 2011, p. 37.
Fálase da presentación do proxecto “Lonxa de Letras” levado a cabo pola Rede Galega
de Quioscos. Explícase que o obxectivo é visibilizar a creación dos escritores galegos
creando “un espazo de contacto diario e físico co público”.
Araguas, Vicente, “De ‘Xuvia revisitada”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 11 maio 2011, p.
32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición “Rosalía Álvarez Castelo levántase do
leito derradeiro para tocar ao piano o fado ‘María Victoria’ (1925)”, pertencente ao
poemario Xuvia revisitada (2008), de Vicente Araguas.
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Araguas, Vicente, “Este certo esquezo”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
757, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 28/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 686, “Libros”,
p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 686, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 21
agosto 2011.
Fálase da saída do prelo en 2010 de Pequenos encontros, as marcas deixadas, que
recolle a obra poética en galego de Farruco Sesto, publicada dende 1967 até 1995.
Araguas, Vicente, “Panteras dos colhões”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 27
novembro 2011, p. 51.
Comenta que acompañou a Xavier Alcalá á presentación en Madrid do seu libro Fábula,
editado en español trinta anos despois da súa publicación en galego. Explica tamén, que
en dita obra o autor fai da narración un “axeitado relato da transición en Galicia”.
Area, Ramón e Gustavo Peaguda, “Aquí chega o sol”, Xornal de Galicia, “Opinión”, 2
agosto 2011, p. 4.
Sección que acolle os relatos inéditos que durante o mes de agosto ofreceu Xornal de
Galicia. Neste caso reprodúcese o realizado por Ramón Area e Gustavo Peaguda,
intitulado “Aquí chega o sol”.
A. R., E. O. e F. F., “El talento de un personaje sin igual”, La Opinión, “Especial.
Álvaro Cunqueiro”, 27 novembro 2011, pp. 26-27.
Recollénse as verbas de amigos, compañeiros de profesión e estudosos da traxectoria
literaria e vital de Álvaro Cunqueiro, co motivo dunha homenaxe polo centenario do seu
nacemento. Sinálase que todos poñen de manifesto a necesidade de recuperar máis a súa
figura.
Arnáiz, Ángel, “La familia Barbagelata, pioneros de la exhibición cinematográfica en
Galicia”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 14 xullo 2011, p. 41.
Fálase da familia italiana Barbagelata e da súa relación con Galicia, indicándose que
foron os propietarios do primeiro cine estábel en Monforte. Menciónase que Eduardo
Bargatela aparece recreado literariamente en Ilustrísima (1980), de Carlos Casares.
Arribas, Alicia G., “Cuerda rueda en Carnota una historia de narcos basada en un libro
de Rivas”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 16 setembro 2011, p. 63.
Explica que José Luis Cuerda se atopa en Galicia grabando unha película baseada na
obra de Manuel Rivas Todo é silencio (2010). Sinálase que o autor é tamén guionista da
versión cinematográfica. Conta que a obra versa sobre a historia de tres personaxes nun
pobo sumido no mundo do narcotráfico.
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Arribas, Alicia G., “Cuerda: ‘Nunca me he encontrado con personajes que tengan más
facetas”, Faro de Vigo, “TV/Espectáculos”, p. 67/ La Opinión, “Cultura”, p. 54, 16
setembro 2011.
Comenta que o director José Luis Cuerda roda en Carnota un filme baseado na novela
de Manuel Rivas Todo é silencio (2010). Recóllense as verbas do director quen comenta
que a obra conta unha historia de amor “durito”, ao tempo que se retratan as dificultades
dun pobo sumido no mundo do narcotráfico.
Baena, Ana, “Teatro, música e poesía na primeira homenaxe a Cunqueiro”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 27 febreiro 2011, p. 16.
Dáse conta dun acto de homenaxe a Álvaro Cunqueiro, no que se estreou a súa obra
teatral Xan, o bo conspirador (1978), ademais de lérense algúns dos seus poemas. O
acto contou coa presenza de diversas personalidades políticas e culturais.
Baena, Ana, “O presidente da RAG acolleu a proposta de Queizán á Academia”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 4 marzo 2011, p. 18.
Recóllese a proposta que o Consello Municipal da Muller de Vigo realizou a Xosé Luís
Méndez Ferrín para reclamar unha cadeira na Real Academia Galega para a escritora
María Xosé Queizán.
Baena, Ana, “Angueira: ‘Reivindico á Rosalía máis feminista, crítica e
contemporánea”, Atlántico Diario, “Vigo”, 23 marzo 2011, p. 10.
Infórmase da chegada do espectáculo “Rosalía 21” ao campus Vidal Bolaño de Vigo, da
man do poeta Anxo Angueira, que o concibe como unha reivindicación da Rosalía
adiantada ao seu tempo, formada, feminista e crítica.
Baena, Ana, “Laxeiro se descubre como un escritor ‘cuidadoso y seguro”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 19 abril 2011, p. 15.
Infórmase da presentación do volume Laxeiro. Os escritos de Don Ramiro (2011),
editado por Javier Pérez Buján, por parte da Fundación Laxeiro.
Baena, Ana, “A Fundación Penzol dixitalizará uns 1400 documentos este ano”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 17 maio 2011, p. 13.
Infórmase da sinatura dun convenio da Consellería de Cultura coa Fundación Penzol,
que posibilitará orzamentariamente dixitalizar os seus fondos, que pasarán a formar
parte da Biblioteca Dixital de Galicia.
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Baena, A., “La Feira do Libro abre en ‘el año más duro del sector”, Atlántico Diario,
“Verano”, 1 xullo 2011, p. 16.
Fálase da Feria do Libro de Vigo e de como inflúe a crise nas vendas.
Baena, Ana, “É o meu mellor libro, aínda que amargo por ser no final da vida”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 1 outubro 2011, p. 17.
Fálase da presentación do libro de poemas O enigma do segredo (2011), de María do
Carme Kruckenberg, e do poemario que estaba a preparar nese momento, O jazz espido.
Baena, Ana, “O vello Sinbad chega á grande pantalla de man de Antón Dobao”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 26 outubro 2011, p. 12.
Indícase que tivo lugar a preestrea do filme Sinbad no Museo do Mar, co que se lembra
o centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro e os cincuenta anos da publicación da
súa obra Si o vello Sinbad volvese as illas (1961).
Baena, Ana, “Cunqueiro xa está na casa coa chegada da súa exposición”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 26 novembro 2011, p. 13.
Comenta que a Casa Galega da Cultura de Vigo acolle a exposición “No niño novo do
vento. Cen anos con Álvaro Cunqueiro”, comisariada por Víctor V. Freixanes.
Baena, Ana, “Do Cunqueiro xornalista ao poeta, a súa faciana más descoñecida”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 2 decembro 2011, p. 15.
Coméntase o debate organizado polo Consello da Cultura Galega en Vigo para falar
sobre a obra de Álvaro Cunqueiro, no centenario do seu nacemento. Explícase que
Dolores Vilavedra foi a encargada de moderar o debate no que participaron Víctor
Freixanes, Ramón Nicolás e Ramón Villares.
Balboa, José A., “Ensayos poéticos”, Diario de León, “Opinión”, “Con viento fresco”,
10 outubro 2011, p. 8.
Subliña o desinterese de Castela e León e a apatía dos bercianos á hora de honrar a
figura de Antonio Fernández Morales e fronte a iso destaca que dende Galicia se lle
rinda homenaxe no Bierzo dentro da 6.ª Escola Permanente Fermín Penzol, que está
dedicada á súa figura. Tamén destaca a importancia de Morales dentro do Rexurdimento
galego e apunta que Cántigas bercianas “es un canto sublime a las excelencias del
Bierzo” representado por textos en galego de Fernández Morales.
Bautista, Consuelo, “Teresa Moure, la mujer de las palabras”, El País, “Galicia”,
“Gallegos en la escalera”, 3 abril 2011, p. 8.
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Realízase un percorrido pola biografía e obra de Teresa Moure, incidindo na “lingua”, a
“utopía”, a defensa da muller, das minorías ou de Galicia.
Beceiro, M., “Os máis pequenos ilustran as historias do Camiño”, La Voz de Galicia,
“Santiago”, 3 febreiro 2011, p. 2.
Comenta o acto de presentación do volume Os contos do camiño, resultado do proxecto
homónimo que forma parte do programa “Camiño Infantil” do Xacobeo de 2010.
Beceiro, M., “O Ateneo recordou ao Cunqueiro poeta do mar”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Santiago”, 22 febreiro 2011, p. L8.
Dáse conta da homenaxe a Álvaro Cunqueiro celebrada no Ateneo de Santiago na que
Francisco Fernández Rei falou sobre a temática e o léxico mariñeiros na obra deste.
Beceiro, Manuel, “Rivadulla Corcón y Franky Valencia narran la vida de una villa con
sentimientos y sueños como motor”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Santiago”, “Vai por aí”, “Poesía y música Moraime. Pequena vila de mar”, 25 agosto
2011, p. L6.
Fálase do ciclo “Atardecer no Gaiás”, no que participará Xosé Henrique Rivadulla
Corcón y Franky Valencia con Moraime. Pequena vila de mar, un conxunto de relatos
de formato breve.
Beceiro, Manuel, “La poesía de Xosé Lois”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Patio de vecinos”, 12 outubro 2011, contracuberta.
Dáse noticia da presentación na libraría Couceiro da obra completa de Xosé Lois
García, publicada en dous volumes: Por ninguén aloumiñada e No sangue dos bardos
(2011).
Becerra, Marta, “Carnaval sabroso y letras para todos”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 9 febreiro 2011, p. 10.
Recóllese a presentación en Lugo do poemario de Xosé Henrique Rivadulla Corcón,
Los papeles del vagabundo (2010), na que interviron Miguel Anxo Fernán-Vello e
Isidro Novo.
Becerra, Marta, “Arte en todas sus vertientes”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”,,
29 decembro 2011, p. 4.
Entre outras actividades, infórmase de que o colectivo Ágora Cultural vai celebrar o
recital “Poesía no Nadal” no centro social Uxío Novoneyra.
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Becerra, Marta, “Premios y fiesta en la Escola Ramón Falcón”, El Progreso, “Lugo”,
“El despertador”, 28 outubro 2011, p. 13.
Entre as diferentes actividades culturais que se dan a coñecer, destaca a conferencia do
escritor Alberte Suras, “Dezasete letras na brétema (Unha ollada arredor de Manuel
María)”, celebrada no IES Lucus Augusti.
Becerra, Marta, “Arte en todas sus vertientes”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”,
29 decembro 2011, p. 4.
Entre outras actividades anúnciase a presentación deste libro de contos ilustrado por
María Celsa Sánchez e dedicado ao neto de Adela Figueroa.
Besteiro, N., “Novoneyra protagoniza o Congreso que hoxe a RAG inaugura na
Coruña”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 17 febreiro 2011, p. 41.
Dáse conta do programa de conferencias que compoñen o congreso organizado pola
Real Academia Galega sobre a figura de Uxío Novoneyra.
Besteiro, N., “Comeza o congreso da RAG sobre Novoneyra, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
17 febreiro 2011, p. 29.
Anúnciase o congreso organizado pola Real Academia Galega sobre a figura e a obra de
Uxío Novoneyra e descríbense as principais actividades que se desenvolverán nel.
Besteiro, N., “A RAG honra ó Cunqueiro académico en Mondoñedo”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Homenaxe”, 22 abril 2011, p. 28.
Saliéntase a conmemoración organizada pola Real Academia Galega en Mondoñedo
con motivo do centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro.
Besteiro, Nuno, “Homenaxe da RAG, en Mondoñedo, ao Álvaro Cunqueiro
académico”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 22 abril 2011, p. 41.
Coméntase a sesión excepcional organizada pola Real Academia Galega en
Mondoñedo, para conmemorar os cen anos do nacemento de Álvaro Cunqueiro.
Besteiro, Nuno, “Sinbad faise longametraxe no centenario de Cunqueiro”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 17 xuño 2011, p. 48.
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Explícase que no centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro verá a luz a adaptación
da obra Si o vello Sinbad volvese ás Illas (1961), da man de Ficción Producciones e
dirección de Antón Dobao.
Besteiro, Nuno, “A UdC fai doutores honoris causa a Rivas e Rutherford”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 18 outubro 2011, p. 41.
Sinálase que a Mesa do Claustro da Universidade da Coruña decidiu por unanimidade
conceder o grao de Doutor Honoris Causa desta Universidade ao escritor Manuel Rivas
e ao hispanista John Rutherford.
B. L., “Os outsiders virán ao Culturgal”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, 30
novembro 2011, p. 65.
Comenta que dentro da celebración do Culturgal, haberá un espazo denominado
“Faiado”, baseado no diálogo e na creación colectiva, que se sitúa á marxe da industria.
Blanco, Carme, “Lume xeado”, Galicia Hoxe, “Revista das Letras”, n.º 864, 12 maio
2011, p. 5.
Exponse unha reflexión partindo dos conceptos “amor”, “erotismo” e “sexo”, que se
irán desenvolvendo con referencias a outras obras e ramificacións, como a das
concepcións do erotismo: integrada, transgresora e subversiva. Menciónase a Antoloxía
de poesía galega erótica e amatoria, de Xosé Luís Axeitos.
Blanco, Luisa, “A muller na narrativa de Cunqueiro”, Diario de Pontevedra, “Revista”,
n.º 562, “Álbum”, “Perfil”; 3 abril 2011, p. 12.
Revísase a presenza de figuras de muller na obra cunqueiriana. Aténdese ao seu estado
civil, á descrición do seu aspecto (nas que sobresaen trazos galegos) ou ocupacións, sen
esquecer referencias ao erotismo, tabú na época.
Blanco, Ramón, “Volver”, ABC, n.º 32, “Artes&Letras”, “Galicia”, “Flores de papel”,
27 agosto 2011, p. 05.
Coméntase que, nunha tertulia durante unha comida, se falou de Álvaro Cunqueiro e da
súa obra A noite vai como un río (1960).
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 356,
“Libros”, 13 xaneiro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 315, “Letras galegas”, 15
xaneiro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Neste caso selecciónanse
A narrativa galega na fin de século. Unha ollada crítica dende 2010 (2010), de Dolores
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Vilavedra e Estremas (2010), de Ana Romaní. Tamén se mencionan A noite das
cacharelas (2010), de Pepe Carreiro e A viaxe do Ser (2010), de Manuel P. de Lis.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 357,
“Libros”, 20 xaneiro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 316, “Letras galegas”, 22
xaneiro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Neste caso selecciónanse
Conversa ultramarina (2010), de Lois Pereiro e Os leopardos da lúa (2010), de Ramiro
Fonte. Tamén se mencionan Memorias dun neno labrego (2011), de Xosé Neira Vilas e
Un furacán chamado Otilia (2010), de Víctor Raga.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 358,
“Libros”, 27 xaneiro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 317, “Letras en galego”,
29 xaneiro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Neste caso selecciónanse
Domingos de calcetíns brancos (2010), de Manuel Pérez Rúa, As horas rotas (2010), de
Chelo Suárez Muíños e Poesía última de amor e enfermidade 1991-1995 (2010), de
Lois Pereiro.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 359,
“Libros”, 3 febreiro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 318, “Letras en galego”, 5
febreiro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Neste caso selecciónanse
Amor amén (2008), de Iolanda Zúñiga e Flores de Dunsinane (2010), de Manuel
Lourenzo. Tamén se menciona Do A ao Z con... Castelao (2010), de Concha Blanco.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 361,
“Libros”, 17 febreiro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 320, “Letras en galego”,
19 febreiro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Neste caso selecciónanse
A rosa do viño. Cultura do viño en Galicia (2010), de Xavier Castro e Poemas 19811991 (2010), de Lois Pereiro. Tamén se mencionan dúas novelas de 2011: Cara B, de
Ignacio Silva e Fundación Libélula, de Yashmina Shawaki.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 362,
“Libros”, 24 febreiro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 321, “Letras en galego”,
26 febreiro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Neste caso selecciónanse
A pregunta perfecta (O caso Aira-Bolaño) (2010), de Juan Tallón. Tamén se mencionan
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Poderosa 3. Diario dunha rapaza que tiña o mundo na man (2011), de Sérgio Klein e
Marta ante o espello (2011), de Teresa Calo Fontán.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 364,
“Libros”, 10 marzo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 323, “Letras en galego”, 12
marzo 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Neste caso selecciónanse
Confesión de parte (2010), de Xulio López Valcárcel. Tamén se mencionan O bebedor
de rakia (2011), de Xesús Manuel Marcos e As palabras que move o mar (2011), de
Xaime Toxo.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 366,
“Libros”, 24 marzo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 325, “Letras en galego”, 26
marzo 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Neste caso selecciónanse
Páxinas amarelas (2010), de Luciano Rodríguez e Nube de seda na lúa (2009), de Xosé
Luís Vázquez Somoza. Tamén se mencionan obras de 2011: O misterio das badaladas
(2010), de Xabier P. Docampo e Tardes con Margueritte (2009), de Marie-Sabine
Roger.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 367,
“Libros”, 31 marzo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 326, “Letras en galego”, 2
abril 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Neste caso selecciónanse
Pequenos encontros (2010), de Farruco Sesto e o número 188 da revista Grial (2010).
Tamén se mencionan obras de 2011: Lois Pereiro. Náufrago do paraíso. Biografía e
antoloxía (2011), de Marcos Calveiro e Recendos de aire sonoro, de Antonio García
Teijeiro.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 368,
“Libros”, 7 abril 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 327, “Letras en galego”, 9
abril 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Neste caso selecciónanse
A frecha azul do teixo (2010), de Eva Veiga, da que se salienta que se trata de poesía
intimista arredor do tema da morte e que se trata dunha das autoras máis fondas da
literatura galega actual. Tamén se mencionan Náufragos do paradiso (2011), de Lois
Pereiro; A chamada da selva (2011), de Jack London e Cero (2011), de Oriana Méndez.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 370,
“Libros”, 28 abril 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 330, “Letras en galego”, 30
abril 2011, p. 7.
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Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Neste caso selecciónanse
A xente que soña desperta. Recolla de achegas á lingua e literatura galegas de Asturias
(2010), monografía dirixida por Xosé Henrique Costas González. Tamén se mencionan
Dragal II. A metamorfose do dragón (2011), de Elena Gallego Abad; Os fillos do vento.
Contos tradicionais xitanos (2011), unha selección a cargo de Onofre Sabaté e A
palabra exacta. Biografía de Lois Pereiro (2011), de Antón Lopo.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 372,
“Libros”, 12 maio 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 332, “Letras en galego”, 14
maio 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Neste caso selecciónanse
Animal Abismo (2010), de Diana Varela Puñal, da que se salienta que se trata dun
poemario dividido en tres partes (“Limbo”, “Delirio” e “Endimion”) e que supón un
canto á natureza. Tamén se mencionan Cara a unha poética feminista. Homenaxe a
María Xosé Queizán (2011), coordinada por Manuel Forcadela e Camiño Noia; A
sombra dos teus soños (2011), de Anxo A. Rei Ballesteros e Lois Pereiro. Vida e obra
(2011), de Iago Martínez.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 381,
“Libros”, 14 xullo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 341, “Letras en galego”, 14
xullo 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Da tradución de Ramón
Gutiérrez Izquierdo dos Sonetos (2011) de William Shakespeare destácase a
modernidade das súas composicións. Tamén se seleccionan Brasil no centro (2011), de
Xavier Rodríguez Baixeras, e Que lle podo ofrecer a quen me intente? Monográfico
Lois Pereiro (2011), coordinado por Anxo Angueira e Teresa Bermúdez, e Ártico 2.0
(2011), de Xavier Queipo.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 386,
“Libros”, 6 outubro 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Da tradución dos Sonetos de
Shakespeare por Ramón Gutiérrez Izquierdo (2011) destácase a utilidade das notas e
comentarios sobre aspectos terminolóxicos e interpretacións. Tamén se seleccionan C
(2011), de Tom McCarthy e Un baño de gargalladas (2010), de Rosa Llorente.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 388,
“Libros”, 20 outubro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, “Letras en galego”, 29
outubro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. De Laxeiro. Os escritos
de Don Ramiro (2011), editada por Javier Pérez Buján, saliéntase que descobre unha
nova faceta do artista, moi conectada coa súa actividade pictórica. Tamén se seleccionan
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O libro negro (2011), de Orhan Pamuk e Os reloxos preguiceiros de Néboa (2011), de
Xavier Lama.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 394,
“Libros”, 1 decembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 355, “Letras galegas”, 3
decembro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. De balea2 (2011), de
Estevo Creus, saliéntase que se tentou crear un conxunto de poemas aptos para todos os
públicos. Tamén se selecciona Xa me tardan estes magos (2011), de Antón Cortizas,
Antonio García Teijeiro, Gloria Sánchez e Gloria M. Roel.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 396,
“Libros”, 15 decembro 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Neste caso selecciónanse Do
A ao Z. O Camiño de Santiago (2010), de Ana María Fernández e Xoán Babarro; Cita
en Fisterra (2011), de Luís Rei Núñez; Pressing Catch (2010), de Paula Carballeira e
Fantasmas de luz (2011), de Agustín Fernández Paz.
Blanco Torrado, Alfonso, “O Carballo dos soños”, El Progreso, “El retrato”, 14
novembro 2011, contracuberta.
Retrato de Xosé Manuel Carballo homenaxeado este ano no Paseo dos Soños. Subliña a
súa polifacética figura destacando a súa faceta como crego, mago e escritor.
Blas, Ceferino de, “Cuando Cunqueiro y Faro unen sus nombres”, Faro de Vigo, “El
Sábado”, n.º 699, “Centenario de Álvaro Cunqueiro”, 12 marzo 2011, p. 2.
Saliéntanse anécdotas e hábitos do paso de Álvaro Cunqueiro como redactor e director
do xornal Faro de Vigo: conferencias, a axilidade da escrita, a noticia do premio Nadal
en 1968, as polémicas do xornal con certos políticos etc.
Blas, Ceferino de, “A cidade cunqueriana”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 397,
“100 Cunqueiro 100”, 22 decembro 2011, p. III.
Coméntase a importancia da cidade de Vigo e da etapa como director do xornal Faro de
Vigo na traxectoria vital de Álvaro Cunqueiro. Indícase que é nesta época cando o autor
vive un período de esplendor polo papel que desempeña, polo grupo de persoas que o
rodean e polo seu labor creativo.
Boullosa, María, “El PSOE ofrece una fundación para Castelao”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Ciudad”, 4 abril 2011, p. 5.
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Coméntase o acto de presentación dun candidato socialista á alcaldía de Pontevedra, no
que este promete a creación da Fundación Castelao nun edificio da cidade e un centro
de promoción cultural e artística ligado a autores vencellados á cidade.
Boullosa, María, “Cáritas, Fina Casalderrey, Luis Liz, Casa Solla y Lourdes
Domínguez, Pontevedreses 2010”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, 28 maio 2011,
pp. 2-3.
Infórmase da concesión dun dos Premios Pontevedreses 2010 a Fina Casalderrey.
Bouza Brey, Fermín, “Requiem a Cuevillas. No ceminterio de Ourense”, La Región,
“Hemeroteca”, 12 novembro 2011, p. 22.
Acóllese o fragmento dun poema de Fermín Bouza Brey intitulado “Requiem a
Cuevillas. No ceminterio de Ourense”, do que se sinala que foi composto co gallo dos
actos celebrados con motivo do nacemento de Florentino López Cuevillas.
Bouza Suárez, Pablo, “De ‘In Aeternum”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 2 maio 2011, p. 32.
Nesta sección fixa acóllese a composición “Dicir eu é dicir medo, inseguridade...”,
pertencente ao poemario In Aeternum (2007), de Pablo Bouza Suárez (1965).
B. P., “Suso de Toro homenajea hoy en Lalín a Varela Jácome”, Diario de Pontevedra,
“Deza/Tabeirós”, 2 febreiro 2011, p. 24.
Anúnciase a participación de Suso de Toro (e outras personalidades) nun acto de
homenaxe a Benito Varela Jácome.
B. P., “Lalín recordó ayer la ‘extraordinaria modestia’ y ‘valía’ del profesor y escritor
Varela Jácome”, Diario de Pontevedra, “Deza/Tabeirós”, 3 febreiro 2011, p. 24.
Refire unha homenaxe a Benito Varela Jácome na que participou, entre outros, Suso de
Toro.
B. P., “El escritor Xosé Neira Vilas, nombrado comendador del Cocido de Lalín”,
Diario de Pontevedra, “Deza/Tabeirós”, 20 febreiro 2011, p. 25.
Anúnciase o nomeamento como comendador do Cocido de Lalín a Xosé Neira Vilas, en
recoñecemento ao seu labor na literatura.
B. R. S., “Arbo acollerá mañá unha homenaxe ao tradutor Evaristo de Sela”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 26 novembro 2011, p. 47.
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Conta que a Asociación Evaristo de Sela organizou unha homenaxe ao escritor Evaristo
González Fernández, como recoñecemento a súa obra poética e a súa tradución da
Ilíada e a Odisea.
Burgoa, Juan J., “Xohana Torres, alén de Lorref”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La
ventana”, 24 novembro 2011, p. 14.
Realízase un repaso pola traxectoria persoal e literaria de Xohana Torres con motivo do
trinta aniversario do Premio da Crítica ao seu poemario Estación do mar.
Burgoa, Juan J., “Tempo de centenarios”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La ventana”, 22
decembro 2011, p. 16.
Faise mención á celebración de varios centenarios de persoeiros ilustres, entre eles o de
Álvaro Cunqueiro, do que se destaca o seu labor como fabulador de mitos e lendas.
Burón, Viviana, “Pontedeume recuerda a Ramiro Fonte”, La Opinión, “Eume”, 17
setembro 2011, p. 22.
Comenta que a Asociación Amigos de Ramiro Fonte celebrou un acto literario para
homenaxear a figura deste escritor no terceiro aniversario do seu falecemento e incide
en que o colectivo pretende que dita celebración se converta nunha cita anual coa
finalidade de que non se esqueza a obra e a memoria do autor.
Bustabad, Lorena, “101 años de Carvalho Calero”, El País, “Galicia”, 22 xaneiro
2011, p. 8.
Descríbese unha exposición que homenaxea a Ricardo Carvalho Calero en Ferrol e faise
un pequeno relato da súa vida.
Bustabad, Lorena, “Las primeras maestras”, El País, “Galicia”, 3 marzo 2011, p. 8.
Faise un breve resumo do libro Ferrol en Femenino II. Primeiros pasos na educación
das mulleres en Ferrol do século XVIII ao XX (2011) co gallo da súa presentación.
Relátase brevemente o seu proceso de elaboración baixo a dirección de Rosa Millán.
Bustabad, Lorena, “Versos sueltos en el mercado”, El País, “Galicia”, “Ferrol”, 29
abril 2011, p. 8.
Dáse conta do recital de Olga Novo, acto enmarcado nas xornadas da Semana da Poesía
Salvaxe de Ferrol.
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B. Y., “Manolo Paz será homenajeado en el 52 aniversario de la muerte de Cabanillas”,
Diario de Arousa, “Cambados”, 6 novembro 2011, p. 9.
Explica que o escultor Manolo Paz será distinguido coa mención de honra durante os
actos celebrados no municipio de Cambados no cincuenta e dous aniversario da morte
de Ramón Cabanillas.
B. Y., “El Concello y familiares rinden homenaje a Cabanillas en el 52 aniversario de su
muerte”, Diario de Arousa, “Cambados”, 10 novembro 2011, p. 12.
Comenta que o Concello de Cambados lembrou a Ramón Cabanillas no cincuenta e
dous aniversario da súa morte e que para iso tivo lugar unha ofrenda floral ante o
monumento que lembra ao “Poeta da Raza”.
Caballero, Félix, “Tras as pegadas de Rosalía”, Atlántico Diario, “La revista”, n.º 569,
“Reportaxe”, 17 xullo 2011, pp. 46-47.
Fálase da ruta poética que se celebra por Padrón con motivo do cento vinte e seis
cabodano de Rosalía de Castro.
Caius Apicius, “Ostras, pulpo, lenguado, perdiz,…”, Atlántico Diario, “La Revista”, n.º
581, “Gastronomía”, 9 outubro 2011, p. 40/ “Ostras, pulpo, lenguado, perdiz… Álvaro
Cunqueiro”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 4 outubro 2011, p. 40.
Faise un repaso con motivo do centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro polos
“camiños galaicos da gastronomía de Cunqueiro”, destacando aqueles pratos
considerados polo autor “menús inteligentes”.
Calvo, Ana, “Un futbolero Ameixeiras inaugura la Feria del Libro”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 1 maio 2011, p. 28.
Dáse conta da apertura da Feira do Libro na Alameda de Santiago, con pregón a cargo
do autor Diego Ameixeiras.
Calvo, J. Luís, “De ‘Cantos de docedume”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 8 xuño 2011, p.
32.
Acóllese nesta sección fixa a composición “Sucará a lingua os teus afluentes...”,
pertencente ao poemario Cantos de docedume (2010), de J. Luís Calvo (1973).
Calvo Trincado, Fernando, “Sigo camiñando”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos
de verán”, “Los relatos de los lectores”, 18 agosto 2011, p. 30.
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Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Fernando Calvo Trincado, intitulado
“Sigo camiñando”.
Camesella, Silvia, “Brétema realiza un homenaje póstumo a Serxio López-Corona”,
Faro de Vigo, 15 marzo 2011, p. 6.
Anúnciase a homenaxe que o grupo poético Brétema quere facer, a título póstumo, a un
dos seus membros fundadores: Serxio López-Corona (Vigo, 1934-2010).
Campo, Marica, “De ‘Abracadabras”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 1 febreiro 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición poética “Ten as barbas longas...”,
pertencente ao poemario Abracadabras (2006), de Marica Campo (1948).
Campo, Marica, “De ‘Abracadabras”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 7 febreiro 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición poética “A cidade é un libro...”,
pertencente ao poemario Abracadabras (2006), de Marica Campo (1948).
Campo, Marica, “De ‘Abracadabras”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 15 febreiro 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese o poema “Morcego”, pertencente ao poemario
Abracadabras (2006), de Marica Campo (1948).
Canedo, M. C., “Homenaje a Fernández y Morales, con el museo cerrado”, Diario de
León, “El Bierzo”, 8 outubro 2011, p. 23.
Detállase algunhas das actividades que tiveron lugar dentro da 6.ª Escola Permanente
Fermín Penzol, entre elas o descubrimento dunha placa e diferentes relatorios centrados
na vida de obra de Antonio Fernández Morales, e asemade apúntase que estas
actividades concluirán coa estrea da peza Cántigas bercianas, cun coro de oitenta voces,
no Teatro Bergidum de Ponferrada.
Caneiro, Xosé Carlos, “Gozo para Nós”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 396,
“Letras en galego”, “Club dandi”, 8 xaneiro 2011, p. 15.
Fálase sobre algunhas publicacións que se consideran relevantes. Trátase de As luces de
noutrora (2010), de Edelmiro Vázquez Naval, da antoloxía poética Gran Lugo de
Nebra (2010), do número da revista Xistral correspondente ao ano 2010 e da novela de
Víctor Freixanes Cabalo de ouros (2010).
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Caño, X. M. del, “El Pen Clube pide Nobel para Ferrín”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 25
xaneiro 2011, p. 39.
Dáse conta dos argumentos expostos polo Pen Clube de Galicia ante a Academia Sueca
para conseguir que se lle outorgue a Xosé Luís Méndez Ferrín o Premio Nobel de
Literatura.
Carballeira, Paula, “De ‘Contatrás”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 7 xaneiro 2011, p. 31.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición poética “Din que unha formiga é forte...”,
pertencente ao poemario Contatrás (2006), de Paula Carballeira (1972).
Carballido, Roi, “Departamento Público da Mediocridade”, La Voz de Galicia, “Al
sol”, “Relatos de verán”, “Los relatos de los lectores”, 17 agosto 2011, p. 32.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Roi Carballido, intitulado
“Departamento Público da Mediocridade”.
Carracedo, Xosé Carlos, “Sede de verniz e viño”, La Voz de Galicia, “Al sol”,
“Relatos de verán”, “Los relatos de los lectores”, 2 agosto 2011, p. 33.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Xosé Carlos Carracedo (20 anos),
intitulado “Sede de verniz e viño”.
Carrera, Rosé, “La Feira do Libro Antigo e de Ocasión se anima por la crisis”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 24 xullo 2011, p. 9.
Fálase da Feira do Libro Antigo e de Ocasión de Vigo. Cítanse obras como Ejercicios
poéticos, de Miguel Ángel Asturias e con ilustracións de Luís Seoane, Las obras del
cura de Fruime (1778) ou un exemplar de Ruínas, de Rosalía de Castro, editada por
Armando Cotarelo.
Caruncho, Jacobo, “La Feria del Libro finaliza con un beneficio de 200.000 euros”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 11 xullo 2011, p. 6.
Fálase da Feira do Libro que se celebra en Santiago de Compostela e dos libros máis
vendidos, entre os que se topa Non hai noite tan longa, de Agustín Fernández Paz ou In
vino veritas, de Francisco Castro.
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Carvalho Calero, Ricardo, “A Biblioteca do Burócrata”, Galicia Hoxe, “Revista das
Letras”, n.º 864, 12 maio 2012, p. 12.
Ricardo Carvalho Calero expón a súa postura crítica coa normativización de certas
escollas lingüísticas de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao ou Eduardo Pondal.
Casal, Benxamín, “Don Paco, un ano despois”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 26
novembro 2011, p. 60.
Recordatorio a Francisco Fernández del Riego no mes no que se cumpre un ano do seu
falecemento e no que se lembra o seu labor de continuidade dos progresos da Xeración
Nós xunto con Ramón Piñeiro e Xaime Illa.
Casal, I., “Herminio de ouro”, Galicia Hoxe, “maré Hoxe”, 15 abril 2011, p. 25.
Resúmese o acto de recollida da Insignia da Universidade de Santiago de Compostela a
título póstumo para Herminio Barreiro, escritor pertencente ao grupo Brais Pinto.
Casal, Iago, “Mondoñedo repetirá las Xornadas Cunqueirianas en 2012 tras su éxito
inaugural”, El Progreso, “A Mariña”, 14 febreiro 2011, p. 10.
Anúnciase a repetición das Xornadas Cunqueirianas, celebradas en Mondoñedo, ante o
éxito de asistencia e descríbense as principais actividades desenvolvidas nas deste ano.
Casal, Iolanda, “Homenaje al maestro de maestros”, El Correo Gallego, “Galicia”, 15
abril 2011, p. 14.
Resúmense as intervencións no acto de concesión da Insignia da Universidade de
Santiago de Compostela a título póstumo a Herminio Barreiro, de quen se destaca que
foi membro do grupo Brais Pinto.
Casal, Javier, “Orballo’ de talento sobre el escenario”, Diario de Pontevedra,
“Sanxenxo”, “O Salnés”, 6 febreiro 2011, p. 20.
Preséntase a compañía Teatro Orballo, dirixida por Hugo Andrade. Coméntanse as súas
orixes e infórmase de que a primeira obra que están a preparar leva por título Hay que
deshacer la casa, unha peza do autor madrileño Sebastián Junyent, onde o humor se
combina co drama.
Casal Villares, Xacobo, “Café só longo”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de
verán”, “Los relatos de los lectores”, 16 agosto 2011, p. 32.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
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e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Xacobo Casal Villares, intitulado
“Café só longo”.
Casares, Christian, “El viejo Santiago y la ría de Vigo”, La Voz de Galicia, “Culturas”,
n.º 420, 25 xuño 2011, p. 3.
Fálase da estancia en Vigo de Hemingway e coméntase que foi alí onde descubriu unha
loita épica entre home e animal: a dos pescadores galegos pelexando cos atúns. Cítase a
súa obra El viejo y el mar e Hemingway en Galicia de Carlos Casares.
Castro, Víctor, “Se estrena el proyecto poético-musical ‘Fuso negro”, El Ideal Gallego,
“Área metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 28 xaneiro 2011, p. 20.
Anúnciase o espectáculo “Fuso negro” que combina imaxe, literatura e son.
Castro, Víctor, “Presentación en Vilaboa del libro ‘Bater de sombras”, El Ideal
Gallego, “Área metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 23 febreiro 2011, p. 20.
Anúnciase a presentación do libro Bater de sombras (2011), de Francisco Xosé
Fernández Naval, que contará coa asistencia de, entre outros, Miguel Anxo FernánVello.
Castro, Víctor, “Exposición de dibujos de Fran J. González Manso”, El Ideal Gallego,
“Área metropolitana”, “Atalaya Mariñana”, 16 marzo 2011, p. 20.
Anúnciase o espectáculo poético musical “Moita poesía, pouca diversión”, a cargo das
poetas Lucía Aldao e María Lado, previsto pola Biblioteca de Poesía “Uxío Novoneyra”
de Vilaboa.
Castro, Víctor, “Encuentro literario con Pilar Pallarés”, El Ideal Gallego, “Área
metropolitana”, “Atalaya Mariñana”, 12 abril 2011, p. 20.
Anúnciase o “Encontro literario con Pilar Pallarés”, organizado pola Biblioteca de
Poesía “Uxío Novoneyra” de Vilaboa e indícase que a autora plantará unha árbore no
Xardín da Poesía do Pazo.
C. D., “La CdC se hace cargo del fondo bibliográfico de Carlos Casares”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 23 setembro 2011, p. 29.
Comenta que o Consello da Xunta aprobou o decreto a partir do cal se cede durante un
período de trinta anos o fondo bibliográfico e documental de Carlos Casares á
Biblioteca e ao Arquivo de Galicia na Cidade da Cultura.
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Cebreiro, María do, “De ‘Os Hemisferios”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 4 xuño 2011, p.
32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición “-Cando o leite está a punto de
ferver,...”, pertencente ao poemario Os Hemisferios (2006), de María do Cebreiro.
Cebreiro, María do, “De ‘Os Hemisferios”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 13 xuño 2011, p.
32.
Acóllese nesta sección fixa a composición “O cereixal”, que se insire no poemario Os
Hemisferios (2008), de María do Cebreiro.
Cela, Dolores, “O soño dourado’ pone música a la poesía gallega, de Rosalía a
Cunqueiro”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 14 abril 2011, p. 48.
Infórmase do espectáculo O soño dourado. De Rosalía a Cunqueiro, da compañía lírica
Ofelia Nieto, que combina poemas de Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez,
Ramón Cabanillas, Luís Pimentel, Uxío Novoneyra, Miguel Anxo Fernán-Vello ou
Álvaro Cunqueiro con cancións de Xoán Montes, entre outros.
Cerezales, Manuel, “Cunqueiro, ese descoñecido”, Galicia Hoxe, “Revista das Letras”,
n.º 864, 12 maio 2011, p. 3.
Realízase un percorrido polas anécdotas e lembranzas persoais sobre Álvaro Cunqueiro,
centrándose no seu temperamento fabulador.
C. G., “De Toro lleva a Londres ‘Breogan’s Lighthouse”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 2 marzo 2011, p. 40.
Refírese a presentación en Londres da antoloxía Breogan’s Lighthouse (2010), de
Antonio R. de Toro.
C. G., “Hoxe, gala para facer públicos os María Casares”, El Correo
Gallego,“Tendencias”, 2 marzo 2011, p. 40.
Anúnciase o acto de presentación dos premios María Casares.
C. G., “Dodro recuerda a uno de sus hijos ilustres, Avelino Abuín de Tembra” , El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 11 marzo 2011, p. 37.
Anúnciase a homenaxe que o concello de Dodro lle renderá a Avelino Abuín de Tembra
(1931-2009) con motivo do seu segundo cabodano.
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C. G., “Curso sobre Rosalía de Castro en Bretaña”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
23 marzo 2011, p. 50.
Explícase que o Boletín Bretagne-Galicia recolle referencias sobre o curso sobre
Rosalía de Castro, con biografía escrita por Helena Villar Janeiro, presidenta da súa
fundación.
C. G., “Máis de 40.000 persoas gozan no Palexco dun cento de propostas culturais no
encontro Achegarte”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 4 abril 2011, p. 49.
Faise reconto da afluencia de visitantes e das actividades da mostra Achegarte, que tivo
lugar na Coruña, entre as que destacan sinatura de libros e entrevistas con creadores
como Manuel Rivas, por exemplo.
C. G., “Miscelánea’, la revista del museo de A Estrada, entra en la era digital”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 6 xullo 2011, p. 30.
Infórmase da dixitalización dos trece volumes publicados de Miscelánea histórica e
cultural da Estrada, a revista do Museo do Pobo Estradense Manuel Reimóndez
Portela.
C .G., “A impronta de Castelao na biblioteca Ánxel Casal”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 14 xullo 2011, p. 21.
Fálase da presentación da exposición sobre Alfonso Daniel Rodríguez Castelao na
biblioteca Ánxel Casal de Santiago con motivo do cento vinte e cinco aniversario do seu
nacemento.
C. G., “Padrón lembra o 126 cabodano de Rosalía de Castro”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 15 xullo 2011, p. 39.
Anúnciase o acto literario que se celebrará na Casa da Matanza con motivo do cento
vinte e cinco cabodano de Rosalía de Castro.
C. H., “Alonso Montero: ‘Dejo mi legado a la Diputación y no a Baltar”, El País,
“Galicia”, 14 setembro 2011, p. 6.
Di que Xesús Alonso Montero deixa o seu legado a modo de “anticipo testamentario” á
Deputación de Ourense e destaca que deixalo en “manos privadas” é, en palabras do
autor, “problemático y poco útil”.
Cid Neira, Xulio, “De ‘Gasumelo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 24 maio 2011, p. 33.
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Esta sección fixa acolle a composición “Delicias doces alivian de espanto aos ollos...”,
que se insire no poemario Gasumelo (2004), de Xulio Cid Neira.
C. L. F., “Mondoñedo celebra o cabodano de Cunqueiro no ano do seu centenario”, El
Progreso, “Comarcas”, 28 febreiro 2011, p. 8.
Recóllese o programa de actos organizados en Mondoñedo polo cabodano de Álvaro
Cunqueiro: ofrenda floral, conferencia de Ramón Pernas e lectura pública de Xente de
aquí e acolá.
Cochón, Luís, “Os Reis no Caurel”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 6 xaneiro 2011, p. 28.
Publícase un poema inédito de Uxío Novoneyra e reflexiónase sobre a maneira de
escribir do poeta do Courel.
Coira Luaces, Ramón, “O rei García”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Los relatos de los lectores”, 3 agosto 2011, p. 31.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Ramón Coira Luaces, intitulado “O
rei García”.
Comesaña, Sara, “Ejemplo de gallegas”, Faro de Vigo, “Vigo”, 6 febreiro 2011, p. 13.
Relátase a entrega dos galardóns “Galegas destacadas 2010”. Unha das premiadas foi a
escritora Pilar Pallarés.
Conde, Alfredo, “Pura literatura”, El País, “Babelia”, n.º 1012, 16 abril 2011, p. 20.
Coméntase que existe unha ampla nómina literaria relacionada coa catedral e os seus
milagres, lendas e santos e cítanse, entre outros, o Liber Sancti Jacobi, un dos Seis
poemas galegos, de Federico García Lorca ou Trece badaladas (2002), de Suso de
Toro.
Conde, Eladio, “Corazón”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 31 xaneiro 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese o poema intitulado “Corazón”, de Eladio Conde.
Conde, María, “Pernas y Caneiro ganan los premios Camba y Del Riego”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 12 marzo 2011, p. 45.
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Infórmase de que Xosé Carlos Caneiro foi merecedor do galardón Francisco Fernández
del Riego pola columna “Sumar, Ana”.
Conde, María, “Un mural elaborado por cuatro colegios pontevedreses abre las 130
actividades de Culturgal”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 30 novembro 2011, p. 38.
Comenta que alumnos de catro colexios pontevedreses están realizando un mural
colectivo baixo a supervisión de Isaac Sucasas, co motivo da próxima inauguración do
Culturgal e destaca os encontros literarios con importantes escritores galegos e a
elaboración dunha novela en directo guiada polo escritor Camilo Franco.
Conde, María, “Domingo Villar hace un guiño a Castelao en la saga de Leo Caldas”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 4 decembro 2011, p. 47.
Comenta que o escritor Domingo Villar publicará a terceira entrega da saga de Leo
Caldas, co título Cruces de Pedra. Destaca as verbas do autor, quen afirma gustar do
xénero policial e engade, ademais, que no volume fai un aceno ás obras de Alfonso
Daniel Rodríguez Castelao Cruces de Pedra na Galiza (1950) e Cruces de Pedra na
Bretaña (1930).
Conde Corbal, Moncho, “Nuevos amigos”, La Región, “Ourense”, “Percepciones”, 15
xullo 2011, p. 10.
Refírese á novela Ás Medulas (2010), de Silvia Bardelás. Infórmase de que foi
seleccionada no programa New Spanish Book.
Corbelle, Sabela, “Son oito relatos nos que tamén hai cancións”, El Progreso, “Lugo”,
“Emergentes”, 28 decembro 2011, p. 8.
Dá conta da presentación que fará Adela Figueroa Panisse da obra O rei da floresta
(2011) na galería Sargadelos.
Cores Liste, Victorino, “Non fun quen de lle dicir a verdade”, La Voz de Galicia, “Al
sol”, “Relatos de verán”, “Los relatos de los lectores”, 16 agosto 2011, p. 32.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Victorino Cores Liste, intitulado “Non
fun quen de lle dicir a verdade”.
Cortés Galdo, Rocío, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El
Progreso, “Vivir”, “Ocio”, 19 decembro 2011, p. 94.
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Entre outras actividades, anúnciase que Paulina Ceremuzynska cantará no centro
cultural da Alcántara, en Mondoñedo, cantigas de amor, dentro das actividades de
“Cunqueiro: estación Mondoñedo”, programadas co gallo do centenario do nacemento
do escritor.
C. P., “Cada lector fai a súa novela, e a súa visión é moi edificante”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 3 febreiro 2011, contracuberta.
Recóllense unhas declaracións de Antón Riveiro Coello con motivo dun encontro seu
con lectores para falaren da súa novela As rulas de Bakunin (2000).
C. P., “Neste libro os textos nacen das imaxes de Emilio Araúxo”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 25 febreio 2011, contracuberta.
Dáse conta da presentación do libro A grafía dos mapas (2010), de Lupe Gómez, na
Libraría Pedreira de Santiago de Compostela.
C. P., “De Luca, Alfaya y Ospina recolleron os San Clemente”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 3 maio 2011, p. 40.
Refírese o acto de entrega da decimosexta edición do Premio Arcebispo San Clemente,
correspondente á convocatoria de 2010, con galardóns do alumnado de bacharelato para
a narradora viguesa An Alfaya por Areaquente (2009).
C. P., “El segundo encuentro de literatura de viajes se detiene en la catedral”, La Voz de
Galicia, “Santiago”, 8 xuño 2011, p. 7.
Preséntase o programa da segunda edición de Litvi, Encontro de Literatura de Viaxes,
que terá a Catedral de Santiago como eixo de parte das actividades.
C. P. R., “Otero Canto publica el libro con el que ganó el certamen de San Ramón del
2010”, El Progreso, “A Chaira”, 7 xaneiro 2011, p. 10.
Coméntase a presentación do poemario de Xosé Otero Canto Poemas da cidade (2010),
que gañou o primeiro premio no Certame Literario do San Ramón de Vilalba no ano
2010. Recóllense unhas declaracións do autor sobre a temática da obra e infórmase de
que este autor foi merecedor do primeiro premio do cuarto certame literario “Terras de
Chamoso”.
C. P. R., “Otero Canto gana un premio poético en el certamen vasco Anduriña
Voandeira”, El Progreso, “A Chaira”, 5 outubro 2011, p. 17.
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Comenta que o profesor e poeta Xosé Otero Canto recibiu o segundo premio da
undécima edición do Certamen de Poesía Anduriña Voandeira polo seu poemario Na
singradura dos desexos.
C. P. R., “El sexto hectómetro del Paseo dos Soños de Vilalba será para Carballo
Ferreiro”, El Progreso, “A Chaira”, 11 novembro 2011, p. 15.
Comenta que o sexto hectómetro literario do Paseo dos Soños de Vilalba levará o nome
de Xosé Manuel Carballo Ferreiro, nunha homenaxe promovida pola Irmandade Manuel
María e a Asociación Cultural Xermolos.
C. P. R., “Carballo Ferreiro queda inmortalizado en el paseo vilalbés”, El Progreso, “A
Chaira”, 27 novembro 2011, p. 16.
Explica que a Irmandade Manuel María e Xermolos homenaxeron a Xosé Manuel
Carballo Ferreiro outorgándolle un hectómetro literario no Paseo dos Soños de Vilalba.
C. R., “Gutiérrez Izquierdo alza o espírito de Shakespeare”, Atlántico Diario,
“Universitas”, p. 39/ La Región, “Universitas”, p. 7, 27 outubro 2011.
Dáse noticia da publicación da tradución ao galego dos cento cincuenta e catro sonetos
de William Shakespeare por parte do profesor Gutiérrez Izquierdo no ano 2011.
Creo, Carmiña, “Brión cierra su Feira do Libro con 800 participantes”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 31 maio 2011, p. 29.
Realízase un balance da vixésimo primeira Feira do Libro de Brión, na que se
presentaron obras como o poemario As desfeitas do día, de Pedro P. Riobó.
Creus, Estevo, “De ‘O libro dos cans”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 4 xaneiro 2011, p. 32.
Sección fixa que acolle a composición poética “Eu teño esperado dáis enteiros...”,
pertencente ao poemario O libros dos cans, de Estevo Creus.
Cribeiro, Alexandre, “De ‘Indo pra máis perto”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 20 xaneiro
2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición poética “Sobre deste cadáver...”,
pertencente ao poemario Indo pra máis perto (1979), de Alexandre Cribeiro (19361995).
Cuíña, Sandra, “Compostela recreará a época vitoriana o 7 de maio”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Historia”, 16 marzo 2011, p. 30.
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Explícase que os organizadores de L’Extraordinaire Uchronie descubriron que un dos
libros de Julio Verne se publicou por vez primeira na imprenta El Porvenir, no Santiago
de 1900.
Cuíñas, Teresa, “Homenaje póstumo a Fernández del Riego, ‘mente luminosa al
servicio de la patria”, El País, “Galicia”, 15 xaneiro 2011, p. 6.
Dáse conta da homenaxe a Francisco Fernández del Riego celebrada en Vigo e na que
interviron, entre outros, Víctor Freixanes, Xosé Luís Méndez Ferrín, Ramón Villares e
Manuel Bragado.
Cuíñas, Teresa e Óscar Iglesias, “A colleita da cultura, antes das Letras”, El País,
“Galicia”, “Luces”, 13 maio 2011, p. 8.
Preséntase o sentido e resultados xerais do cuestionario sobre a situación da cultura
galega, realizado a distintos persoeiros antes do Día das Letras. Faise referencia a obras
como Todas as mulleres que fun (2011), de Andrea Nunes Brións.
Cuíñas, Teresa, “Contra os tópicos da emigración”, El País, “Galicia”, “Luces”, 24
xuño 2011, p. 10.
Refírese a Bos Aires galega (Toxosoutos, 2010), o volume que reúne as actas do
congreso “Buenos Aires gallega. Inmigración, pasado y presente”. Apúntase que o
compilador e o prologuista foi Rui Farías.
Cuíñas, Teresa, “Los poetas se suben al escenario”, El País, “Galicia”, 3 setembro
2011, p. 8.
Fálase da XXVª edición do Festival de Poesía do Condado que se celebra en Salvaterra
de Miño. Indícase que Ana Romaní será a encargada de abrir o recital.
C. V., “La biblioteca: Un lugar para la imaginación”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”,
25 outubro 2011, p. 10.
Dá conta das actividades que tiveron lugar na Biblioteca Rosalía de Castro de
Vilagarcía, co motivo da celebración do Día das Bibliotecas. Entre as accións levadas a
cabo comenta a doazón por parte de Xermán Torres de dúas obras á biblioteca, Agromar
(1936), de Xosé Filgueira Valverde e O galego polo teatro (1996), do propio Torres.
Dacosta, Marta, “De ‘As amantes de Hamlet”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 23 xaneiro
2011, p. 32.
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Sección fixa que acolle a composición poética “e, así, noite tras noite...”, pertencente ao
poemario As amantes de Hamlet (2003), de Marta Dacosta.
Dacosta, Marta, “De ‘As amantes de Hamlet”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 13 febreiro
2011, p. 32.
Sección fixa que acolle a composición poética “O mar...”, pertencente ao poemario As
amantes de Hamlet (2003), de Marta Dacosta.
Dacosta, Marta, “De ‘As amantes de Hamlet”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 16 febreiro
2011, p. 31.
Sección fixa que acolle a composición poética “PENÉLOPE,...”, pertencente ao
poemario As amantes de Hamlet (2003), de Marta Dacosta.
Dacosta, Marta, “De ‘As amantes de Hamlet”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 17 febreiro
2011, p. 32.
Sección fixa que acolle a composición poética “as nenas aprendemos que o sangue é o
noso sino...”, pertencente ao poemario As amantes de Hamlet (2003), de Marta Dacosta.
Dacosta, Óscar, “Ana Romaní presenta o seu libro ‘Estremas”, Xornal de Galicia,
“Cultura”, 11 febreiro 2011, p. 37.
Anúnciase a presentación do poemario Estremas (2010), de Ana Romaní, na que
participou a escritora María do Cebreiro.
Dacosta, Óscar, “O ‘Ceo das Letras’ lembra a Eduardo Blanco Amor”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 12 xuño 2011, p. 44.
Dáse conta da celebración da penúltima sesión do ciclo “Galicia, Ceo das Letras”,
dedicada a Eduardo Blanco Amor.
Daponte, Sonia, “Manuel Pérez Rúa presenta o retrato da xeración dos 50”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 2 abril 2011, p. 38.
Recóllese a presentación en Moaña do volume Domingo de calcetíns brancos (2010), de
Manuel Pérez Rúa, “Premio de Ensaio Ramón Piñeiro” no ano 2009.
Dasairas, Xerardo, “Verín rinde homenaxe a un dos seus fillos ilustres, García
Barbón”, Atlántico Diario, “Sociedad”, 4 abril 2011, p. 68.
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Coméntase que Verín quere render homenaxe a Xosé García Barbón ao cumprírense os
cento oitenta anos do seu nacemento.
Davila, Luis, “Isto”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 13 xaneiro 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición poética “Isto”, de Luis Davila.
D. G., “A Xunta sostén que a Cidade da Cultura é como ‘unha factoría de
coñecemento”, ABC, “Galicia”, 16 xaneiro 2011, p. 65.
Descríbese o ciclo literario “Galicia, Ceo das Letras” con especial atención á primeira
das sesións, dedicada a Rosalía de Castro.
Díaz, Noelia, “El CGAI inaugura una mediateca con más de 7.500 películas y 10.000
libros”, La Opinión, “Cultura”, 26 xaneiro 2011, p. 54.
Anúnciase que o Centro Galego de Artes da Imaxe disporá de tres curtametraxes sobre
costumes galegos nas que Álvaro Cunqueiro participou como guionista.
Díaz, Noelia, “A Academia critica á Xunta por non apoiar o congreso de Novoneyra”,
La Opinión, “Cultura”, 11 febreiro 2011, p. 55.
Fálase sobre o Congreso que a Real Academia Galega organizou en homenaxe a Uxío
Novoneyra. Menciónanse algúns dos persoeiros que participarán. Recóllense as críticas
proferidas contra a Xunta por non apoiar economicamente o congreso.
Díaz, Noelia, “Un auténtico Breogán”, La Opinión, “Cultura”, 18 febreiro 2011, p. 54.
Refírense as verbas de Xosé Luís Méndez Ferrín sobre Uxío Novoneyra, no seo dun
coloquio que tivo lugar dentro do Congreso sobre o autor que organizou a Real
Academia Galega.
Díaz, Noelia, “O congreso de Novoneyra afonda na relación do poeta con Valente”, La
Opinión, “Cultura”, 19 febreiro 2011, p. 61.
Sinálanse os principais puntos da conferencia de Claudio Rodríguez Fer acerca das
concomitancias entre a obra de Uxío Novoneyra e de José Ángel Valente.
Díaz, Noelia, “Os diferentes papeis de Cunqueiro”, La Opinión, “Cultura”, 12 xuño
2011, p. 62.
Infórmase de que a Universidade Internacional Menéndez Pelayo imparte en xullo o
curso “Cien años de Cunqueiro”, dedicado ao autor mindoniense e dirixido por Carlos
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G. Reigosa e que dará voz a especialistas como Víctor Freixanes, Dolores Vilavedra,
Marina Mayoral ou Arcadio López Casanova.
Díaz, Noelia, “Neira Vilas doa á Real Academia Galega parte da súa correspondencia
persoal”, La Opinión, “Cultura”, 23 xuño 2011, p. 54.
Infórmase que Xosé Neira Vilas cede á Real Academia Galega trescentas catro cartas
que recibiu de distintos persoeiros durante a súa estancia en Bos Aires e Cuba. Apúntase
que entre os autores da correspondencia están Manuel María e Celso Emilio Ferreiro.
Díaz, Noelia, “A maleta de José Villaverde”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 39/ La
Opinión, “Cultura”, p. 54, 30 xuño 2011.
Infórmase da cesión do legado político de José Villaverde Velo á Real Academia
Galega. Explícase que se trata dunha colección de “libros, xornais e fotografías” que
permiten coñecer a historia do anarcosindicalismo en Galicia.
Díaz, Noelia, “A AELG crea a Escola de Escritores para fomentar o compromiso coa
lingua galega”, La Opinión, “Cultura”, 5 outubro 2011, p. 55.
Comenta que a Asociación de Escritores en Lingua Galega crea a Escola de Escritores
co obxectivo de transmitir a paixón pola creación literaria a través da organización de
diferentes obradoiros en todos os concellos de Galicia.
Díaz, Noelia, “O pioneiro da poesía en galego”, La Opinión, “Cultura”, 2 decembro
2011, p. 55.
Di que a Academia Galega e a Universidade da Coruña renderon homenaxe ao escritor
Nicomedes Pastor Díaz co motivo da celebración do douscentos aniversario do seu
nacemento.
Díaz Castro, Xosé María, “De ‘Nimbos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 8 xaneiro 2011, p.
31.
Nesta sección fixa reprodúcese o poema intitulado “No novo ceio”, pertencente ao
poemario Nimbos (1961), de Xosé María Díaz Castro (1914-1989).
Díaz Castro, Xosé María, “Polpa dorida”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 16 xaneiro 2011, p.
32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición poética intitulada “Polpa dorida” e que
comeza co verso “Ei, Terra Verde e Mar de Orballo,...”, de Xosé María Díaz Castro
(1914-1989).
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Díaz Castro, Xosé María, “Cova alumada”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 17 xaneiro 2011,
p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición poética intitulada “Cova alumada” e que
comeza co verso“Cruel, cruel, cruel...”, de Xosé María Díaz Castro (1914-1989).
Díaz Leal, Antía, “Rafael Amargo transformará en baile la poesía gallega de Lorca”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 15 outubro 2011, p. 40.
Comenta que o artista Rafael Amargo contará coa compañía de Nova Galega de Danza
para a realización dun espectáculo no que se coreografiarán algúns da obra Seis poemas
galegos de Federico García Lorca.
DL, “Cacabelos descubre hoy una placa al poeta Fernández Morales”, Diario de León,
“El Bierzo”, 7 outubro 2011, p. 20.
Indícase que a vila de Cacabelos acollerá a primeira xornada da 6.ª Escola Permanente
Fermín Penzol, dedicada ao poeta Antonio Fernández Morales, que inclúe o
descubrimento dunha placa conmemorativa en homenaxe a Fernández Morales.
Asemade apúntase que a segunda xornada desta Escola contará cun certame poético
musical perante a tumba do poeta así como a celebración do noveno Banquete de
Cacabelos.
Doespiritosanto, M., “El centenario de Álvaro Cunqueiro llega a Barcelona”, El País,
“Galicia”, 17 de setembro 2011, p. 6.
Dáse conta do acto en lembranza do centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro
organizado polo Institut d’Estudis Catalans.
Domato, Iris, “María Soliña, emblemática víctima de la Inquisición, en las pantallas de
cine”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 26 agosto 2011, p. 40.
Fálase da longametraxe documental A paixón de María Soliña, dirixida por Emilio J.
Fernández. Apúntase que o filme mostra o funcionamento da Inquisición en materia de
bruxería.
Domínguez Alberte, Xoán Carlos, “De ‘As horas luminosas”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
2 xuño 2011, p. 28.
Sección fixa na que se acolle a composición “Os reflexos da paisaxe no océano...”,
pertencente ao poemario As horas luminosas (2005), de Xoán Carlos Domínguez
Alberte.
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Dopico, M., “Égloga térrea, íntima, próxima”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Letras”, 16
febreiro 2011, p. 29.
Fálase sobre o libro de Xosé María Álvarez Cáccamo Cántico dos topónimos
esdrúxulos (2010) con epílogo de Gonzalo Navaza. Tamén se refire a presentación do
libro que contou coa asistencia de, entre outros, Miguel Anxo Fernán-Vello.
Dopico, M., “A memoria silenciada”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Historia”, 5 abril 2011,
p. 31.
Infórmase da realización dunhas xornadas co título “A memoria silenciada, Conxo e
Compostela”, que revisarán e honrarán ás persoas represaliadas polo franquismo na
comarca, da man de especialistas como Encarna Otero ou Miguel A. Seixas.
Dopico Serantes, José V., “Brigantia”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Los relatos de los lectores”, 28 agosto 2011, p. 33.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por José V. Dopico Serantes, intitulado
“Brigantia”.
Dopico Vale, Julia Mª, “Ramiro Fonte in memorian”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “Mis
músicas”, 16 outubre 2011, p. 11.
Recordatorio a Ramón Fonte no terceiro ano do seu falecemento. Destaca a súa
traxectoria literaria, subliñando títulos como Luz de Mediodía (1995), Mínima
moralidade (1997), ou Formas do tempo (2008).
D. S., “Café Miúdo de Santiago, a fin dun lugar ‘para xente inqueda”, El País,
“Galicia”, “Luces”, 4 marzo 2011, p. 10.
Dáse conta das actividades celebradas polo café bar Miúdo con motivo do seu peche,
ademais da celebración dunha década realizando actividades culturais. Menciónase a
participación, entre outros, da autora María do Cebreiro.
D. S., “Las editoriales venderán libro gallego en los kioskos”, El País, “Galicia”, 15
xullo 2011, p. 4.
Alúdese á iniciativa “Lonxa de letras” para a venda de literatura galega en quioscos e
entre os títulos á venda sinálase que están Asasinato no consello nacional, de D.
Ameixeiras, Non hai noite tan longa, de Agustín F. Paz e mais Memorias dun neno
labrego, de Neira Vilas.
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D. S., “De traballo de cregos ao criterio filolóxico: os clásicos en galego”, El País,
“Galicia”, “Luces”, 28 outubro 2011, p. 9.
Explica que as primeiras traducións dos clásicos ao galego tiveron lugar a partir do
século XIX e que foi en 1864 cando Francisco Mirás verqueu ao galego once fábulas de
Gaio Xullo Fedro no Compendio de Gramática gallega-castellana e que en 1868 será o
segundo épodo do Beatus Ille de Horacio o que aparecerá no apéndice da Gramática
Gallega de Saco y Arce, traducido por José García Mosquera.
D. S., “O poeta que era un segredo”, El País, “Galicia”, “Luces”, 23 decembro 2011,
pp. 7-8.
Reprodúcense as consideracións de diversos estudosos sobre aspectos como a influencia
da obra de Álvaro Cunqueiro en autores posteriores e do que el recolle de poetas
anteriores como Manuel Antonio.
D. S., “El Consello da Cultura cuelga en la Red voces de escritores”, El País,“ Galicia”,
31 decembro 2011, p. 6.
Coméntase que o Consello da Cultura vai colgar na súa mediateca grabacións que
plasman a oralidade de clásicos galegos como é o caso de Eduardo Blanco Amor,
Ramón Otero Pedrayo, Ánxel Fole, Celso Emilio Ferreiro ou Rafael Dieste.
D. T., “Presentación do libro ‘Sanxenxo na historia’, mañá”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 14 xullo 2011, p. 41.
Infórmase da presentación da obra Sanxenxo na historia. Arte, cultura e tradicións
populares (2011), coordinada por Marcelino Agís Villaverde, na Sede Náutica de
NovaCaixaGalicia en Sanxenxo.
ECG, “Henning Mankell recoge su premio San Clemente”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 5 maio 2011, p. 30.
Infórmase de que Henning Mankell viaxa a Compostela para recibir o premio de novela
San Clemente. Coméntase que na mesma xornada, o Instituto Rosalía de Castro
descubrirá unha placa conmemorativa da viaxe de Federico García Lorca a Santiago en
1932.
ECG, “Empezan en Polonia as celebracións do 150 aniversario do nacemento da
escritora coruñesa Sofía Casanova”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 11 setembro
2011, p. 45.
Fálase da celebración no Museo de Drozdrowo en Polonia do cento cincuenta anivesario
do nacemento de Sofía Casanova. Infórmase, tamén, da proxección en exclusiva da
película A maleta de Sofía, de Marcos Gallego.
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E. G., “A Real Academia Galega adica un boletín ó persoeiro tudense Álvarez
Blázquez”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”, “Área metropolitana”, 3 febreiro 2011, p. 16.
Coméntase que o número trescentos sesenta e nove o do Boletín da Real Academia
Galega recolle un resumo do ano dedicado a Xosé María Álvarez Blázquez, ademais
das intervencións do Congreso celebrado en Tui o Día das Letras Galegas.
E. G., “Poesía y música rock con identidad gallega”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”,
“Área metropolitana”, 26 xuño 2011, p. 17.
Fálase da conmemoración en Tui dos cento vinte anos dos Xogos Florais de Galicia.
Indícase que a celebración conta coa participación dos poetas Marga do Val e Alfonso
Pexegueiro.
E. G., “Tui dedica un homenaje al poeta Faustino Rey Romero en reconocimiento a su
obra”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”, “Área metropolitana”, 23 novembro 2011, p. 14.
Comenta que Tui homenaxeará ao poeta galeguista Faustino Rey Romero como
recoñecemento á súa obra nunha iniciativa levada a cabo pola Asociación Levada Libre
en colaboración co Concello.
E. G., “Las jornadas sobre Faustino Rey Romero le dibujan como un sacerdote que
mostraba sus debilidades”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”, “Área metropolitana”, 25
novembro 2011, p. 16.
Fala das xornadas organizadas pola Asociación Levada Libre e o Concello de Tui sobre
a vida e a obra do galeguista Faustino Rey Romero e do que o profesor Xosé Ricardo
Losada quen deu a coñecer parte do seu libro Luces e sombras sobre a vida de Rey
Romero.
Eiroá, Inma, “Con Cunqueiro, cincuenta anos despois”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
“Día del libro”, 22 abril 2011, p. 33.
Infórmase da sesión extraordinaria da Real Academia Galega en Mondoñedo, destinada
a celebrar o centenario do seu nacemento e o medio século que se cumpre dende que o
autor foi elixido membro da Academia. Indícase que interviñeron Margarita Ledo,
Darío Xohán Cabana, Víctor Freixanes, Francisco Fernández Rei etc.
El Cultural, “Letras sin morriña”, El Mundo, “El Cultural”, “Cultura en Galicia”,
“Escribir desde, sin, por...”, 15 abril 2011, p. II-III.
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Recóllense as impresións de Mercedes Castro, Domingo Villar, Manuel Rivas, Marta
Rivera de la Cruz, Xosé Luis Méndez Ferrín e Luisa Castro sobre a situación editorial e
autorial actual, así como sobre posíbeis modelos ou referentes.
Enríquez, Rosa, “De ‘Vestíbulo da devastación”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 5 xaneiro
2011, p. 32.
Acóllese nesta sección fixa a composición poética “o recinto estira a mudeZ...”,
pertencente ao poemario Vestíbulo da devastación (2007), de Rosa Enríquez.
Enríquez, Rosa, “De ‘Vestíbulo da devastación”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 22 xaneiro
2011, p. 32.
Acóllese nesta sección fixa a composición poética “vinte cazando bolboretaS...”,
pertencente ao poemario Vestíbulo da devastación (2007), de Rosa Enríquez.
E. P., “La RAG celebra en Pontevedra la inauguración del Año Pintos”, El Correo
Gallego, “Tendencias/Esquelas”, 23 xaneiro 2011, p. 47.
Dáse conta dun acto celebrado pola Real Academia Galega en Pontevedra para
inaugurar os actos do Ano Pintos. No acto participaron Xosé Luís Méndez Ferrín,
Rosario Álvarez, Xosé Luís Axeitos, Xesús Alonso Montero e Xosé Ramón Barreiro
Fernández.
E. P., “Un libro con los cuentos más típicos de Europa”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 3 febreiro 2011, p. 26.
Informa da presentación do volume Os contos do camiño (2011) no Museo do Pobo
Galego de Santiago de Compostela.
E. P., “Una exposición muestra en Santiago el universo creativo e íntimo de
Cunqueiro”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 24 maio 2011, p. 42.
Explícase que a Casa da Parra de Santiago de Compostela acolle a exposición itinerante
“No niño novo do vento”, que reúne documentos, obxectos persoais, manuscritos e
primeiras edicións das obras de Álvaro Cunqueiro e recrea o escritorio mindoniense
onde traballaba o autor.
E. P., “Homenaxe a Castelao na cidade de Bos Aires”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Honra”, 9 xaneiro 2011, p. 30.
Recóllese a noticia da homenaxe a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao organizada pola
Federación de Asociacións Galegas en Bos Aires con motivo do 61º cabodano do
intelectual e político galego.
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E. P., “Ferrín: ‘É raro que alguén non entenda o galego”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Pintos”, 23 xaneiro 2011, p. 28.
Dáse conta da celebración en Pontevedra dunha sesión extraordinaria do Pleno da Real
Academia Galega co que se inauguraron as celebracións do Ano Pintos. Reprodúcense
as verbas de Xosé Luís Méndez Ferrín sobre o homenaxeado.
E. P., “O concello e a Universidade de Vigo celebran a Cunqueiro”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Centenario”, 24 febreiro 2011, p. 29.
Anúncianse algúns dos actos que terán lugar en Vigo para homenaxear a Álvaro
Cunqueiro e que son promovidos pola Universidade e o Concello.
E. P., “Non sempre ‘bos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Memoria”, 25 febreiro 2011, p. 30.
Fálase da presentación de A agonía do león (2010) no Consello da Cultura Galega nun
acto no que interviñeron o propio autor, Carlos Reigosa, xunto con Ramón Villares e
Manuel Bragado.
E. P., “Poesía galega en Cantabria”, Galicia Hoxe, “Letras”, 3 maio 2011, p. 32.
Anúnciase que María do Cebreiro (Santiago de Compostela, 1976) ofrecerá na
Universidade de Cantabria un recital de obra propia e allea dentro do ciclo “De puertas
afuera. Poesía de ida y vuelta”.
E. P., “A patria paralela”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Galardón”, 24 xuño 2011, p. 30.
Infórmase que Xosé Neira Vilas recibiu a medalla Alejo Carpentier, que honra o seu
papel no enriquecemento da cultura nacional cubana e galega.
E. P. G., “Paz Andrade será homenajeado en las Letra Galegas de 2012”, ABC,
“Galicia”, 5 xuño 2011, p. 63.
Faise referencia á eleción por parte da Real Academia Galega de Valentín Paz Andrade
como homenaxeado o Día das Letras Galegas 2012 destacando o seu compromiso con
Galicia.
Escobar, Óliver, “De ‘Apostasía”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 25 xaneiro 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición poética “A busca todopoderosa...”,
pertencente ao poemario Apostasía (2006), de Óliver Escobar.
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Espiño, Clara, “Amancio Prada llena de sentimiento la ofrenda en el Panteón de
Galegos Ilustres”, El Correo Gallego, “Primer Plano”, 26 xullo 2011, p. 11.
Fálase da misa celebrada en San Domingos de Bonaval en recordo de Rosalía de Castro,
un acto que cumpre cento vinte anos.
Estévez, Eduardo, “De ‘Os veos da paisaxe”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 10 xaneiro 2011,
p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición poética “hai unha carballeira gris...”,
pertencente ao poemario Os veos da paisaxe (2009), de Eduardo Estévez.
Estévez, José Luis “Textos inéditos de Laxeiro descubren su intimidad”, El País,
“Galicia”, 19 abril 2011, p. 6.
Destaca a presentación de Laxeiro. Os escritos de Don Ramiro (2011), editado por
Javier Pérez Buján, con textos de Laxeiro na cidade de Vigo e apunta que case todo o
material procede do arquivo familiar.
Estévez Piña, Alberto, “Álvaro Cunqueiro fue el primer pregonero de las fiestas de San
Telmo”, Faro de Vigo, “Especial”, “Fiestas de San Telmo en Tui”, 30 abril 2011, p. 9.
Coméntase o pregón de Álvaro Cunqueiro nas festas de San Telmo, en Tui, en 1964.
Indícase que os anos seguintes relevárono Celso Emilio Ferreiro e José Filgueira
Valverde.
Estévez-Saá, José Manuel, “Facendo País”, El Correo Gallego, “2 domingo”, 13 marzo
2011, p. 8.
Infórmase da presentación en Londres e Oxford da antoloxía bilingüe Breogan’s
Lighthouse. An anthology of Galician Literature.
Estrada, Mariola, “Fernández Morales, homenajeado por El Bierzo y Galicia en el 150
aniversario de la publicación de los ‘Ensayos poéticos en dialecto berciano”, Bierzo 7,
n.º 1407, “La cultura”, 13 outubro 2011, p. 22.
Dáse conta dos actos que tiveron lugar en Cacabelos e en Ponferrada dentro da 6.ª
Escola Permanente Fermín Penzol, dedicada a Antonio Fernández Morales. Indícase
que houbo diferentes relatorios, entre eles un de Francisco Fernández Rei no que
disertou sobre a lingua de Fernández Morales, que se colocou unha placa na casa onde
morou Morales en Cacabelos ou que se estreou en Ponferrada a peza musical Cántigas
bercianas dentro dun concerto en homenaxe a este poeta.
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Fandiño, Iago, “Pousa Antelo: ‘É lóxico declarar BIC a obra de Castelao, pero chega
tarde”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 12 xullo 2011, p. 36.
Infórmase do inicio do procedemento que declara Ben de Interese Cultural a obra de
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao Apúntase que a acción lévase a cabo aproveitando o
cento vinte e cinco aniversario do seu nacemento. Inclúese a crítica realizada pola
Fundación Castelao sobre a tardanza.
Fandiño, Iago, “A Feira do Libro da Coruña perde o 15% das casetas do ano pasado”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 30 xullo 2001, p. 38.
Fálase da nova edición da Feira do Libro da Coruña e infórmase dos autores que
participarán, como Manuel Rivas e Agustín Fernández Paz. Refírese tamén á precaria
situación que está a vivir a literatura.
Fariña, Rafa, “Álvarez Cáccamo asina un ‘Cántico dos topónimos esdrúxulos’ con
forma de libro de”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 18 febreiro 2011, p.
77.
Recóllese a presentación en Pontevedra do poemario Cántico dos topónimos esdrúxulos
(2010) de Xosé María Álvarez Cáccamo, na que estivo acompañado de Miguel Anxo
Fernán-Vello.
Fernández, Ángela, “Los creadores pasan de la palabra al hecho”, La Opinión, “A
Coruña”, 12 decembro 2011, p. 6.
Fálase da oitava edición de “Encontros cos Escritores” e coméntase que nesta edición
estarán presentes autores como Manuel Rivas, Antón Patiño, Yolanda Castaño ou Dores
Tembras.
Fernández, Carlos, “El Codex Calixtinus, Ánxel Casal y la Guerra Civil”, La Voz de
Galicia, “Culturas”, n.º 423, 16 xullo 2011, p. 7.
Infórmase da tentativa de edición por parte do Seminario de Estudos Galegos do Codex
Calixtinus e Corpus Petroglyphorum Gallaeciae e indícase que foi anulada durante a
Guerra Civil. Apúntase que, finalmente, o Instituto Padre Sarmiento publicou o códice
en 1944.
Fernández, Hilario, “Curros Enríquez”, El Corrreo Gallego, “2 Domingo”, 16 xaneiro
2011, p. 6.
Faise unha breve biografía de Manuel Curros Enríquez.
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Fernández, Hilario, “Manuel Murguía el creador de la Real Academia Gallega”, El
Correo Gallego, “2 domingo”, 23 xaneiro 2011, p. 8.
Realízase un percorrido polos lugares máis sinalados da biografía de Manuel Murguía
prestando especial atención á súa relación con Rosalía de Castro. Ademais, inclúense
unha liñas da biografía de Eduardo Pondal, amigo de Murguía.
Fernández, L., “A Feira do libro compreta a oferta desta Semana Santa en Allariz”, La
Región, “Provincia”, 15 abril 2011, p. 22.
Dáse conta da celebración na Praza do Matadoiro de Allariz da “Semana do libro
galego”.
Fernández, L., “Una ruta promocionará a los escritores del Rexurdimento”, La Región,
“Celanova”, 25 maio 2011, p. 19.
Anúncianse os acordos acadados polas fundacións Manuel Curros Enríquez, Eduardo
Pondal e Rosalía de Castro, como promocionar unha ruta do Rexurdimento ou organizar
actividades científico-literarias.
Fernández, L., “Los penúltimos cartuchos del año”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Patio de vecinos”, 29 decembro 2011, contracuberta.
Informa de que o vixésimo “Xantar Cunqueirián” e o congreso “Os gustos de
Cunqueiro”, que se celebraron no Hostal dos Reis Católicos, puxeron fin aos actos do
centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro.
Fernández, Laura, “La Casa dos Poetas recibe el legado de Curros Enríquez”, La
Región, “Ourense”, 7 marzo 2011, p. 9.
Anúnciase a cesión por parte da Real Academia Galega dunha compilación de obxectos
persoais de Celso Emilio Ferreiro para a Casa dos Poetas de Celanova.
Fernández, Laura, “Un itinerario rescata la poesía celanovesa para el turismo”, La
Región, “Ourense”, 20 marzo 2011, p. 20.
Anúnciase a posta en marcha por parte do concello de Celanova e da Fundación Curros
Enríquez do itinerario literario “Poemas na rúa”. Coméntase que se distribuirán paneis
expositivos nalgúns dos lugares que Manuel Curros Enríquez inmortalizou en verso.
Fernández, Laura, “El Parlamento declara 2012 año de Celso Emilio”, La Región,
“Celanova”, 12 outubro 2011, p. 18.
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Comenta que o Parlamento de Galicia acordou instar á Xunta a declarar o ano 2012
como o ano de Celso Emilio Ferreiro debido ao centenario do seu nacemento.
Fernández, Laura, “Cien poemas de Celso Emilio ilustran el comercio celanovés”, La
Región, “Provincia”, 9 decembro 2011, p. 18.
Infórmase da campaña “100 poemas para lembrar a Celso Emilio”, levada a cabo polo
Concello de Celanova en colaboración coa Fundación Manuel Curros Enríquez e que
tenta divulgar a obra de Celso Emilio Ferreiro no ano no que se conmemora o
centenario do seu nacemento.
Fernández, M. A., “Localizadas tres películas vinculadas con Cunqueiro”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 21 xaneiro 2011, p. 39.
Faise unha breve descrición de tres curtametraxes vinculadas de maneira directa con
Álvaro Cunqueiro: “Galicia”, “Xantares” e “Verde y mar” e que foron sacadas hai
pouco do esquecemento. Nas dúas primeiras, o autor mindoniense colaborou como
guionista mentres que na terceira realiza unha introdución.
Fernández, Manrique, “A raíña e o bufón”, Xornal de Galicia, “Opinión”, “Relatos de
verán”, 4 agosto 2011, p. 4.
Sección que acolle os relatos inéditos que durante o mes de agosto ofreceu Xornal de
Galicia. Neste caso reprodúcese o realizado por Manrique Fernández, intitulado “A
raíña e o bufón”.
Fernández, Martín, “Cambados y Mondoñedo, las patrias de Álvaro Cunqueiro”,
Diario de Pontevedra, “Revista”, n.º 574, 26 xuño 2011, pp. 4-5.
Realízase un percorrido pola relación de Álvaro Cunqueiro con Cambados e
Mondoñedo. Lémbrase da celebración do centenario do seu nacemento ao longo do ano
2011.
Fernández, Miguel Anxo, “Imaxes de valor e gran calidade plástica”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 21 xaneiro 2011, p. 39.
Reflexiónase sobre a relación entre algúns escritores galegos e o cine (Alfonso Daniel
Rodríguez Castelao, Blanco Amor, Rafael Dieste e Luís Seoane) ao fío da descuberta de
tres curtametraxes nas que colaborou intensamente Álvaro Cunqueiro (como guionista
ou como introdutor).
Fernández, X., “Larga vida a los cortos con talento”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Patio de vecinos”, 15 decembro 2011, contracuberta.
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Anúnciase que a curta Longa noite de verga, de Anxo Franco Couceiro e Iago Seoane,
gañou o I Premio de curtas de comedia 2011 de Somos a curta!.
Fernández, Xurxo, “Sandro II, El Genial”, El Correo Gallego, “2 domingo”, 27 marzo
2011, p. 5.
Infórmase da entrega do Premio de Novela Europea Casino de Santiago ao novelista
italiano Sandro Veronesi, autor de Caos calmo.
Fernández, Xurxo, “Nós”, El Correo Gallego, “Crisol”, 8 agosto 2011, p. 48.
Refírese á novela Cabalo de ouros (Galaxia, 2010), de Víctor Fernández Freixanes.
Fernández Abella, Xoán Xosé, “A un adulón”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 31 maio 2011,
p. 32.
Esta sección fixa acolle a composición poéica “A un adulón”, de Xoán Xosé Fernández
Abella.
Fernández Crespo, Iria, “De ‘Flores da galvana”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 5 marzo
2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “Capela de abade”, pertencente ao
poemario Flores da galvana (2010), de Iria Fernández Crespo.
Fernández Crespo, Iria, “De ‘Flores da galvana”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 11 marzo
2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa o poema “A ruína”, que se insire no poemario Flores da
galvana (2010), de Iria Fernández Crespo.
Fernández Crespo, Iria, “De ‘Flores da galvana”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 13 marzo
2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa o poema “Portas abertas”, que se insire no poemario
Flores da galvana (2010), de Iria Fernández Crespo.
Fernández Ferreiro, Xosé, “Agosto do 36”, La Región, “Verano”, “La Guerra Civil en
Ourense. 75 años después”, “Bibliografía de guerra”, 15 agosto 2011, p. 21.
Acóllese un fragmento da novela Agosto do 36 (1991), do novelista e periodista
ourensán Xosé Fernández Ferreiro.
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Fernández Naval, Francisco X., “Carta a Fernando Pérez Barreiro-Nolla”, Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 654, 2 xaneiro 2011, p. 45.
Recóllense vivencias persoais do articulista con Fernando Pérez Barreiro-Nolla e dáse
conta de que Edicións Xerais publicará as memorias as súas memorias.
Fernández Pazos, Xosé María, “No 75 cabodano de Manuel Lustres Rivas”, Diario de
Arousa, “O Barbanza”, “In Memoriam”, 13 novembro 2011, p. 21.
Ofrécese un repaso pola traxectoria vital de Manuel Lustres Rivas co motivo do setenta
e cinco aniversario do seu pasamento. Faise un repaso pola súa traxectoria xornalística,
política e literaria.
Fernández Vizoso, Martín, “Cambados y Mondoñedo, las dos patrias de Álvaro
Cunqueiro”, El Progreso, “Vivir”, 18 xuño 2011, p. 71.
Revísanse “as patrias” de Álvaro Cunqueiro: Cambados e Mondoñedo. Incídese en
detalles coma o seu parentesco con Ramón del Valle Inclán ou a botica familiar.
Ferreiro, Celso Emilio, “Versos para Bóveda”, La Región, “Verano”, “La Guerra Civil
en Ourense. 75 años después”, “Bibliografía de guerra”, 9 agosto 2011, p. 19.
Reprodúcese o poema “Versos para Bóveda”, de Celso Emilio Ferreiro (1912-1979).
Ferreiro, Luis P., “El renacer de la biblioteca del Fórum”, La Opinión, “A Coruña”, 4
febreiro 2011, p. 12.
Dáse conta da reapertura da biblioteca do Fórum da Coruña e refírense algúns dos actos
previstos para celebrar esta reapertura. Entre eles destaca a presentación do libro de
Manuel Rivas Todo é silencio (2010) e do novo proxecto editorial de Manel Cráneo,
ademais dun recital da poetisa Yolanda Castaño.
Ferreiro, Luis P., “O aniversario do comezo”, La Opinión, “A Coruña”, 2 xullo 2011,
p. 11.
Fálase do acto realizado pola Real Academia Galega con motivo do cento cincuenta
aniversario da celebración dos primeiros Xogos Florais e coméntase que neles
participaran Rosalía de Castro e Eduardo Pondal.
Ferreiro, Luis P., “A Coruña de Rivas e Casares”, La Opinión, “A Coruña”, 12 xullo
2011, p. 11.
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Fálase do curso “Literatura e espazo urbano: Os libros arden mal”, organizado pola
Universidade da Coruña e centrado na novela Os libros arden mal (2008), de Manuel
Rivas.
Ferreiro, Luis P., “O latexo do corazón literario da cidade”, La Opinión, “A Coruña”, 2
agosto 2011, p. 10.
Fálase da inauguración da feira do libro da Coruña. Indícase que o pregoeiro, Alfonso
García, suliñou a relación da cidade coa historia e o progreso da literatura galega.
Ferreiro, Luis P., “A palabra viva do poeta da Terra Chá”, La Opinión, “A Coruña”, 3
setembro 2011, p. 13.
Fálase da homenaxe a Manuel María que se celebra no Teatro Rosalía da Coruña.
Infórmase da participación de dous membros de Berrogüetto así como da estrea da peza
audiovisual De amor e cantería, dirixida por Anxa G. Refoxo.
Ferreiro, Luis P., “As mazás de don Álvaro”, La Opinión, “A Coruña”, 9 setembro
2011, p. 13.
Infórmase da exposición “No niño novo do vento. Cen anos con Álvaro Cunqueiro
1911-2011” que acolle o Palexco. Indícase que a mostra ofrece un repaso pola vida e a
obra do escritor.
Ferreiro, Luis P., “La coruñesa que entrevistó a Troski”, La Opinión, “A Coruña”, 14
setembro 2011, p. 15.
Comenta que en Polonia se celebrarán varios actos e que se proxectará un documental
sobre a vida da reporteira Sofía Casanova dirixido por Marcos Gallego, co motivo do
cento cincuenta aniversario do seu nacemento.
Ferreiro, Luis P., “O legado de Castelao”, La Opinión, “A Coruña”, 20 setembro 2011,
p. 13.
Fala da exposición interactiva sobre a vida e a obra de Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao que terá lugar na Biblioteca Miguel González Garcés co motivo do cento vinte
e cinco aniversario do seu nacemento.
Ferreiro Real, Cristina, “De ‘Desequilibras e caer”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 6 xuño
2011, p. 32.
Nesta sección fixa acóllese a composición “a fala perdeu o sentido e olvidei vellos
poemas...”, que se insire no poemario Desequilibras e caer (2009), de Cristina Ferreiro
Real.
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Ferreró, Fernando, “Do libro ‘Secuencias y paraísos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 22
marzo 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a tradución que Ricardo Martínez Conde realiza da
composición poética “O mito solicita á estatua”, pertencente ao poemario Secuencias y
paraísos (2007), de Fernando Ferreró.
F. F., “O Auditorio acolle unha exposición sobre a figura do insigne Alexandre
Bóveda”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 12 marzo, 2011, p. 10.
Anúnciase a exposición en memoria de Alexandre Bóveda que estará aberta durante boa
parte do mes de marzo no Auditorio de Vilagarcía.
F. F., “Antón Lado: ‘Os libreiros galegos están faltos de visibilidade na rede”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 28 marzo 2011, p. 49.
Recóllense as opinións de Antón Lado e de Eva Rivas, da editora 2.0, sobre o cambio
dixital, sobre o acceso aos libros, as novas fórmulas de dirixirse ao público, a
distribución etc.
Flores, J., “Galicia, segundo os xornalistas”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 405,
“Letras en galego”, 5 marzo 2011, pp. 12-13.
Coméntase a saída do prelo da segunda parte dos volumes Xornalistas con opinión:
Escolma de textos (2010). Indícase que a nova escolma acolle textos de Alfonso Daniel
Rodríguez Castelao ou Valentín Paz-Andrade.
Flowers, Margarito, “Tomás Pereiras presenta en el Hostal su tercer libro de poesía”, El
Correo Gallego, “Gente”, 22 marzo 2011, p. 64.
Anúnciase a presentación de Nas verbas enxebres, á retesía encarcerado (2010),
poemario de Tomás Antón Pereiras González.
Flowers, Margarito, “Poesía para tiempos difíciles”, El Correo Gallego, “Gente”, 25
maio 2011, p. 64.
Explícase unha das iniciativas da Casa de Galicia en Madrid, un recital de Xosé Carlos
Caneiro.
Fontes, Carlos, “Mathausen”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”, “Los
relatos de los lectores”, 29 agosto 2011, p. 31.
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Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Carlos Fontes (42 anos), intitulado
“Mathausen”.
F. P. L., “Lupe Gómez presenta novo libro en Pedreira”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 7 abril 2011, p. 49.
Anúnciase a presentación na libraría Pedreira de Santiago de Compostela de Diálogos
imposíbeis (2010), de Lupe Gómez.
Fraga, Carla, “Barenboim recomenda encher de contido a Cidade da Cultura”, Xornal
de Galicia, “Cultura”, 8 xullo 2011, p. 36.
Anúnciase o ciclo “Atardecer no Gaiás”, que ten lugar na Cidade da Cultura. Infórmase
do programa de actividades, entre as que se atopan eventos musicais e literarios, como a
participación de Yolanda Castaño.
Fraga, X., “Homenaxe a Díaz Castro nos 50 anos de ‘Nimbos”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 10 maio 2011, p. 39.
Dáse conta da homenaxe a Xosé María Díaz Castro (1914-1990) no cincuentenario do
seu poemario Nimbos (1961). Indícase que terá lugar na terceira edición da Festa da
Palabra, na Ínsua dos Poetas.
Fraga, Xesús, “Recuperar a memoria non é traer a belicosidade ao presente”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 25 febreiro 2011, p. 46.
Conversa na que Carlos G. Reigosa reflexiona sobre A agonía do león (2010), na que se
repasa a historia do escapado berciano Manuel Girón.
Fraga, Xesús, “Trinta anos da morte de Cunqueiro, o imaxinador prodixioso”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 28 febreiro 2011, p. 30.
Dáse conta dalgunhas das actividades que se realizarán con motivo do ano Cunqueiro.
Destácase a reedición dalgunhas das súas obras e a publicación de todos os seus artigos
xornalísticos en galego baixo a dirección de Henrique Costas, profesor da Universidade
de Vigo.
Fraga, Xesús, “Palabras galegas para Tolkien”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 17 xullo
2011, p. 48.
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Indícase que J. R. R. Tolkien tiña na súa biblioteca persoal o Diccionario GallegoCastellano (1884), de Marcial Valladares Núñez. Apúntase que, logo da súa morte, o
volume foi doado á Universidade de Oxford.
Fraga, Xesús, “Os tolkienianos celebran o achado do dicionario de galego do escritor
británico”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 19 xullo 2011, p. 37.
Infórmase que J. R. R. Tolkien tiña na súa biblioteca persoal o Diccionario GallegoCastellano (1884), de Marcial Valladares Núñez, o cal foi doado á biblioteca Taylorian
de Oxford.
Fraga, Xesús, “A edición galega medrou un 27,1% en número de exemplares no 2010”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 14 outubro 2011, p. 42.
Comenta os datos da edición galega segundo o informe do Comercio interior del libro
en España, da Federación de Gremios de Editores.
Fraga, Xesús, “A medio plazo el papel del editor va a sufrir cambios profundos”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, “Los nuevos sellos independientes”, 14 outubro 2011, p. 49.
Entrevista a Constantino Bértolo, responsábel de “Caballo de Troya”, onde explica que
dito selo mantén un perfil de editorial independente, ao tempo que forma parte dun gran
grupo como Random House Mondadori. Coméntase tamén a percepción da literatura
galega fóra de Galicia.
Fraga, Xesús, “Letras galegas de alcance global”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
443, “Letras en galego”, 3 decembro 2011, p. 10.
Fala das recentes traducións ao inglés de obras clásicas e contemporáneas da literatura
galega, como son Xente de aquí e de acolá (1971), de Álvaro Cunqueiro ou a poesía
completa de Lois Pereiro, polo selo editorial Small Stations Press.
Fraga, Xesús, “Bibliodiversidad con acento gallego”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
“Los nuevos sellos independientes”, 4 decembro 2011, p. 48.
Fala do labor que dende os selos editoriais independentes se está facendo para afrontar a
sobrepublicación de títulos, a presión dos grandes grupos, a crise económica e o cambio
de modelo que traerá o libro electrónico, caracterizándose pola calidade dos títulos que
constitúen os seus catálogos.
Fraga, Xesús, “Un viaje literario por el país a través de las páginas de la Voz”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, “Centenario do gran fabulador galego”, 22 decembro 2011, p. 43.
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Coméntase que na década dos cincuenta Álvaro Cunqueiro realizou varias series e
colaborou con textos especiais en La Voz de Galicia. Dise que nestes textos conxugaba
humor, erudición, memoria e interese polo detalle e que mesturaba cultura clásica,
fantasía e sabedoría popular nun estilo sinxelo en apariencia.	
  
Fraga, Xesús. “Achados dous poemas inéditos de Celso Emilio Ferreiro”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 30 decembro 2011, p. 42.
Infórmase do achado de dous poemas de Celso Emilio Ferreiro sen publicar até o
momento. Indícase que se intitulan “O mozo” e “O atraco” e que se trata de dúas
composicións de denuncia e reivindicación.
Fraga Parga, Verónica, “O paraíso”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Los relatos de los lectores”, 23 agosto 2011, p. 31.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Verónica Fraga Parga, intitulado “O
paraíso”.
Fraguela Vale, Susana, “Desmemoria”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de
verán”, “Los relatos de los lectores”, 1 agosto 2011, p. 35.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Susana Fraguela Vale, intitulado
“Desmemoria”.
Franco, C., “Subastan en Barcelona cartas autógrafas de Pardo Bazán”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 1 xullo 2011, p. 46.
Anúnciase a subasta de tres cartas autógrafas de Emilia Pardo Bazán dirixidas a Emilio
Castelar, quen foi presidente da primeira república española.
Franco, Camilo, “É posible que Leo Caldas se namore na nova novela”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 20 xaneiro 2011, p. 39.
Anúnciase a publicación dunha nova entrega da serie de Domingo Villar protagonizada
polo detective Leo Caldas. Coméntase que A praia dos afogados (2009) terá adaptación
cinematográfica.
Franco, Camilo, “Hai que escribir só o xusto e necesario”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 28 xaneiro 2011, p. 45.
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Entrevístase a Manuel Pereira Valcárcel, autor de Malas cartas (2010), unha novela
“concisa e detallada” que relata un suceso acontecido na Galicia dos anos cincuenta.
Franco, Camilo, “Falece Valentín Arias, un dos grandes tradutores galegos”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 26 marzo 2011, p. 38.
Infórmase sobre o falecemento de Valentín Arias (Sarria, 1934-Vigo, 2011). Coméntase
que traduciu ao galego a Le Clezio, Bernardo Atxaga, Miguel de Cervantes, Albert
Camus ou Jules Verne.
Franco, Camilo, “Los libros salen hoy a las calles para conmemorar su jornada”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 27 abril 2011, p. 33.
Co gallo do Día do Libro, coméntase a saída das librarías ás rúas e as impresións de
responsábeis de editoriais pequenas, independentes ou alternativas sobre a visibilidade.
Franco, Camilo, “O ‘Sinbad’ de Cunqueiro terá versión en cine no seu centenario”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 2 maio 2011, p. 26.
Infórmase da gravación dunha longrametraxe baseada no texto Si o vello Sinbad volvese
ás illas (1961), de Álvaro Cunqueiro, dirixida por Antón Dobao e producida por
Ficción.
Franco, Camilo, “A Fundación Laxeiro recupera cun libro a súa obra literaria”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 8 maio 2011, p. 42.
Informa de que o libro Laxeiro. Os escritos de Don Ramiro (2011), editado por Javier
Pérez Buján, descobre a faceta poética de Laxeiro e conforma unha visión afastada do
estereotipo do “pintor bohemio e algo canalla”.
Franco, Camilo, “Localizan os textos autógrafos máis antigos de Eduardo Pondal”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 1 xuño 2011, p. 33.
Indícase que o profesor Julio Félix Neira achou no arquivo do Arcebispado de
Compostela tres documentos inéditos, entre os que figuran os máis antigos manuscritos
de Eduardo Pondal, como as que cren seren as exculpacións do autor polo brinde do
banquete de Conxo.
Franco, Camilo, “Os especialistas consideran moi importantes os papeis de Pondal”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 2 xuño 2011, p. 41.
Coméntase que Manuel Ferreiro, biógrafo e editor da correspondencia de Eduardo
Pondal, e Xosé Luís Axeitos, secretario da Real Academia Galega, consideran moi
importantes os escritos de Pondal achados por Julio Félix Neira.
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Franco, Camilo, “Descartan localizar novos documentos de Pondal no arquivo
diocesano”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 3 xuño 2011, p. 35.
Saliéntase que o investigador Juan Félix Neira non cre que haxa máis documentos como
os autógrafos de Eduardo Pondal no arcebispado compostelán.
Franco, Camilo, “Un congreso estudará as novas lecturas da obra de Cunqueiro”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 22 setembro 2011, p. 38.
Comenta que Ramón Villares deu a coñecer a celebración do Congreso “Mil e un
Cunqueiro”, organizado polo Consello da Cultura xunto coas tres universidades galegas,
e subliña que o obxectivo deste é recuperar a dinámica investigadora sobre o escritor,
coincidindo co seu centenario de nacemento.
Franco, Camilo, “Todas as caras do autor da fantasía”, La Voz de Galicia, “Culturas”,
n.º 433, “En portada”, 24 setembro 2011, p. 2.
Fálase do Congreso “Mil e un Cunqueiros” que, con motivo do centenario do
nacemento de Álvaro Cunqueiro, se celebrará en diferentes cidades galegas co
obxectivo de reflexionar sobre a repercusión internacional da obra do escritor.
Franco, Camilo, “O congreso de Cunqueiro destaca a súa militancia na modernidade”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 29 setembro 2011, p. 36.
Recolle as impresións da primeira xornada do congreso “Mil e un Cunqueiro” e destaca
as perspectivas dende as que foi abordada a vida e obra do autor: dende a incidencia na
súa sensibilidade poética até a defensa da teatralidade da súa obra dramática.
Franco, Camilo, “Os editores galegos ultiman unha plataforma electrónica común”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 25 outubro 2011, p. 37.
Comenta que a Asociación Galega de Editores pon en marcha unha plataforma para a
venda de libros electrónicos en galego e subliña que, aínda que primeiramente estará
orientada á creación literaria, tamén acollerá libros escolares e materiais educativos.
Franco, Camilo, “No 2012, o CDG só fará coproducións”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 15 decembro 2011, p. 43.
Dise que no ano 2012 o Centro Dramático Galego porá en escena coproducións e
intercambios con outros centros para facer fronte á redución orzamentaria. Saliéntase,
porén, que se realizarán con reparto galego e serán representadas nesta lingua.
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Franco, Camilo, “Do xénero humano”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “Reserva india”,
22 decembro 2011, p. 42.
Analízase o uso dos xéneros por Álvaro Cunqueiro con diferentes funcións. Dise que a
súa narrativa está chea de fantasía e que o seu teatro foi expresión da condición humana.
Franco, Camilo, “Seguro a todo risco para unha obra sen igual”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 24 decembro 2011, p. 52.
Coméntase a consideración por parte do goberno galego da obra de Castelao como ben
de interese cultural “de carácter inmaterial”, xustificando a elección deste autor por ser
unha figura determinante na recuperación da lingua e da cultura galega, así como na
defensa dos dereitos do pobo galego.
Franco, F. “El arte no debería tener marcas de género”, Faro de Vigo, “Vigo”, 20
febreiro 2011, p. 13.
Recóllense unhas declaracións de Pilar Pallarés sobre a súa vida e a súa obra, co gallo
da concesión do premio “Gallega Destacada 2010”. Destaca a valoración que fai
dalgunhas poetas que se están iniciando, das que sinala que escriben unha poesía chea
de forza e calidade.
Franco, F., “Rodríguez: ‘Cunqueiro adianta aspectos da cultura dixital, é pioneiro do
hipertexto”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Club Faro de Vigo”, 31 marzo 2011, p. 38.
Transmítense algunhas das conclusións da serie de intervencións realizadas por Manuel
Forcadela, Xosé María Álvarez Cáccamo, Rexina Rodríguez e César Cunqueiro no Club
FARO en lembranza da figura de Álvaro Cunqueiro.
Franco, F., “O Calvario, un mundo de poesía”, Faro de Vigo, “Vigo”, 20 outubro 2011,
p. 8.
Dáse noticia da presentación do poemario O calvario. Un mundo de poesía (2011), no
que a asociación veciñal do Calvario recolle os poemas presentados nos nove certames
que convocaron.
Franco, F., “Evaristo de Sela, helenista, poeta y profesor de griego, recibió un merecido
homenaje”, Faro de Vigo, “Vigo 4 costados”, 20 decembro 2011, p. 4
Coméntase o acto celebrado en honor a Evaristo de Sela pola Asociación Cultural que
leva o seu nome, en colaboración co Concello de Arbo e a Sociedade Española de
Estudos Clásicos.
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Franco, Fernando, “María X. Queizán, Ferrín y yo logramos que se pagase por ver
teatro en gallego”, Faro de Vigo, “Estela”, n.º 454, “Memorias I”, 30 xaneiro 2011, p.
14.
Realízase un percorrido pola actividade teatral galega das últimas décadas a través das
declaracións do director e autor teatral Maximino Fernández Queizán, que reflexiona
sobre o seu percurso vital.
Franco, Fernando, “Galeguizar Galicia TV”, Faro de Vigo, “Vigo”, 30 marzo 2011, p.
11.
Revísanse os proxectos últimos de Xosé González, “Pepiño”, presidente da Fundación
Premios da Crítica de Galicia, entre os que destacan a canle galeguizargalicia.tv ou a
saída do prelo dun volume sobre Fermín Bouza Brey.
Franco, Fernando, “Laxeiro, escritor inédito”, Faro de Vigo, “Vigo”, 19 abril 2011, p.
8.
Refírese á presentación do libro Laxeiro. Os escritos de Don Ramiro (2011), editado por
Javier Pérez Buján, do que se di que está composto por cento dezaseis textos, dos cales
oitenta e tres son inéditos.
Franco, Fernando, “¡Bienvenida, Xohana!”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 3
maio 2011, p. 10.
Explícase o encontro do autor en Vigo, na Praza da Constitución, con Xohana Torres.
Franco, Fernando, “Escritos de don Ramiro”, Faro de Vigo, “Vigo”, 4 maio 2011, p.
14.
Coméntase que a obra Laxeiro. Os escritos de Don Ramiro (2011), editada por Javier
Pérez Buján, achega unha dimensión biográfica descoñecida do autor.
Franco, Fernando, “Siempre sentí una insubordinación irreprimible contra el orden
vigente”, Faro de Vigo, “Estela”, n.º 472, “Memorias”, 5 xuño 2011, pp. 14-15.
Realízase un repaso pola vida e a obra de María Xosé Queizán (Vigo, 1939), destacando
o seu compromiso co feminismo e o seu papel na fundación de diversas formacións
galeguistas.
Franco, Fernando, “Maribel Teatro”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 18 setembro
2011, p. 11.
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Fala da traxectoria teatral de Maribel González Múñoz dende a fundación nos anos
oitenta de “Vagalume, colectivo de aventuras teatrais” até o seu regreso á súa cidade
natal, onde imparte clases de teatro no centro Rinchen Dawa.
Franco, Fernando, “De fotos con literario pie”, Faro de Vigo, “Vigo”, “Mira Vigo”, 27
outubro 2011, p. 9.
Comenta que se clausura a exposición “Vilagrafías” e explica que as fotografías que
compoñen a mostra son de Anxo Cabada. Di tamén que os textos que acompañan as
fotografías pertencen, entre outros, a María Xosé Queizán, Marilar Aleixandre, Xosé
Vázquez Pintor, Pepe Cáccamo e Fran Alonso.
Franco, Fernando, “Álvaro era un espléndido dador”, Faro de Vigo, “Álvaro
Cunqueiro”, 12 novembro 2011, p. 2.
Lembranzas de Alberto Casal, quen tivo unha afianzada amizade co escritor Álvaro
Cunqueiro, afondando tanto na súa traxectoria vital como na súa faceta como literato.
Franjo, F., “O fotógrafo teense Xan Muras presentou un libro seu no Courel”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 13 novembro 2011, p. 38.
Coméntase que o libro de poemas Xunguidos á terra (2011), de Xan G. Muras, que é
unha fusión entre creación literaria e fotográfica, foi presentado no Courel.
Franjo, Fernando, “O novo lector debe poder escoller o seu soporte preferido”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 28 marzo 2011, p. 48.
Revísanse as metas acadadas pola Editora 2.0 durante o seu primeiro ano e indícase que
pretende dar paso a unha fórmula mixta en papel e dixital, coa que se pretende potenciar
o papel do público.
Franjo, Fernando, “Los pasos de Sábato en Compostela”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 22 maio 2011, pp. 44-45.
Coméntase a visita de Ernesto Sábato a Santiago de Compostela en 2002 para recibir o
premio Rosalía de Castro.
Franjo, Fernando, “Homenaxe popular ás Marías con flores, música e poesías”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 19 xullo 2011, p. 21.
Fálase de “Flores de mil cores para as Marías”, a homenaxe que a agrupación cultural O
Galo e o Ateneo renderon ás dúas Marías, Coralia e Maruxa.
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Freire, Carlos, “A vergoña do galego”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 361, 17
febreiro 2011, cuberta.
En relación co tema dos praceres da boa mesa, menciónase a obra A rosa do viño.
Cultura do viño en Galicia (2010), de Xavier Castro e Cartas ao meu amigo (2003), o
epistolario entre Francisco Fernández del Riego e Álvaro Cunqueiro.
Freire, Carlos, “Relatos vivos nos beizos”, La Opinión”, “Saberes”, n.º 351, “Literatura
sonora”, 5 novembro 2011, p. 6.
Comenta que a editorial Rinoceronte acometerá dúas novas liñas editoriais; por unha
banda, aposta pola novela gráfica e, da outra, pola edición de audiolibros. Engade que,
respecto a estes últimos, se estreará coa publicación de Seda, de Alessandro Baricco; A
casa de Mango Street, de Sandra Cisneros; Montedidio, de Erri de Luca; O ano do
xardineiro, de Karel Capek; O traductor cleptómano, de Dezso Kozstolányi; e SkuggaBaldur, de Sjón.
Fresco, Isabel, “De ‘Gardádeme a esperanza”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 14 xuño 2011,
p. 32.
Nesta sección fixa acóllese a composición “O tolo baduaba encolleito nunha saba os
carballos...”, que se insire no poemario Gardádeme a esperanza (2009), de Isabel
Fresco.
Frieiro, F., “Clámide, o la clave de triunfar en teatro”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”,
15 setembro 2011, p. 09.
Explica que con motivo do trixésimo aniversario da formación do “Taller de Teatro
Clámide” a agrupación levará a cabo unha programación de actuacións no Auditorio de
Vilagarcía.
Frieiro, Fátima, “Teatro Clámide, trinta anos sobre o escenario”, Diario de Arousa,
“Vilagarcía”, 2 setembro 2011, p. 08.
Fálase do Taller de Teatro Clámide de Vilagarcía con motivo do seu trinta aniversario.
García, Andrés, “Premios á USC pola colección ‘Clásicos do Pensamento”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 24 setembro 2011, p. 49.
Comenta que na XIVª edición dos Premios Nacionais de Edición Universitaria resultou
gañadora a colección Clásicos do Pensamento Universal, da Universidade de Santiago
de Compostela.
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García, MV., “Álvaro Cunqueiro na dramática galega”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 397, “100 Cunqueiro 100”, 22 decembro 2011, p. VIII.
Fálase da obra dramática de Álvaro Cunqueiro e dise que unha das súas características
principais é a dimensión de obra non acabada. Faise referencia a pezas como Rúa 26,
Xan o bo conspirador e Palabras de Víspera. Indícase que esta última foi publicada
posteriormente no libro Don Hamlet e outras historias, así como tamén o foi o texto A
noite vai coma un río.
García, R., “A RAG celebra a aparición do galego literario lembrando os 150 anos dos
Xogos Florais”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 30 xuño 2011, p. 38.
Fálase da conmemoración por parte da Real Academia Galega do cento cincuenta
aniversario dos Xogos Florais. Lémbrase que Francisco Añón foi o gañador daquela
primeira edición.
García, R., “Miranda rechaza el realismo mágico de Cunqueiro y alborota el congreso”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 30 setembro 2011, p. 40.
Fala das ponencias de Pepe Cáccamo e de Xosé Miranda no congreso dedicado ao
centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro.
García, Rodri, “Metaliteratura de primeira liña”, La Voz de Galicia, “Cartelera y
críticas”, “Recomendaciones”, “Libros”, 12 xaneiro 2011, p. 53.
Faise un breve resumo do argumento do libro A pregunta perfecta (O caso Aira-Bolaño)
(2010), de Juan Tallón onde este autor reflexiona sobre o oficio do escritor.
García, Rodri, “Un congreso sobre Novoneyra enfronta á Academia coa Xunta”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 11 febreiro 2011, p. 39.
Dáse noticia sobre o Congreso que a Real Academia Galega organiza sobre Uxío
Novoneyra e refírense as diferenzas desta institución coa Xunta pola falta de apoio ao
citado congreso.
García, Rodri, “Achegarte’ exhibe la labor de cien entidades culturales”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 3 abril 2011, p. 44.
Coméntase a feira cultural celebrada na Coruña e organizada pola Concellería de
Cultura, con actuacións en directo e atención á literatura, danza, teatro, audiovisual,
ilustración, maxia e novas tecnoloxías.
García, Rodri, “Música, versos e danza lembraron onte os Xogos Florais”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 3 xullo 2011, p. 44.
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Refírese á homenaxe organizada pola Real Academia Galega en conmemoración do
cento cincuenta aniversario dos primeiros Xogos Florais.
García López, Xoán A., “Balcón Poético”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La ventana”,
18 outubro 2011, p. 14.
Defensa do xénero poético e do colectivo de poetas ferroláns en particular e galegos en
xeral a través da propia experiencia do articulista.
García Márquez, Marta, “Cultura aporta 5.000 euros para converter a casa do poeta
Manuel María nun museo”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 6 febreiro 2011, p. 13.
Coméntase que o Concello da Coruña apoiará economicamente a rehabilitación da casa
de Manuel María en Outeiro de Rei, que se converterá en museo e biblioteca cando
finalicen as obras de rehabilitación.
García Márquez, Marta, “De novela a guía turística nunha semana”, El Ideal Gallego,
“A Coruña”, 12 xullo 2011, p. 12.
Fálase do curso organizado pola Universidade da Coruña, a Fundación Vicente Risco, a
Concellería de Cultura e a Xunta e que ten como obxectivo realizar “material de
divulgación cultural e turística” sobre A Coruña baseándose na novela Os libros arden
mal (2008), de Manuel Rivas.
García Márquez, Marta, “Eu non son escritor galego, son escritor e máis nada’, afirma
Suso de Toro”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 14 xullo 2011, p. 13.
Fálase da intervención realizada por Suso de Toro nun curso de verán da Universidade
da Coruña. Coméntase que ofreceu a súa visión sobre a literatura.
García Márquez, Marta, “O real e o mítico nun mesmo molde”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 15 xullo 2011, p. 15.
Fálase da intervención de Marina Mayoral no curso de verán “Cen anos de Cunqueiro”,
organizado pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo.
García Márquez, Marta, “Praceres para a vista e o intelecto”, Diario de Ferrol,
“Provincia”, p. 16/ El Ideal Gallego, “A Coruña”, p. 12, 16 agosto 2011.
Fálase da vixésima edición da Feira do Libro Antigo e de Ocasión que se celebra na
Coruña. Indícase que entre os libros que se poden atopar están Ruínas (1866), de
Rosalía de Castro ou o dicionario en galego de Juan Cubeiro.
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García Márquez, Marta, “Un grande para principiantes e expertos”, El Ideal Gallego,
“A Coruña”, 20 setembro 2011, p. 12.
Comenta a chegada da exposición sobre Alfonso Daniel Rodríguez Castelao á
Biblioteca González Garcés co motivo do cento vinte e cinco aniversario do nacemento
do autor. Sinala ademais que a obra de Castelao foi declarada como Ben de Interese
Cultural Inmaterial de Galicia.
García Novas, Antonio, “Osiris”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 30 xaneiro 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa o poema intitulado “Osiris”, de Antonio García Novas.
Gay, Gonzalo, “Agenda”, Auria, n.º 174, “Leer y oir”, outubro 2011, p. 7.
Sección fixa que acolle novidades editoriais e dá conta do seu argumento; entre elas
Poemas do sentir galego (2011), de José Nogueiras Santana.
Gil, L., “Unha viaxe histórica a carón de Nós”, La Región, “Ourense”, “Crónica”, 31
outubro 2011, p. 8.
Comenta que a segunda edición da romaría histórica “A Bela Auria” se dedicou á
Xeración Nós.
Gil, M., “Teatro, magia, libros y conciertos centran la Navidad en Noia”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 8 decembro 2011, p. 30.
Coméntase a programación para o Nadal do Concello de Noia, a cal inclúe, entre outros
actos, unha charla sobre Álvaro Cunqueiro.
Gil, Manuel, “Se inicia en una playa de Corrubedo el rodaje de Sinbad”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 10 maio 2011, p. 36.
Coméntase o inicio da gravación na praia d’O Prado de Corrubedo da longametraxe
baseada na obra de Álvaro Cunqueiro, realizada por Ficción Producciones. Indícase que
contará con exteriores de Ribeira e Santiago.
Gimeno, M., “Cunqueiro sería propuesto para el Nobel si fuera de otra autonomía”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 28 novembro 2011, p. 50.
Di que finaliza en Vigo a mostra itinerante “No niño do vento”, coa que se conmemora
o centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro e dá conta das louvanzas do presidente
da Fundación Penzol á obra do homenaxeado.
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Gimeno, Maite, “La cultura gallega recuerda a Del Riego como ‘faro’ de la Galicia
contemporánnea”, El Correo Gallego, “Tendencias”, p. 50/ “Del Riego, o noso faro”,
Galicia Hoxe, “maré Hoxe”, p. 26, 15 xaneiro 2011.
Descríbese o acto realizado pola Editorial Galaxia e a Fundación Penzol en homenaxe a
Francisco Fernández del Riego. Coméntase que nel interviron Víctor Freixanes, Ramón
Villares, Xosé Luís Méndez Ferrín e Manuel Bragado e acudiron o Conselleiro de
Cultura e o Alcalde de Vigo.
Gimeno, Maite, “Músculo da nación”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Bo e xeneroso”, 20
febreiro 2011, p. 28.
Explica que a Asociación de Escritores en Lingua Galega entregou á irmá de Francisco
Fernández del Riego unha placa conmemorativa que recoñece o intelectual como Bo e
Xeneroso e fala da próxima publicación dun libro inédito de Fernández del Riego sobre
as súas viaxes a Francia e a París co título Memorias do París literario (2011).
Giráldez, J. Miguel, “Gabanza da proxección exterior de Galicia”, Galicia Hoxe, “A
contra”, “Foto finish”, 12 marzo 2011, contracuberta.
Dáse conta da presentación da antoloxía Breogan's Lighthouse en Londres e en Oxford.
Giráldez, José Miguel, “Ignacio Castro regresa aos días de neve e soidade en ‘Roxe de
Sebes’que hoxe se presenta no Araguaney”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 14
decembro 2011, p. 47.
Coméntase a presentación da reedición de Roxe de Sebes (2001, 2011), de Ignacio
Castro, e sinálase que o autor considera esta novela como o libro máis auténtico e
intenso que escribiu nunca.
Gómez, Evaristo, “O mesmo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 20 marzo 2011, p. 29.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición poética “Desde o último lugar da
noite...”, de Evaristo Gómez.
Gómez, J., “Recuperar a Concha Castroviejo”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Santiago”, “Crónica”, 13 xaneiro 2011, p. L6.
Faise un percorrido polo legado persoal e bibliográfico da escritora e periodista
compostelana Concha Castroviejo con motivo da publicación dun artigo sobre a súa
vida e obra por parte de Nanina Santos Castroviejo no libro Album de mulleres (2010)
publicado, polo Consello da Cultura Galega.
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Gómez, J., “Santiago enriquece a prosa galega desde a Idade Media”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 18 marzo 2011, p. L8.
Comenta que o texto orixinal da reedición de Prosa galega (2011) fora elaborado por
Ricardo Carvalho Calero xunto coas súas discípulas Carme García e Lidia Fontoira, con
máis de douscentos autores estudados en case mil cen páxinas.
Gómez, Joel, “Ferrol resalta a presenza de Carvalho Calero en Compostela”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 2 febreiro 2011, p. L8.
Descríbese a exposición “Carvalho Calero, de Ferrol para o mundo” organizada polo
Concello de Ferrol. Así mesmo, aprovéitase para facer un percorrido polos puntos máis
significativos da vida do intelectual e escritor ferrolán.
Gómez, Joel, “Una fructífera conferencia de García Lorca”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Santiago”, 22 febreiro 2011, p. L8.
Refírese a noticia de que o Instituto Rosalía de Castro de Santiago organizará unha
exposición sobre a visita a Santiago de Federico García Lorca en 1932. Sinálase que
nesta visita o poeta estivera acompañado por Luís Seoane, Ricardo Carballo Calero,
Domingo García-Sabell e Francisco Fernández del Riego, entre outros.
Gómez, Joel, “Santiago redescubre a López Ferreiro”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Santiago”, 20 marzo 2011, p. L2.
Revísase a historia de Antonio López Ferreiro (Santiago 1837-Vedra, 1910), no
centenario da súa morte, coas súas achegas sobre a catedral de Santiago e o feito de ser
iniciador da novela histórica en galego.
Gómez, Joel, “Messi, Valdano, Nacho y la poesía”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Santiago”, 1 maio 2011, p. L9.
Dáse conta da intervención de Diego Ameixeiras na presentación da Feira do Libro de
Santiago.
Gómez, Joel, “El Rosalía rescata la relación de García Lorca con Santiago”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 26 xuño 2011, p. L9.
Anúnciase a inauguración da exposición “Lorca, Compostela e os Seis Poemas
Galegos” no instituto Rosalía de Castro.
Gómez, Marta, “Manuel Antonio ilumina Rianxo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 27
marzo 2011, p. 46.
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Coméntase a apertura da casa-museo do poeta Manuel Antonio en Rianxo, xunto á de
Rafael Dieste e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Gómez, Melissa, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 17 febreiro 2011, p. 70.
Infórmase da presentación da obra Cabalos do demo e outros invertebrados (2010), de
Isidro Novo, no local social da Fundación Caixa Galicia en Lugo.
Gómez, Melissa, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 23 febreiro 2011, p. 70.
Dáse conta da presentación do número quince da revista Unión Libre. Cadernos de vida
e culturas (2010) na Galería Sargadelos de Lugo.
Gómez, Melissa, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 25 febreiro 2011, p. 94.
Infórmase da inauguración, na Galería Sargadelos de Monforte, da exposición “Galiza”,
con textos de Manuel María.
Gómez, Melissa, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 3 abril 2011, p. 94.
Dáse conta da celebración do festival Achegarte 2011, do que se sinala que dará a
coñecer todos os ámbitos da cultura galega relacionados coa literatura, a danza, o teatro,
a ilustración, a maxia ou as novas tecnoloxías.
Gómez, Melissa, “Galicia Classics estrena mañana su espectáculo ‘O soño dourado’ en
Lugo”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 14 abril 2011, p. 61.
Coméntase que a compañía lírica Ofelia Nieto presenta no Círculo das Artes de Lugo o
recital poético e musical “O soño dourado. De Rosalía a Cunqueiro”, con poemas de
Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez, Ramón Cabanillas, Luís Pimentel, Uxío
Novoneyra, Miguel Anxo Fernán-Vello e Álvaro Cunqueiro.
Gómez, Melissa, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 13 maio 2011, p. 94.
Dáse conta da lectura de poesía galega actual que realizará o escritor Eduardo Estévez
na Biblioteca Municipal das Pontes.
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Gómez, Melissa, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 21 maio 2011, p. 86.
Infórmase de que Iván García Campos e Nicanor Tischler Barán asinarán exemplares
das súas novelas, O imposible de desatar (2010) e Ensaio sobre a novela como poética
escura (2010), respectivamente, na Praza Maior de Lugo, con motivo da Feira do Libro.
Gómez, Melissa, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 2 xuño 2011, p. 70.
Dáse conta do debate sobre Álvaro Cunqueiro organizado polo Consello da Cultura
Galega na Fundación Caixa Galicia de Lugo. Contará coa participación de Claudio
Rodríguez Fer, Darío Xohán Cabana, Antonio Reigosa e Armando Requeixo.
Gómez, Melissa, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 10 xuño 2011, p. 86.
Anúnciase a conferencia de Bautista Álvarez na Casa das Letras de Ribadeo intitulada
“O grupo Brais Pinto ou o renacer de Galiza”.
Gómez, Melissa, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 10 xuño 2011, p. 86.
Dáse conta do recital de Amancio Prada no Salón Teatro de Santiago de Compostela, no
que interpretará “Camelias para Cunqueiro”.
Gómez Alfaro, X. C., “Non todo é lume”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 20 febreiro 2011, p.
39.
Sección fixa na que se acolle o poema “Non todo é lurpio lume consumado”,
pertencente a Non todo é lume, de Xosé Carlos Gómez Alfaro (1949-2008).
Gómez Alfaro, X. C., “De ‘Alén do lume”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 29 maio 2011, p.
32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “Desfecha”, pertencente ao poemario
Alén do lume (2002), de X. C. Gómez Alfaro (1949-2008).
Gómez Castrillón, Marta, “Algas, Olgas”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de
verán”, “Los relatos de los lectores”, 30 agosto 2011, p. 31.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
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e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Marta Gómez Castrillón (26 anos),
intitulado “Algas, Olgas”.
Gondar, Soledad, “O carballo das medoñas”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de
verán”, “Los relatos de los lectores”, 3 agosto 2011, p. 31.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Soledad Gondar (40 anos), intitulado
“O carballo das medoñas”.
González, E., “Escritores proponen a Eliseo Alonso como candidato al Día das Letras
Galegas”, Faro de Vigo, “Louriña–Baixo Miño”, “Área metropolitana”, 23 outubro
2011, p. 19.
Explica que tanto poetas como escritores asistentes ao festival de cine galego-portugués
Filminho propuxeron a Eliseo Alonso como candidato ao Día das Letras Galegas na
sesión de poesía que se lle dedicou a este autor.
González, Eladio, “A cidade inclemente”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 25 maio 2011, p.
32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición “A cidade inclemente”, de Eladio
González.
González, Eva, “Tui rememora los Xogos Florais de Galicia como exaltación del
galleguismo”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”, “Área metropolitana”, 19 xuño 2011, p. 18.
Faise referencia ao festexo do cento vinte aniversario dos Xogos Florais de Galicia.
Saliéntase que se celebrará un banquete e recitais a cargo de Alfonso Pexegueiro e
Marga do Val.
González, Eva, “Palabras sabias para jóvenes de Tui”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”,
“Área metropolitana”, 25 outubro 2011, p. 14.
Fala do encontro en Tui entre Xosé Neira Vilas e un grupo amplo de estudantes, co
motivo da celebración do Día da Biblioteca.
González, Eva, “Tui honra la figura del poeta y académico galleguista Faustino Rey
Romero con actos culturales”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”, “Área metropolitana”, 15
novembro 2011, p. 16.
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Explica que a Asociación Levada Libre, en colaboración co Concello de Tui, realizará
un programa de actividades coa intención de conmemorar á figura de Faustino Rey
Romero e coa finalidade de dar a coñecer a obra poética do homenaxeado.
González, Eva, “Méndez Ferrín glosa a Rey Romero como hombre comprometido con
su fe y libertad”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”, “Área metropolitana”, 26 novembro
2011, p. 16.
Comenta que o presidente da Real Academia Galega, Xosé Luís Méndez Ferrín, foi o
encargado de pechar a homenaxe que a Asociación Levada Libre lle dedicou ao poeta e
sacerdote Faustino Rey Romero.
González, Mónica, “Castelao, un guía de luxo para coñecer A Estrada”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 21 abril 2011, p. 36.
Infórmase da presentación na Estrada dun Roteiro Castelao que percorre a vila a través
da figura do autor.
González, Montse, “Os blogs como escaparate”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
395, “Reportaxe”, 8 decembro 2011, p. 30.
Montse González cóntanos a opinión de diferentes escritores sobre a “creación literaria
na rede”, tanto a través das redes sociais como Tuenti ou Facebook, como nos blogs.
Todos eles coinciden nas amplas posibilidades que internet oferta neste campo.
González, P., “Nacen los premios que reivindican ‘las excelencias del ourensanismo”,
La Región, “Ourense”, 8 novembro 2011, p. 5.
Comenta a próxima entrega dos primeiros galardóns “Ouresanía”, destinados a
recoñecer o labor de once entidades e personaxes relevantes, entre os que se atopa Xosé
Luís Méndez Ferrín.
González, Ramón, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 17 decembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, infórmase da celebración na Casa da Xuventude de
Mondoñedo, dun coloquio sobre Álvaro Cunqueiro e a escenficiación da obra do autor
pola cidade e no auditorio.
González Gómez, Xesús, “A pantasma da loita de clases”, El País, “Galicia”, “Luces”,
18 marzo 2011, pp. 8-9.
Coméntase a volta ao debate sobre a filiación ideolóxica de Vicente Risco e indícase
que este feito sempre ten lugar cando a sociedade galega atravesa algún tipo de crise.
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González Gómez, Xesús, “No tempo da literatura ‘Roger Rabbit”, El País, “Galicia”,
“Luces”, 11 novembro 2011, pp. 8-9.
Comeza explicando que o ano 1986 foi considerado como o tempo da “literatura Roger
Rabbit”, un tipo de ficción literaria cuxa finalidade era actuar decididamente coa vida e
rectificala e propón como exemplo a obra de Suso de Toro, Polaroid (1985).
González Somovilla, Miguel, “Cuando Cunqueiro imaginaba el año 2500”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, 28 febreiro 2011, p. 16.
Realízase un repaso polo legado literario de Álvaro Cunqueiro ao cumprírense trinta
anos do seu falecemento.
González Tosar, Luís, “Pechelingue contra vento e maré”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 420, “Letras en galego”, “Retrato en sepia”, 25 xuño 2011, p. 10.
Fálase do momento en que Luís González Tosar coñeceu a Alejando Campos Ramírez,
poeta, xornalista e inventor do futbolín coñecido como Alejando Finisterre. Ofrécese
unha biografía e indícase que en México publicou a autores como Juan Rulfo.
González Tosar, Luís, “Os silencios de Ramón Piñeiro”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 422, “Letras en galego”, “Retrato en sepia”, 9 xullo 2011, p. 11.
Fálase de Ramón Piñeiro e do letreiro que pon o seu nome a unha rúa de Compostela.
González Tosar, Luís, “Melodía de Lala en Laxeiro”, La Voz de Galicia, “Culturas”,
n.º 423, “Letras en galego”, “Retrato en sepia”, 16 xullo 2011, p. 13.
Fálase de Laxeiro e de Lala e lémbrase a capela privada de Lalín para a que o pintor
fixo un calvario en tres pezas.
González Tosar, Luís, “Unha bandeira para Pura”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
424, “Letras en galego”, “Retrato en sepia”, 27 xullo 2011, p. 11.
Fálase de Pura Vázquez con motivo da festividade do 25 de xullo e refírese á súa irmá,
Dora Vázquez.
González Tosar, Luís, “Ramón Piñeiro: marca interior”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 429, “Letras en galego”, “Retrato en sepia”, 27 agosto 2011, p. 14.
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Fálase da relación de Luís González Tosar con Ramón Piñeiro, indicándose que a
primeira aproximación foi ao seu discurso, “A lingoaxe e as linguas”, de ingreso na
Real Academia Galega, cando González estaba en COU.
González Tosar, Luís, “Irmán don Paco”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 431, “A
outra mirada”, “Retrato en sepia”, 10 setembro 2011, p. 15.
Fálase do ano 1969, cando Luís González Tosar traballaba de camareiro no Tamanaco
de Vigo, lugar ao que acudían persoeiros como Laxeiro, Lala, Álvaro Cunqueiro ou
Francisco Fernández del Riego.
González Tosar, Luís, “A imparable palabra da paixón”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 435, “Letras en galego”, “Retrato en sepia”, 8 outubro 2011, p. 6.
Lembranzas da amizade de Luís González Tosar con Salvador García-Bodaño, escritor,
poeta e crítico.
González Tosar, Luís, “Elegante xesto final”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 440,
“Letras en galego”, “Retrato en sepia”, 12 novembro 2011, p. 9.
Pon de relevo a valía de Eduardo Blanco-Amor por considerar que é un autor que
resulta incómodo.
González Tosar, Luís, “Ensoños e rebeldías dun emigrante”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 441, “Letras en galego”, “Retrato en sepia”, 19 novembro 2011, p. 9.
Explica que o escritor e artista plástico Xosé Conde Fernández foi un dos que
reflectiron o verdadeiro rostro da emigración subliñando as sensacións de “desarraigo e
ignominia” que supoñía para aqueles que tiveron que marchar da terra.
Gradín, Tere, “Escriben… y trabajan. Vidas de Novela”, Faro de Vigo, “Estela”, n.º
502, “Reportaje”, 31 decembro 2011, p. 28.
Esta reportaxe escrita por Tere Gradín, trata do ensaio de Daria Galateria, Trabajos
forzados, no que expón a vida de varios autores literarios galegos, como son David
Monteagudo, Xabier Paz, Xabier Queipo, Alberto Fortes, Luis García Mañá, Marcos
Calveiro e Héctor Carré e a maneira na que estes compaxinaron os seus variopintos
traballos coa dedicación á escritura.
Graña, Bernardino, “De ‘Ser auga, darse en auga”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 16 abril
2011, p. 31.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición “A rosa morre calmada”, pertencente a
Ser auga, darse en auga (2010), de Bernardino Graña.
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Graña Ruibal, Antonio, “Un día máis”, Xornal de Galicia, “Opinión”, “Relatos de
verán”, 3 agosto 2011, p. 4.
Sección que acolle os relatos inéditos que durante o mes de agosto ofreceu Xornal de
Galicia. Neste caso reprodúcese o realizado por Antonio Graña Ruibal, intitulado “Un
día máis”.
Gutiérrez, José Manuel, “A cultura tamén engancha”, La Opinión, “A Coruña”,
“Ciudad y Cultura”, 4 abril 2011, p. 7.
Revísase o éxito de público da feira cultural Achegarte na Coruña e saliéntase a
celebración de encontros con artistas e escritores como Manuel Rivas.
Hermida, Patricia, “Carvalho Calero: liberador da lingua galega na máis longa noite de
pedra”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 11 xaneiro 2011, p. 40.
Refírense os principais fitos biográficos da vida de Ricardo Carvalho Calero ao fío da
noticia sobre a publicación do libro Carvalho Calero, de Ferrol para o mundo. Imaxe
de cen anos (2010) por parte do Concello de Ferrol.
Hermida, Patricia, “Os bares e prazas de Ferrol xa se despeitean: chega a Poesía
Salvaxe”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 27 abril 2011, p. 39.
Anúnciase o inicio da IVª Semana da Poesía Salvaxe en Ferrol incidindo no programa
de apertura á cidade e recitado en lugares públicos con autores como Olga Novo.
Hermida, Patricia, “Ataque masivo de poesía en Ferrol ‘contra a soidade e o
desamparo”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 28 abril 2011, p. 47.
Infórmase do inicio da Semana da Poesía Salvaxe en Ferrol, que leva os versos de
diferentes poetas aos espazos públicos.
Hermida, Patricia, “Liberdade e incerteza”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Homenaxe”, 11
xaneiro 2011, p. 28.
Infórmase da publicación, con motivo do centenario do nacemento de Ricardo Carvalho
Calero, de Carvalho Calero, de Ferrol para o mundo. Imaxe de cen anos (2010), un
volume de intercambio epistolar con Álvaro Cunqueiro e Francisco Fernández del
Riego.
Hermida, Patricia, “Onte arrincou en Ferrol a temporada das feiras do libro”, Galicia
Hoxe, “MARÉ”, “Ler”, 7 abril 2011, p. 28.
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Dáse conta da apertura da Feira do Libro de Ferrol co pregón da escritora Rosa Aneiros.
Hermida, Patricia, “Comeza en Ferrol a cuarta edición da Semana de Poesía Salvaxe”,
Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Propostas”, 27 abril 2011, p. 31.
Anúnciase o inicio da IVª Semana da Poesía Salvaxe, que levará os versos de autores
como Olga Novo a diversos espazos de Ferrol.
Hermida, Patricia, “Versos vandálicos”, Galicia Hoxe, “maré Hoxe”, 28 abril 2011, p.
26.
Lígase a chegada da primavera coa chegada dos “versos vandálicos” da Semana da
Poesía Salvaxe en Ferrol, que aproxima a creación poética a prazas, mercados ou bares.
Hermida, Rocío, “Manuel Rivas: ‘A droga máis importante, a que move todo, é o
poder”, Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 12 outubro 2011, p. 11.
Explica a intervención do escritor Manuel Rivas no foro “Narcotráfico e medios de
comunicación”, organizado pola Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación e a
Fundación Galega contra o narcotráfico. Coméntase que a súa obra Todo é silencio
(2010) está sendo levada ao cine por José Luís Cuerda.
Honorato, V., “La Real Academia abre en Pontevedra el Año Xoán Manuel Pintos”, El
País, “Galicia”, 23 xaneiro 2011, p. 6.
Dáse noticia do congreso que a Real Academia Galega e o Concello de Pontevedra
organizan en memoria de Xoán Manuel Pintos. Coméntase que na primeira sesión
interviron Xosé Luís Axeitos, Rosario Álvarez, Xesús Alonso Montero e Xosé Luís
Méndez Ferrín, de quen se recollen puntos significativos das súas conferencias sobre o
intelectual galeguista.
Honorato, Víctor, “Pontevedra celebra o bicentenario de Xoán M. Pintos”, El País,
“Galicia”, “Luces”, 21 de xaneiro 2011, p. 10.
Faise un percorrido pola biografía de Xoán Manuel Pintos a través das declaracións de
estudosos como Rosario Álvarez e Alonso Montero con motivo dos actos que o
Concello de Pontevedra vai celebrar en lembranza do galeguista pontevedrés.
Huete, Carlos, “Muere Benito Losada, impulsor de la cultura ourensana”, El País,
“Galicia”, 7 febreiro 2011, p. 6.
Refírese ao falecemento de Benito Losada e relátanse os aspectos máis importantes da
súa traxectoria vital, salientando que foi cofundador do Clube Cultural Alexandre

897

Bóveda e da empresa Difusora de Letras, Artes e Ideas e que foi membro da Comisión
Técnica de Acción Cultural do Consello da Cultura Galega.
Iglesias, A., “Xoias en papel”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “XX edición”, 29 maio 2011, p.
30.
Anúnciase a vixésima edición da Feira do Libro Antigo en Santiago de Compostela,
onde se poden atopar primeiras edicións de obras de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
ou Rosalía de Castro.
Iglesias, Ana, “La figura de Granell a través de su propia biblioteca y archivos”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 16 marzo 2011, p. 29.
Infórmase da inauguración na Fundación Granell da mostra “A Biblioteca de Granell”,
que recolle libros, correspondencia, artigos e documentos.
Iglesias, Ana, “Veronesi recoge el Premio del Casino en una cena literaria”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 18 marzo 2011, p. 29.
Dáse conta da entrega do Premio de Novela Europea Casino de Santiago ao novelista
italiano Sandro Veronesi pola súa obra Caos calmo (2010).
Iglesias, Ana, “Os libros de Granell”, Galicia Hoxe, “maré Hoxe”, 16 marzo 2011, p.
16.
Faise referencia á inauguración na Fundación Granell da exposición “A Biblioteca de
Granell”, que pretende achegarse á figura do artista a través dos seus libros e arquivos
persoais.
Iglesias, Moncho, “Oda ás nais perennes con fillos caducos...”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
1 marzo 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “Oda ás nais perennes con fillos
caducos...”, de Moncho Iglesias.
Iglesias, Óscar, “El Gaiás tiene que potenciar nuestros valores”, El País, “Galicia”, 17
xaneiro 2011, p. 5.
Recóllense declaracións de Marcos Lorenzo, programador da Cidade da Cultura, sobre
esta institución e tamén se describe o acto inaugural do ciclo “Galicia, Ceo das Letras”
que estivo dedicado a Rosalía de Castro.
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Iglesias, Óscar, “La Universidade de Santiago publica en gallego ‘A Galaxia
Gutenberg”, El País, “Galicia”, 15 de febreiro 2011, p. 6.
Faise mención do libro A Galaxia Gutenberg. O home tipográfico, de Marshall
McLuhan con motivo da súa tradución ao galego realizada por Manuel Outeiriño e que
saíu do prelo en 2010. Coméntase que o prologuista foi Darío Villanueva, de quen se
recollen unhas breves declaracións.
Iglesias, Óscar, “Producción española, literatura gallega”, El País, “Galicia”, 29 agosto
2011, p. 5.
Fálase da adaptación cinematográfica de Todo é silencio (2010), de Manuel Rivas,
realizada por José Luís Cuerda, así como de Sete Palabras (2009), de Suso de Toro, que
leva ao cine José Luís García Sánchez.
Iglesias, Óscar, “Cultura no considera ‘gran proyecto’ traducir ‘Ulysses”, El País,
“Galicia”, 3 setembro 2011, p. 6.
Anúnciase a resolución das axudas para a materialización de grandes proxectos
editoriais e saliéntase a exclusión da tradución ao galego de Ulysses (1922), de James
Joyce.
Iglesias, Óscar, “Contra os ‘escritores de verdade”, El País, “Galicia”, “Luces”, 16
setembro 2011, p. 10.
Coméntanse as consideracións sobre literatura, compromiso e mercadoría de catro
autores, Berta Dávila, Andrea Nunes, Gonzalo Hermo e Pablo García, invitados ao
sexto congreso de autores mozos que organiza na Coruña a Asociación Galega de
Escritores, titulado “Da tinta á pegada dixital”.
Iglesias, Óscar, “Edición de guerrilla e novas resistencias na escuridade”, El País,
“Galicia”, “Luces”, 22 outubro 2011, p. 9.
Reprodúcense as reflexións de catro editores galegos, Francisco Pillado (Laiovento),
Moisés Barcia (Rinoceronte), Tomás González (Urco Editora) e Xosé Ballesteros
(Kalandraka), sobre a actual situación da edición en Galicia.
Iglesias, Óscar, “O discurso dos ‘kamikazes’ pode ser deseperado, nunca nihilista”, El
País, “Galicia”, “Luces”, 11 novembro 2011, p. 9.
Recóllense as verbas de Suso de Toro, vinte e cinco anos despois da publicación de
Polaroid (1986), nas que manifesta que a súa vontade era “intervir na sociedade”, mais
confesa que non o conseguiu.
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Iglesias, Óscar, “Me costó más publicar en gallego que en castellano”, El País,
“Galicia. V aniversario”, 22 decembro 2011, p. 28.
Fálase de como o escritor vigués Domingo Villar debutou en 2006 con Ollos de auga e
chegou a converterse no escritor galego que máis vende. O escritor recoñece a
influencia de Vázquez Montalbán na escolla do xénero da novela negra.
Iglesias Nanín, Manuel, “Palabras adecuadas”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de
verán”, “Los relatos de los lectores”, 20 agosto 2011, p. 38.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Manuel Iglesias Nanín (42 anos),
intitulado “Palabras adecuadas”.
Iglesias Nanín, Manuel, “Abrazos feridos”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de
verán”, “Los relatos de los lectores”, 28 agosto 2011, p. 33.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Manuel Iglesias Nanín (42 anos),
intitulado “Abrazos feridos”.
Iglesias Viqueira, Víctor, “El hombre que se parecía a Merlín”, Faro de Vigo, “Álvaro
Cunqueiro”, 12 novembro 2011, p. 6.
Fala das diferentes anécdotas vividas con Álvaro Cunqueiro nos tempos nos que este
fora o director do Faro de Vigo.
I. M., “Dúas traducións de poesía galega ao inglés, entre as candidatas ao premio
Popescu”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 9 xuño 2011, p. 39.
Coméntase que I Am Not from Here, tradución de Helena Miguélez-Carballeira do
poemario de Non son de aquí (2008), de María do Cebreiro, e Collected Poems of Lois
Pereiro, versión de Jonathan Dunne dunha escolma de poemas de Lois Pereiro, optan ao
premio Popescu da Poetry Society británica.
I. L. M., “Literatura en el mar”, Faro de Vigo, “Redondela”, 11 setembro 2011, p. 17.
Fálase da actividade que realizaron os Socios do Clube de Lectura da Biblioteca de
Chapela a bordo do veleiro “Sueño loco”. Explícase que leron e cantaron poemas de
Manoel de Andrade, Rosalía de Castro, Ramón Cabanillas, Mendiño ou Manuel
Antonio.
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Jaureguizar, “Os 100 anos do soñador municipal”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
pp. 58-59/ El Progreso, “Vivir”, pp. 56-57, 2 xaneiro 2011.
Reflexiónase sobre a traxectoria vital de Álvaro Cunqueiro facendo especial fincapé na
súa habilidade para imaxinar. Remátase sinalando que con Merlín e familia (1955)
inventou o realismo máxico.
Jaureguizar, “Saleta Goy ve ‘Galiza’ coma texto ‘concienciador’ de Manuel María”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 20 xaneiro 2011, p. 60.
Dáse noticia da presentación da obra inédita Galicia (2010) de Manuel María, que
constitúe unha guía de Galicia (economía, historia, cultura etc.) elaborada nunha
linguaxe poética da que se sinala que lle outorga unha grande orixinalidade. Na
presentación falaron a súa viúva Saleta Goy, Alberte Ansede, Antón Bao e Xosé Ramón
Freixeiro Mato, editor da obra.
Jaureguizar, “Fernández Naval enfronta as súas ‘sombras’ no libro que gañou o Fiz
Vergara”, El Progreso, “Vivir”, 29 xaneiro 2011, p. 78.
Recóllese a noticia da presentación do libro Bater de sombras (2010), de Francisco
Fernández Naval, quen, neste poemario, reflexiona sobre temas como a violencia contra
as mulleres e o tratamento das minorías. O acto contou coa participación de Marica
Campo, María Casar e Miguel Anxo Fernán Velllo.
Jaureguizar, “A primera voda homosexual, ó cine”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, 26 agosto 2011, contracuberta/ “Reixa avanza que Isabel Coixete rodará un filme
sobre a primeira voda homosexual”, El Progreso, “Vivir”, 24 agosto 2011, p. 46.
Anúnciase que a produtora Filmanova está a preparar o filme Limpeza de sangue,
baseado na obra de teatro homónima escrita por Rubén Ruibal.
Jaureguizar, “Mero presenta un poemario no que lembra Lugo e o pai”, El Progreso,
“Cultura”, “Vivir”, 23 setembro 2011, p. 61.
Fálase do libro de poemas No papel que mudo escoita (2011), do cantante Mero, no que
teñen unha gran presenza Lugo e a figura do seu pai.
Jaureguizar, “Jorge Coira dirixirá un filme baseado en ‘Limpeza de sangue’, de
Ruibal”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 1 decembro 2011, p. 55.
Explica que o director lucense Jorge Coira fará a adaptación cinematográfica da peza
teatral Limpeza de sangue, de Rubén Ruibal, gañadora do Premio Nacional de
Literatura Dramática de 2007.
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Jaureguizar, “Mondoñedo pecha o Ano Cunqueiro cunha Noite de Merlín de 200
participantes”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 2 decembro 2011, p. 66.
Comenta que en Mondoñedo se pechará o “Ano Cunqueiro” celebrando un acto
denominado “A Noite de Merlín” que consiste nunha representación teatral e musical co
gallo da celebración do centenario do nacemento do escritor.
Jaureguizar, “ Unha nova editorial lucense traducirá clásicos e contemporáneos ao
galego”, El Progreso, “Vivir”, 15 decembro 2011, p. 62.
Co motivo da presentación en Lugo dunha nova editorial, Hugin e Munin, creada polo
escritor Alejandro Tobar, saliéntanse dous dos títulos que formarán parte da súa
colección de obras dos séculos XIX, XX e XXI traducidas de diferentes linguas ao
galego. Son O forasteiro misterioso, de Mark Twain, e Servizo de correos (2011), de
Charles Bukowski, das que se comentan os argumentos.
Jaureguizar, “Manuel Rivas: ‘O xornalismo está disposto a chegar á verdade ou a
destruíla”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 20 decembro 2011, p. 55.
Faise eco da charla ofrecida por Manuel Rivas en Lugo, na que comentou a influencia
da crise nos medios de comunicación e na literatura, á vez que lembrou o centenario de
Álvaro Cunqueiro e os poemas que este autor publicou en diversos xornais.
Jaureguizar, “O autor que esqueceu inxectarse ouro”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, “Cultura”, “Centenario dun xenio”, p. 68/ El Progreso, “Vivir”, “Centenario dun
lucense ilustre”, p. 48, 22 decembro 2011.
Con motivo do centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro, realízase un repaso á súa
vida e obra. Coméntase que a este autor lle gustaría ser lembrado como “vago fantástico
e cordial”.
Jaureguizar, “Breve ano de pedra”, El Progreso, “Lo que vendrá en 2012”, “Cultura”,
31 decembro 2011, p. 29.
Coméntase que o escritor ourensán, Celso Emilio Ferreiro, protagonizará os eventos
culturais máis importantes de 2012 ao cadrar cos cen anos do seu nacemento. Realízase
un pequeno percorrido pola súa vida e obra.
J. G., “Os valores da nosa cultura están nunha encrucillada”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 6 febreiro 2011, contracuberta.
Recóllense declaracións do escritor Artur Alonso que reflexiona sobre o seu libro Filhos
da Brétema/ Fills de la Boira (2010) e sobre a cultura galega en xeral.
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J. G., “La Casa de Rosalía honra a la poeta con un gran homenaje musical el día 18”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Comarcas”, 15 novembro 2011, p. L8.
Comenta que a Casa de Rosalía honrará a poeta cunha homenaxe musical internacional
onde Xulio Mosquera González entregará varias composicións do epicedio de Manuel
Curros Enríquez A Rosalía; o compositor portugués Jorge Alves Barbosa presentará
once obras sobre Rosalía de Castro e o Coro Clásico de Vigo finalizará con Negra
Sombra.
J. G., “Datan de 1863 el primer poema en gallego de Rosalía editado en Santiago”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, 9 decembro 2011, p. L4.
Informa da aparición o xoves 22 de xaneiro de 1863 da primeira publicación editada en
Santiago dun poema en galego de Rosalía de Castro, “O gaiteiro”, coñecido
posteriormente como “Un repoludo gaiteiro”, dentro do poemario Cantares gallegos.
Jiménez, Irene, “Galicia, sexta provincia’ presenta hoy en Mondariz su octava edición y
las 34 nuevas entrevistas ‘amodiño’ de Beotas”, El Correo Gallego, “Medios”, 21 xuño
2011, p. 61.
Dáse conta da presentación en Mondariz Balneario da oitava entrega do proxecto
editorial Galicia, sexta provincia (2011) iniciado en 2002, no que se recollen as
entrevistas publicadas os sábados por E. Beotas en El Correo Gallego.
J. L. E., “La Xunta lleva la literatura gallega a Buenos Aires”, El País, “Galicia”, 25
abril 2011, p. 5.
Coméntase que a trixésimo sétima edición da Feria del Libro de Buenos Aires contará
cunha presenza importante de editoriais galegas, que presentarán as súas novidades.
J. L. E., “Témpanos de xeo e ás de bolboreta”, El País, “Galicia”, “Luces”, 3 xuño
2011, p. 7.
Dáse conta da mostra do fotógrafo Manuel Vilariño na galería Bacelos de Vigo, na que
os textos acompañan as pezas fotográficas expostas.
J. M. R., “Lembrando ó ‘faro’ do galeguismo”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 15
xaneiro 2011, contracuberta.
Recóllese a noticia da homenaxe póstuma rendida a Francisco Fernández del Riego en
Vigo. Así mesmo, reúnense anacos significativos das intervencións de Ramón Villares,
Xosé Luís Méndez Ferrín e Víctor Freixanes sobre o intelectual galeguista.
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J. M. R., “El gallego será el protagonista de la IV Festa da Lingua”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 3 maio 2011, p. 36.
Infórmase da celebración no Pazo da Cultura de Carballo da IVª Festa da Lingua, coa
presenza de Yolanda Castaño, Xurxo Borrazás e a agrupación teatral Berrobambán.
J. M. R., “Recital poético y manualidades en Fisterra”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 8 maio 2011, p. 38.
Infórmase de que o recital de homenaxe ao Batallón Literario da Costa da Morte en
Fisterra contou coa participación de Modesto Fraga, Marilar Aleixandre, Mónica Góñez
e Roberto X. Traba.
J. M. R., “A lingua viaxeira’ recorre hoy varios espacios donde se celebran romerías”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 31 agosto 2011, p. 32.
Infórmase da presenza dos escritores Manuel Villar, Xan X. Fernández e Luis Giadás
nas romarías de San Fins do Castro, Carme do Briño, San Fins de Camberrada e A
Barca de Muxía onde realizarán a lectura de poemas de Rosalía de Castro e Eduardo
Pondal.
J. M. R., “Las campanas de Anllóns repicarán en honor a Pondal”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 1 setembro 2011, p. 31.
Anúnciase o recital de José López no trixésimo aniversario do Monolito Pondaliano.
Infórmase da proxección da curtametraxe “A campana do Anllóns”.
J. M. R., “Aulas no Camiño trae poemas ‘de mar e fondo’ al fin de la tierra”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Fisterra”, 8 novembro 2011, p. 36.
Infórmase dun recital poético que se celebrará dentro do ciclo Aulas no Camiño e no
que participarán Rosa Méndez, Alexandre Nerium, Rosa Martínez e Xosé Leira.
J. M. R., “Charla-recital de Manolo Rivas en Terra de Soneira”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 27 setembro 2011, p. 34.
Entre as diferentes actividades culturais que se expoñen destácase a charla-recital de
Manolo Rivas en Terra Soneira, en homenaxe ao pintor Antón Mouzo, titulada “Costa
da Morte Blues”.
Lamas, Jorge, “Don Ramiro, el Laxeiro literario”, La Voz de Galicia, “Cultura”, “En
escena”, 19 abril 2011, p. 34.
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Fala de que o libro Laxeiro. Os escritos de Don Ramiro (2011), editado por Javier Pérez
Buján, descobre a abundante produción escrita de Laxeiro, que conta con cento dezaseis
textos. Sinala, ademais, que Don Ramiro era o heterónimo literario de José Otero
Abeledo, “Laxeiro”.
Lamas, Jorge, “A Real Academia repasa a traxectoria de Álvarez Blázquez”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 2 febreiro 2011, p. 41.
Dáse noticia da publicacion do número trescentos sesenta e nove do Boletín da Real
Academia Galega, que recolle as actas do congreso dedicado a Xosé María Álvarez
Blázquez, celebrado en decembro de 2008.
Lamas, Jorge, “O Festival da Poesía do Condado debate sobre as loitas feministas”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 2 setembro 2011, p. 3.
Infórmase do programa da vixésimo quinta edición do Festival de Poesía que se celebra
en Salvaterra do Miño e apúntanse que está dedicado ás loitas feministas.
L. A. R., “La Diputación apoya clases de teatro para formar un grupo en Monforte”, El
Progreso, “Ribeira Sacra”, 13 xaneiro 2011, p. 19.
Refírese que a Deputación de Lugo subvencionará por terceira vez un curso de teatro en
Monforte de Lemos impartido por Estrela Formoso, de Sarabela Teatro. Nesta ocasión
preténdese crear un grupo con continuidade no tempo.
Larriba, E., “A Academia abre en Pontevedra o Ano Pintos”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 23 xaneiro 2011, p. 54.
Dáse conta do plenario que a Real Academia Galega celebrou en Pontevedra para
marcar o inicio do Ano Pintos. Indícase que no acto interviron Xosé Luís Méndez
Ferrín, Xosé Luís Axeitos, Rosario Álvarez, Xosé Ramón Barreiro e Xesús Alonso
Montero e que todos eles reflexionaron sobre aspectos da vida, obra e pensamento de
Xoán Manuel Pintos.
Lavesedo, Daniel, “Videopoemas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 358,
“Literatura/Tecnoloxía”, 27 xaneiro 2011, p. 4.
Faise unha historia sucinta dos videopoemas e da súa relación coa poesía galega
prestando unha atención especial a autores como Antón Reixa ou Yolanda Castaño.
L. C., “Las dificultades económicas obligan a cerrar temporalmente el Marca”, La
crónica, “El Bierzo”, 8 outubro 2011, p. 20.
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Afirma que Cacabelos homenaxeou a Antonio Fernández Morales coa inauguración
dunha placa conmemorativa na casa cacabelense na que morou este poeta berciano en
lingua galega.
Ledo Martín, Margarita, “Non todo significa algo”, La Voz de Galicia, “Al sol”,
“Relatos de verán”, “Los relatos de los lectores”, 1 agosto 2011, p. 34.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Margarita Ledo Martín, intitulado
“Non todo significa algo”.
Legaspi Grueiro, Silvia, “Na agonía de tristeza”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos
de verán”, “Los relatos de los lectores”, 17 agosto 2011, p. 33.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Silvia Legaspi Grueiro (18 anos),
intitulado “Na agonía de tristeza”.
Leiro, Benito, “Cunqueiro valedor da causa albariñense”, Diario de Arousa, “Albariño
2011”, 4 agosto 2011, p. 18.
Fálase de Álvaro Cunqueiro e da relación coa causa albariñense, así como dos vínculos
que o unen con Ramón María del Valle-Inclán e Ramón Cabanillas.
Leiro, Xaime, “La Academia homenajea en Pontevedra a Pintos”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 20 xaneiro 2011, p. 41.
Dáse conta da sesión extraordinaria da Real Academia Galega para homenaxear a X.
Manuel Pintos que terá lugar en Pontevedra e anúnciase que o Concello de Pontevedra
reeditará o libro A gaita gallega.
Leiro, Xaime, “La intelectualidad analizará el papel histórico de Pintos”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 23 febreiro 2011, p. 49.
Anúnciase o congreso que, sobre Xoán Manuel Pintos, se celebrará entre o seis e o nove
de abril na cidade de Pontevedra. Coméntase un programa ateigado de intervencións de
especialistas de diferentes ámbitos (xustiza, política, historia, sociolingüística etc.).
Leiro, Xaime, “Culturgal 2011 se muestra pletórica por la excelente creatividad
gallega”, El Correo Gallego, “Tendencias. Sociedad. Ciencia. Cultura. Ocio”, 28
setembro 2011, p. 39.
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Coméntase a celebración do Culturgal, que terá lugar no Pazo da Cultura de Pontevedra
en decembro e destácase a cantidade de propostas recibidas das empresas, creadores e
entidades do sector cultural galego.
Lendoiro Serrano, Francisco, “Matar o orgullo”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos
de verán”, “Los relatos de los lectores”, 9 agosto 2011, p. 30.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Francisco Lendoiro Serrano (56 anos),
intitulado “Matar o orgullo”.
Leyenda, Alberto, “Un ejército de narices rojas”, El País, “Galicia”, 23 agosto 2011, p.
8.
Infórmase da primeira edición palestina do Festiclown e indícase que ten como
obxectivo loitar contra o xenocidio israelí sobre o pobo palestino.
Lezcano, Arturo, “Cando alguén sexa Risco”, El País, “Galicia”, 25 marzo 2011, p. 10.
Reivindícase a figura de Vicente Risco por parte do vicepresidente da Fundación que
leva o seu nome. Entre outras cousas, saliéntase que nunca se beneficiou nin formou
parte do réxime fascista.
L. F., “Pontevedra pide a la RAG ser la sede de los actos del Día das Letras Galegas”,
Diario de Arousa, “Pontevedra”, 7 xuño 2011, p. 22.
Dáse conta da petición do alcalde de Pontevedra dirixida ao presidente da Real
Academia Galega, Xosé Luís Méndez Ferrín, para que os actos centrais do Día das
Letras Galegas 2012 teñan lugar en Pontevedra.
L. F. B., “Mondoñedo réndese ante Cunqueiro, o ‘maior fabulador’ das letras galegas”,
El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 16 abril 2011, p. 64.
Infórmase sobre a inauguración en Mondoñedo da exposición “No niño novo do vento.
Cen anos con Álvaro Cunqueiro. 1911-2011”.
L. F. B., “La muestra de Pastor Díaz cierra con éxito de público”, El Progreso, “A
Mariña”, 28 novembro 2011, p. 11.
Faise eco da exposición en homenaxe ao escritor e político vivariense Nicomedes Pastor
Díaz no bicentenario do seu nacemento.
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L. G., “La obra y el pensamiento de Castelao ya son bien de interés cultural inmaterial”,
El Progreso, “Galicia”, 24 decembro 2011, p. 23.
Infórmase de que a obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao foi declarada ben de
interese cultural de Galicia, na variante de ben inmaterial.
Limia Gardón, Xavier, “Costoya ilustra las calles”, La Región, “Ourense”, “Arte et
alia”, 24 xaneiro 2011, p. 9.
Coméntase que o artista Carlos Costoya vén de realizar placas identificativas na rúa
Valentín Lamas Carvajal de Ourense e sinálase que ofrecen información histórica
adicional.
Linde, Pablo, “Lorca na cidade ‘lonxe do sol”, El País, “Galicia”, “Luces”, 15 abril
2011, p. 8.
Explícase que o instituto santiagués Rosalía de Castro celebra o setenta e nove
aniversario da morte de Federico García Lorca. Coméntase que se instalará unha placa
na porta do centro que lembre os Seis poemas galegos, cun debuxo de Seoane, e se
realizará unha exposición sobre as súas visitas a Galicia.
Lodeiro, Paco, “Yolanda Castaño, el rostro de la poesía”, El País, “Galicia”, “Gallegos
en la escalera”, 4 setembro 2011, p. 8.
Ofrécese un retrato de Yolanda Castaño, destacándose a súa fixación por achegar a
poesía á xente e levala a novos ámbitos.
López, A., “Unha novela na que todos están empeñados en matar a un conselleiro”,
Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 3 decembro 2011, p. 65.
Coméntase que, dentro das actividades do Culturgal, Camilo Franco propuxo a creación
dunha novela colectiva na que o público puidese ser un personaxe da historia Matar un
conselleiro.
López, Ana, “Charlas, música, un roteiro e unha mostra no Congreso Xoán Manuel
Pintos”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 23 febreiro 2011, p. 59.
Descríbese o programa do congreso que se vai celebrar na cidade de Pontevedra entre o
seis e o nove de abril para estudar a figura de Xoán Manuel Pintos.
López, Ana, “Termina el rodaje de ‘Todo é silencio’ en Galicia”, Diario de Pontevedra,
“Vivir aquí”, “Cultura”, 8 outubro 2011, p. 60.

908

Sinálase que o director de cine José Luis Cuerda está rodando en Galicia a película
Todo é silencio, baseada na novela homónima de Manuel Rivas.
López, Ana, “A casa do Culturgal abre as súas portas”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, 3 decembro 2011, p. 77.
Saliéntase que o Culturgal terá lugar no Recinto Feiral de Pontevedra, onde se ofrecerá
unha ampla programación.
López, A. R., “Fernán Vello en italiano”, Galicia Hoxe, “maré Hoxe”, 2 xaneiro 2011,
p. 27.
Coméntase que a editorial italiana Sentiri meridiani sacou á venda a tradución ao
italiano do libro de Miguel Anxo Fernán Vello Dicionario do estremecemento (2008),
traducido como Dizionario del trasalimento.
López, A. R., “A lei da desorientación”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Polémica”, 22
xaneiro 2011, p. 27.
Recóllense opinións de diferentes especialistas en literatura sobre a polémica, iniciada
pola Xunta, de se a literatura galega tamén é a escrita en castelán por autores galegos.
Así mesmo, faise referencia ás críticas de diversas institucións ao ciclo literario
“Galicia, Ceo das Letras”.
López, A. R., “O horizonte ensánchase”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Proxectos”, 26
xaneiro 2011, p. 27.
Dáse conta da noticia da próxima presentación de poesiagalega.org, á vez base de datos
e revista virtual sobre a poesía galega. Alén de facer unha descrición dos primeiros
contidos da revista, recóllense tamén declaracións dun dos seus principais impulsores,
Arturo Casas, sobre o proxecto e sobre a poesía galega contemporánea en xeral.
López, A. R., “Escribo contra min”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 1 febreiro 2011, p. 27.
Recóllense unhas reflexións da autora Ana Romaní sobre o seu último poemario,
Estremas (2010), nas que asegura que nesta obra chegou até os límites formais do
poema nun grande exercicio de liberdade.
López, A. R., “Son moi feliz”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Propostas”, 5 marzo 2011, p.
29.
Dáse conta da presentación en Santiago do espectáculo Laboratoro, de Xelís de Toro,
que combina poesía, música e danza. Ao mesmo tempo, recóllense as reflexións deste
escritor sobre a súa produción literaria.
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López, A. R., “Tempos para a lírica”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Para ler”, 7 marzo
2011, p. 29.
Revísanse algúns dos últimos títulos editados por Espiral Maior: unha selección de
poemas de Ludwig Zeller, da man de Francisco X. Naval; A frecha azul do teixo (2010),
de Eva Veiga; Animal Abismo (2010), de Diana Varela Puñal, e Pequenos encontros, as
marcas deixadas (2010), que reúne a poesía de Farruco Sesto.
López, A. R., “A vertixe atlántica”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Escrita”, 12 marzo 2011,
p. 27.
Recóllese a presentación en Compostela do número especial de Poetry Review dedicado
á poesía en lingua galega.
López, A. R., “Só os máis necesarios”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “RAG”, 5 abril 2011,
p. 27.
Coméntase a opinión do secretario da Real Academia Galega, Xosé Luís Axeitos, sobre
a posíbel entrada de mulleres na institución.
López, A. R., “Un paso máis”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “RAG”, 6 abril 2011, p. 27.
Infórmase da presentación na Galería Sargadelos de Santiago dun manifesto promovido
por María Reimóndez, Helena González, Dolores Vilavedra e Inma López Silva que
reclama o incremento da presenza de mulleres na Real Academia Galega..
López, A. R., “A escrita sorpréndeme ata a min”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Textos”, 7
abril 2011, p. 28.
Recóllense as impresións de Lupe Gómez (Fisteus, 1972) con motivo da presentación
da súa última obra, Diálogos imposibles (2010).
López, A. R., “O amor inseparable”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Dereitos”, 12 abril
2011, p. 27.
Infórmase da conmemoración do novecentos cincuenta aniversario da primeira voda
homosexual en Galicia a través dun recital no que participarán, entre outros, Antía
Otero, Fran Cortegoso, Marica Campo e Rosa Enríquez.
López, A. R., “Are you Caldas?”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Alén das fronteiras”, 13
abril 2011, p. 28.
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Coméntase a saída do prelo de Death on a Galician Shore, tradución ao inglés da obra A
praia dos afogados (2009), de Domingo Villar.
López, A. R., “O concepto maleable”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Análise”, 14 abril
2011, p. 29.
Preséntase o congreso internacional “Discursos Non Líricos na Poesía Contemporánea:
Espazos, Suxeitos, Medialidade”, que atenderá na Universidade de Vigo á
transversalidade e hibridación da poesía nos últimos tempos e que contará coa
participación de varios poetas galegos.
López, A. R. e M. Dopico (coords.), “Dez apuntamentos para unha antipoética con
mans e figura soñadora”, Galicia Hoxe, “Revista das Letras”, n.º 854, 3 marzo 2011,
pp. 2-7.
Reprodúcense un conxunto de dez reflexións do escritor Francisco Castro sobre a
literatura. Destácase a súa concepción da escrita como salvación e refuxio.
López, A. R. e M. Dopico (coords.), “Editoriais que nos construíron”, Galicia Hoxe,
“Revista das Letras”, n.º 860, 14 abril 2011, pp. 2-7.
Realízase unha reflexión sobre a situación das editoriais en Galicia, logo da eclosión
vivida entre finais do anos oitenta e primeiros dos noventa do século pasado. Coméntase
que foron moitos os logros nun contexto difícil, pero que tamén se fai necesaria a
reflexión para adaptarse aos cambios na sociedade e no mercado.
López, A. R. e M. Dopico (coords.), “1991”, Galicia Hoxe, “Revista das Letras”, n.º
864, 12 maio 2011, pp. 2-12.
Preséntase unha selección dos materiais que publicara este suplemento ao longo do seu
primeiro ano de vida (1991): “Cunqueiro, ese descoñecido”, de Manuel Cerezales;
“Autoidentificación e estratexia de lexitimación”, de Xan López Facal; “Lume xeado”,
de Carme Blanco; “Cultura popular e desenvolvemento local”, de Xan Bouzada; “O
paso do tempo”, de Suso de Toro; “O tempo lingüístico”, de Guillermo Rojo; “De
cronos ao cronómetro”, de Marcial Gondar; “Nightmare”, de Xabier Queipo; “Orixe
urbanística da Coruña”, de Xosé Luís Martínez Suárez, e “A Biblioteca do Burócrata”,
de Ricardo Carvalho Calero.
López, A. R. e M. Dopico (coords.), “Carlos Solla. Loairas do Peitesol”, Galicia Hoxe,
“Revista das Letras”, n.º 870, 9 xuño 2011, pp. 2-8.
Acóllense dez textos pertencentes ao libro inédito de Calros Solla Loairas do Peitesol:
“A morte presentida”, “A namorada suicida”, “A pena da moura”, “Exorcismo en
Cercedo”, “Lume no seixo”, “O crego de Quireza”, “O pano de lavanisco”, “O Rada,
ferreiro de Cerdedo”, “Pasaxe para América” e “Tócalle o corno’: odisea espacial”.
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Sinálase que todos eles se atopan a medio camiño entre o antropolóxico, o histórico e o
literario.
López, A. R. e M. Dopico (coords.), “Macau. Relato do naturalista Gabriel García e da
súa estadía en Macau, antes de partir rumbo ás illas das especias”, Galicia Hoxe,
“Revista das Letras”, n.º 872, 23 xuño 2011, pp. 2-6.
Reprodúcese un fragmento dun relato inédito de Xavier Queipo, protagonizado por
Gabriel García, un dos personaxes de Extramunde (2011). Descríbese a súa viaxe a
bordo do “Lutador dos mares” até recalar en Macau, antes de partir cara a Borneo, onde
se atopará con outro dos personaxes de Extramunde. Saliéntase que a narración se
encadra dentro do xénero de viaxes e aventuras.
López, Belén, “Pintos trae a Academia ata Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, 20 xaneiro 2011, p. 58.
Anúncianse parte dos actos que a Real Academia Galega desenvolverá en Pontevedra
para conmemorar o douscentos aniversario do nacemento de Xoán Manuel Pintos.
Asemade, inclúese unha pequena biografía do escritor pontevedrés.
López, Belén, “A Pintos aínda hai que editalo ben”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, 23 xaneiro 2011, pp. 62-63.
Dáse conta da celebración en Pontevedra dunha sesión extraordinaria da Real Academia
Galega con motivo do ano Pintos. Inclúense extractos das intervencións sobre o
homenaxeado que realizaron Xosé Luís Méndez Ferrín, Xosé Luís Axeitos, Rosario
Álvarez, Xosé Ramón Barreiro Fernández e Xesús Alonso Montero.
López, Belén, “Pintos como exemplo”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 7 abril
2011, pp. 56-57.
Faise referencia á inauguración do Congreso Xoán Manuel Pintos, festexando o
bicentenario do autor.
López, Belén, “Valentín Paz Andrade como tarefa”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, “Día das Letras Galegas 2012”, 5 xuño 2011, pp. 58-59.
Infórmase da elección por parte do plenario da Real Academia Galega de Valentín Paz
Andrade como homenaxeado no Día das Letras Galegas 2012.
López, Belén, “Cita con Cunqueiro, Valle e Quiroga”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, “Sociedad”, 1 setembro 2011, p. 53.
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Anúncianse as exposicións que acolle o Museo de Pontevedra en homenaxe a Álvaro
Cunqueiro, Ramón María del Valle-Inclán e Manuel Quiroga.
López, Belén, “Moito Cunqueiro por descubrir”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 1
outubro 2011, p. 58.
Coméntase a exposición “No niño novo do vento”, organizada pola editorial Galaxia e a
Fundación Penzol en lembranza do centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro.
López, Belén, “Os libreiros pontevedreses Seijas e Paz xestionarán a tenda do
Culturgal”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 25 outubro 2011, p. 78.
Faise referencia á selección de dous libreiros pontevedreses, Manuel Seijas e Anxo Paz,
para xestionar a tenda que se instalará no Culturgal. Sinálase que o obxetivo é ter un
espazo de venda común que agrupe unha selección de productos culturais moi ampla.
López, Belén, “Brumario poético e órfico”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Cultura”, 27 outubro 2011, p. 70.
Coméntase que Orfeo, personaxe da mitoloxía grega, é o protagonista do programa de
actividades culturais do VII Brumario Poético que organiza a Fundación Cuña–
Casabellas en Pontevedra.
López, Belén, “Entre libros”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 12 de novembro
2011, p. 66.
Faise mención das bibliotecas particulares de Fina Casalderrey, Manuel Lourenzo, Xosé
Vázquez Pintor, Carmen Becerra e Luis Rei e recóllense as opinións, reflexións e
anécdotas destes autores sobre os seus libros.
López, Belén, “O Culturgal pega duro en Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, 5 decembro 2011, p. 59.
Coméntase a clausura en Pontevedra do Culturgal e indícase que o último día encheron
o recinto feiral numerosas actividades, entre as que destacan diversos eventos literarios.
López, Belén, “O noso complexo de inferioridade ten que prescribir dunha vez”, Diario
de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 14 decembro 2011, p. 70.
Infórmase da presentación do poemario No papel que mudo escoita (2011), de
Baldomero Iglesias Dobarrio, na Casa das Campás de Pontevedra.
López, Chechu, “Corrubedo acoge hoy el inicio del rodaje de la película Sinbad”,
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Diario de Arousa, “O Barbanza”, “Ribeira”, 9 maio 2011, p. 13.
Faise referencia á gravación da longametraxe baseada na obra Se o vello Sinbad volvese
ás illas, de Álvaro Cunqueiro, con guión e dirección de Antón Dobao.
López, Lurdes, “O tempo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 4 abril 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición “Somerxida na esencia da ruindade...”,
pertencente ao poemario O tempo, de Lurdes López.
López, Rafa, “Invitados de marzo en el Club Faro”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 27
febreiro 2011, p. 47.
Faise unha presentación das personalidades que, ao longo do mes de marzo falarán no
Club Faro, entre as que estarán César Cunqueiro, Manuel Forcadela, Rexina Rodríguez
e Xosé María Álvarez Cáccamo.
López, Ruth, “O Sinbad de Cunqueiro protagonizará un telefilme que dirixe Antón
Dobao”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 6 maio 2011, p. 66.
Infórmase da gravación da película Sinbad, baseada na obra Se o vello Sinbad volvese
ás illas, de Álvaro Cunqueiro.
López, Uxía, “La Fundación Rosalía y la Xunta colaboran en la difusión del gallego”,
La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Comarcas”, 13 xullo 2011, p. L9.
Fálase das actividades froito do convenio firmado entre a Xunta e a Fundación Rosalía,
entre as que se atopa o acto en homenaxe á escritora, co gallo do cento vinte e seis
aniversario da súa morte.
López, Uxía, “Para a Casa de Rosalía é moi difícil sobrevivir nestes tempos”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Comarcas”, 11 decembro 2011, p. L11.
Saliéntanse as dificultades económicas polas que está a pasar a Fundación Rosalía de
Castro. Indícase que a presidenta, Helena Villar, puxo de relevo a falta de recursos para
levar a cabo as conmemoracións do cento setenta e cinco aniversario do nacemento da
autora e o cento cincuenta aniversario da publicación de Cantares Gallegos.
López, Yolanda, “A furia dos corvos”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Los relatos de los lectores”, 27 agosto 2011, p. 37.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
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e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Yolanda López, intitulado “A furia
dos corvos”.
López, Yoli, “Kuntagal”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”, “Los relatos
de los lectores”, 10 agosto 2011, p. 31.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Yoli López, intitulado “Kuntagal”.
López Ardeiro, Xosé M., “De ‘Versos de ausencia e desagravio”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, 11 xuño 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “Medraron absortos, contemplando a
vida...”, que se insire no poemario Versos de ausencia e desagravio (2005), de Xosé M.
López Ardeiro (1944-2007).
López-Barxas, Paco, “Domingo Villar o el placer de la novela negra”, El País,
“Galicia”, “Gallegos en la escalera”, 5 xuño 2011, p. 12.
Analízase a escrita do escritor Domingo Villar, vinculado á novela negra. Destácase a
tensión narrativa, a complicidade co lectorado ou a vocación estética dos dous títulos
publicados, merecedores de múltiples premios e traducións.
Lorenzo, Ana, “Reigosa: ‘Cunqueiro só escribiu a décima parte do que se lle ocorreu”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 14 xullo 2011, p. 39
Refírese á intervención de Carlos Reigosa no curso de verán “Cen anos de Cunqueiro”,
organizado pola Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Indícase que entre os
conferenciantes atópanse Víctor F. Freixanes e Marina Mayoral.
Lorenzo, Fran P., “O Ano Cunqueiro divulgará en 2011 a obra e a figura dun autor
universal”, El Correo Gallego, “Tendencias. Sociedad. Ciencia. Cultura. Ocio”, 19
xaneiro 2011, p. 38.
Descríbense as principais actividades que terán lugar este ano para conmemorar o
aniversario do nacemento de Álvaro Cunqueiro e que son potenciadas pola Xunta, a
Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega.
Lorenzo, Fran P., “Méndez Ferrín lembra que ‘Río Barja iniciou os galegos a se
sentiren orgullosos do seu sitio no mundo”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 25
febreiro 2011, p. 55.
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Dáse conta da homenaxe a Francisco Javier Río Barja celebrada no Consello da Cultura
Galega con motivo do seu pasamento. Coméntase que interviron, entre outros, Xosé
Luís Méndez Ferrín, Salvador García Bodaño e Ramón Villares.
Lorenzo, Fran P., “Carvalho Calero, no dossier do novo número de ‘Terra e tempo”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 1 xullo 2011, p. 47.
Infórmase da publicación do último volume da revista trimestral Terra e tempo, da
Fundación Bautista Álvarez, e indícase que acolle un dossier sobre Ricardo Carvalho
Calero.
Lorenzo, Fran P., “Un congreso revitalizará a figura de Cunqueiro para ‘lanzala ao
futuro’ ”, El Correo Gallego, “Tendencias. Sociedad. Ciencia. Cultura. Ocio”, 22
setembro 2011, p. 42.
Sinálase que o Consello da Cultura, xunto ás tres universidades galegas, organiza o
congreso “Mil e un Cunqueiros”, que pretende ser un foro plural e de vocación
internacional sobre Álvaro Cunqueiro.
Lorenzo, Fran P., “Santiago será sede da IV Bienal Literaria Internacional do PEN”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 23 setembro 2011, p. 49.
Indícase que a IVª edición da Bienal Literaria Internacional, alentada polo PEN Clube,
terá lugar na primavera de 2012 en Santiago de Compostela e que estará organizada
polo PEN Clube Galicia.
Lorenzo, Fran P., “Xelís de Toro lerá mañá en Santiago textos da súa nova achega
literaria”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 24 setembro 2011, p. 49.
Destácase a traxectoria literaria e teatral de Xelís de Toro no Reino Unido e indícase
que en 2012 se presentará unha nova achega da man da editorial Pighog Press, O libro
das pontes invisibles/The book of invisible bridges.
Lorenzo, Fran P., “Retratos dun Cunqueiro ‘xeneroso’ e ‘censurado’, nas marxes
literarias”, El Correo Gallego, “Tendencias. Sociedad. Ciencia. Cultura. Ocio”, 29
setembro 2011, p. 46.
Faise referencia ao congreso “Mil e un Cunqueiros” e indícase que un dos seus
obxectivos é erguer novas interpretacións arredor da figura e da obra de Álvaro
Cunqueiro.
Lorenzo, Fran P., “Polaroid’ de Suso de Toro cumpre 25 anos”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 6 novembro 2011, p. 52.
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Infórmase do acto organizado por Edicións Xerais de Galicia no IES Rosalía de Castro
de Santiago de Compostela para conmemorar o vixésimo quinto aniversario da
publicación de Polaroid (1986), de Suso de Toro.
Lorenzo, Fran P., “Hugin e Munin abre para a edición galega o mercado ‘gourmet”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 15 decembro 2011, p. 40.
Coméntase o novo proxecto editorial Hugin e Munin, que tentará traducir ao galego
obras universais procedentes de linguas como o inglés, francés, catalán ou linguas
nórdicas. Indícase que as primeiras serán O forasteiro misterioso, de Mark Twain, e
Servizo de Correos (2011), de Charles Bukowski.
Lorenzo, Fran P., “A paisaxe da palabra”, Galicia Hoxe, “maré Hoxe”, 25 febreiro
2011, p. 27.
Dáse conta da homenaxe que se rendeu a Francisco Javier Río Barja no Consello da
Cultura Galega con motivo do seu pasamento. Faise mención das intervencións de Xosé
Luís Méndez Ferrín, Salvador García Bodaño e Ramón Villares.
Lorenzo, Fran P., “Hora de cambiar o chip”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “CCG”, 10 xuño
2011, p. 29.
Fálase do informe Reflexión Estratéxica da Cultura Galega, coordinado por Xosé
López. Explícase que o volume está estruturado en cinco áreas: Políticas Culturais,
Institucións da Cultura, Cultura e Mercado, Proxección Exterior e Contidos da cultura.
Lorenzo, Fran P., “Versos de liberdade no Día da Poesía”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 22
marzo 2011, p. 31.
Refírese a celebración do Día Mundial da Poesía polo Centro PEN de Galicia, en
colaboración co Consello da Cultura Galega.
Loureiro, Ramón, “O centenario de Cunqueiro fai que Galicia ilumine as letras de
Europa”, La Voz de Galicia¸ “Cultura”, 9 xaneiro 2011, p. 52.
Con motivo do Ano Cunqueiro faise unha reflexión sobre a vida e o papel creador deste
autor e refírense algúns dos actos de homenaxe que lle renderán diferentes institucións.
Loureiro, Ramón, “Cunqueiro retorna á vida no último reino de Merlín”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 1 marzo 2011, p. 41.
Refírense os actos que tiveron lugar en Mondoñedo para homenaxear a Álvaro
Cunqueiro. Entre eles destácase a conferencia pronunciada por Ramón Pernas, da que se
recollen as pasaxes principais.
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Loureiro, Ramón, “Letras para a historia onde desemboca o Eume”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 420, 25 xuño 2011, p.11.
Dáse conta da saída do prelo dun novo número da revista Cátedra, na que se abordan
distintos temas relacionados coa arte e a tradición musical de Pontedeume e que acolle
estudos literarios e históricos.
Loureiro, Ramón, “El grito puesto en el cielo”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 423,
“Velut Umbra”, 16 xullo 2011, p. 7.
Refírese á desaparición do Códice Calixtino e solicítase a axuda das Administracións
Públicas para mellorar a protección do patrimonio da Igrexa.
Lourido, Samuel, “Autores e editores amosan na FIL os fitos da produción libreira
galega”, El Correo Gallego, “Tendencias. Sociedad. Ciencia. Cultura. Ocio”, 29
novembro 2011, p. 40.
Faise mención á presenza galega na FIL de Guadalaja (México), cun expositor
compartido pola Asociación Galega de Escritores e a Xunta de Galicia.
Lourido, Samuel, “Culturgal reunirá as novas aplicacións da tecnoloxía á cultura”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 23 novembro 2011, p. 49.
Infórmase de que o Culturgal aposta nesta edición pola aplicación das novas tecnoloxías
á cultura.
Lourido, Samuel, “Cruce de insultos en un agrio debate”, El Correo Gallego,
"Tendencias”, 16 decembro 2011, p. 47.
Dáse conta do debate na reunión da Comisión de Educación e Cultura do Parlamento
acerca do legado de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Lozano, Lara, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 9 xullo 2011, p. 70.
Anúnciase a homenaxe a Álvaro Cunqueiro que terá lugar dentro das Xornadas do
Peregrino que se celebran no Centro de Interpretación da Mariña, en Foz.
Lozano, Lara, “Tertulia sobre o teatro de Cunqueiro”, El Progreso, “Verano”, 13
agosto 2011, p. 29.
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Fálase da inauguración do ciclo “Cunqueiro. Estación Mondoñedo”, no que participan
Manuel Lourenzo, Xesús Pisón e Xé Freire.
L. P. F., “O novelista Diego Ameixeiras falará cos seus lectores en A Libreiría”, La
Opinión, “A Coruña”, 15 xaneiro 2011, p. 12.
Recóllese a noticia do encontro de Diego Ameixeiras co lectorado para falaren das
obras do escritor ourensán. Tamén se recollen declaracións do autor sobre a súa
produción literaria, particularmente sobre Asasinato no Consello Nacional (2010).
L. R., “La villa recuerda a Cunqueiro y Asorey con sendas exposiciones y otros
homenajes”, Diario de Arousa, “Cambados”, 9 xullo 2011, p. 11.
Infórmase que a LIXª Festa do Albariño rende homenaxe a Álvaro Cunqueiro e a
Francisco Asorey. Refírese ás exposicións que acolle o Pazo de Torrado.
Lugrís, Urbano, “De ‘Balada de los mares del norte”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 12
febreiro 2011, p. 32.
Sección fixa na que se acolle o poema “Loubanza de Betanzos”, pertencente a Balada
de los mares del Norte (2008), de Urbano Lugrís (1908-1973).
Mallo Castro, Arcadio, “¿Sabes que?... Que te quero”, La Voz de Galicia, “Al sol”,
“Relatos de verán”, “Los relatos de los lectores”, 26 agosto 2011, p. 32.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Arcadio Mallo Castro, intitulado
“¿Sabes que?... Que te quero”.
Malvido, Gemma, “Homenaxe ao conservador libertario”, La Opinión, “A Coruña”, 7
abril 2011, p. 14.
Recóllense as reflexións de Isaac Díaz Pardo no acto no que a Comisión pola
Recuperación da Memoria Histórica o distinguiu como republicano de honra.
Malvido, Gemma, “Lacón con pimentón e versos de Cunqueiro”, La Opinión, “A
Coruña”, 11 abril 2011, p. 7.
Dáse conta da homenaxe da Concellaría de Cultura da Coruña a Álvaro Cunqueiro na
Taberna que leva o seu nome, coa degustación do seu recetario e un recital a cargo de
Yolanda Castaño, Xavier Seoane e Lino Braxe.
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Mandiá, Diana, “Recitales, congresos y exposiciones para celebrar a Cunqueiro”, El
País, “Galicia”, 18 xaneiro 2011, p. 5.
Dáse conta dalgunhas das actividades previstas para homenaxear a Álvaro Cunqueiro e
destaca aquelas relacionadas co congreso “Mil e un Cunqueiros”.
Mandiá, Diana, “A estrea galega de Castelao”, El País, “Galicia”, “Luces”, 11 febreiro
2011, p. 7.
Relátanse os aspectos principais da primeira representación en Galicia de Os vellos non
deben de namorarse, de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que tivo lugar en Santiago
no ano 1961.
Mandiá, Diana, “Seis sillas para hacer teatro”, El País, “Galicia”, 6 agosto 2011, p. 8.
Ofrécese un percorrido polos comezos da compañía teatral Ditea, o grupo afeccionado
máis antigo de Galicia.
Mandiá, Diana e Daniel Salgado, “Nosoutras tamén facemos a lingua”, El País,
“Galicia”, “Luces”, 8 abril 2011, p. 6.
Dáse conta da presentación do manifesto “O xogo das cadeiras”, no que cincuenta e
dúas escritoras e docentes reclaman espazo para as mulleres nas vacantes da Real
Academia Galega.
Manteiga, M., “Tributo a Castelao en la patria chica estradense de su mujer”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 31 xaneiro 2011, p. 16.
Descríbese un acto de homenaxe a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao celebrado na
Estrada. No acto participaron, entre outros, Avelino Pousa Antelo e o escritor David
Otero.
Manteiga, M., “Presentación del libro de Miras Carneiro en Teo”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 27 outubro 2011, p. 37.
Anúnciase a presentación nunha libraría de Cacheiras do poemario Sesenta anos,
sesenta historias (2011), de Gerardo Miras Carneiro.
Manuel María, “De ‘Cataventos de neutrós domesticados”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
10 febreiro 2011, p. 32.
Sección fixa na que se acolle o poema “Cántico sereo contra o mar”, pertencente a
Cataventos de neutrós domesticados (2006), de Manuel María (1929-2004).
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maré, “Nin abades, nin cregos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Memoria”, 4 xaneiro 2011,
p. 27.
Dáse conta da proposta da Fundación Curros Enríquez para que a nova estación do AVE
de Ourense leve o nome do poeta celanovés pola súa vinculación poética ao ferrocarril.
maré, “A arte da cooperación”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Solidariedade”, 4 xaneiro
2011, p. 28.
Anúnciase a próxima gala da ONG Implicadas no Desenvolvemento, na que
participarán, entre outros, Yolanda Castaño, como presentadora do acto, e os escritores
Anxela Gracián, Lino Braxe, Marica Campo e Sechu Sende.
maré, “Breviario de pensamento clásico”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “7/1/11”, 4 xaneiro
2011, p. 31.
Dáse conta da homenaxe que o Instituto Galego de Análise e Documentación
Internacional lle renderá en Baiona ao tradutor Fernando Pérez-Barreiro Nolla.
maré, “Os galegos, con Curros”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Balance de actividades”, 7
xaneiro 2011, p. 26.
Dáse conta da actividade da Fundación Curros Enríquez durante o ano 2010, prestando
especial atención ao número de visitantes e, tamén, ás actividades previstas para 2011.
maré, “Literatura que se bebe a grolos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Poeta”, 9 xaneiro
2011, p. 28.
Coméntase que Xavier Castro dará en Santiago dous cursos sobre a relación entre
escritores (galegos e non galegos) e o viño. Entre os literatos sobre os que se ten
previsto falar destacan Álvaro Cunqueiro e Rosalía de Castro.
maré, “Culmina a achega de inéditos de Novoneyra”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Compostela”, 12 xaneiro 2011, p. 30.
Anúnciase a presentación do libro Celebración de Uxío Novoneyra, II (2010), de Luís
Alonso Girgado e Luís Cochón. Indícase que o volume, publicado polo Centro Ramón
Piñeiro, inclúe cartas e poemas inéditos do autor do Courel e outros textos seus, como
artigos e pregóns.
maré, “Alba Méndez e Momán volven sobre Rosalía”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Libros”, 13 xaneiro 2011, p. 28.
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Anúnciase a saída do prelo da escolma de poesía rosaliana De Castro (2010), elaborada
por Alba Méndez e Alberte Momán e editada por Porta Verde do Sétimo Andar.
maré, “Visita á terra dos xigantes”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Programa”, 15 xaneiro
2011, p. 28.
Descríbese o acto de presentación do ciclo literario “Galicia, Ceo das Letras”, que terá
lugar na Cidade da Cultura e tamén se detalla parte do programa previsto dentro do
ciclo.
maré, “Muller e galega”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Galicia, ceo das letras”, 16 xaneiro
2011, p. 29.
Descríbese a primeira das sesións do ciclo literario “Galicia, Ceo das Letras”, que estivo
dedicada a Rosalía de Castro. No acto falaron sobre a escritora Helena Villar Janeiro e
María do Cebreiro Rábade.
maré, “Mostra dos libros de artista de Baldo Ramos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Creadores”, 17 xaneiro 2011, p. 29.
Anúnciase a apertura no salón de actos da Biblioteca Ánxel Casal de Santiago dunha
exposición de libros de Baldo Ramos.
maré, “Celebrando a Pintos”, Galicia Hoxe, “MARÉ hoxe”, 19 xaneiro 2011, p. 26.
Anúnciase a sesión extraordinaria que a Real Academia Galega celebrará en Pontevedra
para marcar o comezo do Ano Pintos.
maré, “Hai desleixo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Patrimonio”, 27 xaneiro 2011, p. 27.
Recóllense as propostas que o Bloque Nacionalista Galego fai á Xunta para celebrar o
cento vinte e cinco aniversario do nacemento de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao,
entre elas, que se declare a obra do intelectual galeguista Ben de Interese Cultural.
Asemade, tamén se recolle a posta en marcha da asociación Galiza Cultura, que
celebrará, como primeira iniciativa, actos de homenaxe a Castelao en varias cidades e
vilas galegas.
maré, “A mensaxe de Castelao”, Galicia Hoxe, “MARÉ hoxe”, 29 xaneiro 2011, p. 27.
Anúncianse os distintos actos que a asociación Galiza Sempre promoverá en diversas
vilas e cidades galegas para homenaxear a Afonso Daniel Rodríguez Castelao.
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maré, “Se aguantamos 20 anos, seguiremos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Balance”, 5
febreiro 2011, pp. 28-29.
Recóllense as declaracións de Xosé Manuel Beiras, Francisco Pillado Mayor e Suso
Couceiro sobre o proxecto editorial de Laiovento ao longo dos seus vinte anos de
existencia. Coméntase que abriu camiños como a edición de ensaio ou clásicos
universais traducidos.
maré, “A poesía como antídoto”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Encontro”, 9 febreiro 2011,
p. 27.
Anúnciase a celebración na Coruña do congreso que a Real Academia Galega organiza
sobre a figura e a obra de Uxío Novoneyra.
maré, “A cultura de base”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Letras”, 17 febreiro 2011, p. 30.
Menciónanse algúns dos títulos publicados por Urco Editora, como é o caso de O que
Darwin non previu (2010), de Alba Payo Froiz, a Saga de Ender (2011), de Orson Scott
Card, e a escolma Crónica do mañá: 50 anos de contos cubanos de ciencia ficción
(2010), con textos seleccionados por José Miguel Sánchez.
maré, “Por unha revisión necesaria”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Congreso”, 18 febreiro
2011, p. 28.
Descríbese a primeira xornada do congreso que a Real Academia Galega organizou na
Universidade da Coruña sobre Uxío Novoneyra e a súa obra. Nesta primeira sesión
interviron Pilar García Negro, Olivia Rodríguez, Luís Cochón, Luís Alonso Girgado,
Chus Nogueira e Xosé Benito Reza.
maré, “O cimento cultural”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Data”, 21 febreiro 2011, p. 29.
Anúnciase a participación da escritora Fina Casalderrey no acto de celebración do Día
Internacional da Lingua Materna que o Instituto Cervantes organiza na súa sede de
Hamburgo.
maré, “Varela e Lorenzo levan a Londres ‘Breogan’s Lighthouse”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Difusión”, 5 marzo 2011, p. 29.
Dáse conta da presentación en Londres da antoloxía bilingüe galego-inglés Breogan’s
Lighthouse (2010), que escolma textos dende a Idade Media até o ano 2010.
maré, “Foro da poética da resistencia en ‘Cosmos & History”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Online”, 8 marzo 2011, p. 28.
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Coméntase que a publicación en liña Cosmos & History: The Journal of Natural and
Social Philosophy dedica a súa entrega 6/2 ás poéticas de resistencia, incluíndo textos
de membros do Grupo Alea de Análise Poética como Arturo Casas ou María do
Cebreiro.
maré, “O home que consolidou a lingua”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 10 marzo 2011, p.
24.
Afirma que a Xunta de Galicia e Galaxia veñen de reeditar en edición facsímile os tres
volumes da Prosa galega (1976, 1978, 1980), de Ricardo Carballo Calero.
maré, “O que a auga é”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Biblioteca Compostela”, 17 marzo
2011, p. 31.
Infórmase da presentación en Santiago de Compostela de Caos calmo (2010), tradución
galega da obra do italiano Sandro Veronesi, Premio Novela Europea do Casino de
Santiago.
maré, “O Pen celebrará o Día da Poesía na Cidade da Cultura”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, 20 marzo 2011, p. 27.
Anúnciase a celebración do Día Mundial da Poesía polo Centro Pen de Galicia, en
colaboración co Consello da Cultura Galega, cun recital protagonizado por Olalla
Cociña, Manuel Rivas, Luís González Tosar, Marilar Aleixandre, Salvador García
Bodaño e Luísa Castro.
maré, “Pechando os ‘Aneis”, Galicia Hoxe, “maré Hoxe”, 20 marzo 2011, p. 25.
Anúnciase a proxección de Aneis, unha curta sobre os amuletos da memoria, na galería
SCQ, coa que a bailarina Branca Novoneyra pecha o ciclo iniciado en 2009 co poemario
Dentro do labirinto.
maré, “Poesía=diálogo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 21 marzo 2011, p. 27.
Coméntase a celebración do Día Mundial da Poesía por parte do Concello da Coruña
cun recital organizado polo Pen Club de Galicia e cunha nova edición de Poetas
Di(n)versos.
maré, “Adeus a un pioneiro”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 26 marzo 2011, p. 26.
Infórmase do falecemento de Valentín Arias (Sarria, 1934), fundador e presidente da
Asociación de Tradutores Galegos, escritor e impulsor da galeguización no ensino, entre
outras cuestións.
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maré, “X. M. Álvarez Cáccamo abre ‘Poéticas para unha vida”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Hoxe”, 1 abril 2011, p. 29.
Anúnciase a nova edición do ciclo “Poéticas para unha vida” no museo Verbum de
Vigo e indícase que Xosé María Álvarez Cáccamo será o encargado de inauguralo,
seguido dunha instalación do Colectivo Bu e de Kinopoemas.
maré, “De Nova York a Galicia”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Música”, 5 abril 2011, p.
28.
Infórmase da saída á venda do cedé Lela, no que a soprano Cristina Gallardo-Domás
pon voz a textos de Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez, Fanny Garrido,
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Celso Emilio Ferreiro ou Miguel Anxo FernánVello.
maré, “Don Ramiro, o outro Laxeiro”, Galicia Hoxe, “maré Hoxe”, 14 abril 2011, p.
27.
Anúnciase a publicación do volume Laxeiro, os escritos de Don Ramiro (2011), editado
por Javier Pérez Buján, que recolle poemas, relatos, reflexións ou textos sobre arte deste
pintor.
maré, “Un autor alén das ‘modas”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Exposición”, 16 abril
2011, p. 28.
Infórmase da inauguración en Mondoñedo da exposición itinerante “No niño novo do
vento, Cen anos con Álvaro Cunqueiro 1911-2011”.
maré, “Fran Cortegoso crea ‘O lugar do corvo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Poesía”, 16
abril 2011, p. 27.
Anúnciase a intervención de Fran Cortegoso (Pontevedra, 1985) no ciclo Escrita(s) da
galería Sargadelos da Coruña, cun recital intitulado “O lugar do corvo”.
maré, “A poesía total de Díaz Castro”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Xantar”, 19 maio
2011, p. 26.
Infórmase da homenaxe ao poeta Xosé María Díaz Castro (Guitiriz, 1914–Lugo, 1990)
durante a celebración da IIIª Festa da Palabra na Insua dos Poetas.
maré, “O fondeadoiro do idioma”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Honra”, 21 maio 2011, p.
28.
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Infórmase de que, con motivo do corenta aniversario do Instituto da Lingua Galega, se
descubriu unha placa de homenaxe a Rosalía de Castro, Manuel Murguía e Antón López
Ferreiro.
maré, “Cumio en Ponteceso de casas-museo de Galicia”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Foro”, 21 maio 2011, p. 31.
Infórmase da Xornada de convivencia Autores do Rexurdimento, unha proposta para a
dinamización cultural, lingüística e turística das Fundacións e Casas-Museo de Rosalía
de Castro, Eduardo Pondal e Manuel Curros Enríquez.
maré, “Paixón por Leo Caldas”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Literatura”, 23 maio 2011,
p. 32.
Coméntase a selección de A praia dos afogados (2010), de Domingo Villar, entre as
sete obras finalistas do CWA International Dagger Prize 2011, da asociación
anglosaxona de escritores de novela negra.
maré, “O feminismo da cultura popular”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Libro”, 25 maio
2011, p. 32.
Anuncia a publicación de Máxima audiencia. Cultura popular e xénero (2011),
coordinada por Helena González e Isabel Clúa e comenta que inclúe capítulos sobre
literatura, cine, oralidade, series de televisión e blogs.
maré, “A quenda de Carvalho”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Día das Letras 2012”, 4 xuño
2011, p. 29.
Faise referencia a posíbeis candidatos ao Día das Letras Galegas 2012 e barállanse os
nomes de Ricardo Carvalho Calero, Antonio Fernández Morales, Xosé Filgueira
Valverde ou Xosé María Díaz Castro.
maré, “Compromiso co país”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Un home de consenso”, 5
xuño 2011, p. 29.
Coméntase a escolla da Real Academia Galega do homenaxeado no Día das Letras
Galegas 2012: Valentín Paz Andrade e do acordo de nomear a Xosé Fernández Ferreiro
académico electo.
maré, “Non é cousa de mulleres”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Cara ao 17 de maio”,
“Polémica”, 5 xuño 2011, p. 30.
Coméntase o manifesto “O xogo das cadeiras”, que procura a apertura da Real
Academia Galega ás mulleres.
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maré, “Nace Galegobook”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Na arañeira”, 6 xuño 2011, p. 29.
Refírese á creación na rede de Galegobook, unha biblioteca dixital con máis de cen
libros en galego de noventa autores, que se poden descargar de balde.
maré, “O vínculo luso de Curros, na Casa dos Poetas”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Celanova”, 15 xuño 2011, p. 30.
Infórmase da exposición “Os frutos da terra em Alberto Sampaio”, realizada con motivo
do centenario da morte de Alberto Sampaio. Indícase que a Fundación Curros Enríquez
analiza con ela a relación de Manuel Curros Enríquez con Portugal.
maré, “A III Festa da Palabra homenaxea a Díaz Castro”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Acto”, 20 xuño 2011, p. 29.
Infórmase da IIIª Festa da Palabra en homenaxe a Xosé María Díaz Castro, con motivo
do cincuenta aniversario de Nimbos (1961). Apúntase que o escritor forma parte da
xeración do 36.
María do Cebreiro, “Ano 3000”, El País, “Galicia”, “Luces”, 1 abril 2011, p. 11.
Reflexiónase sobre a necesidade de estudar con tino as biografías dalgunhas das nosas
figuras históricas, neste caso Rosalía de Castro, para entendela alén do mito.
María do Cebreiro, “Quen dixo eu?”, El País, “Galicia”, “Luces”, 7 outubro 2011, p.
8.
Crítica e reflexión en torno a actual emerxencia da literatura do “eu”. Explícase que tal e
como manifesta a socióloga Eva Illouz, na actualidade se impón un “modelo social
baseado na expresión dos sentimentos”, onde xorden produtos culturais tan diversos
como as redes sociais.
María do Cebreiro, “Mapa e melancolía”. El País, “Galicia”, “Luces”, 23 decembro
2011, p. 11.
Coméntase que Álvaro Cunqueiro é, xunto con Xosé Luís Méndez Ferrín e Rosalía de
Castro, un dos autores galegos que cultivou máis dun xénero literario e que estivo atento
ás literaturas do contexto cultural galego, pero tamén ás foráneas. Saliéntase, ademais, a
súa capacidade emotiva e o humorismo.
Martínez, A., “Futuro imperfecto’, libro de recuerdos de Xulia Alonso”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 14 maio 2011, p. 55.
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Dáse conta da presentación da novela Futuro imperfecto (2010), de Xulia Alonso, na
Festa do Libro da Coruña.
Martínez, Alberto, “Novoneyra cierra su Día das Letras con un congreso”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 11 febreiro 2011, p. 40.
Coméntase a organización, por parte da Real Academia Galega, dun congreso para
estudar e lembrar a Uxío Novoneyra.
Martínez, Alberto, “Valentín Paz Andrade, Día das Letras 2012”, El Correo Gallego,
“Tendencias. Sociedad. Ciencia. Cultura. Ocio”, 5 xuño 2011, p. 52.
Indícase que o Día das Letras Galegas 2012 estará dedicado a Valentín Paz Andrade e
que Xosé Fernández Ferreiro é un novo membro da Real Academia Galega.
Martínez, Alberto, “Neira Vilas entrega a la RAG las cartas de los galleguistas”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 23 xuño 2011, p. 50.
Infórmase de que Xosé Neira Vilas doou trescentas catro cartas á Real Academia
Galega. Indícase que entre as persoas coas que mantivo correspondencia atópanse Xosé
María Álvarez Blázquez e Eduardo Blanco Amor.
Martínez, Alberto, “Crónica intelectual do século XX”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Doazón”, 23 xuño 2011, p. 29.
Fálase do acto no que Xosé Neira Vilas doou trescentas catro cartas á Real Academia
Galega. Indícase que entre as persoas coas que mantivo correspondencia atópanse Xosé
María Álvarez Blázquez e Eduardo Blanco Amor.
Martínez, Alberto, “Los cien años del inmortal Cunqueiro, en la urbe herculina”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 9 setembro 2011, p. 48.
Anúnciase a exposición itinerante “No niño novo do vento” en homenaxe aos cen anos
do nacemento de Álvaro Cunqueiro. Infórmase do percorrido que realizará a mostra.
Martínez, Iago, “Buenos Aires antes de Castelao”, El País, “Galicia”, 22 decembro
2011, p. 8.
Infórmase da recuperación por parte do Centro Galego de Buenos Aires dunha película
de 1939 que recolle unha homenaxe a Rosalía de Castro. Indícase que neste acto
participaran persoeiros como Eduardo Blanco Amor, quen pronunciara unha
conferencia. Infórmase que se proxectará con motivo do cento setenta e cinco
aniversario do nacemento da autora.
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Martínez, Iago, “El Gaiás recibe la biblioteca de Enrique Curiel”, El País, “Galicia”,
31 outubro 2011, p. 5.
Coméntase que o arquivo de Antón Avilés de Taramancos se sumará ás recentes
incorporacións dos de Isaac Díaz Pardo e Carlos Casares á Biblioteca de Galicia da
Cidade da Cultura.
Martínez, Iago, “Aderrota de Sinbad”, El País, “Galicia”, “Luces”, 23 decembro 2011,
pp. 10-11.
Coméntase que moitas das obras de Álvaro Cunqueiro están traducidas a diversos
idiomas e indícase que, en opinión de Rexina Vega, quen fixo a súa tese doutoral sobre
este asunto, Si o vello Simbad volvese ás illas (1961) e a súa tradución ao castelán son
dúas variantes dun único texto ideal.
Martínez, Iago, “Axeitos reivindica no monte Gaiás a radicalidade de Manuel
Antonio”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 30 xaneiro 2011, p. 37.
Descríbese a conferencia que, dentro do ciclo “Galicia, Ceo das Letras”, pronunciou
Xosé Luís Axeitos sobre Manuel Antonio.
Martínez, Iago, “Os escritores que querían ser libres”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 8
febreiro 2011, p. 36.
Dáse conta da publicación de Ideoloxía e autonomía no campo literario galego (2010),
de Antón Figueroa, obra na que analiza a procura de autonomía, fronte á actividade
política, de autores galegos como Manuel Antonio.
Martínez, Iago, “O gran ‘poeta nacional’ Manuel Antonio xa ten a súa casa museo”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 27 marzo 2011, p. 42.
Infórmase da inauguración da casa museo do poeta Manuel Antonio (1900-1930) en
Rianxo.
Martínez, Iago, “O colectivo Chévere ‘repensa’ o seu futuro lonxe da sala Nasa”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 15 abril 2011, p. 37.
Coméntase a negativa á venda do propietario da sala Nasa e indícase que este feito
aboca ao colectivo Chévere a repensar o seu futuro.
Martínez, Iago, “A Igrexa contra Roberto Vidal Bolaño”, Xornal de Galicia, “Cultura”,
29 maio 2011, p. 42.
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Infórmase de que o Arcebispado de Santiago prohibiu a filmación en toda a súa
xurisdición de Doentes, adaptación do texto dramático de Roberto Vidal Bolaño
(Santiago, 1950-2002).
Martínez, Iago, “Valentín Paz Andrade protagonizará o ano que vén o Día das Letras
Galegas”, Xornal de Galicia, “En clave”, “Día das Letras Galegas 2012”, “Compromiso
coa modernización de Galicia”, 5 xuño 2011, pp. 6-7.
Faise eco de que Valentín Paz Andrade será o homenaxeado o Día das Letras Galegas
2012 e que Xosé Fernández Ferreiro foi nomeado académico electo.
Martínez, Iago, “Un personaxe fundamental para entender o século XX en Galicia”,
Xornal de Galicia, “En clave”, 5 xuño 2011, p. 7.
Fálase da biografía Valentín Paz Andrade, a memoria do século (1998), de Tucho
Calvo.
Martínez, Iago, “Unha web ministerial castelaniza topónimos e obras da cultura
galega”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 4 xullo 2011, p. 37.
Infórmase de que o portal “Spain is Culture” non ofrece a información en ningunha das
linguas oficiais de España e apúntase que castelaniza os topónimos galegos e as obras
de escritores galegos, por exemplo Siempre en Galicia, en lugar de Sempre en Galiza
(1944), de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Martínez, Iago, “Os actores preparan ‘medidas contundentes’ contra a Xunta”, Xornal
de Galicia, “Cultura”, 13 xullo 2011, p. 36.
Refírese á asemblea celebrada pola Asociación de Actores e Actrices de Galicia para
debater a situación do sector e a responsabilidade dos organismos públicos, dende a
Xunta até a Axencia das Industrias Culturais ou o Centro Dramático Galego.
Martínez, Nuria, “O reencontro interactivo con Castelao”, Diario de Pontevedra,
“Vivir aquí”, 23 xuño 2011, p. 58.
Fálase da exposición itinerante “Castelao” que acolle a Biblioteca Pública de
Pontevedra para celebrar o cento vinte e cinco aniversario do nacemento do escritor.
Martínez, Nuria, “Que comece o Culturgal”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Cultura”, 12 novembro 2011, p. 69.
Infórmase de que o Culturgal estenderá as súas actividades ao Teatro Principal de
Pontevedra, ao CITA e á Casa da Luz.
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Martínez, Nuria, “Música e poemas pechan o Ano Pintos”, Diario de Pontevedra,
“Vivir aquí”, 8 decembro 2011, pp. 58-59.
Coméntanse os últimos actos da programación do bicentenario de Xoán Manuel Pintos.
Martínez Rey, Óscar, “Unha longa espera”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de
verán”, “Los relatos de los lectores”, 29 agosto 2011, p. 30.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Óscar Martínez Rey (44 anos),
intitulado “Unha longa espera”.
Martínez Torres, Dolores, “Cronista de cronistas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 397, “100 Cunqueiro 100”, 22 decembro 2011, p. VII.
Coméntase que Álvaro Cunqueiro foi un grande inventor de personaxes e que a súa obra
está chea de humor, poesía e erudición, o que a converte en atemporal.
Mato, M., “La degollación de los inocentes persigue el espíritu de Cunqueiro”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, 26 novembro 2011, p. 44.
Coméntase que a Casa Galega da Cultura de Vigo acolle a exposición “No niño novo do
vento”, coa que se conmemora o centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro.
Mato, Mar, “Expertos de todo el mundo indagarán sobre el Cunqueiro universal en un
congreso”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 1 febreiro 2011, p. 36.
Descríbese o congreso “Mil e un Cunqueiros”, que se celebrará ao longo do ano 2011
para estudar a vida e a obra de Álvaro Cunqueiro.
Mato, Mar, “La linotipia del mago de Mondoñedo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 28
febreiro 2011, p. 17.
Recóllense costumes e anécdotas de Álvaro Cunqueiro nos seus anos de traballo como
director de Faro de Vigo. Lémbranse momentos como a recepción do Premio Nadal e
dáse conta dos recordos de María do Carme Kruckenberg.
Mato, Mar, “Galicia homenajea a Álvaro Cunqueiro en el 30 aniversario de su muerte”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, 1 marzo 2011, p. 35.
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Refírese ao acto de homenaxe que o Concello de Mondoñedo organizou con motivo do
trixésimo cabodano da morte de Álvaro Cunqueiro. Tamén se anuncian algúns dos actos
que terán lugar este ano en lembranza do autor, como o congreso “Mil e un
Cunqueiros”.
Mato, Mar, “La tortuosa vida del verso”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 22 marzo 2011, pp.
43.
Analízase o promedio de venda dos libros de poesía en galego no contexto da crise,
salientando alternativas como a impresión baixo demanda, o mercado dixital ou o
público infantil.
Mato, Mar, “Dramaturgos gallegos critican las trabas del circuito teatral para mostrar su
obra”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 27 marzo 2011, p. 45.
Refírese a situación de Rubén Ruibal (Ribadeo, 1979) ou Paula Carballeira (Fene,
1972), que demostran que a dramaturxia en galego segue a ter problemas de
publicación.
Mato, Mar, “Medio centenar de restaurantes gallegos cocinará los platos y tapas de
Cunqueiro”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 25 maio 2011, p. 38.
Coméntase que unha campaña do Consello da Cultura divulgará a gastronomía de
Álvaro Cunqueiro.
Mato, Mar, “La dura carrera de la escuela de Teatro”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 24
xullo 2011, pp. 44-45/ La Opinión, “Cultura”, 7 agosto 2011, pp. 52-53.
Fálase das saídas profesionais dos licenciados pola Escola Superior de Arte Dramática,
único centro superior en formación teatral de Galicia.
Mato, Mar, “El perplejo aterrizaje de Amazon”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 13 setembro
2011, p. 40.
Faise eco da oferta da compañía estadounidense de comercio electrónico Amazon a
diversas editoriais españolas para vender os seus libros a través da Internet. Infórmase
de que diversas firmas, entre as que se atopan Galaxia, Xerais ou Nova Galicia,
declinaron a sinatura do contrato.
Mato, Mar, “Las mil y una caras de Álvaro Cunqueiro”, Faro de Vigo, “Sociedad”/
“Las mil caras de Cunqueiro”, La Opinión, “Cultura”, p. 54, 22 setembro 2011.
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Dáse conta do congreso “Mil e un Cunqueiros”, organizado polo Consello de Cultura
Galego xunto ás tres universidades galegas para conmemorar o centenario do
nacemento de Álvaro Cunqueiro.
Mato, Mar, “El símbolo mágico de Hamlet en Cunqueiro clausura el congreso sobre el
escritor”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 41/ “El símbolo mágico de Hamlet en la obra de
Cunqueiro cierra el simposio sobre el autor”, La Opinión, “Cultura”, p. 70, 2 outubro
2011.
Coméntase que John Rutherford clausurou en Vigo o congreso “Mil e un Cunqueiros”
que o Consello da Cultura Galega e as tres universidades galegas organizaron para
conmemorar o centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro.
Mato, Mar, “El traductor gallego de Lorca”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 41/ La
Opinión, “Cultura”, p. 54, 12 outubro 2011.
Faise mención a un coloquio celebrado en Santiago de Compostela pola Academia
Galega da Lingua Portuguesa sobre o intelectual galego Ernesto Guerra de Cal, no
centenario do seu nacemento. Sinálase como Guerra de Cal axudou a Federico García
Lorca na súa obra Seis poemas galegos.
Mato, Mar, “Los tiempos sin nevera de Simbad”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 30
novembro 2011, p. 44.
Indícase que César Cunqueiro, fillo de Álvaro Cunqueiro, pronunciou unha conferencia
sobre o autor mindoniense na Casa Galega da Cultura de Vigo. Infórmase que contou
coa asistencia de alumnos do IES Alexandre Bóveda e que visitaron tamén a exposición
“No niño novo do vento”, dedicada a Cunqueiro.
Mato, Mar, “La inspiración gallega de un clásico”, La Opinión, “Cultura”, 3 abril 2011,
p. 61.
Infórmase do traballo do historiador Lois Pérez Leira sobre o escritor e político
venezolano Rómulo Gallegos, de quen se salienta que pasou estancias de verán en
Galicia durante a Segunda República.
Mato, Salustiano, “Luís García Mañá, el hombre que piensa rápido”, El País,
“Galicia”, “Gallegos en la escalera”, 11 setembro 2011, p. 8.
Ofrécese o retrato de Luís García Mañá, xefe superior da policía nacional en Galicia e
académico correspondente da Real Academia Galega. Cítanse obras súas como As
plumas do moucho (Ir Indo, 1999) ou O grito de Ipiranga (Xerais, 2010).
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Mauleón, Amaia, “Manuel Rivas y Domingo Villar, estrellas gallegas para las lecturas
del nuevo año”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 31 decembro 2011, p. 44.
Dáse conta das novidades editoriais que traerá o 2012, entre as que se inclúen Cruces de
pedra, de Domingo Villar; Poesía galega completa, de Valentín Paz Andrade; Valentín
Paz Andrade. Biografía e antoloxía, de Charo Portela; Dark Butterfly, de Rexina Vega;
Tras da corda, de Carlos Reigosa; Os fillos do mar, de Pedro Feijóo; Orlando
pendurado, de Goretti Fariña; Iria, de Anxo Angueira; En vías de extinción, de María
Reimóndez; Quince mil oitocentos vinte e catro, de Xesús Constela; Da máquina, de
Alberto Lema; Esperando o leiteiro, de Xosé Neira Vilas; Morgana en Esmelle, de
Begoña Caamaño, e Diario de inverno, de Paul Auster.
Mauleón, Amaia, “La figura de Cunqueiro une a la cultura gallega en el año de su
centenario”, Faro de Vigo, “Estela”, n.º 502, “Sociedad”, “Resumen 2011”, 31
decembro 2011, p. 19.
Coméntase que o centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro foi unha das
conmemoracións máis relevantes no que respecta á cultura galega e destácase a
exposición itinerante sobre a súa vida e obra.
M. B., “Eloxio Ruibal abre hoy los ‘Roteiros Literarios’ en Bonaval”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 14 xuño 2011, p. L7.
Coméntase que Euloxio Ruibal deu comezo aos Roteiros Literarios en Santiago de
Compostela.
M. B., “Deolinda, grupo de moda en Portugal, estrela do Festigal”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Santiago”, 14 xullo 2011, p. L2.
Fálase do programa da décima edición de Festigal e indícase que, entre as actividades
programadas, se incluén unha mostra de librarías e editoriais e presentacións de libros.
M. B., “O mundo rural é a forxa dunha forma de ser”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “A pie de calle”, 26 outubro 2011, contracuberta.
Dáse noticia da presentación na libraría Couceiro do poemario Xunguidos á terra
(2011), do fotógrafo Xan G. Muras, e no que se rende homenaxe á aldea e ao rural.
M. B., “No meu libro fago varios guiños a un mantra”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “A pie de calle”, 3 novembro 2011, contracuberta.
Infórmase da presentación da obra de Rebeca Baceiredo (Repeat to fade) (2011) na
Libraría Couceiro de Santiago de Compostela.
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M. B., “O feito é que Galicia non é coñecida polos galegos”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 30 novembro 2011, contracuberta.
Indícase que Máxico tear natural (2011), de Xosé Manuel Lobato, é unha viaxe íntima
pola xeografía galega e unha continuación de Retorno a Natura.
M. C., “Amancio Prada pone música al poemario de Álvaro Cunqueiro”, Atlántico
Diario, “Galicia en la semana”, p. 65/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 61, 9 xuño
2011.
Coméntase que Amancio Prada rende homenaxe en “Camelias para Cunqueiro” ao autor
mindoniense.
M. C., “Última jornada de la feria Culturgal, en Pontevedra”, Atlántico Diario, “Galicia
en la semana”, p. 47/ La Región, “Galicia en la semana”, p. 69, 4 decembro 2011.
Infórmase da finalización en Pontevedra da IVª edición de Culturgal 2011, iniciativa
para dar a coñecer a oferta cultural en lingua galega.
M. C., “Regalo de 3000 libros de autores galegos”, La Región, “Día del libro”,
“Biblioteca de Galicia na Cidade da Cultura”, 27 abril 2011, p. 24.
Infórmase da suma de fondos de persoeiros como Xesús Alonso Montero, Basilio
Losada, Carlos Casares ou Isaac Díaz Pardo á Biblioteca de Galicia, na Cidade da
Cultura de Santiago, e das actividades que esta propón.
M. C. S., “El escudo, la bandera y el himno de Pondal” La Opinión, “Carballo/ Costa da
Morte”, 14 decembro 2011, p. 19.
Infórmase de que a Fundación Eduardo Pondal celebrou o seu trixésimo aniversario por
medio dunhas xornadas culturais que levaron por título “No Confín do Outono
Pondaliano” e nas que se honraron os símbolos de Galicia.
Menayo, N., “El poemario de Manuel María se vuelve música en su honor”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 7 setembro 2011, p. 13.
Infórmase da homenaxe a Manuel María, cando se cumpren sete anos do seu
falecemento, que acolle o Teatro Rosalía de Castro da Coruña. Explícase que se conta
coa proxección de De amor e cantería e a participación de Berrogüetto.
Menayo, Nagore, “Juanjo Gallo recibirá el jueves el ‘cálido y sentido’ homenaje de
Follas Novas”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 7 xuño 2011, p. 12.
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Coméntase que a homenaxe ao xornalista Juanjo Gallo contará coa interpretación por
parte da coral polifónica dalgúns poemas de Rosalía de Castro, ademais da lectura de
cartas de Manuel Murguía.
Menayo, Nagore, “Santo Amaro dos Mortos’, una guía de los ilustres gallegos que
descansan en la ciudad”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 9 xuño 2011, p. 12.
Infórmase da publicación da obra Santo Amaro dos mortos (2011), de Xosé María
Monterroso, e sinálase que se trata dunha guía dos galegos ilustres que están soterrados
no cemiterio da Coruña.
Menayo, Nagore, “No niño novo do vento’ muestra el lado más cercano de Álvaro
Cunqueiro”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 9 setembro 2011, p. 14.
Infórmase da mostra “No niño novo do vento”, en homenaxe ao centenario do
nacemento de Álvaro Cunqueiro.
Méndez, Raúl, “Asasino”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 8 maio 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “Non podo asegurar que sexa eu
realmente...”, que se insire no poemario Asasino, de Raúl Méndez.
Méndez Ferrín, Xosé Luís, “Memoria do Día das Letras”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 373, cuberta/ La Opinión, “Cultura”, “Día das Letras Galegas 2011”, p.
63, 17 maio 2011.
Cóntase como viviu o articulista a primeira celebración do Día das Letras Galegas en
1963 dedicada a Rosalía de Castro baixo a atenta mirada da dictadura franquista.
Méndez Ferrín, X. L., “Deán e patriota”, Faro de Vigo, “El Sábado”, n.º 713, “No
fondo dos espellos”, 25 xuño 2011, p. 4.
Fálase de Juán Manuel Bedoya Díez. Inclúese unha suxerencia de Ramón Otero
Pedrayo sobre o cóengo. Cítase Juan Manuel Bedoya (1950). Refírese ao acto que
organiza a Fundación Otero Pedrayo na súa memoria.
Méndez Ferrín, X. L., “Gimferrer e Cunqueiro”, Faro de Vigo, “El Sábado”, n.º 715,
“No fondo dos espellos”, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 339, contracuberta, 9 xullo
2011.
Fálase da conferencia que Pere Gimferrer pronunciou sobre Álvaro Cunqueiro. Indícase
que entre os asistentes atopábanse Luis Goytisolo e Javier Marías. Refírese ao legado
que J. R. R. Tolkien deixou á universidade, entre as que se atopaban obras en galego.
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Méndez Ferrín, X. L., “Lorca galeguiza”, Faro de Vigo, “El Sábado”, n.º 721, “No
fondo dos espellos”, 20 agosto 2011, p. 4.
Fálase de Federico García Lorca e da súa relación con Galicia. Cítase a obra Seis
poemas galegos.
Méndez Ferrín, J. L., “Cabanillas en estampa”, Faro de Vigo, “El Sábado”, n.º 728,
“No fondo dos espellos”, 8 outubro 2011, p. 4.
Coméntanse brevemente certos aspectos da biografía de Ramón Cabanillas e saliéntase
a necesidade de revisitar a súa obra con criterios propios do século XXI. Coméntase que
foi o primeiro poeta monolingüe en galego e o prolífico anterior a Manuel María.
Méndez Ferrín, Xosé Luís, “Cunqueiro terríbel”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
397, 22 decembro 2011, cuberta.
Considérase que Álvaro Cunqueiro, máis alá da súa etapa vangardista, non deixou de
innovar á hora de crear universos literarios.
Mendez Ferrín, Xosé Luís “Homenaxe a El primero”, La Opinión, “Saberes”, n.º 356,
“No fondo dos espellos”, 10 decembro 2011, contracuberta.
Faise referencia á conmemoración do bicentenario do nacemento de Nicomedes Pastor
Díaz e realízase un breve repaso pola súa vida e obra.
Méndez Ferrín, Xosé Luís, “Arraianos”, La Región, “Verano”, “La Guerra Civil en
Ourense”, “Bibliografía de guerra”, 15 agosto 2011, p. 21.
Acóllese un fragmento da novela Arraianos (1991), de Xosé Luís Méndez Ferrín.
Mendoza, Ana, “Una nueva edición rescata la obra en castellano de Álvaro Cunqueiro”,
Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 16 maio 2011, p. 62/ El Progreso,
“Vivir”, 17 maio 2011, p. 71.
Dáse conta da publicación por parte da Biblioteca Castro das principais obras de Álvaro
Cunqueiro traducidas ao castelán.
M. G., “Rivas presenta en el coliseo Noela ‘Todo é silencio”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 27 xaneiro 2011, p. 30.
Anúnciase a presentación en Noia da novela de Manuel Rivas Todo é silencio (2010)
con presenza do autor.
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M. G., “Muestra sobre Rosalía en la biblioteca”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 7 xullo 2011, p. 30.
Infórmase da exposición “Rosalía sempre viva. Viva Rosalía!” que acolle a biblioteca
municipal de Ribeira.
M. G., “Homenaje en Sela, Arbo, a Evaristo González”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 26 novembro 2011, p. 50.
Dáse conta da homenaxe celebrada en Arbo en lembranza de Evaristo González,
tradutor ao galego da Ilíada e a Odisea. Infórmase que o acto contou coa participación
de Xesús Alonso Montero.
M. G. M., “Unha rúa ‘máis alá’ das coñecidas”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 21
febreiro 2011, p. 9.
Refírese a decisión do Concello da Coruña de dedicarlle unha rúa da cidade ao artista
Álvaro Cebreiro e faise unha breve semblanza biográfica súa, destacando que asinou
con Manuel Antonio o manifesto “Máis alá” (1922).
M. G. M., “O poeta Antonio Gamoneda estará en abril no Encontro Cidade da Coruña”,
El Ideal Gallego, “A Coruña”, 24 marzo 2011, p. 12.
Coméntase que a cuarta edición do Encontro Cidade da Coruña recollerá as reflexións
de diversos escritores, entre eles Ana Romaní.
Miñán, Teresa, “La Casa de Cultura acogió la presentación de las novelas ganadoras
del Lueiro Rey”, Diario de Arousa, “O Grove”, 29 xaneiro 2011, p. 16.
Dáse conta da presentación das obras que acadaron o primeiro e o segundo premio no
Certame de Novela Curta Manuel Lueiro Rey en 2010: As horas rotas (2010), de Chelo
Suárez e A pregunta perfecta (O caso Airas-Bolaño) (2010), de Juan Tallón,
respectivamente.
Mirás, Nacho, “Reivindican el realismo culinario en la narrativa de Cunqueiro”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 27 novembro 2011, p. 48.
Coméntase a celebración en Santiago de Compostela da xornada “Cunqueiro e a
gastronomía galega: unha homenaxe”, na que varios chefs elaboraron pratos do autor
mindoniense.
M. J. R., “Eva Veiga: ‘Necesitaba escribir este libro para afondar e dar conta da dor, da
perda”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 16 abril 2011, p. 12.
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Infórmase da presentación na galería Sargadelos de Ferrol do poemario A frecha azul do
teixo (2010), de Eva Veiga.
M. M., “El instituto de Negreira homenajeó a Avelino Pousa Antelo”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 14 maio 2011, p. 39.
Refírese a homenaxe do IES de Negreira ao galeguista Avelino Pousa Antelo, con
concerto do coro do centro, un vídeo no que se dá conta da súa biografía e un recital a
cargo do alumnado.
M. M., “El arte experimental mueve Vigo con el I Festival Polipoético ”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 20 outubro 2011, p. 41.
Faise referencia á celebración do Iº Festival Polipoético, impulsado pola Fiesta de los
Maniquíes e La Moreneta, e que contará con multitude de eventos de teatro, poesía,
música e proxeccións en diversas zonas de Vigo.
Molina, César Antonio, “Cunqueiro, aprendiz de brujo”, ABC, “ABC cultural”, n.º
1019, 19 novembro 2011, pp. 05-07.
Faise un percorrido pola obra de Álvaro Cunqueiro con motivo do centenario do seu
nacemento. Destácase que cultivou todos os xéneros e detense especialmente na poesía
de vangarda.
Molina, César Antonio, “De ‘Eume”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 27 xaneiro 2011, p. 31.
Reprodúcese nesta sección fixa o poema intitulado “VULCANO”, que se insire no
poemario Eume (2007), de César Antonio Molina.
Monteagudo, Alaitz, “A Biblioteca de Galicia reivindícase como ‘unha casa aberta a
todos”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 16 xaneiro 2011, p. 44.
Refírese o acto dedicado a Rosalía de Castro dentro do ciclo literario “Galicia, Ceo das
Letras”, no que interviron Helena Villar Janeiro e María do Cebreiro Rábade, ademais
de Francisco López, Director Xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos.
Monteagudo, Henrique, “Del Riego, rebeldía contra o malfado”, El País, “Galicia”,
“Luces”, “Notas a rodapé”, 25 novembro 2011, p.11.
Realízase un percorrido pola vida de Francisco Fernández del Riego co gallo do seu
cabodano.
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Montes, Susana L., “La emisora de O Valadouro reúne a una veintena de
monologuistas en una gala”, El Progreso, “A Mariña”, 22 abril 2011, p.10.
Anúnciase a gala de monólogos organizada pola emisora municipal de Ferreira do
Valadouro, na que participarán o dramaturgo local Manuel Lourenzo e outras vinte
persoas.
Moreno, María Victoria, “De ‘Elexías de luz”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 8 febreiro
2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición poética “Roldaba a voz da morte a nosa
casa...”, que se insire no poemario Elexías de luz (2006), de María Victoria Moreno
(1941-2005).
Moreno, María Victoria, “De ‘Elexías de luz”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 12 maio 2011,
p. 28.
Acóllese nesta sección fixa a composición “Cando a soidade atopa...”, que se insire no
poemario Elexías de luz (2006), de María Victoria Moreno (1941-2005).
Mosquera, Javier, “Un año sin Don Paco”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 45/ La
Opinión, “Cultura”, p. 62, 26 novembro 2011.
Realízase un repaso pola biografía de Francisco Fernández del Riego con motivo do
primeiro aniversario do seu pasamento.
Mouriño, Begoña, “Requeixo destaca en Palas que Cunqueiro situó en el Camino a
Romeo y Julieta”, El Progreso, “Comarcas”, 24 outubro 2011, p. 14.
Infórmase da celebración do oitavo congreso sobre a ruta xacobea “Percorrendo
Camiños”, organizado polo Concello de Palas de Rei. Saliéntase a charla de Armando
Requeixo sobre a relación de Álvaro Cunqueiro e o Camiño.
Mouzo, Maica, “Cita literaria no aniversario do pasamento de Rosalía”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 10 xullo 2011, p. 31.
Infórmase do acto literario que acolle a Casa Museo da Matanza en memoria de Rosalía
de Castro e ao que acudirán escritores como Marilar Aleixandre ou Xesús Alonso
Montero.
M. R., “El día 29 echará a andar la Fundación López Abente”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 14 xaneiro 2011, p. 37.
Anúnciase a constitución da Fundación Gonzalo López Abente no Concello de Muxía.
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M. R., “El Iescha edita el libro número 19 de su colección Biblioteca Chairega”, El
Progreso, “A Chaira”, 14 novembro 2011, p. 13.
Infórmase de que a presentación de A cova do adeus. Libro primeiro das crónicas do
país mítico no que sempre chove (2011), de Vicente Piñeiro González, na Casa da
Cultura de Vilalba, contará coa intervención do presidente do Iescha, Manuel Castro
Santamariña; o profesor, historiador e escritor José Luis Novo Cazón e o autor do libro.
Munín, María, “O divino ferrete’ será a primeira película pornográfica en lingua
galega”, La Opinión, “Cultura”, 11 febreiro 2011, p. 54.
Coméntase que O divino ferrete será a primeira longametraxe pornográfica feita
integramente en lingua galega, que comezará a gravarse no próximo mes de abril, co
obxectivo de avanzar na normalización do idioma.
MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 19 xaneiro 2011, p. 70.
Infórmase da entrega no salón de actos da casa da cultura de Foz dos premios do
concurso de postais e poesía convocados polo Nadal.
MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 28 xaneiro 2011, p. 86.
Infórmase da presentación na Libraría Trama de Lugo do poemario Bater de sombras
(2010), de Francisco X. Fernández Naval, do que se sinala que foi gañador do premio
de poesía Fiz Vergara Vilariño.
MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 29 xaneiro 2011, p. 86.
Infórmase de que o ciclo ‘Galicia, Ceo das Letras’ lle dedica a xornada a Manuel
Antonio. Coméntase que haberá un relatorio de Xosé Luís Axeitos e que María Lado
recitará uns poemas.
MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 4 febreiro 2011, p. 78.
Dáse conta da inauguración dunha exposición sobre Luís Seoane na Coruña, na
Fundación que leva o seu nome.
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MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 10 febreiro 2011, p. 78.
Infórmase da presentación do poemario Estremas (2010), de Ana Romaní, na Libraría
Couceiro de Santiago de Compostela.
MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 11 febreiro 2011, p. 78.
Infórmase da inauguración no Auditorio de Mondoñedo dunha exposición sobre Álvaro
Cunqueiro, na que haberá unha charla e poemas musicados.
MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 11 febreiro 2011, p. 78.
Dáse conta da exposición itinerante que homenaxea a Luís Seoane no seu centenario e
que se abriu na Galería Sargadelos de Santiago de Compostela.
MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 23 outubro 2011, p. 86.
Infórmase da disertación de Armando Requeixo no Centro Comarcal de Palas de Rei a
propósito de Álvaro Cunqueiro e os Camiños de Santiago.
N. D., “El universo cunqueirano”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 1 outubro 2011, p. 43.
Coméntase a exposición “Cien años con Álvaro Cunqueiro 1911-2011”, promovida pola
Consellería de Cultura, a editorial Galaxia e a Fundación Penzol, coa colaboración da
Deputación de Pontevedra, co gallo do centenario do nacemento do autor mindoniense.
Neira, Juan Félix, “El brindis de Conxo acabó yendo a misa”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 418, “Letras. hallazgo”, 11 xuño 2011, p. 6.
Ofrécese a transcrición do discurso pronunciado por Eduardo Pondal no Banquete de
Conxo. Indícase que foi atopado por Juan Félix Neira no arquivo diocesano.
Neira, Manuel Xosé, “De ‘Xistral’, n.º 4”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 21 xuño 2011, p.
32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “Para unha estética arredista...”, de
Manuel Xosé Neira, que se acollera anteriormente no número catro de XISTRAL.
Revista Lucense de Creación Poética, correspondente ao ano 2001.
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Nerium, Alexandre, “De ‘Vogar de Couse”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 26 xuño 2011, p.
24.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “¿Quen ha poder encher en min tanto
baleiro...”, que se insire no poemario Vogar de Couse (2003), de Alexandre Nerium.
Nicolás, Ramón, “A presenza dos Gaite en Galicia”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
“Recomendaciones”, “Libros”, 5 febreiro 2011, p. 41.
Recoméndase o libro O fío da escritura (2010), no que David González Couso describe
a actividade intelectual da familia de Carmen Martín Gaite en Galicia.
Nicolás, Ramón, “Memoria dos mestres”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
“Recomendaciones”, “Libros”, 24 febreiro 2011, p. 40.
Recoméndase o libro Educación e ideoloxía en Ourense na IIª República (2010), de
Xosé M. Cid Fernández sobre as escolas no Ourense republicano.
Nicolás, Ramón, “Cunqueiro fronte ao espello”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22
decembro 2011, p. 42.
Analízase a personalidade de Cunqueiro no día no que faría cen anos.
N. M., “Manuel Rivas, candidato a ser honoris causa por la Universidad”, EL Ideal
Gallego, “A Coruña”, 14 outubro 2011, p. 13.
Coméntase que Manuel Rivas é candidato a doutor honoris causa pola Universidade da
Coruña.
Nogueiras, Rita, “Pobre vella”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”, “Los
relatos de los lectores”, 3 agosto 2011, p. 31.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Rita Nogueiras (18 anos), intitulado
“Pobre vella”.
Nova, Alberto, “O maxisterio de Castelao, vixente neste século XXI”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 1 febreiro 2011, p. 40.
Dáse conta do acto que tivo lugar na Facultade de Medicina da Universidade de
Santiago en homenaxe a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
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Nova, Alberto, “Os cativos apagaron as velas na casa de Rosalía”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 25 febreiro 2011, p. 40.
Descríbese a visita que un grupo de escolares fixo á Casa Museo de Rosalía de Castro
con motivo do cento setenta e catro aniversario do nacemento da autora.
Nova, Alberto, “Nueva selección de la obra de Cunqueiro en castellano”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 12 maio 2011, p. 47.
Infórmase da publicación dunha selección en castelán dalgúns dos principais títulos de
Álvaro Cunqueiro na Biblioteca Castro.
Nova, Alberto, “Recordo a unha poesía rica e exacta”, El Correo Gallego, “2 domingo”,
22 maio 2011, p. 8.
Faise eco do cincuenta aniversario da publicación do poemario Nimbos, de Xosé Mª
Díaz Castro (Guitiriz, 1914 - Lugo, 1990) e dáse conta das actividades programadas
pola Fundación Insua dos Poetas e do Centro PEN de Galicia, entre outros.
Nova, Alberto, “Analizan o Blanco Amor máis cronista da nosa sociedade”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 12 xuño 2011, p. 51.
Fálase da sesión dedicada a Eduardo Blanco Amor no ciclo “Galicia, Ceo das Letras”.
Nova, Alberto, “Feijóo pretende que la CdC sea un puente con Iberoamérica”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 14 xullo 2011, p. 23.
Fálase da vía de colaboración aberta por Alberto Núñez Feijóo co obxectivo de que a
Cidade da Cultura sexa a embaixada cultural de Iberoamérica en Europa. Infórmase do
ciclo “Atardecer no Gaiás”.
Nova, Alberto, “Mestura de poesía e pop nos novos atardeceres do Gaiás”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 21 xullo 2011, p. 22.
Infórmase do espectáculo “Tender a man” realizado por Yolanda Castaño e Isaac
Garabato no marco do ciclo “Atardecer no Gaiás”. Explícase que se trata dunha
iniciativa poética multimedia dedicada á poesía en galego e castelán.
Nova, Alberto, “Ampla oferta de música e poesía no ‘Atardecer no Gaiás”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 25 agosto 2011, p. 25.
Fálase do ciclo “Atardecer no Gaiás” e infórmase do recital poético que realizan Xosé
Henrique Rivadulla Corcón e Franky Valencia titulado “Moraime. Pequena vila de
mar”.
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Nova, Alberto, “Reeditan vinte títulos de Cunqueiro en castelán”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Das letras”, 12 maio 2011, p. 27.
Infórmase de que a Biblioteca Castro reúne unha selección en castelán dos principais
títulos de Álvaro Cunqueiro, realizada por Xosé María Dobarro e prologada por Miguel
González Somovilla.
Novas, Lucía, “De ‘Neve”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 2 xaneiro 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa o poema “I”, que se insire no poemario Neve (2010), de
Lucía Novas.
Nóvoa, Natalia, “Xesús Alonso Montero dona su archivo literario a la Diputación de
Ourense”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 14 setembro 2011, p. 38.
Indícase que Xesús Alonso Montero doou o seu archivo literario á Deputación de
Ourense. Faise mención a que entre as obras doadas destacan as cartas de Ramón Otero
Pedrayo, Luís Seoane ou Celso Emilio Ferreiro, entre outros.
Novoneyra, Uxío, “De ‘Gran Lugo de nebra (Alvarellos, 2010)”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, 9 febreiro 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa o poema “Gran Lugo de nebra”, que se insire no
poemario Gran Lugo de nebra (2010), de Uxío Novoneyra (Parada de Moreda, Lugo,
1930-Santiago de Compostela, 1999).
N. V., “Wenceslao Fernández Flórez en Ferrol, un vínculo nacido a partir del
periodismo”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 2 marzo 2011, p. 12.
Reflexiónase sobre a actividade xornalística de Wenceslao Fernández Flórez e sobre a
súa ideoloxía política. Menciónase unha das súas obras en galego, Volvoreta.
Obelleiro, Paola, “El Día das Letras de 2012 se dedicará a Paz Andrade”, El País,
“Galicia”, 5 xuño 2011, pp. 8-9.
Infórmase da elección por parte do plenario da Real Academia Galega de Valentín Paz
Andrade (Pontevedra, 1898-Vigo, 1987) como protagonista do Día das Letras Galegas
2012.
Obelleiro, Paola, “Rivas y Rutherford, ‘honoris causa’ de la Universidad coruñesa”, El
País, “Galicia”, 18 outubro 2011, p. 6.
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Infórmase de que o claustro da Universidade da Coruña decidiu por unanimidade
conceder o grao de doutor honoris causa a Manuel Rivas e a John Rutherford.
Ocampo, E., “A Galicia das letras rende tributo ao legado galeguista de Del Riego”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 36/ La Opinión, “Cultura”, p. 53, 15 xaneiro 2011.
Refírese o acto de homenaxe a Francisco Fernández del Riego en Vigo. Infórmase que
no acto interviron Xosé Luís Méndez Ferrín, Xesús Alonso Montero, Víctor Freixanes e
Ramón Villares.
Ocampo, E., “De Blas: ‘FARO recuperó la firma de Cunqueiro, que estaba prohibida en
la prensa y la literatura”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 27 febreiro 2011, pp. 40-41.
Dáse conta do acto celebrado en Vigo para conmemorar o trinta aniversario do
falecemento de Álvaro Cunqueiro e no que interviron Ceferino de Blas, Abel Caballero,
Xosé Luís Méndez Ferrín e Henrique Costas.
Ocampo, E., “Escribió hasta de madrugada, cuando no podía dormir por el dolor del
reuma”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 19 abril 2011, p. 30.
Reprodúcese unha conversa coa bisneta de Laxeiro, Paula García-Suárez, encargada da
busca e da recompilacións dos textos que integran o volume Laxeiro. Os escritos de
Don Ramiro (2011), editado por Javier Pérez Buján.
Ocampo, E., “Un libro con textos inéditos desvela la faceta más literaria del pintor
Laxeiro”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 19 abril 2011, p. 30.
Fálase da presentación deste libro Laxeiro. Os escritos de Don Ramiro (2011), editado
por Javier Pérez Buján, do que se informa que recompila a obra escrita do pintor
Laxeiro. Indícase que entre os textos seleccionados hai relatos, poesía, diarios, soños,
recordos, retratos, textos sobre arte e reflexións.
Ocampo, E., “Y Cuerda gritó en Muros: ‘¡Acción!”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 30/
La Opinión, “Cultura”, p. 47, 30 agosto 2011.
Anúnciase o comezo da rodaxe de Todo es silencio, un filme de José Luis Cuerda
baseado na novela homónima de Manuel Rivas. Explícase que a película “recrea a vida
de contrabandistas” que se coñecen dende que eran rapaces.
Ocampo, E., “El ‘Sinbad’ de Cunqueiro viaja al cine”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 26
outubro 2011, p. 37.
Dáse conta da estrea da adaptación cinematográfica da novela Si o vello Sinbad volvese
ás illas, de Álvaro Cunqueiro. Indícase que tivo lugar no Museo do Mar de Vigo.
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Ocampo, E., “Cunqueiro, propuesto por el Consello da Cultura como marca gallega en
el exterior”, La Opinión, “Cultura”, 27 febreiro 2011, p. 68.
Descríbese o acto de homenaxe a Álvaro Cunqueiro organizado pola Universidade de
Vigo. Infórmase que nel interviron Xosé Luís Méndez Ferrín, Xosé Henrique Costas e
Ramón Villares, quen propuxo que Cunqueiro sexa a “imaxe-marca” de Galicia no
contexto internacional.
Ocampo, E., “La Fundación Laxeiro publica un libro con textos inéditos del pintor”, La
Opinión, “Cultura”, 19 abril 2011, p. 55.
Afirma que o traballo de investigación Laxeiro. Os escritos de Don Ramiro (2011),
editado por Javier Pérez Buján, inclúe máis dun cento de escritos de Laxeiro, que
abranguen dende a poesía até os comentarios de arte.
Ocampo, Elena, “Musiqué ‘Quen puidera namorala’ sin permiso de Cunqueiro, que
solo se enfadó”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 26 febreiro 2011, p. 44.
Coméntase que Emilio Batallán participará nun acto de homenaxe a Álvaro Cunqueiro
en Vigo e lémbranse anécdotas relacionadas co momento en que musicou os primeiros
poemas do poeta.
Ocampo, Elena, “La Cidade da Cultura sumará a su biblioteca digital fondos de la
Fundación Penzol”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 17 maio 2011, p. 45.
Infórmase da sinatura dun convenio entre a Consellería de Cultura e a Fundación Penzol
que permitirá a difusión dixitalizada dos seus fondos no catálogo da Cidade da Cultura.
Ocampo, Elena e Ana Rubinos, “De Blas: ‘Cunqueiro, FARO y la ciudad de Vigo
forman un triángulo incomparable”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 11 novembro 2011, p.
48.
Dáse conta da saída do prelo da publicación Cunqueiro y Faro de Vigo. El pacto
inextinguible (2011), de Ceferino de Blas, como homenaxe ao centenario do nacemento
de Álvaro Cunqueiro e ao cincuenta aniversario do seu nomeamento como director de
Faro de Vigo.
Ocampo, Elena e Ana Rubinos, “Con un gran hombre en el recuerdo”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 11 novembro 2011, p. 49.
Faise referencia á presentación da obra Cunqueiro y Faro de Vigo. El pacto
inextinguible (2011), de Ceferino de Blas, no Real Club Náutico de Vigo.
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Ó. I., “Vivimos tempos de ruindade e abandono”, El País, “Galicia”, “Luces”, 13 maio
2011, p. 8.
Recóllense as reflexións da poeta Lupe Gómez sobre os libros máis destacados de 2011
e sobre a movilización da cultura galega na resistencia como resposta ao abandono.
Ó. I., “Sen apoio, o traballo fica arrombado”, El País, “Galicia”, “Luces”, 13 maio
2011, p. 8.
Reprodúcense as consideracións de Manuel Olveira, director da Ágora da Coruña, sobre
diversos espectáculos e gravacións de 2011, avisando das posíbeis consecuencias dos
recortes.
Ó. I., “O que está en crise é a política cultural do PP”, El País, “Galicia”, “Luces”, 13
maio 2011, p. 9.
Dáse conta das reflexións de Carlos Diegues, profesor, ensaísta e membro de Estaleiro
Editora sobre a política cultural do goberno da Xunta de Galicia.
Ó. I., “En narrativa, a edición aposta polo comercial”, El País, “Galicia”, “Luces”, 13
maio 2011, p. 9.
Coméntanse as consideracións de Mario Regueira sobre a necesidade de proxectos
editoriais alternativos e autoxestionados que traballen á marxe de subvencións.
Ó. I., “Como método de vida, a normalidade é a crise”, El País, “Galicia”, “Luces”, 13
maio 2011, p. 9.
Recóllense as reflexións do escritor e profesor Ignacio Castro sobre a existencia de
obras en galego que se adiantaron á crise e á incertidume actuais.
Oliveira, V., “Lopo: ‘Para Novoneyra o poema non acababa até que morría o poeta”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 19 febreiro 2011, p. 54.
Coméntase a participación de Antón Lopo no congreso que a Real Academia Galega
organizou na Coruña sobre Uxío Novoneyra cunha conferencia que levaba por título
“Uxío Novoneyra na distancia do lobo”.
Oliveira, V., “O tempo de Gonzalo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Proxecto”, 1 febreiro
2011, p. 29.
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Dáse conta da reedición de seis novelas curtas de temática mariñeira escritas por
Gonzalo López Abente tituladas O diputado por Beiramar (1919), O escándalo (1920),
O novo xuez (1922), Buserana (1925), Fuxidos (1926) e Vaosilveiro (1929).
Oliveira, V., “A nostalxia dun ‘estado alucinado”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Uxío”, 19
febreiro 2011, p. 28.
Informase da conferencia que Antón Lopo pronunciou sobre Uxío Novoneyra no
congreso organizado pola Real Academia Galega para estudar e homenaxear a figura do
poeta do Courel.
Oliveira, V. e A. Nova, “A redención da patria”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Homenaxe”, 25 febreiro 2011, p. 29.
Infórmase do acto en homenaxe a Rosalía de Castro organizado pola Asociación de
Escritores en Lingua Galega no Panteón de Galegos Ilustres. Tamén se describe a visita
dun grupo de escolares á Casa Museo Rosalía de Castro de Padrón.
Oliveira, Vanesa, “Euloxio Ruibal e o seu fero alegato contra a corrupción”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 27 xaneiro 2011, p. 40.
Dáse conta da presentación da reedición de Azos de esguello (1989), de Euloxio Ruibal,
na editorial Toxosoutos. Na presentación falaron o autor e a prologuista da obra, Laura
Tato.
Oliveira, Vanesa, “Lupe Gómez deita nun novo libro o diálogo coas imaxes de Emilio
Araúxo”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 24 febreiro 2011, p. 41.
Recóllese a presentación do último libro de Lupe Gómez, A grafía dos mapas (2010),
na Libraría Pedreira de Santiago de Compostela.
Oliveira, Vanesa, “Unión fronte a localismos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “País”, 4
xaneiro 2011, p. 29.
Infórmase da posta en marcha da Federación Galiza Cultura, coordinada por Pilar
García Negro e integrada por preto de cincuenta asociacións culturais. Infórmase de que
organizará unha serie de actos de homenaxe a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Oliveira, Vanesa, “Sete anos de manicómicos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Gala”, 8
xaneiro 2011, p. 29.
Descríbese o festival Manicómicos, celebrado na Coruña, e anúnciase que dentro del
haberá obradoiros de teatro coa fin de favorecer a integración dos inmigrantes.
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Oliveira, Vanesa, “Gústanme os outsiders”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Autor”, 12
xaneiro 2011, p. 31.
Dáse conta da publicación do último libro de Isidro Novo, Cabalos do demo e outros
invertebrados (2010), así como de Benquerido Diego, ábrazate Quiela (2010), a
tradución ao galego da obra de Elena Poniatowska.
Oliveira, Vanesa, “Mariñeiros de versos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Achado”, 20
xaneiro 2011, p. 31.
Infórmase de que un estudo sobre a situación lingüística do Vicedo saca á luz a obra
inédita de dous emigrantes galegos, Guillermo Carballo e Jaime Baltar.
Oliveira, Vanesa, “A Europa antropófaga”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Crítica”, 21
xaneiro 2011, p. 29.
Anúnciase a presentación do libro de Marcos Abalde Canibalismo (2010), unha peza
teatral publicada por Estaleiro Editora e que constitúe unha crítica total contra o sistema
capitalista occidental.
Oliveira, Vanesa, “Estamos secuestrados”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Escena”, 27
xaneiro 2011, p. 26.
Dáse conta da reedición, na editorial Toxosoutos, da obras Azos de esguello (1990), de
Euloxio Ruibal, e indícase que fora censurada polo Centro Dramático Galego pola súa
crítica á Galicia autonómica dos anos oitenta.
Oliveira, Vanesa “Galicia está no cárcere”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Libro”, 24
febreiro 2011, p. 29.
Informa de que Lupe Gómez está a piques de publicar unha obra en Laiovento con
correspondencia con John Berger, Uxío Novoneyra e Xohana Torres, ao tempo que
presenta A grafía dos mapas (2010).
Oliveira, Vanesa, “Viveiro de escritores”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Fiestra”, 21 maio
2011, p. 29.
Preséntase “Letra en obras”, unha nova plataforma web destinada a acoller os textos de
autores emerxentes.
Oliveira, Vanesa, “Unha forma de facer país”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Letras”, 7
xuño 2011, p. 29.
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Recóllense as reflexións de Cesáreo Sánchez, Manuel Bragado, Ramón Villares, Tucho
Calvo e Xosé Manuel Pereiro sobre a escolla de Valentín Paz Andrade para o Día das
Letras Galegas 2012 e sobre a entrada de mulleres na Real Academia Galega.
Oliveira, Vanesa, “Todos somos perdedores”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Letras”, 8
xuño 2011, p. 29.
Fálase de Xosé Fernández Ferreiro co gallo do seu nomeamento para substituir a
Francisco Fernández del Riego na Real Academia Galega.
Oliveira, Vanesa, “Os que non están”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Malestar”, 9 xuño
2011, p. 29.
Recóllese o malestar dos axentes da literatura galega ao coñecer a programación do
LITVI 2011 (Encontro de Literatura de Viaxes), que, patrocinado polas institucións
galegas, non prevé a participación de autores que escriban na lingua do país.
Oliveira, Vanesa, “A terceira vía da cultura”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Do prelo”, 16
xuño 2011, p. 29.
Infórmase de que o nacemento da editorial Axóuxere suporá a aparición de tres novas
coleccións literarias: “Clío”, “Polimnia ou Cadernos de combate” e mais “Calíope ou
Colección de Viaxes Interiores”. Asemade detense nos dous primeiros volumes da
colección “Clío”: TAZ. Zona temporalmente autónoma e mais Chamamento.
Oroza Martínez, Eva, “Verán en Foz”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de
verán”, “Los relatos de los lectores”, 18 agosto 2011, p. 30.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Eva Oroza Martínez (20 anos),
intitulado “Verán en Foz”.
Orriols, J. M., “As festas cabalares preferidas do neno Álvaro Cunqueiro”, La Voz de
Galicia, “Fugas”, “As San Lucas de Mondoñedo”, 14 outubro 2011, p. 12.
Coméntase que as San Lucas de Mondoñedo eran as festas cabalares preferidas de
Álvaro Cunqueiro.
Otero, Isaac, “Viaxe ao universo poético de Álvaro Cunqueiro”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Y además”, “Protagonista en 1981”, 14 novembro 2011, p. 12.
Recóllense as reflexións sobre o universo poético de Álvaro Cunqueiro en lembranza do
autor logo do seu pasamento.
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Outeiriño, Manuel, “De leria co mestre”, El País, “Galicia”, 25 marzo 2011, p. 10.
Recupérase a defensa da dignificación da fala e das institucións do país por parte de
Vicente Risco.
Outeiriño, Maribel, “La sombra del ‘Sacaúntos”, La Región, “Hemeroteca”, “Historia
en 4 tiempos”, 5 maio 2011, p. 27.
Recóllese un fragmento xornalístico de 1961 do escritor Vicente Risco sobre as figuras
misteriosas (destripadores, sacaúntos) das cidades e outras das supersticións galegas,
contextualizadas con exemplos literarios.
P. A., “Rianxo homenajea a Castelao con motivo del 125 aniversario de su nacimiento”,
Diario de Arousa, “O Barbanza”, 31 xaneiro 2011, p. 8.
Descríbense dous actos de homenaxe a Afonso Daniel Rodríguez Castelao con motivo
do cento vinte e cinco aniversario do seu nacemento. Un deles tivo lugar en Rianxo
organizado polo Concello da localidade e a Fundación Castelao. O outro foi organizado
polo Bloque Nacionalista Galego no Panteón de Galegos Ilustres.
Pampín, María, “El mantenimiento de la Cidade da Cultura costará 2,5 millones al
año”, El País, “Galicia”, 15 xaneiro 2011, p. 6.
Anúnciase o comezo do ciclo literario “Galicia, Ceo das Letras”, que se celebrará na
Cidade da Cultura e homenaxeará doce autores galegos e internacionais.
Pampín, María, “Un hueco fantástico en el mercado”, El País, “Galicia. V
aniversario”, 22 decembro 2011, p. 10.
Fálase da editorial Urco Editora, nacida no 2006 para suplir o baleiro editorial na
literatura fantástica.
Patiño, Antón, “Ao redor de Novoneyra”, Xornal de Galicia, “Campo magnético”, 19
febreiro 2011, contracuberta.
Reflexiónase sobre o congreso que a Real Academia Galega organizou para
homenaxear e deitar luz sobre a figura de Uxío Novoneyra.
Patiño, Antón, “Refuxio do pensamento”, Xornal de Galicia, “Campo magnético”, 16
abril 2011, contracuberta.
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Revísanse algunhas das últimas propostas da Fundación Luis Seoane, presentadas como
“retos intelectuais” e diálogos coa arte contemporánea, como a revisión das “cabanas do
pensamento” de Heidegger, Wittgenstein ou Dylan Thomas.
Patiño, Antón, “Os escritos de Laxeiro”, Xornal de Galicia, “Campo magnético”, 30
abril 2011, contracuberta.
Agradece á Fundación Laxeiro a publicación da obra Laxeiro. Os escritos de Don
Ramiro (2011), editada por Javier Pérez Buján, e a seguir comenta o limiar de J. Pérez
Buján e mais as principais características deste volume.
Patiño, Antón, “Reixaterapia”, Xornal de Galicia, “Campo Magnético”, 23 xullo 2011,
contracuberta.
Refírese á mostra que se exhibe no Centro Galego de Arte Contemporánea titulada
“Leccións de cousas” e que recolle videocreacións de Antón Reixa.
Pato, Alfonso, “Cultura na sala de estar”, El País, “Galicia”, “Luces”, 4 marzo 2011,
pp. 8-9.
Trátase o crecente movemento de organizar actos culturais (en especial representacións
teatrais) en espazos pequenos e privados como casas particulares e ponse o exemplo de
iniciativas deste tipo levadas a cabo en Vigo ou en Santiago de Compostela.
Pato, Alfonso, “Amancio Prada celebra a Cunqueiro”, El País, “Galicia”, 10 xuño
2011, p. 7.
Infórmase sobre o acto de celebración do centenario de Álvaro Cunqueiro, no que
participa o cantautor berciano Amancio Prada con anécdotas e versións musicadas dos
poemas do mindoniense.
Pato Garabatos, Miguel, “Camiño da lúa, montado nunha estrela”, La Voz de Galicia,
“Al sol”, “Relatos de verán”, “Los relatos de los lectores”, 8 agosto 2011, p. 35.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Miguel Pato Garabatos, intitulado
“Camiño da lúa, montado nunha estrela”.
Paz, Héctor, “Cinema Don Álvaro”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 397, “100
Cunqueiro 100”, 22 decembro 2011, p. IV.
Coméntase como a contribución de Álvaro Cunqueiro á cultura audiovisual conta con
varias mostras.
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Paz, Xabier, “Materia de Lucrecio”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 18 xaneiro 2011, p. 32.
Acóllese nesta sección fixa o poema titulado “Da orixe II”, pertencente ao poemario
Materia de Lucrecio (2006), de Xabier Paz.
Paz Souto, Fuco, “O Cubano”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”, “Los
relatos de los lectores”, 7 agosto 2011, p. 37.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Fuco Paz Souto, intitulado “O
Cubano”.
Pazos, Alberto, “O fondo bibliográfico galego vaise ir sumando á World Digital
Library”, El Correo Gallego, “Tendecias, Sociedad, Ciencia, Cultura, Ocio”, 28
decembro 2011, p. 46.
Anúnciase que a Biblioteca Dixital de Galicia vai participar nun proxecto internacional
chamado World Digital Library, unha biblioteca dixital que pretende aumentar os
contidos culturais en Internet.
Pena, H., “A Coruña réndelle tributo á voz ‘épica e cósmica’ de Novoneyra”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 18 febreiro 2011, p. 37.
Descríbese a inauguración do congreso que a Real Academia Galega organizou na
Coruña sobre Uxío Novoneyra. Dáse conta tamén da homenaxe a Herminio Barreiro,
membro do grupo Brais Pinto, en Santiago de Compostela.
Pena, H., “A Xunta gasta ‘20.000 euros’ nun Litvi sen escritores galegos”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 10 xuño 2011, p. 36.
Explícase o malestar creado pola programación e apoio orzamentario, por parte da
Xunta de Galicia, do IIº Encontro de Literatura de Viaxes sen participación de autores
galegos.
Pena, Héctor J., “A cultura galega recibe o 2011 con ‘incerteza’ despois dun ano de
‘crise”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 2 xaneiro 2011, pp. 28-29.
Reflexiónase sobre o panorama da cultura en Galicia en 2010 e sobre as expectivas de
cara a 2011, nun contexto marcado pola crise económica e os recortes nos orzamentos
públicos destinados a este ámbito.
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Pena, Héctor J., “Rivas: ‘A Cidade da Cultura é como o purgatorio dos galegos”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 17 xaneiro 2011, p. 33.
Recóllense unhas moi críticas declaracións do escritor Manuel Rivas sobre a Cidade da
Cultura.
Pena, Héctor J., “Unha película rescata a memoria esquecida de Sofía Casanova”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 1 abril 2011, p. 36.
Preséntase a proxección na Domus coruñesa do filme A maleta de Sofía, entre a
narrativa documental e a ficción sobre Sofía Casanova, escritora e correspondente de
guerra.
Pena, Héctor J., “Só cinco mulleres sentaron nas cadeiras da RAG en 105 anos”, Xornal
de Galicia, “Cultura”, 11 abril 2011, p. 34.
Coméntase o feito de que só cinco mulleres (Francisca Herrera Garrido, Olga Gallego,
Luz Pozo Garza, Xohana Torres, Rosario Álvarez e Margarita Ledo Andión) sentaron
nas cadeiras da Real Academia Galega dende a súa creación.
Pena, Héctor J., “Os ingleses lerán unha tradución do galego por cuadraxésima vez”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 13 abril 2011, p. 37.
Infórmase da saída do prelo de Death on a Galician Shore, tradución da novela de
Domingo Villar A praia dos afogados (2009).
Pena, Héctor J., “A Letra, a través de internet, entra”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 22
maio 2011, p. 41.
Coméntase a presentación por parte do Colectivo Letra en Obras, formado por Roberto
Noguerol, Pablo García e Ramón Vilar, da súa plataforma electrónica de visibilización
de novas voces das letras galegas.
Peña, Paulino, “De ‘Gramática da afirmación”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 6 febreiro
2011, p. 32.
Reprodúcese a composición poética “POETA...”, que se insire en Gramática da
afirmación (2009), de Paulino Peña Álvarez.
Pereira, Lois, “Cunqueiro vuelve a los fogones”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Santiago”, 25 novembro 2011, p. L6.
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Sinálase que a Asociación Hostelería Compostela conmemorou o seu trinta e catro
aniversario cunha xornada de portas abertas onde tiveron cabida os textos de Álvaro
Cunqueiro.
Pereiras, Carmen, “A pregunta perfecta: o caso Aira-Bolaño”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Libros”, 22 xaneiro 2011, p. 32.
Recómendase a lectura da novela A pregunta perfecta: o caso Aira-Bolaño (2010), de
Juan Tallón.
Pereiro, Xosé Manuel, “Os libros que meten medo”, El País, “Galicia”, “Luces”, 21
xaneiro 2011, p. 10.
Descríbese a actividade e a historia da editora Urco especializada en editar, e moitas
veces traducir, libros de ciencia fición, fantasía e terror en galego.
Pereiro, Xosé Manuel, “Literatura.net”, El País, “Galicia”, “Luces”, 25 febreiro 2011,
p. 8.
Recóllense as declaracións de diversas personalidades da literatura e da edición sobre o
papel de Internet como plataforma difusora directa da creación literaria.
Pérez, Antares, “La calle es de doña Emilia”, La Opinión, “Sada/Betanzos”, 31 marzo
2011, p. 19.
Infórmase de que o Concello de Sada decidiu dedicar a Isaac Díaz Pardo e a Vicente
Viqueira dúas rúas da localidade.
Pérez Recarey, Celestino, “Na praia”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Los relatos de los lectores”, 25 agosto 2011, p. 31.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Celestino Pérez Recarey, intitulado
“Na praia”.
Pinal, Sabela, “A Ínsua dos Poetas reivindica a figura de Xosé María Díaz Castro”, La
Región, “Provincia”, “Carballiño”, 10 xullo 2011, p. 17.
Indícase que os asistentes á Festa da Palabra solicitaron a dedicación do Día das Letras
Galegas a Xosé María Díaz Castro.
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Pino, C., “Rosalía de Castro, no ceo das letras do monte Gaiás”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Santiago”, 16 xaneiro 2011, p. L2.
Descríbese a primeira sesión, dedicada a Rosalía de Castro, do ciclo literario “Galicia,
Ceo das Letras”, organizado na Cidade da Cultura. No acto interviron Helena Villar,
presidenta da Fundación Rosalía de Castro, e María do Cebreiro Rábade, crítica
literaria.
Pino, Concha, “La madera de campeones se cultiva en Oroso”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Patio de vecinos”, 12 xaneiro 2011, p. L12.
Anúnciase a representación no Salón Teatro de Santiago de Compostela da obra
Concerto a la carte, da Companhia de Teatro de Braga, baseada no texto orixinal de
Franz Xaver Kroetz e dirixida polo portugués Rui Madeira.
Piñeiro, C. A., “Carlos Casares optará ó Día das Letras Galegas de 2013”, La Región,
“Ciudad”, 23 xullo 2011, p. 12.
Fálase dos actos que organizan o Centro de Cultura Popular de Limia, o Museo da
Limia de Vilar de Santos e a Fundación Carlos Casares para conmemorar o aniversario
do falecemento de Casares. Indícase que o proporán como candidato para as Letras
Galegas 2013.
Piñeiro, C. A., “Auria lembrou a Blanco Amor”, La Región, “Ciudadanos”, “Crónica”,
2 decembro 2011, p. 14.
Fala das diferentes actividades que tiveron lugar na homenaxe celebrada para
conmemorar o cumprimento dos trinta e dous anos do pasamento de Eduardo Blanco
Amor.
Piñeiro, Carolina A., “A literatura galega ten o seu propio sitio na web”, La Región,
“Ciudad”, “Feira do libro de Ourense”, 2 xuño 2011, p. 14.
Explícase a orixe e funcionamento dunha das plataformas da literatura galega na rede,
Redelibros, na que se ofrecen novidades editoriais e recomendacións.
Piñeiro, Carolina A., “Libros construídos en Ourense”, La Región, “Ourense”, “Feira
do libro”, 3 xuño 2011, pp. 13.
Refírese a notábel presenza de editoriais ourensás entre os libros expostos na Feira do
Libro de Ourense: Linteo, Duen de Bux, Franouren ou o servizo de publicacións da
Deputación Provincial.
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Piñeiro, Xosé M., “O ‘Sinbad’ de Cunqueiro ó cine”, Atlántico Diario, “Opinión”, 28
outubro 2011, p. 26.
Infórmase da adaptación ao cine da obra Si o vello Sinbad volvese ás illas (1961), de
Álvaro Cunqueiro.
Plaza, J. M., “El hombre que se parecía a Cunqueiro”, El Mundo, “Cultura”, 16 maio
2011, p. 44.
Revísase a figura de Álvaro Cunqueiro (1901-1981) ao cumprírense trinta anos do seu
falecemento. Recóllense citas do autor e opinións de Dolores Vilavedra e Henrique
Monteagudo, así como os actos previstos ao longo do ano.
Plaza, Vicente, “Nuevo premio para el conocido escritor Luís González Tosar”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 5 febreiro 2011, p. 42.
Coméntase que Luís González Tosar recibiu o premio Puro Cora de Periodismo que
concede o diario El Progreso.
Plaza, Vicente, “La Casa da Parra, el nuevo hogar del imaginativo Álvaro Cunqueiro”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 24 maio 2011, p. 47.
Infórmase da apertura na Casa da Parra de Santiago de Compostela da exposición “Niño
novo do vento”, sobre a vida e a obra de Álvaro Cunqueiro.
Pombo Arias, Manuel, “Cien años con Álvaro Cunqueiro”, El Correo Gallego,
“2domingo”, 26 xuño 2011, p. 6.
Fálase de Álvaro Cunqueiro e refírese á exposición que acolle a Casa de la Parra en
homenaxe ao escritor con motivo do centenario do seu nacemento.
Ponte, Xosé, “A TVG estrea ‘Sinbad’ no día do centenario de Cunqueiro”, El Correo
Gallego, “Medios”, 19 decembro 2011, p. 61.
Preséntase Sinbad, unha película de ficción baseada na obra de Álvaro Cunqueiro Si o
vello Sinbad volvese ás illas (1961) e realizada como homenaxe ao autor no centenario
do seu nacemento.
Ponte Far, José A., “Cunqueiro”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 441, “Outra
mirada”, “Viéndolas pasar”, 19 novembro 2011, p. 10.
Coméntanse os diversos actos organizados polo Consello da Cultura Galega con motivo
do centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro.
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Pontevedra, Silvia R., “Cura anticlerical da misa en gallego”, El País, “Galicia”, 23
novembro 2011, p. 8.
Indícase que Tui lembra a Faustino Rey Romero, sacerdote membro da Real Academia
Galega que mantivo amizade con escritores como Rafael Dieste ou Fermín Bouza Brey.
Porto Matalobos, X., “Réquiem de urxencia polo amigo Álvaro Cunqueiro”, Diario de
Pontevedra, “Pontevedra”, “Y además”, 1 marzo 2011, p. 22.
Reprodúcese o obituario que en 1981 publicou o xornal con motivo do falecemento de
Álvaro Cunqueiro.
Posilio, Alejandro, “Mateo Díez: ‘Cunqueiro me parece un solitario”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 13 maio 2011, p. 46.
Dáse conta da mesa redonda celebrada no Círculo de Bellas Artes de Madrid co gallo do
centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro. Indícase que estivo moderada por
Carlos G. Reigosa e que nela participaron César Antonio Molina, Vicente Araguas, Luís
Mateo Díez e Ángel Basanta.
Pousa, Luís, “La literatura de Cunqueiro resucita en su centenario”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 30 maio 2011, p. 27.
Anúnciase a edición pola da Biblioteca Castro de dous volumes que reúnen títulos de
Álvaro Cunqueiro en castelán.
Pousa, Luís, “Saen á luz sete relatos ata agora descoñecidos de Álvaro Cunqueiro”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 18 setembro 2011, p. 41.
Coméntase que saen á luz sete relatos inéditos de Álvaro Cunqueiro. Sinálase que se
trata de textos en castelán que só viran a luz nas páxinas da revista madrileña
Catolicismo (1945-1946) e que foron atopados polo investigador Xosé Antón López
Silva.
Pousa, Luís, “O primeiro regulamento da RAG adiantouse 11 anos á súa fundación”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 13 novembro 2011, p. 54.
Saliéntase que o arquivo da Real Academia Galega custodia o proxecto dos estatutos de
1895, un manuscrito intitulado Reglamento General de la Academia Gallega.
Pousa, Luís, “A Academia renderá homenaxe a Pastor Díaz no seu bicentenario”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 27 novembro 2011, p. 50.
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Coméntase que a Real Academia Galega lembrará nun acto na Coruña a obra de
Nicomedes Pastor Díaz con motivo do bicentenario do seu nacemento.
Pousa, Luís, “Eran tiempos de... Mil y un Cunqueiros”, La Voz de Galcia, “Extra Voz”,
n.º 49, “Tal como éramos”, 18 decembro 2011, p. 22.
Comenta as diferentes facetas literarias de Cunqueiro e salienta que conseguiu facer do
xornalismo unha obra mestra da literatura.
P. R. C., “Pontedeume homenajea al poeta Ramiro Fonte y perpetúa sus versos en las
calles”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 10 outubro 2011, p. 2.
Coméntase que o poeta Ramiro Fonte foi homenaxeado en Pontedeume e indícase que
os amigos do escritor teñen intención de organizar un acto unha vez ao ano para
contribuír a achegar a súa obra ao lectorado.
Prieto, S., “Castelao se asoma a la biblioteca”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Patio de Vecinos”, 14 xullo 2011, contracuberta.
Anúnciase a mostra “Castelao” en conmemoración dos cento vinte e cinco anos do
nacemento do escritor e que acolle a Biblioteca Ánxel Casal.
Prieto, Sara, “O instituto que puxo en dificultades aos estudantes Castelao ou Luís
Seoane”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 25 xullo 2011, p. L4.
Fálase do Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Santiago (actualmente
Xelmírez I), un dos máis antigos de toda Galicia. Refírese á experiencia de alumnos
ilustres que nel estudaron, tal é o caso de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao ou Luís
Seoane.
Puentes, Hixinio, “A aventura do mar. A escondida senda sapiencial”, Galicia Hoxe,
“Revista das Letras”, n.º 871, 16 xuño 2011, pp. 2-8.
Logo dunha breve bibliografía de Hixinio Puentes, acóllese un fragmento dunha obra
inédita deste autor. Sinálase que se encadra no xénero de aventuras e histórico, centrado
na materia de Bretaña e de inspiración cunqueiriana.
Queija Urbay, Yolanda, “El ciclo Camiños de Cultura organiza cinco actividades en la
villa de Sarria durante el verano”, El Progreso, “Sarria”, 15 xullo 2011, p. 15.
Infórmase do programa do ciclo “Camiños de Cultura” que se celebra en Sarria.
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Queipo, Xabier, “Nightmare”, Galicia Hoxe, “Revista das Letras”, n.º 864, 12 maio
2011, p. 10.
Reprodúcese un relato curto de horror e misterio intitulado “Nightmare”, de Xabier
Queipo.
Rabuñal, Henrique, “De ‘O cristal da sede”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 15 xaneiro 2011,
p. 32.
Sección fixa que acolle o poema “Abrazo a Ánxel Casal”, pertencente ao poemario O
cristal da sede (2006), de Henrique Rabuñal.
Rabuñal, Henrique, “De ‘O cristal da sede”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 14 maio 2011, p.
32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición “Autorretrato”, que se insire no poemario
O cristal da sede (2006), de Henrique Rabuñal.
Ramos, A., “Galaxia publicará ‘Memorias do París literario’, obra póstuma de Del
Riego”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 4 xaneiro 2011, p. 35.
Apunta que a editorial Galaxia publicará o libro Memorias do París literario (2011),
editado pola filóloga Malores Villanueva, no que se conta a estadía parisiense de
Francisco Fernández del Riego no ano 1953.
Ramos, A., “A RAG aponlle a Cultura que non apoie o congreso sobre Novoneyra”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 11 febreiro 2011, p. 35.
Descríbese o enfrontamento entre a Real Academia Galega e a Xunta de Galicia polo
financiamento do congreso sobre Uxío Novoneyra. Tamén se fai referencia ao
movemento que solicita unha maior presenza feminina na Academia.
Ramos, A., “A revista ‘Poetry Review’ achega a poesía galega a 4000 británicos”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 12 marzo 2011, p. 36.
Anúnciase que no último número da revista Poetry Review presenta a tradución de
Jonathan Dunne de dezanove poetas do galego ao inglés, baixo o título “Contemporary
Galician Poets”.
Ramos, A., “Mil primaveras máis para Galicia”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 22 abril
2011, p. 33.
Dáse conta do plenario extraordinario da Real Academia Galega en Mondoñedo, co
motivo do centenario de Álvaro Cunqueiro.
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Ramos, Alberto, “Unha nova escolma condensa medio século de poesía de Bernardino
Graña”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 3 xaneiro 2011, pp. 34-35.
Faise un percorrido pola vida e a obra de Bernardino Graña co gallo da publicación
dunha nova antoloxía da súa obra poética realizada por Miro Villar, e que leva por título
Ser auga, darse en auga (2010).
Ramos, Alberto, “A editorial Laiovento fai vinte anos de ‘resistencia numantina”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 10 xaneiro 2011, p. 34.
Dáse conta da actividade da editorial Laiovento con motivo do seu vixésimo aniversario
e recóllense declaracións dos seus principais impulsores.
Ramos, Alberto, “Varela espera cen mil visitantes no Gaiás, 50.000 menos que Fraga”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 15 xaneiro 2011, p. 4.
Anúnciase o comezo do ciclo literario “Galicia, Ceo das letras”, que terá lugar na
Cidade da Cultura e analizará a traxectoria de diversos autores galegos e internacionais.
Ramos, Alberto, “Patiño reconstrúe a súa ‘galaxia’ cultural nun ensaio experimental”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 9 febreiro 2011, p. 37.
Coméntase a publicación da obra Escritos de un sonámbulo (2010), de Antón Patiño e
faise referencia a que o libro sairá proximamente traducido ao galego.
Ramos, Alberto, “Reigosa denuncia o ‘sectarismo’ nos libros de memoria histórica”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 25 febreiro 2011, p. 36.
Indícase que Xerais edita en lingua galega A agonía do león (2010). Coméntase que se
trata dunha investigación sobre o guerrilleiro Girón, natural do Bierzo, publicado
orixinariamente en español en 1996, e sublíñase que este libro estrea o novo formato da
colección crónica da editorial Xerais.
Ramos, Alberto, “O libro ilustrado de Ramón Chao que desbotou Varela”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 3 maio 2011, p. 45.
Coméntase que o escritor e xornalista Ramón Chao fixo por encargo do goberno
anterior da Xunta unha obra ilustrada sobre a vía láctea que nunca chegou a ver a luz
por falta de acordo cos novos responsábeis da Consellería de Cultura.
Ramos, Alberto, “Galicia perde os servizos artísticos da Sala Nasa”, Xornal de Galicia,
“Contexto”, n.º 129, “Cultura”, 29 maio 2011, pp. 10-12.
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Revísase a historia da Sala Nasa dende a súa creación en 1992 até o seu inminente
peche.
Ramos, Alberto, “As mulleres quedarán fóra da actual renovación da Real Academia
Galega”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 7 xuño 2011, p. 37.
Coméntase que as catro vacantes que se produciron no último ano na Real Academia
Galega serán ocupadas por homes e que o número de mulleres pasará de cinco a catro.
Ramos, Alberto, “O ‘cantor de poetas’ ponlle música á voz de Cunqueiro”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 9 xuño 2011, p. 38.
Anúnciase o concerto “Camelias para Cunqueiro”, que terá lugar no Salón Teatro de
Santiago de Compostela e no que Amancia Prada musicará diversos poemas de Álvaro
Cunqueiro.
Ramos, Alberto, “Fernández Ferreiro retrata nun libro a alma ‘revolucionaria’ do Brais
Pinto”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 4 xullo 2011, p. 35.
Anúnciase a próxima publicación da obra De Xente Nova a Brais Pinto. Memorias dun
afiador rebelde, de Xosé Fernández Ferreiro.
Ramos, Baldo, “De ‘Palabras para un baleiro”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 23 febreiro
2011, p. 32.
Insírese neste espazo fixo a composición poética “/alzheimer”, incluída no poemario
Palabras para un baleiro (2009), de Baldo Ramos.
Ramos, Baldo, “De ‘Palabras para un baleiro”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 1 xuño 2011,
p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “podería non escribir...”, pertencente ao
poemario Palabras para un baleiro (2009), de Baldo Ramos.
Ramos, J. M., “La poeta Rosalía Fernández abrió la gran Praza dos Libros de Carballo”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 26 agosto 2011, p. 31.
Coméntase que Rosalía Fernández Rial, autora dos poemarios En clave de sol e Átomos:
poemario sensorial (2011), foi a encargada de dar o pregón de inauguración da Praza
dos Libros de Carballo.
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Ramos, J. M., “Miro Villar en la reunión de poetas iberoamericanos”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 24 setembro 2011, p. 38.
Indícase que o escritor Miro Villar participará no XIVº Encontro de Poetas
Iberoamericanos, que terá lugar os días cinco e seis de outubro en Salamanca.
Ramos, J. M., “Jornadas sobre Cunqueiro en la Fundación Eduardo Pondal”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 13 decembro 2011, p. 31.
Anúnciase a celebración dunhas Xornadas Culturais organizadas pola Fundación
Eduardo Pondal e ao longo das cales se conmemorará o centenario do nacemento de
Álvaro Cunqueiro.
Ramos, José Manuel, “Risco e Pedrayo crearon un poema en la cima del Pindo”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 10 novembro 2011, p. 38.
Coméntase o achado dun poema inédito de Vicente Risco e Ramón Otero Pedrayo sobre
o cume do mítico Monte Pindo. Indícase que está escrito en alemán e data do ano 1936.
RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 25 novembro 2011, p. 86.
Infórmase do recital poético da obra de Rosalía Fernández Rial, Átomos: poemario
sensorial, na Casa das Letras de Ribadeo.
RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 1 decembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, infórmase de que a asociación Francisco Lanza organiza unha
sesión do clube de lectura da Casa das Letras de Ribadeo na que se falará de Tras o
solpor (2008), de Haruki Murakami e da charla sobre “Álvaro Cunqueiro, xornalista”
que terá lugar na Casa Galega da Cultura de Vigo e na que intervirán diversos
persoeiros.
Reboiras, Ramón, “Shakespeare mata o porco cunha rosa”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 11
xaneiro 2011, p. 32.
Insírese nesta sección fixa a composición poética “Tamén aquela noite...”, pertencente
ao poemario Shakespeare mata o porco cunha rosa (2007), de Ramón Reboiras.
Rego Castro, Juan Francisco, “O pequeno vagalume”, La Voz de Galicia, “Al sol”,
“Relatos de verán”, “Los relatos de los lectores”, 19 agosto 2011, p. 31.
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Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Juan Francisco Rego Castro (35 anos),
intitulado “O pequeno vagalume”.
Regueira, S., “La Academia invita a superar tópicos y redescubrir a Xoán Manuel
Pintos”, La Opinión, “Cultura”, 23 xaneiro 2011, p. 61.
Dáse conta da sesión extraordinaria que a Real Academia Galega celebrou en
Pontevedra para honrar a memoria de Xoán Manuel Pintos. No acto interviron Xosé
Luís Méndez Ferrín, Xesús Alonso Montero, Xosé Luís Axeitos e Rosario Álvarez.
Regueira Fandiño, Raquel, “Amoras e cóbregas”, La Voz de Galicia, “Al sol”,
“Relatos de verán”, “Los relatos de los lectores”, 29 agosto 2011, p. 31.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Raquel Regueira Fandiño, intitulado
“Amoras e cóbregas”.
Reigosa, Carlos G., “Cunqueiro crítico”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 420, “A
outra mirada”, “Vagalume”, 25 xuño 2011, p. 15.
Indícase que Álvaro Cunqueiro non exerceu como crítico literario pola falta de interese
que tiña da literatura contemporánea.
Reigosa, Carlos G., “Cunqueiro: doble centenario”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
430, “A outra mirada”, “Vagalume”, 3 setembro 2011, p. 14.
Fálase da celebración por anticipado do centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro.
Recóllese unha declaración de Pere Gimferrer ao respecto.
Reigosa, Carlos G., “Raigaños de Cunqueiro”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 440,
“A outra mirada”, “Vagalume”, 12 novembro 2011, p. 10.
Coméntase que na obra de Álvaro Cunqueiro hai unha pegada non galega que é
necesario ter en conta. Menciónase como os poemas do Góngora, as literaturas nórdicas
e anglosaxonas, os libros sobre mitoloxías escandinavas e xermánicas, e por suposto as
bretoas, tiveron unha influencia clara na creación das súas obras.
Reigosa, Carlos G., “La novela que Cunqueiro soñó”, La Voz de Galicia, “Culturas”,
n.º 445, “En portada”, 17 decembro 2011, pp. 2-4.
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Sinala que a imaxinación de Álvaro Cunqueiro era de tales dimensións que concibiu
moitas máis obras das que en realidade chegou a escribir.
Reigosa, Raúl, “Un amigo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 26 xaneiro 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición poética “Un amigo”, de Raúl Reigosa.
Reinero, David, “As vidas verquidas do tradutor Plácido Castro”, El País, “Galicia”,
“Luces”, 30 setembro 2011, p. 11.
Realízase un breve repaso pola biografía de Plácido Castro con motivo do Día
Internacional da Tradución.
Requeixo, Armando, “Medio século de ‘Nimbos”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º
681, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 681,
“Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 32, 10 xullo 2011.
Infórmase dos cincuenta anos de publicación de Nimbos (1961), de Xosé María Díaz
Castro, publicado na Editorial Galaxia cunha ilustración de cuberta de Xohán Ledo Díaz
Castro. Fálase das iniciativas que homenaxean ao escritor.
Requeixo, Armando, “Cunqueiro e o mindomiental”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”,
22 decembro 2011, p. 50.
Comenta as orixes mindonienses de Álvaro Cunqueiro e salienta que ninguén falou
tanto coma el das curiosidades da súa terra.
Requeixo, Armando, “Na xeira da ‘Alborada’: 200 anos de Nicomedes Pastor Díaz
Corvelle”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 390, “Literatura/Historia”, 3 novembro
2011, p. II.
Realízase un percorrido pola vida e a obra de Nicomedes Pastor Díaz con motivo do
bicentenario do seu nacemento.
Rey García, Míriam, “Deixalo ir”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Los relatos de los lectores”, 8 agosto 2011, p. 35.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Míriam Rey García intitulado
“Deixalo ir”.

966

Rey Méndez, Noelia, “Vinte biografías de cando o xornalismo botou a falar galego”,
Xornal de Galicia, “Comunicación”, 8 xaneiro 2011, p. 43.
Anúnciase a saída do prelo do segundo volume de Xornalistas con Opinión (2010)
publicado polo Consello da Cultura Galega e a Editorial Galaxia e que recolle as
biografías de vinte xornalistas galeguistas como, entre outros, Manuel Murguía ou
Valentín Lamas Carvajal, elaboradas por diversos especialistas.
R. G., “Hay mucha literatura gallega que llevar al castellano”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 27 abril 2011, p. 33.
Coméntanse as verbas de Enrique Redel, dono da editorial Impedimenta sobre a
necesidade de traducir obras galegas ao castelán, principiando por Eduardo Blanco
Amor ou Rafael Dieste.
R. H., “O roteiro de Castelao inclúese na programación da Semana da Educación”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 17 setembro 2011, p. 8.
Saliéntase que a Semana da Educación organizada en Pontevedra polo sindicato CIGEnsino inclúe na súa programación o roteiro de Castelao.
Rielo, Pedro, “De ‘As palabras furtivas”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 7 xuño 2011, p. 32.
Sección fixa na que se reproduce a composición “Detrás de cada paso”, que se insire no
poemario As palabras furtivas (2006), de Pedro Rielo.
Rivadulla Corcón, X. H., “De ‘O adeus do vello mariñeiro”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
26 febreiro 2011, p. 32.
Sección fixa na que se acolle o poema “Chorente”, pertencente ao poemario O adeus do
vello mariñeiro (2007), de Xosé Henrique Rivadulla Corcón.
Rivadulla Corcón, X. H., “De ‘Os papeis do vagabundo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 15
maio 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “Só sabería contarche soños”, que se
insire no poemario Os papeis do vagabundo (2010), de X. H. Ribadulla Corcón (1962).
Rivas, Manuel, “Os xitanos cesteiros”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Memoria”, 12 xaneiro
2011, p. 29.
En homenaxe a tres membros dunha mesma familia xitana apresados e asasinados o 30
de setembro de 1936, reprodúcese o poema “Hai un son en Liáns”, de Manuel Rivas
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(1957), lido no Teatro Rosalía de Castro no acto de homenaxe ás vítimas do
franquismo.
Rivas, Manuel, “Que ben coxea a cultura galega”, El País, “Galicia”, “Luces”, 25
marzo 2011, p. 12.
Faise referencia á monografía de Antón Figueroa Ideoloxía e autonomía no campo
literario galego (2010) para falar do estado actual da cultura galega. Tamén se comenta
que a editorial Small Station vai publicar a obra completa de Lois Pereiro en inglés,
unha iniciativa promovida por Jonathan Dunne.
Rivas, Manuel, “O xornalismo que solta segredos”, El País, “Galicia”, 23 decembro
2011, p. 12.
Compara a Álvaro Cunqueiro cun tolo e cun menciñeiro á mesma vez debido a que era
un escritor e un xornalista de imaxinación que obtiña revelacións a partir de pequenos
detalles ou de asuntos comúns.
Rivera, Javier, “Pelúdez reflicte á perfección a esencia sanfloilaneira”, El Progreso,
“Fiestas Patronales 2011”, “San Froilán”, 5 outubro 2011, pp. 4-5.
Coméntase que o escritor Paco Martín será o encargado de inaugurar as festas de San
Froilán 2011 en Lugo.
R. L., “La portuguesa Rosa Alice Branco y Xavier Seoane participan en el ciclo de
‘Poetas din(v)ersos”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 13 xaneiro 2011, p. 12.
Anúnciase a participación de Xavier Seoane no recital poético do ciclo “Poetas
din(v)ersos”, na Casa da Cultura Salvador de Madariaga da Coruña.
R. L., “Claudio Rodríguez y Miren Agur Meabe comparten su obra poética”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 22 febreiro 2011, p. 12.
Dáse conta da participación no ciclo de “Poetas din(v)ersos” de Claudio Rodríguez Fer
e Miren Agur, presentados por Yolanda Castaño. Faise, ademais, unha pequena
biografía de cada un deles.
R. L., “Os escritores Ana Romaní e Carlos Marzal pechan ‘Poetas di(n)versos”, El Ideal
Gallego, “A Coruña”, 24 maio 2011, p. 13.
Faise eco da participación de Ana Romaní na última sesión do ciclo de recitais “Poetas
di(n) versos” da Coruña.
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R. L., “Ánxeles Penas y Pablo Candamio unen su talento para rendir tributo a La
Torre”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 1 xuño 2011, p. 14.
Coméntase a unión de dúas disciplinas artísticas na exposición coruñesa “Miradas
dunha Torre”, na que as fotografías de Pablo Candamio se combinan con poemas de
Ánxeles Penas.
R. L., “Luís González Tosar recibe esta noche el premio Puro Cora”, El Progreso,
“Vivir”, “Cultura”, 25 febreiro 2011, p. 78.
Infórmase de que Luís González Tosar recollerá o premio Puro Cora de El Progreso
polo artigo “Indianos”.
Rodil, A., “El libro ‘Latexos da terra’ reúne por primera vez textos de varios poetas de
la zona”, El Progreso, “Ribeira Sacra”, 15 agosto 2011, p. 8.
Dáse noticia da presentación en Monforte da escolma Latexos da terra (2011),
coordinada por Germán López Quiroga, que recolle os poemas duns vinte poetas da
Ribeira Sacra, como Ramón Rodríguez Porto, Sara Cao, Margarita Otero e Pepe Pol,
entre outros.
Rodríguez, A., “A obra de Castelao xa é Ben de Interese Cultural”, ABC, “Galicia”, 24
decembro 2011, p. 69.
Coméntase que o Consello da Xunta declarou Ben de Interese Cultural Inmaterial a obra
de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Rodríguez, Albino, “Certo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 23 maio 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “Certo”, de Albino Rodríguez.
Rodríguez, Alfonso, “De ‘Subir ao faiado”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 24 febreiro 2011,
p. 32.
Sección fixa que acolle a composición poética “cactus era un cencerro de deserto...”,
pertencente ao poemario Subir ao faiado (2004), de Alfonso Rodríguez (1973).
Rodríguez, Alfonso, “De ‘Subir ao faiado”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 7 maio 2011, p.
32.
Nesta sección fixa acóllese a composición “din de min que sempre estou en ti...”,
pertencente ao poemario Subir ao faiado (2004), de Alfonso Rodríguez (1973).
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Rodríguez, Francisco, “A propósito de Risco”, El País, “Galicia”, “Luces”, 8 abril
2011, p. 8.
Coméntase o papel de Vicente Risco na configuración intelectual do nacionalismo e
recoñécese a importancia das súas achegas.
Rodríguez, Pablo, “Contratadas las obras de creación de la casa museo de Manuel
María”, El Progreso, “Comarcas”, 14 setembro 2011, p. 12.
Indícase que a Fundación Manuel María de Estudos Galegos avanza no seu proxecto de
abrir un museo na casa natal de escritor de Outeiro de Rei.
Rodríguez, R., “O primeiro xornalista galego: o cura de Fruíme” Galicia Hoxe,
“Comunicación Hoxe”, “Ollada”, 16 febreiro 2011, p. 38.
Faise eco da saída do prelo do segundo volume de Xornalistas con Opinión (2010),
editado polo Consello da Cultura Galega e a Editorial Galaxia. Nel recóllense vinte
biografías de escritores galegos que publicaron artigos en prensa.
Rodríguez, Rosa, “Ás editoriais galegas cústalles defender os seus dereitos”, Galicia
Hoxe, “Lecer”, n.º 870, 26 xuño 2011, p. 2.
Reprodúcense as verbas de Irene Penas, directora de Publicacións de Everest Galicia,
nas que reflexiona sobre o seu traballo e anuncia os próximos proxectos da editorial e
pronúnciase sobre os retos do libro e da lingua galega.
Rodríguez, Salvador, “Sempre en Pontevedra”, Faro de Vigo, “El Sábado”, n.º 693, 29
xaneiro 2011, p. 1.
Reflexiónase sobre a relación entre Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e a cidade de
Pontevedra.
Rodríguez, Salvador, “Mi padre estaba convencido de que su literatura era la más
fresca de su siglo”, Faro de Vigo, “Estela”, n.º 454, “Reportaje”, “Centenario del
nacimiento de Álvaro Cunqueiro”, 30 xaneiro 2011, pp. 2-5.
Reprodúcense as consideracións de César Cunqueiro sobre a vida e a obra do seu pai,
Álvaro Cunqueiro. Fálase da importancia de Mondoñedo na súa obra, dos artigos que
publicou na prensa, que considera puramente literarios, ou da relación con outros
autores, entre outros asuntos.
Rodríguez, Salvador, “El legado de un fundador”, La Opinión, “Cultura”, 30 xaneiro
2011, p. 68.
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Descríbense os fondos relacionados con Alfonso Daniel Rodríguez Castelao que se
custodian no Museo de Pontevedra, institución da que foi cofundador.
Rodríguez, Salvador, “La pasión gallega de Camus”, La Opinión, “El Domingo”, n.º
553, 24 abril 2011, p. 5.
Coméntase a tradución ao galego das memorias da actriz coruñesa María Casares.
Indícase que a editorial Trifolium decidiu traducilas directamente do francés, labor que
levou a cabo Ana Belén Martínez Delgado.
Rodríguez, Salvador, “Cuando Cunqueiro escribía sin prisa”, Faro de Vigo, “El
Sábado”, n.º 707, 14 maio 2011, cuberta/ La Opinión, “Cultura”, 15 maio 2011, p. 67.
Preséntanse os dous volumes de Obras literarias de Álvaro Cunqueiro editados pola
Biblioteca Castro en castelán, incidindo nos contidos da introdución e prólogos de
Miguel González Somovilla.
Rodríguez, Salvador, “Celso Emilio Ferreiro 2012”, Faro de Vigo, “El Sábado”, n.º
729, 15 outubro 2011, cuberta.
Coméntase que os parlamentarios galegos aprobaron a declaración de 2012 como Ano
Celso Emilio Ferreiro con motivo do centenario do nacemento do autor.
Rodríguez, Xosé Manuel, “Lembranzas de Blanco Amor”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Ourense”, 2 decembro 2011, p. 5.
Dáse conta da ofrenda floral que tivo lugar no cemiterio de San Francisco de Ourense
na honra de Eduardo Blanco Amor e indícase que nel estiveron Bieito Iglesias, Luís
González Tosar, Jose Luís Baltar e mais Isabel Pérez.
Rodríguez Cabanas, María Francisca, “Saudade de tempos pasados”, La Voz de
Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”, “Los relatos de los lectores”, 4 agosto 2011, p.
32.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por María Francisca Rodríguez Cabanas
(81 anos), intitulado “Saudade de tempos pasados”.
Rodríguez García, Mª Isabel, “A boneca, lembranzas”, La Voz de Galicia, “Al sol”,
“Relatos de verán”, “Los relatos de los lectores”, 15 agosto 2011, p. 34.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
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e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Mª Isabel Rodríguez García, intitulado
“A boneca, lembranzas”.
Rodríguez González, Olivia, “Un referente para coñecer a nosa cultura”, El País,
“Galicia”, 25 marzo 2011, p. 10.
Coméntase a traxectoria ideolóxica de Vicente Risco e faise referencia ao seu carácter
reaccionario, ao tempo que se reivindica a súa actuación na cultura galega anterior e
posterior a 1936.
Rodríguez López, Manuel, “De ‘Poesía completa”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 10 maio
2011, p. 32.
Nesta sección fixa acóllese a composición “O Xan do pluriemprego”, que se insire no
poemario Poesía completa (2009), de Manuel Rodríguez López (1934-1990).
Rodríguez López, Manuel, “De ‘Poesía completa”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 26 maio
2011, p. 28.
Sección fixa que acolle a composición “A Ché Guevara morto”, pertencente ao
poemario Poesía completa (2009), de Manuel Rodríguez López (1934-1990).
Rodríguez Marcos, Javier, “Pere Gimferrer viaja al mundo mítico de Álvaro
Cunqueiro”, El País, “Vida & artes”, “Cultura”, 1 xullo 2011, p. 51.
Fálase da homenaxe a Álvaro Cunqueiro realizada por Pere Gimferrer na Real
Academia Española.
Rodríguez Rañón, Xosé Carlos, “Semáforo en vermello”, La Voz de Galicia, “Al sol”,
“Relatos de verán”, “Los relatos de los lectores”, 30 agosto 2011, p. 30.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Xosé Carlos Rodríguez Rañón (38
anos), intitulado “Semáforo en vermello”.
Rodríguez Varela, Carla, “Ao xeito dun nacente aturuxo”, La Voz de Galicia, “Al sol”,
“Relatos de verán”, “Los relatos de los lectores”, 23 agosto 2011, p. 30.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Carla Rodríguez Varela, intitulado
“Ao xeito dun nacente aturuxo”.
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Rodríguez Vicente, R., “Eliseo Alonso merece que se le dedique un Día das Letras
Galegas”, Faro de Vigo, “Baixo Miño/Louriña”, “Especial”, 26 novembro 2011, p. 5.
Coméntase a vida e obra de Eliseo Alonso Rodríguez, escritor e etnógrafo goianés.
Rois, Ana, “Hoxe”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 21 marzo 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición poética “Hoxe, que volverei a ti...”,
pertencente a Hoxe, de Ana Rois.
Romaní, Ana, “De ‘Estremas”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 9 xaneiro 2011, p. 31.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición poética “Quece a area este corpo en
alerta...”, pertencente ao poemario Estremas (2010), de Ana Romaní.
Romaní, Ana, “De ‘Estremas”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 26 marzo 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición poética “Anicada na varanda vexo ir os
pasos...”, pertencente ao poemario Estremas (2010), de Ana Romaní.
Romaní, Ana, “De ‘Estremas”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 27 marzo 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición poética “Colga do arame...”, pertencente
ao poemario Estremas (2010), de Ana Romaní.
Romaní, Ana, “De ‘Estremas”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 28 marzo 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición poética “Que marcas deixará o aceiro nos
corpos?...”, pertencente ao poemario Estremas (2010), de Ana Romaní.
Romero, L., “La exposición sobre Cunqueiro y el Albariño permanecerá en el
Consistorio todo agosto”, Diario de Arousa, “Cambados”, 6 agosto 2011, p. 9.
Anúnciase a exposición que repasa a presenza de Álvaro Cunqueiro na Festa do
Albariño.
Romero, L., “La villa dedicará un homenaje especial a Álvaro Cunqueiro durante la
LIX Festa do Albariño”, Diario de Arousa, “Cambados”, 8 xuño 2011, p. 11.
Faise referencia á homenaxe a Álvaro Cunqueiro que o Concello de Cambados realizará
na Festa do Albariño e coméntase que o escritor foi o seu pregoeiro en varias ocasións.
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Rosende, Rubén de “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 22 setembro 2011, p. 78.
Dáse conta da presentación do poemario No papel que mudo escoita (2011), de
Baldomero Iglesias Dobarro.
Rozas, M., “As xoias artísticas da colección de Ramón Baltar”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 424, 23 xullo 2011, pp. 8-9.
Anúnciase a exposición que acolle o Museo do Pobo Galego coas obras da colección
persoal de Ramón Baltar. Coméntase que Galicia está representada a través de retratos
de Carlos Maside, de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Ramón Otero Pedrayo,
Manuel Antonio ou dun exemplar de As cruces de pedra na Galiza (1950), de Castelao,
asinado polo propio autor.
Rozas, Mercedes, “Granell inédito”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 420, “Arte”, 25
xullo 2011, pp. 8-9.
Anúnciase a exposición que a Fundación Eugenio Granell acolle sobre o pintor.
Explícase que está formada por documentos da súa biblioteca persoal.
R. S., “Xardín Desordenado, una fusión de poesía y música”, Atlántico Diario, “Vigo”,
3 decembro 2011, p.12.
Dáse conta da inauguración en Vigo do ciclo de Músicas do Sul, co grupo Xardín
Desordenado, que versiona no seu primeiro disco versos en galego.
R. S. C., “Barxas sitúa a Cunqueiro na elite da narrativa das últimas décadas”, ABC,
“Galicia”, “Centenario”, 29 maio 2011, p. 63.
Recóllense as reflexións sobre a obra de Álvaro Cunqueiro pronunciadas por Francisco
López Barxas, director xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos, na clausura das xornadas
“Novos Escenarios, novos dispositivos: a emerxencia do teatro galego”.
Rúa, Xosé Lois, “De ‘Memoria dos ríos perdidos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 3 maio
2011, p. 32.
Acóllese nesta sección fixa a composición “Perdóame que durma...”, que se insire no
poemario Memoria dos ríos perdidos (2009), de Xosé Lois Rúa.
Rúa, Xosé Lois, “De ‘Memoria dos ríos perdidos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 15 xuño
2011, p. 32.
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Reprodúcese nesta sección fixa a composición “A Xoán Docampo, xornalista...”, que se
insire no poemario Memoria dos ríos perdidos (2009), de Xosé Lois Rúa.
Ruiz, Alberto, “Espera”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 9 maio 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “Espero como un can...”, pertencente ao
poemario Espera, de Alberto Ruíz.
Salceda, Pura, “De ‘A ollada de Astarté”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 24 xaneiro 2011, p.
32.
Sección fixa que acolle o poema intitulado “Fuxida”, pertencente ao poemario A ollada
de Astarté (2007), de Pura Salceda.
Salceda, Pura, “De ‘A ollada de Astarté”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 19 febreiro 2011, p.
32.
Sección fixa que acolle o poema intitulado “Eu son a final da viaxe”, pertencente ao
poemario A ollada de Astarté (2007), de Pura Salceda.
Salgado, D., “La Universidade de Santiago homenajea a Castelao sin el conselleiro de
Cultura”, El País, “Galicia”, 1 febreiro 2011, p. 6.
Coméntase o acto de homenaxe a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao na Facultade de
Medicina da Universidade de Santiago. Infórmase de que o director do Museo de
Pontevedra, Carlos Valle, pronunciou unha conferencia sobre a vida e a obra do escritor.
Salgado, D., “Un almacén de poesía”, El País, “Galicia”, 12 febreiro 2011, p. 6.
Descríbese o sitio web poesiagalega.org, base de datos de e sobre poesía galega, e
recóllense declaracións duns dos seus principais impulsores: o crítico literario Arturo
Casas.
Salgado, D., “Os críticos de libros tamén se botan á Rede”, El País, “Galicia”, “Luces”,
25 febreiro 2011, p. 9.
Analízanse as relacións entre literatura e Internet con declaracións de especialistas na
materia coma Xosé Manuel Eyré ou Armando Requeixo.
Salgado, D., “O máis célebre dos escritores alófonos”, El País, “Galicia”, “Luces”, 15
abril 2011, p. 8.
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Lémbrase o lugar senlleiro que Federico García Lorca ocupa no sistema literario galego
como poeta alófono cos Seis poemas galegos. Tamén se fai referencia á súa ligazón co
galeguismo político e cultural, por medio da súa relación con Ernesto Guerra da Cal e
Eduardo Blanco Amor.
Salgado, D., “La editorial Rinoceronte inicia una colección de libros locutados”, El
País, “Galicia”, 14 setembro 2011, p. 6.
Coméntase que a Editorial Rinoceronte inicia a publicación dos primeiros audiolibros
dispoñíbeis no mercado galego e que o formato elixido é o mp3.
Salgado, Daniel, “Heterodoxos e librepensadores”, El País, “Galicia”, “Luces”, 14
xaneiro 2011, p. 7.
Faise mención da obra A Galicia heterodoxa (2010), de Carlos Pereira Martínez, na que
este autor investiga a relación de diversos intelectuais e escritores galegos con
sociedades masónicas, neosóficas etc.
Salgado, Daniel, “Territorio da ‘galeguia”, El País, “Galicia”, “Luces”, 4 febreiro
2011, pp. 6-7.
Analízanse as relacións entre Galicia e Portugal atendendo, fundamentalmente, ao
aspecto da creación literaria. Ponse como exemplo Periferia (2010), de Iolanda Zúñiga,
que transcorre nas favelas de Sa-o Paulo.
Salgado, Daniel, “O noso Brasil”, El País, “Galicia”, “Luces”, 4 febreiro 2011, pp. 6-7.
Coméntase, a propósito das froitíferas relacións entre Galicia e Brasil, a presenza de
escritores galegos na Feira Literária Internacional de Paratí.
Salgado, Daniel, “Vicente Risco como síntoma”, El País, “Galicia”, “Luces”, 18 marzo
2011, p. 8.
Revísase o debate xornalístico que se reabriu sobre a figura de Vicente Risco e a súa
filiación ideolóxica.
Salgado, Daniel, “Pondal recúa”, El País, “Galicia”, “Luces”, 3 xuño 2011, p. 8.
Infórmase do achado dunha carta do crego de Ponteceso, vila natal do autor do
Rexurdimento Eduardo Pondal, desculpando ao mozo pola virulencia liberal dun poema
lido no Brinde do Banquete de Conxo, xunto cun manuscrito do propio poeta.
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Salgado, Daniel, “Libros para un tempo urxente”, El País, “Galicia”, “Luces”, 1 xullo
2011, p. 8.
Coméntase como o malestar social e político tamén emerxe nas propostas editoriais e
saliéntase que alternativas autoxestionadas publican textos contra o estado de cousas.
Salgado, Daniel, “Y el gallego regresó a los libros”, El País, “Galicia”, 12 xullo 2011,
p. 8.
Fálase do cento cincuenta aniversario dos Xogos Florais e indícase que o Álbum de la
Caridad foi a primeira antoloxía moderna da poesía galega.
Salgado, Daniel, “Prohibido rodar cine en gallego”, El País, “Galicia”, 15 xullo 2011,
p. 8.
Fálase de “O documento”, unha curtametraxe de Enrique Rodríguez Baixeiras inspirada
nun conto de Ánxel Fole. Explícase que foi un dos intentos pioneiros de rodar cine en
galego.
Salgado, Daniel, “García Sánchez lleva al cine la última novela de Suso de Toro”, El
País, “Galicia”, 23 agosto 2011, p. 5.
Infórmase de que o director de cine José Luís García Sánchez rodará a película
inspirada na novela Sete palabras (Xerais, 2010), de Suso de Toro.
Salgado, Daniel, “A cultura non pode ser un sector subsidiario das políticas públicas”,
El País, “Galicia”, “Luces”, 9 setembro 2011, pp. 8-9.
Fálase do xeito en que a crise está a afectar ás políticas culturais públicas, isto é, á
literatura, á industria musical, á recuperación da memoria histórica, ao teatro e ao
audiovisual. Conclúese que existe unha “parálise económica” e erros por parte da
Xunta.
Salgado, Daniel, “A literatura hai dous mil anos”, El País, “Galicia”, “Luces”, 28
outubro 2011, pp. 8-9.
Dáse conta da próxima publicación da tradución ao galego da Eneida de Virxilio, da
man de Xoán Fuentes, e indícase que tanto esta como outros clásicos grecolatinos
amosan a influencia estética do mundo antigo e que os especialistas botan en falta un
labor máis sistemático.
Salgado, Daniel, “Meteorito ‘Polaroid”, El País, “Galicia”, “Luces”, 11 novembro
2011, pp. 8-9.
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Faise mención ao vinte cinco aniversario da saída do prelo de Polaroid (1986), de Suso
de Toro e indícase que esta obra marcou a narrativa galega de finais dos oitenta.
Salgado, Daniel, “De Frantz Fanon a Cunqueiro”, El País, “Galicia”, “Luces”, 18
novembro 2011, p. 10.
Coméntase que François Maspero traduciu ao francés Xente de aquí e de acolá (1971),
de Álvaro Cunqueiro e que esta e outras obras do autor mindoniense foron publicadas
por Actes du Sud.
Salgado, Daniel, “Cunqueiro para ben e para mal”, El País, “Galicia”, “Luces”, 23
decembro 2011, p. 7.
Lémbrase o centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro e defínese este autor como
un dos máis completos e complexos da literatura galega.
Salgado, Daniel, “Jim Thompson, autor clave de la novela negra en gallego”, El País,
“Galicia”, 29 decembro 2011, p. 6.
Anúnciase que parte da obra de Jim Thompson se publicará en Galicia por Rinoceronte
Editora da man da tradutora Eva Almazán. Infórmase de que algúns dos próximos
proxectos desta editorial contarán con subvencións da Consellería de Cultura.
Salgado, Daniel, “De ‘Sucede”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 21 maio 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “A tarde non está como unha bossa
nova...”, pertencente ao poemario Sucede (2004), de Daniel Salgado.
Sampedro, Domingos, “La Xunta alienta a la RAG a que eleve la proporción de
mujeres”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 9 setembro 2011, p. 41.
Infórmase de que a Xunta ten aberta unha “vía de diálogo” coa Real Academia Galega
co fin de levar á práctica a reclamación feita por cincuenta e dous artistas no manifesto
“O xogo das cadeiras”, no que se solicita unha proporción maior de mulleres na
institución.
Sampedro, Domingos, “O Parlamento avala o 2012 como o ano de Celso Emilio
Ferreiro”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 12 outubro 2011, p. 42.
Coméntase que os parlamentarios galegos aprobaron a declaración de 2012 como Ano
Celso Emilio Ferreiro en conmemoración do centenario do nacemento do autor.
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Sampedro, Domingos, “Bronca política en O Hórreo por la protección de la obra de
Castelao”, La Voz de Galicia, “Galicia”, 16 decembro 2011, p. 14.
Infórmase dun cruce de acusacións no Parlamento galego polo formato legal que se lle
vai dar á protección da obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Sampedro, Domingos, “Castelao se convierte en el primer autor gallego con su obra
protegida”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 24 decembro 2011, p. 52.
Indícase que a Xunta declarou o legado de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao Ben de
Interese Cultural de carácter inmaterial. Matízase ademais que é a primeria vez que se
aproba esta declaración en Galicia.
Sánchez Bargiela, Rafael, “Tui lembra a Don Basilio, sacerdote, erudito e sabio, no
centenario do seu nacemento”, Faro de Vigo, “Fiestas de San Telmo en Tui”,
“Especial”, 30 abril 2011, p. 10.
Lémbrase en Tui a figura de Don Basilio González Domínguez, sacerdote con
habelencias literarias e coñecementos antropolóxicos, sociolóxicos e de historia local,
pregoeiro das festas en varias ocasións.
Sánchez Salorio, Manuel, “Un resplandor na cerna da noite”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 423, “Novidade editorial”, 16 xullo 2011, pp. 14-15.
Fálase de Rosalía de Castro e da relación que Manuel Sánchez Salorio ten coa literatura
e a figura desta escritora.
Sánchez Sánchez, Manuel Antonio, “O galo canta...”, La Voz de Galicia, “Al sol”,
“Relatos de verán”, “Los relatos de los lectores”, 20 agosto 2011, p. 39.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Manuel Antonio Sánchez Sánchez (60
anos), intitulado “O galo canta...”.
Sande, J. M.; J. Romero, e X. Fraga, “Aparece un poema que Otero Pedrayo e Risco
escribiron xuntos”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 10 novembro 2011, p. 40.
Sinálase que a Asociación Monte Pindo Parque Natural está a divulgar na súa páxina en
liña uns versos escritos por Ramón Otero Pedrayo e Vicente Risco en alemán sobre este
espazo natural.
Sande, José Manuel, “El narcotráfico según Cuerda”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 7
setembro 2011, p. 32.
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Fálase da rodaxe en Muros de Todo es silencio, un filme de José Luis Cuerda sobre a
novela homónima de Manuel Rivas.
Sande, Miguel, “De ‘Hoxe, que vén o vento do sur”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 2
febreiro 2011, p. 32.
Acóllese a breve composición poética “camiños costentos que parten das palabras
máis...”, de Hoxe, que vén o vento do sur (2006), de Miguel Sande.
Sande, Miguel, “De ‘Hoxe, que vén o vento do sur”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 3
febreiro 2011, p. 32.
Acóllese a breve composición poética “Onde a noite é máis dura, a ferida do sexo non
ten fin/...”, de Hoxe, que vén o vento do sur (2006), de Miguel Sande.
Sande, Miguel, “Hoxe, que vén vento do sur”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 4 maio 2011, p.
32.
Esta sección fixa acolle a composición “Palabras dunha soa noite. Dun momento só...”,
pertencente ao poemario Hoxe, que vén vento do sur (2006), de Miguel Sande.
Sande, Miguel, “Poesía de inverno”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 445, “Letras en
galego”, 17 decembro 2011, p. 10.
Coméntase que a obra (Repeat to fade) (2011), de Rebeca Baceiredo, é un ensaio
cargado de trazos poéticos.
Sangiao, “Coplas do Ullán e cantigas da Ulla’ llega a A Estrada”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Tabeirós”, 9 novembro 2011, p. 36.
Infórmase da presentación na sala de exposicións de Novagaliciabanco dos volumes
publicados pola Asociación Raiceiros con coplas e cantigas da zona da Ulla e da obra
Cantares e desafíos do Entroido, de Edita Cobas.
Santos, A. de, “Álvarez Cáccamo abre ‘Poéticas para una vida’ en el Verbum de Vigo”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, 31 marzo 2011, p. 39.
Coméntase que Xosé María Álvarez Cáccamo será o encargado de abrir a terceira
edición do ciclo “Poéticas para unha vida”, que terá lugar no Verbum-Casa das Palabras
de Vigo.
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Santos, A. de, “Fernández del Riego lega en su testamento sus objetos personales y
obras de arte a la ciudad de Vigo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 13 abril 2011, p. 37.
Anúnciase que trinta obras de arte e obxectos persoais do galeguista, académico e
intelectual Francisco Fernández del Riego son legados á cidade de Vigo.
Santos, A. de, “Valentín Paz Andrade será el homenajeado en el Día das Letras Galegas
de 2012”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 5 xuño 2011, p. 49.
Infórmase da escolla de Valentín Paz Andrade (1898-1987) como homenaxeado para o
Día das Letras Galegas de 2012.
Santos, A. de, “La Feria del Libro de Vigo confía en revalidar el éxito de 2010 pese a la
crisis”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 30 xuño 2011, p. 41.
Anúnciase o comezo da trixésimo sétima Feria do Libro de Vigo e indícase que por ela
pasarán escritores como Yolanda Castaño, Agustín Fernández Paz ou Fina Casalderrey.
Santos, Ágatha de, “El libro que marcó mis veranos”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Faro
Verano”, 7 agosto 2011, p. 44.
Entre outras informacións, ofrécense algunhas recomendacións literarias para a época
estival, entre as que están a tradución de Ramón Gutiérrez Izquierdo dos Sonetos
(2011), de William Shakespeare, e mais A Veiga é un tempo distinto (2010), de Eva
Veiga. Dáse conta tamén dos libros que está a ler Agustín Fernández Paz este verán:
1Q84 (2011), de H. Murakami, e Centauros do norte (2011), de Marcos S. Calveiro.
Santos, Agatha de, “César Cunqueiro repasa la historia de los navegantes a partir de la
obra de su padre”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 24 novembro 2011, p. 43.
Dáse conta da conferencia impartida por César Cunqueiro no Museo de Arte
Contemporánea de Vigo como parte dos actos que conmemoran o centenario do
nacemento de Álvaro Cunqueiro.
Santos, Agatha de, “Cunqueiro regresa a Vigo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 25
novembro 2011, p. 44.
Coméntase que a Fundación Penzol inaugura unha exposición sobre Álvaro Cunqueiro
intitulada “No niño novo do vento. Cen anos con Álvaro Cunqueiro”.
Santos, Agatha de, “La literatura gallega gana posiciones en la Feria del Libro de
Guadalajara”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 49/ “Escritores gallegos promocionan sus
obras en la Feria de Guadalajara”, La Opinión, “Cultura”, p. 54, 29 novembro 2011.
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Coméntase que a Asociación Galega de Editores e a Xunta de Galicia participan na
Feira Internacional do Libro en Guadalajara, en México.
Santos, Ágatha de, “Valentín Paz Andrade será el homenajeado en el Día das Letras
Galegas de 2012”, La Opinión, “Cultura”, 5 xuño 2011, p. 60.
Faise un breve percorrido pola biografía de Valentín Paz Andrade, homenaxeado o Día
das Letras Galegas 2012, destacando o seu traballo periodístico, literario, empresarial e
o seu compromiso con Galicia.
Sariego, Víctor, “Penzol e Galaxia celebran ‘o ronsel’ de Don Paco ante cen
institucións do país”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 15 xaneiro 2011, p. 37.
Recóllense partes das intervencións de Víctor Freixanes e Xosé Luís Méndez Ferrín na
homenaxe a Francisco Fernández del Riego celebrada en Vigo.
Sariego, Víctor, “A Academia honra a Xoán Manuel Pintos no seu plenario do sábado”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 20 xaneiro 2011, p. 38.
Anúnciase o congreso sobre Xoán Manuel Pintos que a Real Academia Galega
organizará en Pontevedra no mes de abril.
Sariego, Víctor, “Méndez Ferrín celebra o esforzo ‘emancipador’ e ‘patriótico’ de
Pintos”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 23 xaneiro 2011, p. 37.
Dáse conta da sesión extraordinaria que a Real Academia celebrou en Pontevedra para
homenaxear a Xoán Manuel Pintos e que contou coas intervencións de Xosé Luís
Méndez Ferrín, Xosé Luís Axeitos, Rosario Álvarez e Xesús Alonso Montero.
Sariego, Víctor, “Pontevedra lembra a Pintos a través do seu roteiro”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 13 febreiro 2011, p. 38.
Refírese a inauguración do roteiro que o Concello de Pontevedra organizou polos
puntos do concello máis relacionados con Xoán Manuel Pintos.
Sariego, Víctor, “Un congreso analizará a Pintos no bicentenario do seu nacemento”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 23 febreiro 2011, p. 39.
Anúnciase o congreso que, a comezos de abril, se celebrará en Pontevedra para estudar
a figura e a obra de Xoán Manuel Pintos. No Congreso participará, entre outros,
Francisco Rodríguez, Rosario Álvarez, Carme Hermida Gulías, Goretti Sanmartín e
Carmen Ríos Panisse.
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S. B., “El Bierzo rinde homenaje a Fernández y Morales”, La crónica, “El Bierzo”, 7
outubro 2011, p. 20.
Infórmase de que X. L. Méndez Ferrín inaugurará en Cacabelos a 6.ª Escola Permanente
Fermín Penzol, que está dedicada a Antonio Fernández Morales, e asemade apúntase
que neste congreso se descubrirá unha placa dedicada a Fernández Morales e que no
Teatro Bergidum de Ponferrada se estreará a peza musical Cántigas bercianas.
S. C., “A Biblioteca do Gaiás acolle o foro do ciclo ‘Galicia, ceo das letras”, ABC,
“Galicia”, 30 xaneiro 2011, p. 65.
Dáse conta do acto dedicado a Manuel Antonio dentro do ciclo literario “Galicia, Ceo
das Letras” e que tivo como conferenciante principal a Xosé Luís Axeitos.
S. C., “Homenaje al escritor Álvaro Cunqueiro en Os Luns do Ateneo”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 18 febreiro 2011, p. 26.
Anúnciase a homenaxe a Álvaro Cunqueiro dentro do ciclo “Os Luns do Ateneo” e no
que intervirán Francisco Fernández Rei, Gustavo Pernas e Ánxela G. Abalo.
S. E., “Tres proyecciones en el centenario de Cunqueiro”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 24 novembro 2011, p. 34.
Indícase que a Concellería de Cultura de Lalín, en colaboración coa Agadic, a
Televisión de Galicia e Ficción Producciones celebrará o centenario do nacemento de
Álvaro Cunqueiro coa proxección do filme Se o vello Sinbad voltase as illas.
Senén, Felipe, “A casa do poeta Manuel María en Outeiro de Rei”, La Opinión,
“Opinión”, “O labirinto do alquimista”, 27 novembro 2011, p. 34.
Coméntase a iniciativa de recuperar a Casa de Hortas, a casa do poeta Manuel María en
Outeiro de Rei, para que sexa o centro da Fundación Manuel María de Estudos Galegos.
Senín, Xavier, “A medias”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 12 xaneiro
2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “A medias”.
Senín, Xavier, “Condutora”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 26 xaneiro
2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Condutora”.
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Senín, Xavier, “A voda”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 9 febreiro 2011, p.
4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “A voda”.
Senín, Xavier, “O animador”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 14 febreiro
2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “O animador”.
Senín, Xavier, “Festa de aniversario”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 23
febreiro 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Festa de aniversario”.
Senín, Xavier, “Noite das Pepitas”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 14
marzo 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Noite das Pepitas”.
Senín, Xavier, “Comida de festa”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 16 marzo
2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Comida de festa”.
Senín, Xavier, “Patacas”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 4 abril 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Patacas”.
Senín, Xavier, “Abrindo a pista”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 11 abril
2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Abrindo a pista”.
Senín, Xavier, “Luz eléctrica”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 13 abril
2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Luz eléctrica”.
Senín, Xavier, “Preitos”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 20 abril 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Preitos”.
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Senín, Xavier, “Nomes das vacas”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 11 maio
2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Nomes das vacas”.
Senín, Xavier, “A vella Xenoveva”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 16 maio
2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “A vella Xenoveva”.
Senín, Xavier, “A boa vida”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 30 maio 2011,
p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “A boa vida”.
Senín, Xavier, “Peixe fresco”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 4 xullo 2011,
p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Peixe fresco”.
Senín, Xavier, “Día de praia”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 6 xullo 2011,
p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Día de praia”.
Senín, Xavier, “Sorriso de burla”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 11 xullo
2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Sorriso de burla”.
Senín, Xavier, “O espello”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 13 xullo 2011,
p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “O espello”.
Senín, Xavier, “Día da festa”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 18 xullo
2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Día da festa”.
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Senín, Xavier, “Facerse vexetariana”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 19
setembro 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Facerse vexetariana”.
Senín, Xavier, “A bolsa”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 26 setembro
2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “A bolsa”.
Senín, Xavier, “Novos inquilinos”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 28
setembro 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Novos inquilinos”.
Senín, Xavier, “Vida de santo”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 3 outubro
2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Vida de santo”.
Senín, Xavier, “Intercambio de cromos”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 5
outubro 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Intercambio de cromos”.
Senín, Xavier, “Cea de amigos”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 12 outubro
2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Cea de amigos”.
Senín, Xavier, “Agardando polo tren”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 17
outubro 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Agardando polo tren”.
Senín, Xavier, “Palabras malsonantes”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 26
outubro 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Palabras malsonantes”.
Senín, Xavier, “Perdón, miña señora”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 2
novembro 2011, p. 4.
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Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Perdón, miña señora”.
Senín, Xavier, “O sancristán xubílase”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 7
novembro 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “O sancristán xubílase”.
Senín, Xavier, “Cans de caza”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 9 novembro
2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Cans de caza”.
Senín, Xavier, “Pendón familiar”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 14
novembro 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Pendón familiar”.
Senín, Xavier, “Recuperar a tranquilidade”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”,
16 novembro 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Recuperar a tranquilidade”.
Senín, Xavier, “Chegou a hora”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 21
novembro 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Comunidade de propietarios”.
Senín, Xavier, “Comunidade de propietarios”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“Devagar”, 23 novembro 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Comunidade de propietarios”.
Senín, Xavier, “Grupo de teatro”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 28
novembro 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Grupo de teatro”.
Senín, Xavier, “Novo condutor”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 30
novembro 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Novo condutor”.
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Senín, Xavier, “Recomendacións”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 5
decembro 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Recomendacións”.
Senín, Xavier, “Lembranzas da radio”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 7 de
decembro 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Lembranzas da radio”.
Senín, Xavier, “Chocos da ría”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 12
decembro 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Chocos da ría”.
Senín, Xavier, “A poda”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 14 decembro
2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “A poda”.
Senín, Xavier, “Muller sen futuro”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 19
decembro 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Muller sen futuro”.
Senín, Xavier, “Pedir un crédito”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 21
decembro 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Pedir un crédito”.
Senín, Xavier, “Cantos de Nadal”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 26
decembro 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Cantos de Nadal”.
Senín, Xavier, “Construír o nacemento”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 28
decembro 2011, p. 4.
Acóllese un breve relato de Xavier Senín intitulado “Construír o nacemento”.
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Seoane, Xavier, “De ‘Poemas coruñeses”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 16 maio 2011, p.
32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “A galería”, que se insire na escolma
Poemas coruñeses (2008), de Xavier Seoane.
Serantes, Arantxa, “O sector editorial na Literatura 2.0”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 8 xullo 2011, p. 48.
Fálase dos beneficios das ferramentas 2.0 no ámbito editorial galego. Coméntanse,
tamén, os apoios insuficientes ao sector por parte das institucións. Refírese á
incorporación dos libros dixitais nas bibliotecas.
Sesto, Farruco, “De ‘Pequenos encontros, as marcas deixadas”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, 8 marzo 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “Poema da puta vida”, que se insire no
poemario Pequenos encontros, as marcas deixadas (2010), de Farruco Sesto.
Siles, Jaime, “De ‘Cenotafio”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 29 marzo 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a tradución ao galego do poema “Ipsa, sed altera; altera,
sed ipsa”, que se insire no poemario Cenotafio (2010), de Jaime Siles.
Silvosa, Arcadio, “Castro de Rei, cuna del agroteatro”, El País, “Galicia”, 7 xaneiro
2011, p. 8.
Coméntase que labradores do concello de Castro de Rei (Lugo) manteñen grupos
escénicos dende hai máis de corenta anos, tradición que se encarga de manter viva o
sacerdote José Manuel Carballo.
S. J., “Nobel nunca terá un Álvaro Cunqueiro”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, p.
59/ El Progreso, “Vivir”, p. 57, 2 xaneiro 2011.
Reflexiónase sobre a relación de Álvaro Cunqueiro cos escritores do “realismo máxico”,
en especial con Gabriel García Márquez e indícase que autores como o propio García
Márquez ou Gonzalo Torrente Ballester pediron o Premio Nobel de Literatura para
Cunqueiro.
S. J., “Rodríguez Fer cre posible ‘avanzar cara ao Paraíso no noso entorno de todos os
días”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 3 febreiro 2011, p. 73.
Recóllense declaracións de Claudio Rodíguez Fer na presentación do seu libro Unha
tempada no paraíso (2010), na Fundación Granell.
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S. J., “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 8 febreiro 2011, p. 62.
Infórmase da presentación do poemario Os papeis do vagabundo (2010), de X. H.
Rivadulla Corcón na Librería Trama de Lugo.
S. J., “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 15 novembro 2011, p. 70.
Infórmase da mostra bibliográfica que terá lugar na Biblioteca Municipal de Estudos
Locais da Coruña e que conmemora o cento cincuenta aniversario do nacemento de
Sofía Casanova.
S. J., “Nogueira di que Cunqueiro se recoñecía nos contadores de historias e
soñadores”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 29 novembro 2011, p. 53.
Coméntase que María Xesús Nogueira falou nuns encontros organizados polo clube
Valle Inclán da figura do escritor Álvaro Cunqueiro.
S. L., “Xosé Manuel Lobato presentó su libro ‘Máxico tear natural’ en Lestedo”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 31 outubro 2011, p. 22.
Infórmase da presentación da obra de Xosé Manuel Lobato Máxico tear natural (2011)
no centro cultural Camilo José Cela de Lestedo.
S. L., “Buxiganga ofrece este año ocho actividades de formación teatral”, El Progreso,
“Comarcas”, 19 abril 2011, p. 12.
Infórmase de que o proxecto Buxiganga, impulsado dende a área de Cultura da
Deputación de Lugo, ofrecerá oito cursos de formación teatral.
Sobral, Antón, “Conxelar o xeo”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”, “Los
relatos de los lectores”, 25 agosto 2011, p. 30.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Antón Sobral, intitulado “Conxelar o
xeo”.
Soledad, Antón, “Defender o idioma galego é pura ecoloxía lingüística”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 2 outubro 2011, p. 42.
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Entrevista a John Rutherford, director do Centro de Estudos Galegos da Universidade
de Oxford, que foi convidado para clausurar en Vigo un Congreso sobre Cunqueiro e na
que subliña a “boa saúde” da que goza a literatura galega actual.
Sotelino, B. R., “Del Riego ‘revive’ para cumprir 98 anos nunha homenaxe póstuma”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 15 xaneiro 201, p. 48.
Descríbese o acto en homenaxe a Francisco Fernández del Riego celebrado en Vigo.
Indícase que foi conducido por Víctor Freixanes e que contou coa participación de
diversos persoeiros da cultura galega como Xosé Luís Méndez Ferrín e Alfonso Zulueta
de Haz.
Sotelino, B. R., “Un ano sen Fernández del Riego”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 26
novembro 2011, p. 47.
Coméntase que Vigo lembra cunha cerimonia familiar a Francisco Fernández del Riego
no aniversario do seu pasamento.
Souto, Francisco, “De ‘As árvores do incesto”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 29 xaneiro
2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición poética “Veño da fin do mundo...”, que
se insire no poemario As árvores do incesto (1995), de Francisco Souto.
Souto, Francisco, “De ‘As horas de María”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 22 febreiro 2011,
p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa o poema “A camariña”, que se insire no poemario As
horas de María (2007), de Francisco Souto.
Souto, Paco, “De ‘As horas de María”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 14 abril 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición “Requisa”, que se insire no poemario As
horas de María (2007), de Paco Souto.
Souto, Rafael, “Sintagma”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 22 maio 2011, p. 33.
Esta sección fixa acolle a composición “Sintagma”, de Rafael Souto.
Souto, S., “Quico Cadaval abrió la Muiñada con un cuento-conferencia”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 19 outubro 2011, p. 37.
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Infórmase de que a Casa da Cultura de Outes acolle a Vª Muiñada, unhas xornadas de
exaltación do patrimonio cultural dedicadas a Álvaro Cunqueiro, e que Quico Cadaval
será o encargado de inaugurala.
Souto, Suso, “Reivindican en O Son con una ruta poética la causa de Ramón
Sampedro”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 16 xaneiro 2011, p. 28.
Dáse conta das actividades realizadas en Porto do Son para lembrar a Ramón Sampedro
e para pedir a legalización da eutanasia. Unha delas foi a lectura do poema “Dende o
miradoiro”, que compuxo o propio Sampedro.
Souto, Suso, “La estrella de un Rianxo ‘eterno”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 31 marzo 2011, p. 34.
Refírese a apertura da casa-museo do poeta Manuel Antonio en Rianxo e indícase que
nela se expoñen con fotos, manuscritos e obxectos persoais.
Souto, Suso, “Outes homenajea a Cunqueiro con la quinta Muiñada”, El Correo
Gallego, “Área Compostela”, 13 outubro 2011, p. 30.
Coméntase que o centro social de Outes acollerá a Vª Muiñada, dedicada nesta ocasión
a Álvaro Cunqueiro.
Souto Alonso, Uxía, “Soñando co verán que pasou”, La Voz de Galicia, “Al sol”,
“Relatos de verán”, “Los relatos de los lectores”, 23 agosto 2011, p. 30.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Uxía Souto Alonso (20 anos),
intitulado “Soñando co verán que pasou”.
S. R., “El legado de un fundador”, Faro de Vigo, “El Sábado”, n.º 693, “30 de enero:
125 años del nacimiento de Castelao”, 29 xaneiro 2011, p. 2.
Descríbense os fondos relacionados con Alfonso Daniel Rodríguez Castelao que son
custodiados no Museo de Pontevedra.
S. S., “La oferta cultural de Noia incluye los Domingos de cine”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 15 xaneiro 2011, p. 34.
Anúnciase a presentación no Coliseo Noela de Noia, dun libro de Manuel Rivas.
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Sueiro, Marcos, “A Casa dos Poetas manterá unha mostra permanente sobre Curros”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 7 marzo 2011, p. 34.
Anúnciase a apertura da exposición permanente “Na fronte unha estrela”, sobre a vida e
a obra de Manuel Curros Enríquez. Indícase que estará aberta na Casa dos Poetas de
Celanova e que no acto de inauguración participou, entre outros, Xosé Luís Méndez
Ferrín.
Sueiro, Marcos, “Varela sitúa a obra de Día Castro no parnaso da literatura galega”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 10 xullo 2011, p. 43.
Fálase da IIIª Festa da Palabra, na que se rende homenaxe a Xosé María Díaz Castro
con motivo do cincuenta aniversario da publicación da súa obra Nimbos.
Taboada, Diego, “As fronteiras da cultura”, Xornal de Galicia, “Entremuros”, 4 abril
2011, contracuberta.
Faise referencia á obra Fotobiografía sonora de Lois Pereiro (2010), como exemplo de
proxecto colectivo vivo.
T. C., “A ferida na lingua vai ser difícil de curar”, El País, “Galicia”, “Luces”, 13 maio
2011, p. 9.
Recóllense as impresións de Víctor Freixanes, director de Galaxia, sobre a utilización
última da lingua como arma de conflito social e político.
T. C., “A cultura vai deixar de ser oficial e de encarga”, El País, “Galicia”, “Luces”, 13
maio 2011, p. 9.
Preséntase a postura de Xavier Moreda, fundador da revista Tintimán, que en tempos de
“desleixo” político ante a cultura, aposta polos proxectos sen grandes subsidios.
T. C., “Hai tanta vida que non poderán ‘bonsaizarnos”, El País, “Galicia”, “Luces”, 13
maio 2011, p. 9.
Recóllense as impresións de Agustín Fernández Paz, que coida que, malia á redución de
axudas á industria cultural en galego, non é posíbel inscribirse nunha política que
pretende atallar a cultura dada a vitalidade das letras, música ou cinema galegos.
T. C., “Cómpre reaxir contra quen afoga a disidencia”, El País, “Galicia”, “Luces”, 13
maio 2011, p. 8.
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Recompílanse os comentarios de Goretti Sanmartín, partidaria de reaxir ante os intentos
de “homoxeneización” no mundo da cultura, facéndoo dende a paisaxe, a natureza, a
ética, o feminismo e a defensa da lingua.
T. C., “A crise serve para disimular a falta de interese”, El País, “Galicia”, “Luces”, 13
maio 2011, p. 8.
Refírense as impresións da xornalista Débora Campos e a filóloga Andrea Cobas,
coordinadoras do ciclo “Lectores galegos en Bos Aires”, sobre a produción cultural
galega en 2011.
Tébar, R., “Homenaje póstumo y popular al poeta Evaristo de Sela”, Atlántico Diario,
“Área metropolitana”, “Condado/Louriña”, 4 decembro 2011, p. 17.
Faise referencia á homenaxe ao poeta e catedrático de grego Evaristo ‘de Sela’ que tivo
lugar na súa casa natal no Concello de Arbo.
Timoneda, Mariano, “Cuba reconoce el nexo que Neira Vilas creó con Galicia”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 24 xuño 2011, p. 48.
Fálase da entrega por parte de Consello de Estado da República de Cuba da medalla
Alejo Carpentier a Xosé Neira Vilas como recoñecemento dos “relevantes méritos
alcanzados” e do seu labor no enriquecemento da cultura cubana e galega.
Timoneda, Mariano, “Feijóo anuncia que a Xunta dará BIC á obra de Castelao”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 16 decembro 2011, p. 46.
Infórmase de que o Presidente da Xunta anunciou que no próximo Consello da Xunta se
aprobará a declaración da obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como Ben de
Interese Cultural.
T. M., “La Casa de Cultura acoge mañana la presentación de las obras ganadora y
finalista del Lueiro Rey”, Diario de Arousa, “O Grove”, 27 xaneiro 2011, p. 15.
Anúnciase o acto de presentación das obras As horas rotas (2010), de Chelo Suárez, e A
pregunta perfecta (O caso Airas-Bolaño) (2010), de Juan Tallón, gañadora e finalista da
edición de 2010 do premio Lueiro Rey.
T. M., “El auditorio acoge hasta el 15 de octubre una exposición sobre Rosalía de
Castro”, Diario de Arousa, “O Barbanza”, “Rianxo”, 4 outubro 2011, p. 23.
Indícase que o Auditorio de Rianxo acolle unha exposición sobre Rosalía de Castro co
título “Rosalía sempre viva. Viva Rosalía!”, para conmemorar o cento vinte e cinco
aniversario da morte da autora.
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T. M., “Carpentier pendura da solapa de Neira Vilas”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Santiago”, 24 xuño 2011, p. L7.
Infórmase de que o Consello de Estado da República de Cuba lle entregou a Xosé Neira
Vilas a medalla Alejo Carpentier polo seu traballo durante os máis de trinta anos que
residiu en Cuba e “por continuar estreitando os lazos” entre ambas as patrias.
Tojo, M., “Momento de implicarse”, Galicia Hoxe, “Vivir”, “Sociedade”, 9 xaneiro
2011, p. 11.
Recóllense declaracións de María Reimóndez, fundadora de Implicadas/os no
desenvolvemento, sobre a súa actividade solidaria. Tamén se sinala que presentarán a
gala desta ONG a poetisa Yolanda Castaño e o actor Luís Tosar.
Tojo, Marga, “Pronto deixará de existir prensa en galego”, Galicia Hoxe,
“Comunicación Hoxe”, 8 marzo 2011, p. 38.
Recóllense as declaracións de Guillermo Rodríguez, director d’A Peneira, con motivo
da desaparición deste xornal en galego, que se une á desaparición doutros tres en breve
espazo de tempo.
Toro, Suso de, “Vicente Risco, tráxico bufón, intruso perturbador”, El País, “Galicia”,
“Luces”, “Xente de aquí”, 28 xaneiro 2011, p. 11.
Reflexiónase sobre a figura de Vicente Risco e o seu papel dentro do galeguismo.
Toro, Suso de, “Neste día nacional”, El País, “Extra. Día de Galicia”, 25 xullo 2011, p.
5.
Fálase da declaración en 1978 do vinte e cinco de xullo como o Día Nacional de
Galicia. Indícase que a nación galega ten dúas figuras símbolo: Rosalía de Castro e
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Torregrosa, José, “Eva”, Diario de Ferrol, “Opinión”, 22 abril 2011, p. 17.
Menciónase a presentación do poemario de Eva Veiga, A Frecha Azul do Teixo (2010).
Trillo, Jesús, “O mundo da cultura galega arroupou onte en Muxía á Fundación López
Abente”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 30 xaneiro 2011, p. 43.
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Infórmase da posta en marcha en Muxía da Fundación Gonzalo López Abente.
Coméntase a asistencia de diversos persoeiros da cultura galega e indícase que se
realizou un recital poético e unha ofrenda floral diante da súa tumba.
Trillo, Jesús, “A nave que parte”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “A recuperación dun poeta”,
30 xaneiro 2011, p. 29.
Dáse conta da posta en marcha, no salón de plenos da Casa do Concello de Muxía, da
Fundación Gonzalo López Abente. No acto estiveron personalidades do mundo da
cultura como Xosé Luís Méndez Ferrín, Cesáreo Sánchez, Luís González Tosar ou Miro
Villar.
Tuñas, Olalla, “Sanxenxo na historia’ retrata a memoria local da pesca ao turismo”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 16 xullo 2011, p. 41.
Descríbese a presentación desta obra Sanxenxo na historia. Arte, cultura e tradicións
populares (2011), levada a cabo conxuntamente polo Concello de Sanxenxo e o
Seminario de Estudos Locais.
Tuñas, Olalla, “Os vellos non deben namorarse’ cumpre 50 anos na escena galega”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Sociedad. Ciencia. Cultura. Ocio”, 24 xullo 2011, pp. 4243.
Fálase da primeira vez que se representou en Galicia Os vellos non deben namorarse
(1953), de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Indícase que foi o vinte e cinco de xullo
de 1961 en Santiago de Compostela, a cargo de Cantigas e Agarimos. Explícase que se
tratou do primeiro “acto de reivindicación do galeguismo” trala guerra.
Tuñas, Olalla, “Follas Novas edita os versos de Cunqueiro no seu centenario ”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 9 setembro 2011, p. 49.
Coméntase que a editorial Follas Novas edita o poemario Elegías y canciones, de
Álvaro Cunqueiro, con motivo do centenario do nacemento do autor.
Tuñas, Olalla, “Nós seremos a nova Xeración da Diáspora’, din os máis novos da
literatura galega”, El Correo Gallego, “Tendencias. Sociedad. Ciencia. Cultura. Ocio”,
11 setembro 2011, pp. 44-45.
Convérsase con Celia Parra, Ismael Ramos e Iria Morgade sobre o futuro das letras, así
como a relación entre a lingua e a creación. Infórmase do IVº Encontro de Escritores e
Escritores Novas/os da Asociación de Escritores en Lingua Galega.
Uriza, André, “A USC edita ‘A Galaxia Gutenberg’ de MacLuhan”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Comunicación”, 14 febreiro 2011, p. 29.

996

Anúnciase a publicación por parte da Universidade de Santiago de Compostela da
tradución ao galego da obra de Marshall MacLuhan, A galaxia Gutenberg. Indícase que
a tradución foi feita por Manuel Outeiriño e que está encabezada por un prólogo de
Darío Villanueva.
Uriza, André, “Tradúcese ao inglés o ‘Xente de aquí e de acolá’ de Cunqueiro”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 1 outubro 2011, p. 48.
Dáse conta da tradución ao inglés da obra Xente de aquí e de acolá (1971), de Álvaro
Cunqueiro, a cargo de Jonathan Dunne, baixo o título de Folks from here and there.
Uriza, André, “Sinbad’, un periplo en imaxes polo universo lírico de Cunqueiro”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 4 novembro 2011, p. 48.
Coméntase que o filme Se o vello Sinbad volvese ás illas, baseado na obra homónima de
Álvaro Cunqueiro, pode verse en determinadas salas de cine de Santiago de
Compostela.
Val, Marga do, “A cidade sen roupa ao sol”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 5 maio 2011, p.
28.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “O río”, que se insire no poemario A
cidade sen roupa ao sol (2010), de Marga do Val.
Val, Marga do, “De ‘A cidade sen roupa ao sol”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 28 maio
2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “Morte pequena”, pertencente ao
poemario A cidade sen roupa ao sol (2010), de Marga do Val.
Valcárcel, Xulio, “Cervantes e Galicia”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
729, “Páxina literaria”, p. 26/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 661, “Páxina literaria”,
p. 28/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 661, “Páxina literaria”, p. 28, 20 febreiro
2011.
Reflexiónase sobre a relación de Miguel de Cervantes con Galicia e cos galegos.
Indícase que Pedro Fernández de Andrade, Conde de Lemos, foi o seu valedor e que se
ten especulado moito sobre a orixe galaica do autor.
Valcárcel, Xulio, “Otero Pedrayo fala de Noriega Varela”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”, n.º 745, “Páxina literaria”, p. 22/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 675,
“Páxina literaria”, p. 18/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 675, “Páxina literaria”, p.
28, 29 maio 2011.
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Coméntase o rescate por parte do Consello da Cultura Galega dunha gravación que
recolle a intervención de Ramón Otero Pedrayo na homenaxe a Eduardo Noriega Varela
o 19 de outubro de 1967 en Mondoñedo.
Valcárcel, Xulio, “Poesía en Zadar”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 750,
“Páxina literaria”, p. 22/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 680, “Páxina literaria”, p. 28/
El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 680, “Páxina literaria”, p. 28, 3 xullo 2011.
Fálase da tradución de obras galegas a outros idiomas. Refírese á obra I ja cu plovit, de
Nikola Vuletic, na que se inclúen poemas de Xohana Torres ou Xandro Fernández.
Valcárcel, Xulio, “Na ribeira dos ríos”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
“Páxina literaria”, p. 20/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 681, “Páxina literaria”, p. 28/
El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 681, “Páxina literaria”, p. 28, 10 xullo 2011.
Fálase dos ríos galegos e da vida que se desenvolve ao seu carón. Refírese á obra O
País dos mil ríos. Cultura fluvial en Galicia (Galaxia, 2010), de Xosé Lois Ripalda.
Valcárcel, Xulio, “Galebook, edición dixital”, Diario de Arousa”, “O Salnés
Siradella”, n.º 760, “Páxina Literaria”, p. 22/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 690,
“Páxina Literaria”, p. 28/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 690, “Páxina Literaria”, p.
28, 18 setembro 2011.
Coméntase a presentación dunha nova empresa de edición dixital, Galebook, no salón
de actos da Normal na Coruña.
Valcárcel, Xulio, “Dous textos sobre a fame en Galicia”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”, n.º 763, “Páxina Literaria”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 692,
“Páxina Literaria”, p. 28/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 692, “Páxina Literaria”, p.
28, 9 outubro 2011.
Faise referencia a dous textos sobre a fame en Galicia, un deles, da autoría de Rosalía de
Castro, describe a chegada a Santiago de multitude de campesiños desesperados en
demanda de auxilio.
Valín García, Ana, “Narciso e o can de palleiro”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos
de verán”, “Los relatos de los lectores”, 8 agosto 2011, p. 34.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Ana Valín García, intitulado “Narciso
e o can de palleiro”.

998

Valiño, Natalia, “La publicación en Ferrol en Feminino II recupera la memoria de la
precursora del e-book”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 14 marzo 2011, p. 6.
Coméntase que a publicación Primeiros pasos a educación das mulleres en Ferrol do
século VIII ao XX (2010), do ciclo “Ferrol en Feminino”, recolle a historia de Ángela
Ruiz Robles, mestra de Mandiá, que en 1949 patentou a primeira enciclopedia
mecánica.
Valiño, Natalia, “Un dos inimigos dos movementos sociais é o imperio mediático”,
Diario de Ferrol, “Diario de Verano”, “Ferrol”, 14 xullo 2011, p. 14.
Infórmase da undécima edición do Festival da Terra e da, que ten como obxectivo
denunciar o papel dos grandes medios de comunicación “ao servizo do capital e do
poder”.
Varela, María Consuelo, “Fame vital”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”,
“Los relatos de los lectores”, 2 agosto 2011, p. 33.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por María Consuelo Varela (59 anos),
intitulado “Fame vital”.
Varela, Lorenzo, “Valentín Paz Andrade visto polo seu fillo”, Xornal de Galicia, “En
Clave”, “Día das Letras Galegas 2012”, “Compromiso coa Modernización de Galicia”,
“En primeira persoa”, 5 maio 2011, p. 8.
Fálase de Valentín Paz Andrade visto polo seu fillo, Alfonso Paz Andrade, que descobre
a figura paterna en tres aspectos destacados: política, cultura e economía a través dun
breve percorrido biográfico.
Varela Puñal, Diana, “De ‘Animal abismo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 7 marzo 2011, p.
32/ Galicia Hoxe, “MARÉ”, 9 marzo 2011, p. 32/ Galicia Hoxe, “MARÉ”, 30 marzo
2011, p. 32/ Galicia Hoxe, “MARÉ”, 31 marzo 2011, p. 32 .
Reprodúcese nesta sección fixa o poema “Ante a porta”, que se insire no poemario
Animal abismo (2010), de Diana Varela Puñal.
Varela Puñal, Diana, “De ‘Animal abismo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 14 marzo 2011,
p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa o poema “Panteira”, que se insire no poemario Animal
abismo (2010), de Diana Varela Puñal.

999

Varela Puñal, Diana, “De ‘Animal abismo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 23 marzo 2011,
p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa o poema “O verán”, que se insire no poemario Animal
abismo (2010), de Diana Varela Puñal.
Varela Puñal, Diana, “De ‘Animal abismo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 24 marzo 2011,
p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa o poema “A un neno xaponés en 1945”, que se insire no
poemario Animal abismo (2010), de Diana Varela Puñal.
Varela Puñal, Diana, “De ‘Animal abismo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 5 abril 2011, p.
32.
Insírese nesta sección fixa a composición “Fortuna”, pertencente ao poemario Animal
abismo (2010), de Diana Varela Puñal.
Varela Puñal, Diana, “De ‘Animal abismo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 6 abril 2011, p.
32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición “Limbo”, que se insire no poemario
Animal abismo (2010), de Diana Varela Puñal.
Vázquez, Dolores, “Xa me sinto un ‘curuñento’ máis”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “El
fin de semana de...”, 25 marzo 2011, p. 16.
Recóllense as impresións do dramaturgo, actor, director e escritor Manuel Lourenzo e
infórmase de que está a traballar na montaxe d’O fidalgo, baseada nunha obra de
Ramón Otero Pedrayo e de Se non queres casar, o mesmo dá, con textos de Álvaro
Cunqueiro.
Vázquez, Dolores, “Entre a súa aldea e a vida de Monte Alto”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “El fin de semana de...”, 27 maio 2011, p. 12.
Recóllense as impresións da poeta Eva Veiga (Pontedeume, 1961) e coméntase que está
a traballar en tres espectáculos co Grupo Ouriol, un de poesía propia e outros dous
homenaxes a outros escritores galegos.
Vázquez, Xavier R., “O galeguista Faustino Rey Romero e a súa pegada no exilio
bonaerense”, Faro de Vigo, “Fiestas de San Telmo en Tui”, “Especial”, 30 abril 2011, p.
4.
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Realízase un breve repaso pola vida e obra do cura, galeguista e poeta Faustino Rey
Romero e indícase que o Colectivo Levada Libre solicitou á Real Academia Galega que
se lle dedicase o Día das Letras Galegas.
Vázquez de la Cruz, Manuel, “Don Faustino Rey Romero, cura, poeta e grande
persoa”, Faro de Vigo, “Baixo Miño/Louriña”, “Especial”, “O punteiro”, 29 outubro
2011, p. 3.
Realízase un breve repaso pola biografía de Don Faustino Rey Romero, sacerdote e
poeta.
Veiga, Eva, “Eume”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 6 marzo 2011, p. 32.
Esta sección fixa acolle o poema “Eume”, de Eva Veiga.
Veiga, Eva, “De ‘A frecha azul do teixo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 10 marzo 2011, p.
32/ Galicia Hoxe, “MARÉ”, 11 abril 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición poética “Veas de aleivoso silencio
abrazando as árbores...”, que se insire no poemario A frecha azul do teixo (2010), de
Eva Veiga.
Veiga, Eva, “De ‘A frecha azul do teixo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 16 marzo 2011, p.
32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición poética “Xa non pode o tempo...”, que se
insire no poemario A frecha azul do teixo (2010), de Eva Veiga.
Veiga, Eva, “De ‘A frecha azul do teixo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 17 marzo 2011, p.
32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición poética “A noite era verde...”, que se
insire no poemario A frecha azul do teixo (2010), de Eva Veiga.
Veiga, Eva, “De ‘A frecha azul do teixo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 19 marzo 2011, p.
32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición poética “vai moito frío...”, que se insire
no poemario A frecha azul do teixo (2010), de Eva Veiga.
Veiga, Eva, “De ‘A frecha azul do teixo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 2 abril 2011, p. 32.
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Nesta sección fixa reprodúcese a composición “A túa imaxe...”, que se insire no
poemario A frecha azul do teixo (2010), de Eva Veiga.
Veiga, Eva, “De ‘A frecha azul do teixo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 3 abril 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición “Ábreseme sen tocarte...”, pertencente ao
poemario A frecha azul do teixo (2010), de Eva Veiga.
Veiga, Eva, “De ‘A frecha azul do teixo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 7 abril 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “A túa calor”, que se insire no poemario
A frecha azul do teixo (2010), de Eva Veiga.
Veiga, Eva, “De ‘A frecha azul do teixo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 9 abril 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición “Imaxes de ti...”, pertencente ao
poemario A frecha azul do teixo (2010), de Eva Veiga.
Veiga, Eva, “De ‘A frecha azul do teixo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 10 abril 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “Ti,...”, que pertence ao poemario A
frecha azul do teixo (2010), de Eva Veiga.
Veiga, Eva, “De ‘A frecha azul do teixo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 12 abril 2011, p. 32.
Nesta sección fixa reprodúcese a composición “Baixo a terra...”, pertencente ao
poemario A frecha azul do teixo (2010), de Eva Veiga.
Veiga, Eva, “De ‘A frecha azul do teixo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 13 abril 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición “Parto cara a illa...”, que forma parte do
poemario A frecha azul do teixo (2010), de Eva Veiga.
Veiga, Eva, “De ‘A frecha azul do teixo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 27 abril 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición “A calor do corpo...”, que se insire no
poemario A frecha azul do teixo (2010), de Eva Veiga.
Veiga, Eva, “De ‘A frecha azul do teixo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 28 abril 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa a composición “Nin memoria...”, que se insire no
poemario A frecha azul do teixo (2010), de Eva Veiga.
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Veiga, Marta, “E logo, que? Facemos unha porno?” El Progreso, “Vivir”, 11 febreiro
2011, p. 66.
Anúnciase que O divino ferrete será o primeiro filme pornográfico en galego e que terá
como director a Alejandro Tobar e como guionistas a Diego Ameixeiras, Iolanda
Zúñiga, Xabier Cid, Begoña Paz e ao propio Alejandro Tobar.
Veiga, Marta, “Luis G. Tosar pide una poesía crítica al recibir el Puro Cora”, Diario de
Pontevedra, “Vivir aquí”, 26 febreiro 2011, p. 74.
Coméntase o discurso de Luis G. Tosar na cerimonia de entrega do XVIIIº premio Puro
Cora concedido por El Progreso e recóllese a súa lembranza á escola poética lucense.
Veiga González, Álex, “O chiringuito”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de
verán”, “Los relatos de los lectores”, 24 agosto 2011, p. 32.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese o realizado por Álex Veiga González (26 anos),
intitulado “O chiringuito”.
Ventura, Joaquim, “Al-faris ibn Iaquim al-Galizí”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 397, “100 Cunqueiro 100”, 22 decembro 2011, p. VI.
Indícase que a admiración que Álvaro Cunqueiro sentía pola cultura árabe non era
retórica e infórmase de que en 1969 o autor viaxou ao Sahara Occidental. Móstrase
como froito daquela experiencia a obra “Cantos do deserto”, composta por tres poemas
que Faro de Vigo publicou ese mesmo ano.
Viana, Victor, “Se dedicó a todos los campos de la cultura”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Protagonista en 1986”, 1 xullo 2011, p. 28.
Fálase do interese de Fermín Bouza pola prehistoria e a arqueoloxía. Menciónase a obra
Una estación de arte rupestre en las márgenes de la ría de Arousa e o estudo
“Prehistoria y folclore del Barbanza”, publicado na revista Nós.
Vidal, Nicolás, “O legado de Fernando Pérez-Barreiro medra coa aparición de dous
libros durante 2011”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 20 marzo 2011, p. 15.
Comenta que Xerais publicará unhas memorias moi singulares de Fernando PérezBarreiro e mais que o Centro Ramón Piñeiro editará un volume centrado na súa figura
que estará coordinado por Luís Alonso Girgado.
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Vieites, MF, “Todos os teatros necesarios”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 380,
“Teatro”, 7 xullo 2011, p. VIII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 340, 16 xullo 2011, p. 8.
Indícase que os teatros en Galicia acollen múltiples actividades en lugar de seren “casas
de teatro”. Apúntase, tamén, que non existe “teatro oficial, institucional e canónico”
máis alá do Centro Dramático Galego. Fálase do caso concreto da Sala Nasa.
Vila, Sara, “Medio siglo de rebeldía disfrazada”, El País, “Galicia”, 18 marzo 2011, p.
16.
Faise unha revisión histórica da organización cultural O Galo dende a súa creación en
1961, significada pola defensa da cultura e o idioma, a actividade teatral ou o activismo
de oposición ao réxime franquista.
Vilavedra, Dolores, “Non se deixen enganar polas apariencias”, El País, “Galicia”,
“Luces”, 25 marzo 2011, p. 11.
Fálase das novidades editoriais da primavera e cítanse Pequenos encontros, as marcas
deixadas (2010), de Farruco Sesto; As horas rotas (2010), de Chelo Suárez Muíños, e A
pregunta perfecta (o caso Aira-Bolaño) (2010), de Juan Tallón. Menciónanse tamén
Viaje a Lugo (2011); 1Q84.Libros 1 e 2 (2011), de Haruki Murakami; A ferida de
comprender (2011), de Baldo Ramos; Fundación Libélula (2011), de Yasmina Shawki;
Cara B (2011), de Ignacio Silva; As palabras que move o mar (2011), de Xaime Toxo;
A sombra dos teus soños (2011), de Anxo Rei Ballesteros, e O bebedor de rakia (2011),
de Xesús Manuel Marcos.
Vilavedra, Dolores, “O mundo desde outras perspectivas”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 1 xullo 2011, p. 10.
Logo de facer mención de varias obras publicadas en 2011, menciónase A frecha azul
do teixo (2010), de Eva Veiga; Animal abismo (2010), de Diana Varela Puñal, e As
nosas sombras no xardín de Serralves (2010), de Xoán Abeleira.
Vilavedra, Dolores, “Pintan Bastos”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das letras”,
23 setembro 2011, p. 9.
Coméntase que, a pesar de que as editoriais non están a pasar por un bo momento
económico e que a crise afecta sobre todo ás traducións, aínda se publican cousas
interesantes, como a versión galega e anotada dos Sonetos de William Shakespeare
(2011). Menciónanse tamén outras obras, como Cartas do cárcere (2011), de Antonio
Gramsci; Todas as mulleres que fun (2011), de Andrea Nunes Brións; A verdade sobre
Marie (2011), de Jean-Philippe Toussaint; C (2011), de Tom McCarthy; Despois da
medianoite (2011), de Salma; Vía secundaria (2011), de An Alfaya; In vino veritas
(2011), de Francisco Castro; Brasil no centro (2011), de Xavier Rodríguez Baixeras, e
Cuando Compostela subió el telón (2011), de Alejandra Juno.
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Vilavedra, Dolores, “Rosalía e as baleas”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 16 decembro 2011, p. 11.
Entre outras obras literarias, dáse conta da saída do prelo do poemario balea2, de Estevo
Creus.
Villar, C., “El guardián de la memoria del galleguismo”, La Opinión, “Galicia”, 20
febreiro 2011, p. 26.
Infórmase de que Isaac Díaz Pardo está catalogando o seu legado para decidir que se
gardará na Cidade da Cultura.
Villar, C., “Los tesoros: los dibujos y las cartas de los intelectuales a su padre”, La
Opinión, “Galicia”, 20 febreiro 2011, p. 27.
Descríbense algúns dos principais elementos que compoñen a biblioteca de Isaac Díaz
Pardo, tales como cartas de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Eduardo Pondal,
Vicente Risco ou Fermín Bouza Brey.
Villar, Carmen, “El Gaiás acogerá parte del legado de Isaac Díaz Pardo, aunque sus
hijos discrepan”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 15 febreiro 2011, p. 36.
Dáse conta do conflito entre Isaac Díaz Pardo e os seus fillos polo destino de parte do
seu legado xa que o intelectual desexa que este se deposite na Biblioteca da Cidade da
Cultura.
Villar, Carmen, “Medio centenar de escritoras reclaman a la Academia Galega más
presencia femenina”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 43/ La Opinión, “Cultura”, p. 54, 8
abril 2011.
Preséntase o manifesto “O xogo das cadeiras”, parte da iniciativa que pretende reclamar
máis espazo para as mulleres na Real Academia Galega. Coméntanse os apoios
recibidos e algunhas opinións persoais.
Villar, Carmen, “La biblioteca y el archivo de Carlos Casares se guardarán en el
Gaiás”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 46/ La Opinión, “Cultura”, p. 53, 11 xuño 2011.
Explícase a cesión en réxime de comodato, por trinta anos, da biblioteca de Carlos
Casares á Biblioteca de Galicia da Cidade da Cultura.
Villar, Marta, “La casi Nobel que revolucionó Mera”, La Opinión, “Oleiros”, 23
outubro 2011, p. 19.
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Coméntase que a biblioteca de Santa Cruz, en As Torres (Oleiros), dedícalle unha
homenaxe á periodista e escritora coruñesa Sofía Casanova, en lembranza do cento
cincuenta aniversario do seu nacemento.
Villar Janeiro, Helena, “Sesquicentenario de ‘Cantares”, El Correo Gallego,
“Opinión”, “Notas de actualidade”, 14 outubro 2011, p. 3.
Indícase que a Fundación Rosalía de Castro fai un chamamento ás institucións culturais
e á sociedade galega para que celebre o sesquicentenario da publicación de Cantares
Gallegos.
Villares, Ramón, “Manifesto do Teatro Galego”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 23 marzo
2011, p. 28.
Reprodúcese o texto que o historiador chairego escribiu para a entrega dos Premios
María Casares, e na que realiza unha revisión histórica do teatro galego e unha reflexión
sobre a cultura e as súas dimensións.
Villares, Ramón, “Paz Andrade como tarea”, Xornal de Galicia, “En galego”, 12 xuño
2011, contracuberta.
Pártese dun libro de Valentín Paz Andrade de 1959, Galicia como tarea, para revisar
aspectos do carácter, vida e obra do próximo homenaxeado no Día das Letras Galegas.
Viñas, María L., “Isidro Novo vertebra cinco historias na súa nova obra literaria”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 21 xaneiro 2011, p. 88.
Refírese o acto de presentación do novo libro de relatos de Isidro Novo, Cabalos do
demo e outros invertebrados (2010).
Viñas, María L., “Darío Xohán Cabana louva o ‘milagre’ universal da poesía de Álvaro
Cunqueiro”, El Progreso, “Cultura/Vivir”, 1 xullo 2011, p. 65.
Fálase do acto de presentación do número da revista O Pazo das Musas dedicado a
Álvaro Cunqueiro con motivo do centenario do seu nacemento.
Viñas, María L., “Mil primaveras más para don Álvaro”, El Progreso, “Vivir”, 2 agosto
2011, pp. 40-41.
Infórmase da mostra itinerante “No niño novo do vento. Cen anos con Álvaro
Cunqueiro 1911-2011”, que acolle o edificio administrativo da Xunta en Lugo.
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Viñas, María L., “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 5 outubro 2011, p. 70.
Infórmase da exposición “Querido Balbino” na Biblioteca González Garcés da Coruña
sobre a vida e a obra de Xosé Neira Vilas.
Viñas, María L., “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 9 outubro 2011, p. 94.
Dáse conta da celebración en Pontedeume dun acto literario de homenaxe a Ramiro
Fonte con motivo do aniversario do seu pasamento.
Viñas, María L., “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 14 outubro 2011, p. 78.
Recóllese a presentación na libraría Trama de Lugo dos premios de poesía erótica Illas
Sisargas, coa presenza de Eli Ríos, Francisco Souto e Alberte Momán. Ademais, dáse
conta da presentación dos volumes que acollen a obra completa de Xosé Lois García,
Por ninguén aloumiñada. Poesía completa I (1972-2005) e No sangue dos bardos.
Poesía completa II (2005-2009).
Viñas, María L., “Xosé Lois García presentó en Lugo cuarenta años escritos en verso”,
El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, 15 outubro 2011, p. 57.
Dáse noticia da presentación en Lugo da poesía completa de Xosé Lois García, recollida
en dous volumes publicados en 2011: Por ninguén aloumiñada (1972-2005) e No
sangue dos bardos (2005-2009), que recompila as súas obras escritas en galego, catalán
e portugués.
Viñas, María L., “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 28 novembro 2011, p. 94.
Infórmase da conferencia de María Xesús Nogueira, “As historias e as xentes de Álvaro
Cunqueiro”, que terá lugar na Galería Sargadelos de Lugo, e da proxección de A maleta
de Sofía, de Marcos Carballo, no Centro Galego de Artes da Imaxe da Coruña, como
homenaxe a Sofía Casanova.
X. A. R., “Díaz Castro será homenaxeado na Ínsua dos Poetas, en Madarnás”, La
Región, “Provincia/Carballiño”, 9 xullo 2011, p. 13.
Fálase da homenaxe a Xosé María Díaz na Ínsua dos Poetas con motivo do cincuenta
aniversario da publicación de Nimbos. Indícase que no recital poético participaron Miro
Villar e Fina Casalderrey, entre outros.
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X. B., “A Xunta achegará a Lois Pereiro, Neira Vilas e Castelao aos centros
educativos”, El Progreso, “Galicia”, 18 outubro 2011, p. 22.
Coméntase que están en marcha tres exposicións itinerantes sobre Lois Pereiro, Alfonso
Daniel Rodríguez Castelao e Xosé Neira Vilas.
XdG, “Branca Novoneyra presenta hoxe ‘Aneis”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 24
marzo 2011, p. 40.
Anúnciase a presentación de Aneis, unha peza entre a danza e a poesía centrada no
derradeiro poema de Dentro do labirinto, de Blanca Novoneyra (Espiral Maior, 2009).
XdG, “Ana Romaní repasa a súa traxectoria vital”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 13
abril 2011, p. 39.
Anúnciase a conferencia “Vagar nos lindes. Tirar da pel”, que ofrece Ana Romaní na
Real Academia Galega sobre a súa obra, dentro do Encontro Cidade da Coruña.
XdG, “Diego Ameixeiras abre a feira do libro”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 1 maio
2011, p. 42.
Explícase que Diego Ameixeiras inaugurou a Feira do Libro de Santiago de Compostela
cun pregón cheo de analoxías futbolísticas.
XdG, “Abren a matrícula para a formación do Festiclown”, Xornal de Galicia,
“Cultura”, 9 xuño 2011, p. 40.
Infórmase da apertura do prazo de inscrición nos cursos do Festival de Clown galego,
con mestres como Leo Bassi, Norman Taylor ou Antón Valén.
X. F., “Xerais publicará na primavera ‘Amada liberdade’, as memorias do intelectual
Fernando Pérez-Barreiro”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 11 xaneiro 2011, p. 47.
Infórmase de que Xerais ten previsto publicar en abril de 2011 as memorias de
Fernando Pérez-Barreiro nun volume que contará cun amplo epílogo de Teresa Barro.
X. F., “Domingo Villar publica a versión inglesa de ‘A praia dos afogados”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 8 abril 2011, p. 38.
Infórmase da saída do prelo da tradución ao inglés da novela A praia dos afogados, de
Domingo Villar, baixo o título de Death on a Galician Shore.
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X. F., “Seareiros dunha historia inesgotable”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 20 marzo
2011, p. 51.
Recóllense opinións de varios autores galegos sobre a obra de Tolkien: Xosé Luís
Méndez Ferrín, Moisés Barcia, tradutor de Tolkien ao galego, Darío Xohán Cabana,
Juan Blanco Valdés, Xosé Miranda ou Alfonso Cabaleiro.
X. F., “Caracas pon o nome de Celso Emilio Ferreiro a unha das rúas da cidade”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 31 agosto 2011, p. 25.
Infórmase de que Caracas puxo a unha rúa o nome de Celso Emilio Ferreiro co
obxectivo de recoñecer o vínculo que o escritor tiña coa cidade e en homenaxe aos trinta
e dous anos do seu pasamento.
X. F., “Celebracións coa cunca na man”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 decembro
2011, p. 42.
Faise referencia ao gusto pola gastronomía de Álvaro Cunqueiro e indícase que en
varias cidades galegas se percorrerán lugares sinalados na biografía do autor para tomar
viños e ler fragmentos da súa obra.
X. L. Q., “El escritor Xesús Manuel Marcos pregona el día 12 la Festa da Castaña do
Courel”, El Progreso, “Ribeira Sacra”, 20 outubro 2011, p. 17.
Dáse conta da celebración en Seoane do Courel dun magosto no que exercerá como
pregoeiro o escritor local Xesús Manuel Marcos.
X. M. P., “As palabras xustas”, El País, “Galicia”, “Luces”, 25 febreiro 2011, p. 9.
Fálase sobre diversas iniciativas para impulsar a creación literaria mediante as redes
sociais Twitter e Facebook e nas que participaron Camilo Franco, Xabier Cid ou Tati
Mancebo, entre outros.
X. M. R., “Reclaman o Día das Letras Galegas para Xosé María Díaz Castro”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 10 xullo 2011, p. 42.
Fálase da terceira edición da Festa da Palabra en homenaxe a Xosé María Díaz Castro
con motivo do cincuenta aniversario da publicación de Nimbos. Apúntase que nela se
reclamou a dedicación do Día das Letras Galegas ao escritor.
Zeller, Ludwig, “De ‘Infinito presente”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 15 marzo 2011, p. 32.
Reprodúcese nesta sección fixa o poema “O inexplicable”, que se insire no poemario
Infinito presente (2010), de Ludwig Zeller.
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Zulueta de Haz, Alfonso, “Presencias viguesas dunha pesonalidade exemplar”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, 26 novembro 2011, p. 45.
Faise un repaso pola biografía de Francisco Fernández del Riego con motivo do
primeiro cabodano do seu pasamento.
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VI. CLÁSICOS GRECO-LATINOS
TRADUCIDOS
VI.1. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES.
TEXTOS RECUPERADOS
Séneca, Lucio Anneo, Apocolocyntosis, edición bilingüe latín-galego, trad. Anahí
Sotelo Navós, Noia: Editorial Toxosoutos, col. Esmorga, 2011, 72 pp. (ISBN: 978-8492792-91-7). n
Edición bilingüe latín-galego da obra híbrida de ton satírico de Lucio Anneo Séneca (4
a.C.) Apocolocyntosis. Ábrese cunha introdución da tradutora Anahí Sotelo Navós na
que se fala da vida e obra de Séneca. Di Sotelo que Apocolocyntosis é unha sátira
menipea narrada en prosa e verso ao estilo de Varrón, e que destaca entre as demais
obras do autor: diálogos, consolacións e traxedias. Tal e como se comenta, este texto
xira en torno á morte do emperador Claudio e á asemblea divina celebrada para decidir
a ascensión do emperador aos ceos ou, polo contrario, o seu castigo nos infernos. A
acción transcorre en tres espazos ben diferenciados: ceo, terra e infernos. Claudio morre
escoitando a uns comediantes e decídese que irá aos infernos por matar a varios
familiares. Acaba por descender alí, onde o xulga un tribunal de xustiza que o acusa de
asasinato. Primeiro non atopa avogado e despois consegue pedir un aprazamento, pero
non llo dan. A sátira xorde normalmente, como explica a tradutora, na cidade e sempre
coa intención de pór en evidencia vicios e defectos morais. Dise que se trata dun breve
texto paródico, de gran dinamismo, cheo de alusións e citas intertextuais, localizado nun
ambiente cómico que contrasta co estilo refinado do autor. Péchase a edición cun
apartado de notas aclaradoras para facilitar a lectura da obra. Esta obra recibiu unha
axuda da Consellería de Cultura e Turismo, Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e
Arquivos, na convocatoria de axudas para a tradución do ano 2010.
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VI.2. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS
Amado Rodríguez, Mª Teresa, “Luciano de Samósata. 2010. Relatos verídicos”,
Boletín Galego de Literatura, n.º 44 (2º semestre 2010), “Libros/Books”, 2011, pp. 220223.
Dálle a benvida á edición en galego do volume Relatos verídicos de Luciano de
Samósata, que define como a descrición dunha viaxe fantástica na que os protagonistas
percorren lugares exóticos e viven todo tipo de aventuras. Detense na introdución que
precede o texto, salientando que nela se abordan cuestións relacionadas coa biografía, as
lendas que arredor del se difundiron e o labor literario do autor, así como coa súa
actualidade. Considera especialmente relevante que os responsábeis da tradución, Xurxo
Pereira e Xosé Abilleira, destaquen a pegada de Luciano en Galicia, coa referencia ao
erudito pontevedrés Juán de Guzmán. Valora tamén a presenza de comentarios
relacionados cos episodios da obra, a orixinalidade do vocabulario, que mantén a súa
eficacia cómica polo acerto dos tradutores e as notas explicativas que iluminan o texto.
Conclúe que se trata dun “libro pequeno en tamaño, pero grande en calidade e interese”.
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VI.3. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ESTUDOS E
RECENSIÓNS
Castro Rodríguez, Xavier, “Cousas que non vin nin vivín nin oín”, Galicia Hoxe,
“Hoxe Galicia”, “Couso e arca”, 15 xaneiro 2011, p. 2.
Infórmase da tradución ao galego de Relatos verídicos (ou Historias verdadeiras)
(2010), obra do autor grego Luciano de Samósata, pertencente á Segunda Sofística.
Indícase que a edición e tradución foron realizadas por Xurxo Pereira e Xosé Abilleira,
por iniciativa da Editorial Rinoceronte, e que serve para coñecer máis polo miúdo “o
narrador e os particulares universos que foi quen de plasmar”. Engádense fragmentos do
volume.
Feixó, Xosé, “Boa noticia”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 362, “Libros”, 24
febreiro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 321, “Letras galegas”, 26 febreiro
2011, p. 7.
Coméntase Relatos verídicos, do autor romano-oriental do século II Luciano de
Samósata, con motivo da súa primeira edición e tradución ao galego, realizada por
Xurxo Pereira e Xosé Abilleira en 2010 e editada por Rinoceronte Editora. Explícase
que a tradución se realizou de forma directa dende o grego e consultando os códices dos
séculos X e XI. Indícase que este volume de ficción e viaxes é o libro “máis antigo que
nos chegou íntegro”. Elóxiase a introdución e as notas, así como o vocabulario final que
recolle os nomes de personaxes e lugares inventados, na súa maioría, polo autor.
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VI.4. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: NOTAS,
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS
López, Belén, “Luciano de Samósata fala galego”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Cultura”, 18 febreiro 2011, p. 77.
Infórmase da presentación da obra Relatos verídicos (Rinoceronte, 2010), unha obra do
autor grego Luciano de Samósata traducida ao galego por Xurxo Pereira e Xosé
Abilleira.
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VII. LITERATURA INFANTIL E XUVENIL
VII.1. NARRATIVA
VII.1.1. NARRADORES GALEGOS
Aleixandre, Marilar, Robinson contado polas alimarias, ilust. Federico Delicado,
Madrid: Oxford University Press, col. A árbore da lectura, serie infantil, n.º 18, [+ 10
anos], outubro 2011, 181 pp. (ISBN: 978-84-673-6071-4).
Novela de aventuras de Marilar Aleixandre (Madrid, 1947) na que se fai unha relectura
actualizada do clásico universal de Daniel Defoe, Robinson Crusoe (1719), na que se
subverte a historia orixinal e se aproxima á fábula, ao seren os animais os narradores
que prestan a súa voz para recrear con ironía e humor as dificultades coas que se atopa o
náufrago protagonista, neste caso nun lugar do territorio tupí-guaraní, de aí que o nome
do Robinson sexa Tinga. Este multiperspectivismo configura unha novela coral que
incide no cuestionamento da visión dominante do imperialismo e do colonialismo, ao
ridiculizar a debilidade e falta de adaptación de Robinson ao medio natural no que se ve
obrigado a sobrevivir e que son descritas con detalle polas alimarias. Ademais destas
cuestións tamén se insiren de modo alterno outros capítulos nos que o sapo femia
Cururú vai desvelando unha serie de lendas sobre a creación do mundo, perspectivadas
tamén dende o punto de vista dos animais, o que serve para reivindicar a importancia da
tradición oral e da identidade dos pobos, que enlazan coa clara vontade da autora de
facer unha aberta defensa do medio natural. É así como se lle traslada ao lectorado
agardado a necesidade de conservar a tradición nas sociedades máis avanzadas, fronte
ás que se sitúa a cultura guaraní, á que se achega a través desta cosmogonía animal e na
que se insire abondoso léxico desta lingua.

Baamonde, Eduardo, Pulgastel, ilust. do autor, A Coruña: Everest Galicia, col. Ler é
vivir, serie laranxa, a partir de 5 anos, 2011, [40] pp. (ISBN: 978-84-403-1164-1).
Conto infantil de Eduardo Baamonde (Vilalba, 1962) que conta a historia dun rapaz que
non pode vivir sen os seus libros. Ler é a súa afición e a súa vida. Chega tarde á escola e
á casa, enreda cabilando nos seus mundos de fantasía inventando historias das que le
nos libros, pero o seu maior soño é ver o mar. O colexio organiza como excursión de fin
de curso unha viaxe ao mar. Os cartos non son moitos na casa de Pulgastel, pero os pais
déixanlle ir para que poida ver cumprida a súa máxima ilusión. Cando chega á praia
senta nunha roca que está dentro da auga e ponse a ler. De súpeto esperta da fantasía na
que está sumido porque a escuma dunha ola lle chega á cara. Logo de cabilar en cómo
pode saír de alí, incha a súa mochila, agárrase a ela e, pedalexando, chega á praia. Esta
experiencia déixao moi traumatizado e cando volve ao seu pobo case non fala. O seu
mestre, que sempre lle deixa libros para ler, dálle un que fala dun tesouro soterrado
nunha illa e cando llo dá pregúntalle que lle pasou na praia e el respóndelle que pasou
tanto, tanto medo na súa mala experiencia que nas noites de lúa chea ve un golfiño
brincando polo ceo con aletas de papel.
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Referencias varias:
- Cristina Arias, “Eduardo Baamonde resalta la importancia de los libros infantiles en su
última obra”, El Progreso, “A Chaira”, 28 decembro 2011, p. 13.
Dá conta da publicación desta obra, descríbese o argumento e sinálase que predomina a
ilustración para facela máis comprensíbel para os máis novos.
Calveiro, Marcos, Centauros do norte, Premio Raíña Lupa 2010, A Coruña: Editorial
Rodeira, col. Periscopio, n.º 9, [lectorado mozo/mocidade], maio 2011, 136 pp. (ISBN:
978-84-8349-302-1).
Marcos Calveiro (Vilagarcía de Arousa, 1968) constrúe unha novela arredor da
revolución mexicana capitaneada por Pancho Villa. O relato preséntase precedido de
dous paratextos: unha dedicatoria (“A Lucas e a Zoe, que cruzarán todas as fronteiras”)
e dúas citas (“Que se me coñeza tal e como fun, para que se me aprecie tal e como son”,
Pancho Villa; “Hai unha fronteira que só nos atrevemos a cruzar de noite: a fronteira
das nosas diferenzas cos demais, dos nosos combates con nós mesmos”, Gringo Viejo).
Divídese en oito capítulos titulados na voz dun narrador en terceira persoa e arrinca co
asasinato do pai do adolescente Rafael a mans dun colorado mentres os dous percorren
México como músicos. Sen saber qué facer, Rafael atopa traballo nunha nevería de El
Paso, onde bate por casualidade con Pancho Villa e acorda unirse á súa loita como
corneta na procura do asasino de seu pai. No medio da crueza da guerra atopa refuxio na
amizade e no saber do vello Longinos e na atracción que sente por Reina Huarte, unha
afouta moza fascinada por Villa e a súa empresa de conquista revolucionaria. Co paso
das batallas, Rafael vai sendo consciente da actitude infame e miserábel de Villa e a súa
falta de piedade. Ao exército únese Raoul Walsh, un gringo que representa a Mutual
Filme Corporation, coa intención de filmar a Villa, e Rafael convértese no seu axudante
de dirección. No transcurso da batalla de Juárez, Longinos morre pola picadura dunha
serpe e daquela Rafael foxe, abatido pola pena e a desolación, e pérdese no deserto.
Mais, cando está a piques de morrer é salvado por un indio e volve onda o exército de
Villa polo desexo de estar con Reina. Tempo despois, Rafael descobre o asasino do pai
e asiste á súa morte, porén, non atopa o consolo que esperaba. Será entón cando
comprenda que a violencia só xera violencia, que a vinganza non supón conforto
ningún, senón culpa e remorsos, así que marcha fuxindo da guerra, das pantasmas e da
dor. O último capítulo presenta un salto temporal duns vinte anos. Nel relátase como
Rafael se converteu en músico e toca en Sunset Boulevard, onde bate cun estraño home
cun parche no ollo que resulta ser Raoul Walsh. Rafael descobre que a película sobre
Pancho Villa se estreou en 1914 e asiste á proxección das tomas que quedan dela nos
estudios da Paramount. Tras a proxección, Raoul revélalle o paradoiro de Reina, cuxas
últimas novas a sitúan loitando na Guerra Civil española canda a comunista Tina
Modotti e Rafael pode ver nunha fotografía como loce pendurado no seu fusil o
prendedor en forma de trompeta que el lle regalara anos atrás. A novela combina acción
e aventura mesturadas cunha historia de aprendizaxe e de amor frustrado e recrea a
ambientación dos filmes do oeste dirixidos por clásicos como John Ford, de quen toma
o título. Só ten ilustración na cuberta. A imaxe de GettyImages amosa uns
revolucionarios mexicanos que se identifican polos trazos raciais: a pel atezada e os
mostachos e tamén polo sombreiro típico.
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Recensións:
- Isabel Soto López, “O corneta de Pancho Villa”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 4 outubro 2011, p. 42.
Tras salientar que Centauros do norte de Marcos Calveiro acadou por unanimidade o
Premio Raíña Lupa ao se impoñer aos trinta e catro orixinais presentados na súa oitava
edición, recoñece a presenza do imaxinario do western nunha historia que recrea a
revolución mexicana dende a ollada dun adolescente e que participa das claves
practicadas polo autor até o momento, coma tal, a súa inspiración na Historia para
artellar as tramas poboadas, a inserción de personaxes reais e imaxinarios, o diálogo con
outros intertextos ou a súa predilección polos relatos de aprendizaxe. Con respecto ao
argumento, comenta que se centra no desexo de vinganza do protagonista tras asistir á
morte do pai a mans dun colorao, axiña convertido nunha carga que terá que soportar
toda a vida, ao que engade o tratamento dunha historia de amor imposible e mais o que
cualifica de “fermosísimo final” e que nos traslada vinte anos despois como proba das
reviravoltas do destino.
- Héitor Mera, “Viva Villa!”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 388, “Libros”, 20
outubro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 350, “Letras galegas”, 29 outubro 2011,
p. 6.
Preséntase Centauros do norte (Rodeira, 2011) de Marcos Calveiro. Ofrécese o
argumento e indícase que se trata dunha novela curta ambientada no México
revolucionario de comezos do século XX. Destácase a evolución crítica que sofre o
protagonista así como a profundidade dos personaxes. Indícase que está escrita cun
estilo acaído que dá lugar a unha “ecuación literaria sobria e interesante” onde ten
cabida a esperanza e a desilusión, o compañeirismo e a solidariedade e, sobre todo cara
ao final, o lirismo.
- Ramón Nicolás, “Literatura xuvenil de primeira”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
440, “Letras en galego”, 12 novembro 2011, p. 9.
Fálase de Centauros do norte (Rodeira, 2011) de Marcos Calveiro. Ofrécese o
argumento indicándose que a historia se sitúa na revolución mexicana de Pancho Villa.
Indícase que a novela segue una estrutura capitular e destácase a conxunción de
personaxes reais con personaxes inventados. Sinálase que a obra foi galardoada na
oitava edición do Premio Raíña Lupa.
- Armando Requeixo, “Marcos Calveiro: cruzando fronteiras”, Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 698, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La
Galería”, n.º 698, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 33, 13 novembro
2011.
Fálase de Centauros do norte (Rodeira, 2011) de Marcos Calveiro. Ofrécese o
argumento e indícase que a historia acontece no México do comezos da revolución de
Pancho Villa. Apúntase que se trata dun relato de “amor a tres bandas”, pero tamén
bélico escrito cun estilo áxil que non renuncia ao coidado léxico. Critícanse aspectos
como a “apurada solución final” ou algunhas caídas tópicas, pero destácase o
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convencemento da trama grazas á “captación das marusías psicolóxicas que golpean os
personaxes”. Engádese que a obra foi galardoada co VIII Premio Raíña Lupa.
Caracterízase, tamén, a “imprevisibilidade” da narrativa de Calveiro apuntándose que o
único fío condutor entre as súas creacións son as tramas que se desenvolven en períodos
do pasado.
Referencias varias:
-Ada Casa Grande, “A grande aventura da axeitada lectura”, Galicia Hoxe, “Lecer”,
“Raparigadas”, n.º 863, 8 maio 2011, p. 6.
Dá conta da aparición de dúas novidades editoriais no selo Rodeira-Edebé: Centauros
do norte, de Marcos Calveiro, Premio Raíña Lupa, e O espírito do último verán, de
Susana Vallejo, Premio Edebé de Literatura Xuvenil. Resúmese o seu argumento.
- Ágatha de Santos, “El libro que marcó mis veranos”, Faro de Vigo, “Sociedad”, “Faro
Verano”, 7 agosto 2011, p. 44.
Dáse conta, entre outras informacións, das obras que está a ler Agustín Fernández Paz
este verán: Centauros do norte, de Marcos S. Calveiro e 1Q84, de H. Murakami. A
seguir, ofrécense algunhas recomendacións literarias para a época estival, entre as que
están: A Veiga é un tempo distinto e mais Sonetos de Shakespeare.
Campo, Marica, Noutra dimensión, ilust. Noemí López, Vigo: Editorial Galaxia, col.
Árbore/Galaxia, serie verde, n.º 177, a partir dos 12 anos, abril 2011, 213 pp. (ISBN:
978-84-9865-351-9).
Relato de Marica Campo (Val do Mao, O Incio, Lugo, 1948) protagonizado por un neno
chamado Cidre que a través dun vello manuscrito descobre a fórmula para se
transformar en vento, facerse invisíbel e percorrer diferentes lugares do mundo. Deste
modo, Cidre entra en contacto con personaxes da tradición clásica e universal,
especialmente da cultura greco-latina e tamén da exipcia, que protagonizan as aventuras
que vive o protagnista, quen realiza unha viaxe física e emocional na descuberta dun
mesmo, do proceso de autocoñecemento e maduración. Salienta a crítica que Cidre
realiza dos ataques á natureza, á discriminación que padecen no mundo por razóns de
xénero ou raza nenos e nenas ou o feito de que sexan vítimas dos conflitos bélicos. É o
caso da protagonizada por María, á que ignoran por pobre, sen valorar a súa capacidade
e eficacia e, sobre todo, por Munir, rapaz palestino que vive marcado pola morte dos
seus, a miseria e a persecución, adoutrinado e convencido de que a súa inmolación o
levará ao paraíso. Eles representan vítimas inocentes que sofren as consecuencias dunha
sociedade manipulada polas forzas políticas e as ideoloxías radicais, roubándolles a
infancia, o futuro e a ilusión propios da súa idade. Ao longo das diferentes vivencias
Cidre experimenta unha viaxe de introspección e de descuberta da súa propia cultura,
desvelando problemas como a perda da identidade, do respecto ás persoas maiores e da
memoria histórica.
Recensións:
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- Isabel Mociño González, “Noutra dimensión’, unha viaxe na descuberta interior”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 9
agosto 2011, p. 41.
Coméntase que este relato se sitúa nun mundo máxico dende o que se observan con
distanciamento e mirada escrutadora os problemas da sociedade actual, especialmente
os que afectan á infancia. Indícase que, aínda que xoga coa alusión á dimensión mítica e
recorre ao legado da cultura clásica greco-latina e exipcia, ofrece en realidade unha gran
variedade de personaxes, lugares, situacións e peripecias ao servizo dunha viaxe física e
emocional na descuberta dun mesmo, do proceso de autocoñecemento e maduración.
Saliéntase que se tratan con tenrura, humor, sensibilidade e contundencia cuestións
como os constantes ataques á natureza, a discriminación por razóns de raza ou xénero
ou o sacrificio da nenez en conflitos bélicos. Faise referencia a que o protagonista tamén
realiza unha viaxe de introspección e descuberta da cultura propia, desvelando a raíz de
problemas como a perda da identidade, do respecto ás persoas maiores e da memoria
histórica. Finalmente, menciónase que os saltos temporais e os xogos de avanceretroceso da trama obrigan ao lectorado a unha lectura activa e participativa que o
aproxima á esencia da natureza humana a través do amor, a sensibilidade e o respecto.
- Isabel Soto, “Un superheroe actual”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 18, “proPostas”,
verán 2011, p. 8.
Céntrase no contido da última proposta literaria de Marica Campo, Noutra dimensión
(2011), afirmando que é unha narración iniciática que inclúe “aventura, fantasía e
realidade”. Refírese ademais á estrutura narrativa onde observa motivos de tradición
contística que “sorprende pola integración de temáticas”, así como de mudanzas de
espazos e dimensións temporais. Salienta ademais a combinación de fantasía e aventura
coa compoñente didáctica e, neste senso, observa un “exceso de intereses” que crean
“certo desequilibrio argumental”. Para rematar, comenta as ilustracións de Noemí
López.
- María Navarro, “Converterse en vento”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 683,
“Libros”, 15 setembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 345, “Letras galegas”,
24 setembro 2011, p. 7.
Fálase da obra Noutra dimensión (Galaxia, 2011) de Marica Campo. Ofrécese o
argumento explicándose que se trata dunha novela protagonizada por un neno que busca
refuxio na maxia. Apúntase que o título “introduce ao lector nunhas coordenadas
espazo-temporais” con posíbeis referencias ás teorías relativistas.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 374,
“Libros”, 26 maio 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 334, “Letras en galego”, 28
maio 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
destácase a presenza da maxia e o misterio. Tamén se seleccionan Lume de cobiza
(2011), de Miguel Anxo Fernández e Svea Kött (Carne sueca) (2011), de Domingo
Tabuyo.
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- Romina Bal, “Felices como as carricantas”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 870,
“Cativadas”, 26 xuño 2011, pp. 4-5.
Ademais de anunciar as novidades editorias previstas para o verán, detense en Noutra
dimensión, de Marica Campo, definíndoa como unha historia chea de maxia, misterio e
aventuras fantásticas. Resume o seu argumento e salienta que a trama atrapa o lector,
ademais de engadir que as ilustracións son de Noemí López e están impregnadas de
vangardismo.
- I. Pombar, “La feria del libro monfortina contará con dos puestos menos que en 2010”,
El Progreso, “Ribeira Sacra”, 20 agosto 2011, p. 9.
Fálase da decimocuarta edición da feria do libro de Monforte. Infórmase das distintas
actividades que a integran, entre as que se atopa a presentación de Noutra dimensión
(2011), de Marica Campo.
Caneiro, Xosé Carlos, O raposo colabranca, ilust. Federico Fernández, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Os Duros, [lectorado autónomo], maio 2011, [36] pp. (ISBN: 978-849865-362-5).
Conto infantil de Xosé Carlos Caneiro (Verín, 1963) que se abre cun paratexto en forma
de dedicatoria: “Para Carlos. Tamén para Iria, Concha e Marta... aínda que sexa tarde”.
Emprega un narrador en terceira persoa, salvo unha oración en primeira persoa ao final,
coa que o lectorado descobre que foi un corvo amigo do protagonista o que contou a
historia. Ten como protagonista o “Raposo Colabranca”, un animal preocupado pola súa
beleza máis que polo resto dos animais cos que vive no bosque até que, debido a un
incendio, ten que decidir se dar prioridade a súa fermosa cola branca, roubada por outro
raposo, ou gañar moreas de comida para alimentar os seus compañeiros. Despois de
sufrir frío, roubos e fame gaña o concurso de beleza ao que se presentara e volve ao seu
campo cheo de alimentos. Cun trasfondo didáctico e moral, trata de transmitir a través
deste personaxe valores como a solidariedade, a empatía, a compaixón e a amizade,
deixando de lado o egoísmo e o egocentrismo. Conta con ilustracións de Federico
Fernández. A da cuberta continúa coa contracuberta e amosa un pequeno avance do que
o protagonista sofre na historia. Están feitas a collage con recortes pintados e formas
xeométricas. Predomina o fondo azul e o negro, que representa as árbores carbonizadas,
mentres que para representar a tempada de verán aparecen cores vivas e alegres. Todas
son a dobre páxina. A tipografía de pau seco non intervén na énfase da historia, e nalgún
caso, interrompe a ilustración.

Referencias varias:
- Olalla Sánchez, “A tiranía da propia beleza”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 422,
“Infantil 0-7 años”, 9 xullo 2011, p. 2.
Dáse conta da saída do prelo da obra O raposo Colabranca, coa que Xosé Carlos
Caneiro se estrea no eido da literatura infantil.
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Canosa, María, A tartaruga de Martiño, ilust. María Lires, A Coruña: Everest Galicia,
col. Ler é Vivir, serie azul, a partir de 3 anos, 2011, [40] pp. (ISBN: 978-84-403-11504).
Neste álbum escrito por María Canosa (Cee, 1978) e ilustrado por María Lires (A
Coruña, 1973) a historia xira en torno a dous protagonistas, un neno chamado Martiño e
a súa tartaruga Helena, coa que se propicia a reflexión sobre a superación dos medos
nocturnos infantís. Así, Martiño só se separa dela pola noite, pois continúa a durmir cos
seus pais. Isto cambia unha tarde en que, xogando con Helena, Martiño adormece na súa
cama ao lado da tartaruga. Soña cunha fabulosa viaxe que fan os dous. A partir deste
momento, o neno prefire durmir no seu cuarto para así poder soñar cousas tan
marabillosas como as daquela tarde. Nesta historia tenta transmitirse a idea de que os
nenos comecen a “independizarse” á hora de durmir, abandonando o cuarto dos pais.
Esta obra, de tapas flexíbeis, está ilustrada por María Lires. Para o deseño das imaxes
emprega o ordenador. Son ilustracións moi coloristas e alegres que mesturan a realidade
coa imaxinación. Na cuberta aparece a protagonista.
Referencias varias:
- L. P., “María Canosa publica ‘A tartaruga de Martiño”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
19 noviembre 2011, p. 57.
Infórmase da publicación deste libro e dise que está protagonizado por un neno pequeno
e unha tartaruga para axudar a que os nenos durman sós no seu cuarto.
Canosa Blanco, María, O papaventos de Laura, VIII Premio de Ilustración e Narración
Pura e Dora Vázquez de Literatura Infantil e Xuvenil, ilust. Daniel Iglesias Padrón,
Ourense: Deputación de Ourense, [lectorado mozo], 2011, 109 pp. (ISBN: 978-8492554-46-1). u
Obra narrativa de María Canosa Blanco (Cee, 1978) composta por dezaseis capítulos.
Os protagonistas desta narración son unha nena chamada Laura e o papaventos con
forma de barco que o seu padriño emigrado lle regalara. A historia comeza cando Laura
decide ir facer voar o papaventos e este queda atorado nunha nube. Ante a
imposibilidade de desenganchalo átao a unha árbore. Laura vaino visitar cada día e
decide escribir nun Cardeno de Nubes onde recollerá todo o que o seu ben querido
papaventos lle conta durante a súa convivencia coas nubes. Deste xeito, dáse conta de
sucesos como a enchenta do encoro por parte das nubes, a choiva de estrelas, incluso
chega a chover unha canción de berce asinada por Celso Emilio Ferreiro. Esta obra de
tapas brandas está ilustrada por Daniel Iglesias Padrón. Na cuberta predomina un certo
ton ocre amarelo que suxire o paso do tempo, cun elemento en branco, que sobresae. Na
contracuberta continúa a mesma cor que na contraportada pero sen ilustración. No
interior do libro hai poucas ilustracións e non existe unha liña que as englobe, aínda que
o elemento nube se repite en todas.
Referencias varias:
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- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 170, “Leer y oir”, xuño 2011, p. 7.
Sección fixa na que se anuncian novidades editoriais, entre elas esta obra que conseguiu
o VIII Premio de Ilustración e Narración Pura e Dora Vázquez de Literatura Infantil e
Xuvenil; e a antoloxía do Consello da Cultura Galega, Na mesa con Cunqueiro.
Caride, Ramón, Exogamia 0.3, ilust. Manuel Busto, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Fóra de Xogo. Aktual, n.º 135, [mocidade], abril 2011, 94 pp. (ISBN: 978-84-9914-222-7).
Volume no que Ramón Caride (Cea, Ourense, 1957) reúne seis relatos cuxo elo é unha
visión crítica e escrutadora sobre a actualidade, na que se poñen de relevo perigos como
a explotación infantil, o consumismo, as catástrofes nucleares e tecnoclimáticas, os
efectos do emprego de substancias químicas e contaminantes e os usos impropios dos
avances xenéticos, que a través dos finais abertos propician a reconstrución e
imaxinación dos silencios propositados do narrador. Con estes textos ábrese unha nova
serie na colección “Fóra de xogo”, que significativamente leva por nome “Aktual”, e na
que conflúe o literario coa crónica de actualidade, o estilo xornalístico e o carácter
crítico e social. Os títulos dos relatos, “Reciclado”, “Natural”, “Mnemotécnica”,
“Heteroxénico”, “Observador” e “Aleatorio”, concentran un forte sentido irónico,
plasmado na visión crítica e mordaz dunha realidade que semella avocada a un canellón
sen saída para a raza humana. Neles o narrador plasma a realidade da infancia en
diferentes sociedades, nas que se poñen ao descuberto as desigualdades sociais e as
circunstancias vitais nas que se desenvolve a vida dos máis novos. A obra está ilustrada
por Manuel Busto. A imaxe da cuberta é a cor, a única en todo o conxunto, e amosa un
rapaz recollendo lixo tecnolóxico do primeiro mundo, enmarcado nunha paisaxe de
pobreza. Cada un dos textos conta con dúas ilustracións en branco e negro, realizadas a
lapis, que interpretan o texto que acompañan.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Presente suicida”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 376,
“Libros”, 9 xuño 2011, p. VII.
Indica que Ramón Caride reuniu en Exogamia 0.3. media ducia de relatos que encadra
no subxénero da ficción científica e que coinciden na denuncia dos abusos aos que
conduce a negación do ecolóxico e o desenvolvemento sostíbel, a perpetuación do
clasismo social e a acusada división entre o mundo rico e o pobre. Detense nos temas
dalgúns dos contos e sitúa a obra no ronsel do mellor J. G. Ballard.
- Ramón Nicolás, “Quimeras… ¿Ou non tanto?”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
422, “Letras en galego”, 9 xullo 2011, p. 11.
Fálase de Exogamia 0.3, un conxunto de relatos escritos por Ramón Caride. Indícase
que o primeiro dos escritos acontece na actualidade e versa sobre a escravitude, a
explotación infantil e as consecuencias do neoliberalismo. Apúntase que, o resto dos
relatos, achegan o lectorado a universos futuristas nos que se “intensifican ou
redimensionan os perigos” producidos polo uso “perverso” dos avances científicos.
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Engádese que algúns dos escritos se aproximan ao ensaio divulgativo ou á reportaxe
xornalística. Conclúese que se trata dun volume que converte a ciencia en obxecto de
debate.
Referencias varias:
- Óscar Iglesias, “A literatura galega aínda ten déficit de se introducir no mundo de
hoxe”, El País, “Galicia”, “Luces”, 24 xuño 2011, p. 10.
Entrevista a Ramón Caride a propósito da publicación de Exogamia 0.3, da que se
indica que afonda na ficción fantástica. O escritor repasa a súa traxectoria na literatura
galega.
- Dolores Vilavedra, “O mundo desde outras perspectivas”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 1 xullo 2011, p. 10.
Despois de se referir a varias obras salienta que esta que nos ocupa acolle media ducia
de relatos de ficción científica.
- Xosé Carlos Caneiro, “Mes caído”, La Voz de Galicia, “Culturas”, “A outra mirada”,
n.º 429, “Club dandi”, 27 agosto 2011, p. 15.
Anima a achegarse ao mundo científico de Exogamia 0.3, de Caride Ogando, e
recomenda vehementemente a lectura de Brasil no centro, dado que nos traslada a
Brasil dende unha perspectiva artística e eminentemente literaria.
Carré, Héctor, Febre, Premio Fundación Novacaixagalicia-Claudio San Martín de
Literatura Xuvenil 2011, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de xogo, n.º 137,
[mocidade], 2011, 288 pp. (ISBN: 978-84-9914-297-5).
Héctor Carré (A Coruña, 1960) artella esta novela en dous planos temporais, un deles
situado no presente e o outro ambientado en Noia nos anos corenta, coincidindo coa
Segunda Guerra Mundial e a explotación das minas de volframio en Galicia para
venderlles o prezado metal aos alemáns. A historia estrutúrase en cincuenta e seis
escenas, ao xeito cinematográfico. No discurso que funciona como marco, un avó tenta
captar a atención da súa neta adolescente relatándolle as súas lembranzas de cando era
novo. Neste sentido, o seu relato funciona como exemplum, pois a intención do ancián é
demostrarlle que a rebeldía ou a falta de entendemento cos códigos dos adultos non son
exclusivos dos tempos modernos, ademais de transmitirlle a súa memoria e as miserias
da posguerra española. O relato secundario desenvolve as peripecias de Carmucha, unha
moza rebelde pertencente a unha familia acomodada e orfa de nai, que decide tomar as
rendas da súa vida e intervir para mudar a sociedade que a arrodea. Mergúllase de cheo
na febril actividade que se desenvolve na contorna de Noia arredor do volframio,
abandonando así a vida acomodada que parecía estarlle destinada e mesmo
enfrontándose aos poderes estabelecidos. Asemade, Carmucha pon en marcha unha
escola para prostitutas e métese de cheo no negocio do chamado ouro negro para tirar
del todo o rendemento económico posíbel. Para Carmucha, construída dende criterios
alleos á perfección, nada será sinxelo pola súa condición de muller, e, malia a axuda de
Félix, sufrirá duros castigos e mesmo a incomprensión dos seus. A temática da novela
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adiántase xa na cuberta deseñada por Miguel A. Vigo, que fai fincapé na cadea do poder
que caracteriza o mundo recreado. A imaxe da cuberta ten unha composición que
simboliza a cadea que vai dende o volframio até os nazis. Esta fotomontaxe vai
superpoñendo as figuras do oficial nazi, o militar español, o garda civil, o paisano e o
metal.
Recensións:
- Isabel Soto López, “A novela ‘Febre’, como si fora unha película do oeste”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 22
novembro 2011, p. 50.
Recoñece a pegada cinematográfica en Febre, de Héctor Carré, salientando a longa
traxectoria do autor no cinema, visíbel na utilización dos dous planos temporais na
historia e no tratamento de boa parte das escenas de acción. Repara así mesmo no
discurso marco do que xorde o relato ambientado nos anos corenta e na temática do
volframio, salientando que nunca antes fora explorada na literatura xuvenil. Cualifica o
resultado como “unha lectura agradable coa que a mocidade de hoxe pode ampliar
coñecementos sobre feitos acontecidos no contorno que habitan”, e apunta a
posibilidade de emprender con Febre un itinerario de lecturas arredor do acontecido en
Galicia na Segunda Guerra Mundial con textos como U-49 (2007), de Rafael Lema ou,
para os máis avezados, Cabalo de ouros (2010), de Víctor Freixanes.
- Paula Fernández, “Apaixonante relato”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 394,
“Libros”, 24 novembro 2011, p. VII.
Saliéntase en primeiro lugar que esta obra foi galardoada co premio Fundación Caixa
Galicia de Literatura Xuvenil. Indícase que se trata dunha historia verosímil que reflicte
a situación galega da primeira metade do século XX, ambientada nas minas de
volframio de Noia, e que alguén que a viviu de preto lla conta á súa neta. Coméntase
que se describe unha realidade crúa e represiva e que a narración se conforma a partir de
secuencias ao xeito de escenas cinematográficas nas que a protagonista, un personaxe
nobre e idealista, se enfronta a ese mundo corrupto e gobernado por homes. Finalmente,
ponse de relevo que se trata dun relato apaixonante con reminiscencias do western que
cativará o lectorado como se dun filme se tratase.
Carreiro, Abraham e Maties Segura, Xoeliki. As aventuras dun ciberpirata, Santiago
de Compostela: Sotelo Blanco Edicións, [lectorado autónomo], 2011, 120 pp. (ISBN:
978-84-7824-613-7).
Primeira entrega dunha serie de aventuras realizada en colaboración por Maties Segura
(Valencia, 1981) e Abraham Carreiro e ambientada nun contexto actual, tirando partido
da presenza de internet na vida dos rapaces e rapazas, de códigos pertencentes ao
cinema, os videoxogos e á literatura, e dos condicionantes familiares da realidade, entre
eles, a difícil conciliación da vida laboral e familiar para unha nai soa. O protagonista é
Xoeliki, un rapaz de once anos moi afeccionado aos videoxogos, aos chats e aos
móbiles. A acción arrinca cando un misterioso virus, o Capintangarfo.exe, irrompe nos
ordenadores da cidade e ameaza con aniquilar a Rede en todo o mundo. Xoeliki coñece
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entón a Maverick, un vello amigo de seu pai, que morreu hai anos, quen lle desvela a
existencia da Resistencia Pirata, unha sociedade secreta creada polo vello Barbabranca,
na que se aprenden coñecementos para ser ciberpirata e na que todos traballan na
procura dun antivirus nun prazo moi curto de tempo para combater o seu principal
inimigo: Mr. Virus. En realidade, este malvado personaxe pretende controlar internet e
impedir que os nenos e nenas naveguen libremente, mais bate coa Resistencia Pirata,
que loita por impulsar o coñecemento e a cultura libres e pola intelixencia colectiva.
Xoeliki acadará a solución case por azar, deixando abraiados o resto dos membros da
sociedade. As ilustracións en ton bicolor (negro e lila) que acompañan o texto recollen
as principais escenas da narración e intégranse tamén nos cadros que reproducen as
conversas dos chats entre Xoeliki e a súa amiga virtual Estela. O libro conta coa súa
propia web, www.xoeliki.com., onde ademais de información sobre os personaxes,
pódese participar nun foro e na rede social “Tesouros Piratas”.
Carreiro, Pepe, Os Bolechas, artistas de circo, Santiago de Compostela: Ediciones
Bolanda, [lectorado autónomo], 2011, [32] pp. (DL: C 3005-2011).
Nova edición das aventuras dos Bolechas, serie creada por Pepe Carreiro (Vigo, 1954),
nesta ocasión coa colaboración de La Fiesta Escénica. Os irmáns Bolechas, Carlos, as
xemelgas Pili e Loli, Braulio e Sonia, participan como acróbatas no circo de Abel. O
arriegado número que van levar a cabo na función é unha torre humana pero Chispa, o
can da familia, tamén participa e ocasiona algún problema ao coronar a torre. Abel terá
que recorrer aos seus temíbeis osos polares para evitar que Chispa escape do circo e
estropee o espectáculo no que ten que participar. En canto ás ilustracións do autor, os
personaxes están debuxados cunhas formas redondeadas e con cores fortes sen
pretensión volumétrica. Son figurativas, están realizadas con tintas planas e con formas
remarcadas por unha liña grosa. As escenas, de páxina completa, correspóndense
totalmente co texto. A narración pódese seguir perfectamente só coas imaxes.
Referencias varias:
- Miriam Cancela, “A Feira do Libro de Vigo estima as súas vendas en 200.000 euros”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 11 xullo 2011, p. 36.
Informa de que na 37ª edición da Feira do Libro de Vigo os libros máis vendidos foron
Os Bolechas, Os Megatoxos, In vino veritas, de Francisco Castro, Non hai noite tan
longa, de A. Fernández Paz, Todo é silencio, de Manuel Rivas e a versión galega de
Indignádevos.
- Amaia Mauleón, “Los ‘Bolechas’, artistas de circo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 18
decembro 2011, p.48.
Fálase da presentación deste libro na cuberta de Samil. Menciónase brevemente o seu
argumento.
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Carreiro Monteiro, Xosé, Abraham Carreiro Fernández e J. Carlos Martínez
Muñoz, Pequena historia de Ourense, Ourense: Concellaría de Turismo do Concello de
Ourense, [lectorado autónomo], 2011, 31 pp. (DL: VG-403-2011). u
Xosé Carreiro (Vigo, 1954) xunto con Abraham Carreiro Fernández e mais J. Carlos
Martínez Muñoz achegan unha pequena historia da cidade de Ourense contada mediante
texto e debuxo, ao xeito da serie “Os Bolechas”. Despois dun texto institucional da
concelleira de Turismo do Concello de Ourense, Ana Garza Cortiñas, indícase que
Pequena historia de Ourense bebeu basicamente de dúas fontes: Historia de Ourense
(2008), de Marcos Valcárcel e mais Historia de Ourense. A cidade das pontes e os
camiños (2010), de Xosé Somoza Medina e asemade apúntase que foi supervisado por
Francisco Fariña Busto. Neste volume vemos como o león que aparece no escudo de
Ourense relata a historia da cidade dende o Neolítico até o comezo do século XXI. En
todo este repaso temos as seguinte referencias á literatura galega: indícase que Afonso
X O Sabio falou nas súas cantigas do viño de Ourense e que na Cidade das Burgas
xurdiu o galeguismo coa Xeración Nós. Péchase cun plano da cidade onde se sinalan os
principais sitios que aparecen no texto: prazas, pontes, pozas, castros e ríos.
Referencias varias:
- Carolina A. Piñeiro, “O que máis me gusta é meterme nas historias da xente común,
que son moi ricas”, La Región, “Ourense”, “A entrevista”, 8 xuño 2011, p. 12.
Pepe Carreiro fala nesta entrevista da súa intención de abordar a historia de Ourense
para o público infantil en Pequena historia de Ourense, obra que será distribuída pola
Concellería de Turismo.
- Javier Núñez, “O noso pasado contado por un león”, Auria, n.º 170, “Publicaciones”,
xuño 2011, pp. 18-20.
Indícase que no volume Pequena historia de Ourense (2011) vemos como un león conta
a historia da cidade de Ourense cunha redacción sinxela e directa e infórmase de que se
editaron 7000 exemplares que se distribuirán polo colexios da cidade de Ourense e que
tamén se porán algúns á venda ao público en xeral.
Carreiro&Carreiro, A familia Caravana... A nova domadora de cans (ISBN: 978-848289-401-0)/...Un hipopótamo moi áxil (ISBN: 978-84-8289-402-7)/...Un dinosaurio no
circo (ISBN: 978-84-8289-403-4)/A muller bala, n.º 4 (ISBN: 978-84-8289-410-2)/
Desaparecidos por arte de maxia, n.º 5 (ISBN: 978-84-8289-413-3)/ Pirañas, n.º 6
(ISBN: 978-84-8289-429-4), ilust. dos autores, Vilaboa-Pontevedra: Edicións do
Cumio, col. A familia Caravana, n.os 1/2/3/4/5/6, [lectorado autónomo], 2011, 31 pp.
Conxunto de relatos de Carreiro&Carreiro incluídos na colección “A familia Caravana”
que relata as aventuras dun grupo de amigos que convive no Run-Run Circus e
proceden de familias pertencentes a todas as partes do mundo. Son fillos de artistas e
traballadores do circo e todos eles herdaron algunha das habilidades dos seus pais. Unha
das características principais desta colección, é que cada unha das historias está
protagonizada por un ou varios dos personaxes principais, aínda que finalmente toda a
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panda se vexa involucrada na resolución da acción desenvolvida. Por outra banda, é
importante destacar que os paratextos cumpren serven de presentación dos personaxes e
das historias narradas. Así, todos os libros inícianse coa ilustración de cada un dos
personaxes na que se inclúe o nome dos protagonistas e aparecen iluminados como se se
tratase das luces duns focos, ademais da frase “Run-Run Circus presenta...”. A
continuación, na seguinte páxina, aparece unha imaxe que fai referencia á historia que
se relatará de seguido, destacando á personaxe protagonista. Nas últimas páxina de cada
libro, aparecen as ilustracións de cada unha das caravanas das familias pertencentes ao
circo, e inclúe unha breve historia de cada unha delas (a súa orixe, as súas habilidades
dentro do circo, etcétera). Por outra banda, todas as historias están narradas a través dun
narrador omnisciente autorial, que inclúe as súas propias valoracións ao longo do relato.
A parte do texto escrito aparece na parte inferior de cada unha das páxinas e os diálogos
dos personaxes están precedidos por unha pequena imaxe do rostro de cada un deles.
Con respecto ás imaxes que acompañan ao texto escrito, estas ocupan a maior superficie
da páxina, mesturando imaxes dunha soa páxina e imaxes a dobre páxina. As
ilustracións basicamente reproducen o texto escrito. Respecto das historias relatadas, no
primeiro dos libros, A nova domadora de cans, narra a historia de Safonovo que tras
xogar cos cans vagabundos na rúa, a domadora de cans do circo, Grazyna, pídelle que se
faga cargo do seu número durante o espectáculo. Safonovo acepta preocupada pois
decátase de que os seus cans, aínda que domados, alporízanse cando Grazyna
desaparece. Porén, todo parece ir ben até que os cans da rúa irrompen no espectáculo
revolucionando o resto. Safonovo enfádase pois cree que está a facer o ridículo e por iso
os seus amigos axúdanlle a desfacerse dos cans vagabundos. Finalmente, o público
divírtese tanto, que Grazyna decide felicitar a Safonovo. O seguinte número, Un
hipopótamo moi áxil, conta a historia de Wuhan e Tzucacao, que deciden disfrazarse de
hipopótamo e saír pasear polo circo. Durante o paseo atópanse con Trutanovo quen
pensa que é un hipopótamo de verdade até que as nenas saen do disfraz e rinse del.
Divertidas, deciden seguir paseando até entrar na tenda dos elefantes onde Roxelio, o
encargado dos animais, pensa que se trata dun elefante real e empeza a encherlle a boca
de patacas. Finalmente, as rapazas saen da boca do disfraz para advertir a Roxelio, mais
este cre que o hipopótamo comeu as nenas e sae da tenda pedindo axuda. Ao oír os
berros a panda de amigos decide axudarlles ás nenas até que Trutanovo lles conta que se
trata dun disfraz e decide demostrarllo, mais confúndese de elefante e este comeza a
perseguilos por todo circo. En Un dinosaurio no circo, cóntase que o protagonista,
Lemmon, decide ir durmir sen esperar a que remate o espectáculo dos seus pais.
Durante a noite esperta e ve un dinosaurio pola fiestra da súa caravana e aterrado
comeza a berrar. Todos os seus amigos ao oír os seus berros saen das súas caravanas e
deciden ir ver que pasa. Ao chegar, eles mesmos ven o dinosaurio pola fiestra de
Lemmon, máis ao saír da caravana e dirixirse ao lugar que se ve pola fiestra, descobren
que se trata dun cartel. Esta obra ten unha guía dos protagonistas na páxina de créditos e
una descrición das distintas caravanas do circo na última páxina. Na seguinte entrega, A
muller bala, o Run Run Circus anda revolucionado por Aída, unha fascinante mullerbala. Ivanovo está namoriscado dela, namentres os seus colegas xogan a imitar á súa
amada: xogan cun tubo co que soñan seren lanzados, peitéanse e amáñanse coma ela...
Ivanovo perde até a fame. Pero entón chega a nova de que o American Circus ten a Mr.
Boom, o superhome-bala que chega máis lonxe ca Aída. Ela ten unha solución: saír
voando por un buraco que fixo na lona, pero o problema é a caída. Luengué propón
empregar un paracaídas. Porén, a noite do espectáculo Aída atópase en perigo, pois
Luengué dálle a mochila equivocada. Fagaloa sálvaa colocando na súa traxectoria o
acuario portátil das quenllas. Sempre atento, Ivanovo tenta rescatala e, coa axuda de
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Fagaloa, sálvaa de morrer devorada. En Desaparecidos por arte de maxia Luengué
decide facer desaparecer unha persoa empregando unha caixa, un pano e un biombo.
Para iso, ten que buscar voluntarios. Lemmon quere probar, pero rexéitao por gordo.
Prefire a Changchun. Ofendido, Lemmon dubida das súas habilidades. Luengué acepta
facelo desaparecer xunto co mono Mimongo. Ensaian e ensaian, pero con conseguen
facelo ao gusto de Luengué. Porén, ao abrir a caixa desaparecen todos. Luengué cavila
en que todo foi unha broma de mal gusto e anóxase con eles, pero non consegue
atopalos. O misterio non é tal: marcharan á cantina coller uns xeados. En Pirañas
Fagaloa é a protagonista. Mentres vai ao delfinario da cidade cos pais, pídelle a
Tzucacao que coide de Neptuno, o seu peixe artista, e das pirañas, pero a Tzucacao
danlle medo. Tampouco Wuhan semella moi dacordo, ao igual que Luengué. Porén, cos
rusos ten máis sorte. Safonovo acepta encantado. Despois de explicarlles polo miúdo os
costumes alimenticios dos peixes, marcha. Namentres, os rusos reciben a visita de
Lemmon. O seu compañeiro Mimongo enreda con Neptuno, pero, ao ver as pirañas,
bate no seu acuario e guíndao polo aire e cae xunto delas. Para salvalo, Lemmon propón
despistalas cun anaco de hamburguesa, remedio que funciona xusto a tempo. Os
personaxes están deseñados de forma figurativa e teñen trazos das diferentes etnias ás
que pertencen.As composicións son a dobre páxina ou páxina enteira e na parte inferior
hai una banda blanca onde se dispoñen os textos. As ilustracións seguen literalmente as
escenas que se relatan con información visual do que vai ocorrendo no relato. Son
imaxes coloristas e alegres que achegan datos sobre a vida nun circo.

Recensións:
- Marta Otero, “Fantasía a bordo dunha caravana”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
433, “Letras en galego”, 24 setembro 2011, p. 12.
Preséntase a serie literaria A familia caravana, destinada a primeiros lectores, escrita e
ilustrada por Carreiro&Carreiro. Explícase que os tres títulos (Pirañas!, A muller bala e
Desaparecidos por arte de maxia) relatan as historias dun grupo de fillos de artistas e
traballadores do circo de procedencias diversas. Destácase o formato gráfico das
publicacións.
- María Navarro, “Familia especial”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 385,
“Libros”, 29 setembro 2011, p. VII.
Fálase de Un dinosaurio no circo, de Carreiro&Carreiro. Ofrécese o argumento e
explícase que se trata dun dos volumes que integran a colección protagonizada pola
familia Caravana, unha familia circense integrada por persoas de orixe diversa.
Coméntase que con eles os máis novos coñecerán aspectos relacionados con outras
culturas.
- Paula Fernández, “Acción e ritmo constante”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
386, “Libros”, 6 outubro 2011, p. VII.
Fálase de A muller bala (Cumio, 2011), o novo volume da serie que conta as aventuras
da familia circense Caravana e que está escrito por Carreiro&Carreiro. Ofrécese o
argumento, indícase que o relato é “dinámico” e destácase as “intervencións sarcásticas
e humorísticas” dos protagonistas.
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- Paula Fernández, “Nómades do circo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º º388,
“Libros”, 20 outubro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 350, “Letras galegas”, 29
outubro 2011, p. 7.
Preséntase o novo episodio de A familia Caravana intitulado Desaparecidos por arte de
maxia (Cumio, 2011) de Carreiro & Carreiro. Fálase do argumento e indícase que, neste
volume, a maxia cobra especial relevancia. Destácase a dinámica da narración e
apúntase que, tanto o espazos como as personaxes, “reflicten perfectamente o que
representa a vida nómade do circo”. Apúntase que valores como o compañeirismo e o
traballo en equipo están presentes na historia.
- Paula Fernández, “Humor e aventura”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 389,
“Libros”, 27 outubro 2011, p. VII.
Preséntase o volume Pirañas (Cumio, 2011) da serie “A familia Caravana”, escrita e
ilustrada por Carreiro&Carreiro. Ofrécese o argumento e destácase o humor e a
aventura como trazos principais da historia. Indícase que as ilustracións “reflicten
perfectamente o espírito do texto”.

Referencias varias:
- Mar Mato, “El padre de los Bolechas crea una nueva serie sobre el circo”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, 20 xullo 2011, p. 36.
Infórmase da serie “A familia Caravana”, realizada por Pepe e Abraham Carreiro.
Indícase que os tres primeiros volumes intitúlanse A nova domadora de cans, Un
dinosaurio no circo e Un hipopótamo moi áxil.
- Iago Fandiño, “Pepe Carreiro comeza nova serie infantil cos Caravanas”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 25 xullo 2011, p. 37.
Fálase de “A familia Caravana”, a nova serie de Carreiro&Carreiro que edita Edicións
do Cumio e infórmase que dende a páxina web da editorial están dispoñíbeis os avances
de A nova domadora de cans, Un hipopótamo moi áxil e Un dinosaurio no circo.
Carreiro Monteiro, Xosé, Abraham Carreiro Fernández e J. Carlos Martínez
Muñoz, Os Bolechas van a Allariz, Allariz: Concello de Allariz/Libraría Aira das
Letras/Asociación Cultural Xan de Arzúa de Allariz, [lectorado autónomo], 2011, 32
pp. (DL: VG-513-2011) u
Nova entrega da serie infantil “Os Bolechas”, de Xosé Carreiro Monteiro (Vigo, 1954) e
que neste ocasión conta coa colaboración de Abraham Carreiro Fernández e J. Carlos
Martínez Muñoz. Por medio dun narrador omnisciente, e moito diálogo, relátanse as
aventuras da familia dos Bolechas na Festa do Boi de Allariz (Ourense). Así vemos
como a familia dos Bolechas están na casa da súa amiga Arnoia quen os guía por Allariz
no día da Festa do Boi e onde detéñense nos lugares máis salientábeis desta vila.
Comezan na procura dos traxes medievais para a Festa, que todos atopan na Libraría
Aira das Letras agás Carlos quen prefire ir ás tendas de moda de Allariz. A seguir
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confunden unha vaca cun boi, comen amendoados e un boi case colle a Carlos quen
logra fuxir agochándose na corte da Casa do Boi. Daquela os irmáns Bolechas deciden
liberar a Carlos e para iso van ao Curtidoiro de Allariz onde collen coiros e disfrázanse
de vaca e así logran que os bois saian da corte e liberen a Carlos. Finalmente os
Bolechas e mais Arnoia van ao Festival de Xardíns que se celebra tamén nesta
localidade. O libro péchase con dúas páxinas onde se amosan en miniaturas todos os
espazos de Allariz aos que foron os Bolechas nesta viaxe (nun total de vinte e sete
viñetas), xunto con outras dúas páxinas onde se presentan todos os membros dos
Bolechas e mais a derradeira páxina que conta cun mapa de Galicia no que aparece
situada Allariz. En canto ás ilustracións dos autores, os personaxes de todos os títulos
están debuxados cunhas formas redondeadas e con cores fortes sen pretensión
volumétrica. Son figurativas, están realizadas con tintas planas e con formas remarcadas
por unha liña grosa. As escenas, de páxina completa, correspóndense totalmente co
texto. A narración pódese seguir perfectamente só coas imaxes.
Referencias varias:
- Miriam Cancela, “A Feira do Libro de Vigo estima as súas vendas en 200.000 euros”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 11 xullo 2011, p. 36.
Informa de que na 37ª edición da Feira do Libro de Vigo os libros máis vendidos foron
Os Bolechas, Os Megatoxos, In vino veritas, de Francisco Castro, Non hai noite tan
longa, de A. Fernández Paz, Todo é silencio, de Manuel Rivas e a versión galega de
Indignádevos.
Carreiro Monteiro, Xosé, Abraham Carreiro Fernández e J. Carlos Martínez Muñoz,
Os Calderetas descobren a poesía en Celanova, Celanova: Fundación Curros Enríquez,
[lectorado autónomo], 2011, 32 pp. (ISBN: 978-84-614-8902-2). u
Achega á vila ourensá de Celanova contada ao xeito da serie “Os Bolechas”, mediante
texto e debuxo, que foi realizada por Xosé Carreiro (Vigo, 1954) xunto con Abraham
Carreiro Fernández e mais J. Carlos Martínez Muñoz. Está editada pola Fundación
Curros Enríquez e contou co apoio da Xunta de Galicia e mais do Concello de
Celanova. Comeza cun limiar intitulado “Os Calderetas de Celanova”, redactado por
Antonio Piñeiro, no que explica a orixe do xentilicio festivo de Celanova “os
calderetas”. Na historia d’Os Calderetas descobren a poesía en Celanova vemos como
Roque, Torcuato e mais Cristal nos ensinan os lugares máis salientábeis de Celanova
onde cada escena ten lugar nun espazo celanovés (canella da Casa de Curros Enríquez,
praza do Millo, busto de Celso Emilio Ferreiro etc.) os cales aparecen sinalados en cada
debuxo. Así, vemos como estes mozos pasean polos lugares máis destacábeis desta vila
na procura do significado da poesía; para isto teñen como guía a Torcuato, quen, a
diferenza dos outros, le moito, nomeadamente poesía, e grazas aos poetas celanoveses
(Xosé Luís Méndez Ferrín, Celso Emilio Ferreiro, Manuel Curros Enríquez, Castor
Elices e mais Castor Méndez) Cristal e Roque rematan recitando poemas destes autores
e descubrindo a beleza da poesía. O libro péchase cunha pequena achega biográfica dos
poetas que aparecen nesta historia e mais coas referencias bibliográficas de todos os
textos poéticos que se reproducen neste volume e que son: “Conto” de Xosé Luís
Méndez Ferrín, “Longa noite de pedra” de Celso Emilio Ferreiro, “A igrexa fría” de
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Manuel Curros Enríquez, “As follas secas” de Castor Elices, “Prós meus veciños
ausentes” de Castor Méndez e mais os primeiros versos do himno do Barça.
Castro, Juan (coord.), De paxaros e outros minerais. XXXVIII Premios Literarios
“Minerva” 2010, Santiago de Compostela: Colexio M. Peleteiro/Revista Vamos,
[lectorado mozo], 2011, 108 pp. (ISBN: 978-84-614-7528-5). u
En primeiro lugar atopamos a listaxe, dividida en dúas modalidades: poesía e narrativa,
co xurado da XXXVIII edición dos Premios Literarios “Minerva” que otorga tres
premios nas dúas modalidades sinaladas e tres accésit en poesía e dous en narrativa. É
salientábel que a maqueta e o deseño fose elaborado polos alumnos de Educación
Plástica e Visual de 4º da ESO do Colexio Manuel Peleteiro, xa que entre as narracións
e as poesías se intercalan unha serie de debuxos en blanco e negro. Ademáis disto, antes
de expor os textos premiados, caracterízanse aos autores e autoras mediante o lugar de
procedencia, a súa perspectiva da literatura e os seus gustos literarios principalmente.
Ao final do libro atopamos unha fotografía na que aparecen o conxunto dos premiados.
O título do libro coincide co do primeiro premio de poesía. En canto á modalidade de
narrativa, inclúense os seguintes relatos:
-José I. Ramos Castelo, “O factor humano ou a vida privada dos pronomes”, Primeiro
Premio de Narración, pp. 61-70.
Estructurado en cinco partes con cadansúa cita ao comezo e máis unha última ao final
nas que se conta a vivencia do cancro nunha parella.
-Brais Lamela Gómez, “Talento por encargo”, Segundo Premio de Narración, pp. 71-80.
Trata sobre un produtor teatral que convence un escritor para que sexa o guionista dun
musical que nunca chegará a realizarse como tal senon que dito escritor o plasmará en
formato libro.
-Marta González González, “Crónicas do cotián”, Terceiro Premio de Narración, pp.
81-88.
Cóntase a vida dunha familia infeliz onde a violencia de xénero está presente.
-Daniel Martínez Mariño, “Transformación”, Primeiro Accésit de Narración, pp. 89-96.
Trata o tema da lectura partindo do regalo dun libro por parte da avoa do protagonista.
-Oscar Rivero Salgado, “Viaxe ao corazón”, Segundo Accésit de Narración, pp. 97-104.
Coméntase o medo a morrer na estrada, que se converte en realidade ao final da historia
cando o protagonista ten un accidente de tráfico a causa de que o seu chófer conduce a
unha gran velocidade.
Castro, Juan (coord.), Circo de tres pistas. XXXIX Premios Literarios “Minerva” 2011,
Santiago de Compostela: Colexio M. Peleteiro/Editorial Galaxia, [lectorado mozo],
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2011, 112 pp. (ISBN: 978-84-615-5233-7). u
Recóllense os poemas e relatos gañadores dos XXXIX Premios Literarios “Minerva”
2011”. Logo de sinalar os membros do xurado desta edición, aparecen os diversos
textos gañadores, distribuídos nas dúas modalidades, a de poesía e a de narración. Ao
final do volume, hai dúas fotografías: unha de Manuel Rivas (mantedor do acto) e outra
é do grupo de premiados na presente edición. A maqueta e o deseño vai a cargo dos
alumnos de Educación Plástica e visual de 4º ESO do Colexio Manuel Peleteiro. En
canto á modalidade de narrativa, inclúense os seguintes relatos:
- Ismael Ramos Castelo, “Crónica dos días que te fuches”, Primeiro Premio de
Narración, pp. 61-70.
Unha voz narrativa, en primeira persoa, relata a dor de lembrar a ausencia do pai, a
través de si mesmo, como fillo, e da súa nai.
- Antía Monteagudo Alonso, “www.almasenpena.com”, Segundo Premio de Narración,
pp. 71-78.
Ten como tema principal a morte, a través dunha serie de personaxes que se dan cita
para contar a súa experiencia sobre crenzas nun sitio web.
- Mª Elena López González, “O unicornio branco”, Terceiro Premio de Narración, pp.
79-86.
Carmen Insua, a protagonista, conta a súa historia levada pola obriga de ser testemuño
do seu propio caserón.
- Ismael Ramos Castelo, “Flores para María”, Primeiro Accésit de Narración, pp. 87-96.
Nárrase en primeira persoa a vida de Mercedes, unha muller solteira que rexenta unha
floristería.
- Brais Lamela Gómez, “O pianista da Variante”, Segundo Accésit de Narración, pp.
97-104.
Un home fai memoria no tempo e lembra a unha muller chamada Ana. Neste relato a
música ten un especial protagonismo.
- Óscar Rivero Salgado, “A mentira de existir”, Terceiro Accésit de Narración, pp. 105112.
En terceira persoa, cóntase a historia de Pedro, un home que traballa nun bufete de
avogados, que a media noite decide visitar unha zona marxinal da súa cidade, antes de
seguir coa súa “gran mentira de existir”.
Cimadevila, Fernando M., Apalpador vs Papá Noel. As aventuras do Apalpador n.º 1,
ilust. José Ángel Ares, Santiago de Compostela: Contos Estraños Editora, col. Contos
estraños para nenos frikis, [lectorado autónomo], decembro 2011, 61 pp. (ISBN: 978-
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84-939712-1-2).
Conto fantástico infantil de Fernando M. Cimadevila (Santiago de Compostela, 1977)
no que se inclúen as figuras do Apalpador, Papá Noel, trasgos, elfos e meigas nunha
historia que tenta salientar a figura tradicional e esquecida do primeiro, un personaxe
tradicional do Nadal galego solapado polo Papá Noel anglosaxón. Faino ademais coa
axuda dunha nena que se mestura co resto do universo fantástico e coa que os nenos e as
nenas poden identificarse e achegarse máis á historia. Presenta un conto no que fai
rexurdir o personaxe tradicional dunha maneira máis amena e educativa para o lectorado
infantil, xa que introduce xogos como adiviñas, labirintos ou figuriñas nas que atopar as
diferenzas, cuxas solucións se mostran ao final do libro. Ademais, o libro está ilustrado
por José Ángel Ares con debuxos coloridos e de trazos actuais nos que se achegan os
momentos máis importantes da historia e nos que as nenas e os nenos poden entreterse
coa cor e atopar o xusto significado á lectura previa. Tamén se introducen notas de
vocabulario relacionado especialmente co rural galego. As ilustracións figurativas son
de José Angel Ares. Na cuberta aparecen os protagonistas nunha escena de
confrontación. As imaxes do interior serven para deseñar os xogos e os pasatempos
deste libro.
Coen, Guillerme, Brais, Noia: Editorial Toxosoutos, col. Nume, [mocidade], 2011, 175
pp. (ISBN: 978-84-15400-03-5).
Novela de iniciación de Guillerme Coen (Santiago de Compostela, 1957) contada en
terceira persoa por un narrador omnisciente. O principal protagonista é Brais, que ao
igual que a outra personaxe principal, Alexia, estuda en Santiago de Compostela. Esta
cidade será o espazo no que transcorre maioritariamente a novela, (nas clases, na
pensión...) aínda que tamén ten moita importancia a Pobra do Caramiñal, lugar de orixe
dos dous mozos. O argumento comeza a desenvolverse cando o rapaz chega a Santiago
para estudar na universidade, entra na Pensión Internacional Pareces; vai tomando
forma ao longo do curso académico e remata na Pobra no verán anterior ao seu último
ano na universidade, cando xa ten vinte e dous anos. Brais é un rapaz pobrense ligado
ao mar, orfo de pai dende neno, que comeza a estudar Filosofía e Letras. Alí entra en
contacto con Alexia, compañeira de clases a quen xa coñecía, da que se namorará e
xunto á que compartirá a busca da verdade ao redor da morte do seu proxenitor. Vive e
descobre nesta nova etapa da súa vida moitas sensacións descoñecidas que lle
permitirán ir construíndo a súa propia identidade. Retrátanse moitos acontecementos e
experiencias da vida familiar de Brais, así como do seu paso por Compostela, onde se
namora, coñece o sexo, entra en contacto coa marxinalidade... Pouco a pouco Brais vai
pescudando e atopando respostas sobre o seu pai e as circunstancias da súa morte.
Recensións:
- Héitor Mera, ”Novela de iniciación”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 394,
“Libros”, 1 decembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 356, “Letras galegas”, 10
decembro 2011, p. 7.
Dise que é unha novela de iniciación protagonizada por Brais e que narra as súas
experiencias dende que aterra en Santiago de Compostela para comezar a vida
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universitaria. A seguir explícase o percorrido do protagonista dende que coñece a
Alexia, coa que descobre un camiño no que non todo é claro e no que se salienta un
pasado común dramático. Cualifícase como unha obra sobria, pero correcta na
exposición, de lectura cómoda, fluída e interesante e que recupera o mellor dos autores
clásicos galegos.
Referencias varias:
- Manuel Gil, “Toxosoutos edita ‘Brais’, el segundo libro de Guillerme Coen sobre
temas sociales”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 27 outubro 2011, p. 37.
Coméntase o argumento desta novela e indícase que analiza a vida dun mozo orfo da
Pobra e as súas experiencias na súa etapa de estudante en Santiago.
- M. B., “Xubilarme e dedicarme á literatura é un soño dourado”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 16 novembro 2011.
Fálase da presentación desta segunda novela de Guillerme Coen. Coméntase o
argumento e saliéntanse que o autor considera que o éxito da obra está nunha trama
sinxela que amosa os problemas de hoxe en día.
Cráneo, Manel, Diario de PiChük. O agradecido zigüt (ISBN: 978-84-403-1177-1)/
Diario de PiChük. O temible lampönak (ISBN: 978-84-403-1176-4), ilust. do autor, A
Coruña: Everest Galicia, col. Ler é Vivir, serie Diario de PiChük. Planeta Mincha, serie
laranxa, a partir de 5 anos, 2011, [40] pp.
Contos infantís de ciencia ficción da autoría de Manel Cráneo (A Coruña, 1973)
incluídos na serie “Diario de PiChük. Planeta Mincha”, que se caracteriza pola presenza
de temas como a fantasía, a ciencia ficción e os valores. En Diario de PiChük. O
agradecido zigüt preséntase unha nova peripecia do científico PiChück, o máis famoso
do Planeta Mincha, e o seu compañeiro Riböt, que se perden nos xélidos lares de Hëlus
durante unha investigación sobre a especie coñecida como zigüt. Mentres afrontan o frío
e a falta de alimento, recordan as características da dita especie, á que xa non esperan
atopar. Non obstante, antes de desfalecer, a súa última esperanza chégalles como un
zigüt ferido, ao que van coidar e protexer dos depredadores e do que recibirán axuda e
amizade en agradecemento. Así conseguirán atopar a súa nave e rematar a súa misión.
En Diario de PiChük. O temible lampönak, PiChük e Rïbot decídense a investigar a
unha das especies máis perigosas de Aridöndia, o lampönak. Con este obxectivo o
protagonista deseña un falso lampönak, no que se agocha para observar o
comportamento dos verdadeiros. Coa axuda do seu amigo robot e, dende esta base de
operacións, PiChück descobre a ferocidade do fantástico animal para alimentarse e facer
a dixestión pero remata por ser atacado por un grupo de cazadores Ardös, aos que lles
fará chegar as súas boas intencións científicas e cos que acabará compartindo unha
deliciosa infusión. Con respecto ás ilustracións, Diario de PiChük. O temible lampönak
presenta na cuberta a unha criatura fantástica e unha máquina estraña. Preséntanse en
composicións de dobre páxina e describen visualmente as paisaxes do planeta do
protagonista e o seu vehículo. As tonalidades cálidas que predominan fan pensar nunha
atmosfera dun planeta tórrido. No tocante a Diario de PiChük. O agradecido zigüt,
avánzase na imaxe da cuberta que se trata dunha historia de extraterrestres. As
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ilustracións describen visualmente unhas paisaxes invernais do planeta no que vive o
protagonista. Grazas ás imaxes o lectorado coñece a morfoloxía dos seus habitantes. As
composicións son moi variadas. As tonalidades que predominan son frías. En ambos
casos o estilo das ilustracións lembra os cómics porque os personaxes e os ambientes
están configurados cunha liña grosa e a cor aplicada en tintas planas. Estas axudan a
seguir a narración con aspectos visuais que a enriquecen.
Denis M, A caza do Ghazafello, ilust. Sara López, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
[lectorado mozo], outubro 2011, 140 pp. (ISBN: 978-84-9914-281-4). Inclúe CD.
Novela de aventuras de Denis M, pseudónimo literario de Denis López Horro (1975).
Lois, o protagonista,vese enfrascado sen querer nunha aventura cando vai á fraga cos
seus compañeiros, que se queren burlar del dicindo que van cazar ghazafellos. O que
eles non saben é que Lois, acompañado polo seu can Palleiro, vai abrir a porta dunha
Fraga máxica da cal non lle será moi doado saír. Na procura da saída, Lois e Palleiro
(que agora anda a dúas patas e é capaz de falar) atópanse primeiro cun trasno que
engana o rapaz dicíndolle que lle vai cazar un ghazafello e cómelle todas as súas
provisións. Máis adiante aparece Pedro o Chosco, que tenta facer durmir o protagonista
para sempre, pero non o consegue grazas ao can. Tras recuperarse Palleiro dunhas
feridas que lle fixera o Chosco seguen a súa andaina na procura da saída e atópanse co
trasno Llon, que está a punto de ser devorado polo raposo Rolando. A pesar do escaso
interese por salvalo que presenta Palleiro, Lois consegue vencer a Rolando nun peculiar
desafío, unha partida de xadrez que lle premite a Llon volver á liberdade. En
agradecemento por telo salvado, o trasno caza un Ghazafello para Lois, pero este déixao
libre para seguir buscando o camiño cara a casa. Guiados por unha lanterna que lle dera
o seu avó, os aventureiros encamiñanse cara á saída da Fraga pero aínda terán que facer
fronte a un exército de Lobishomes guiados pola monstruosa Estadea. Finalmente, son
levados polos Ghazafellos até un lugar seguro e unha canción de berce que resulta ser
un conxuro lévaos de volta á vila. Alí a señora Pura, unha vella do lugar que todos tiñan
por tola, cóntalle que foi ela a que os sacou da Fraga ao escoitar o seu conxuro e
ofrécese a aprenderlle a Lois a empregar a maxia que herdou da súa nai. Os debuxos a
lapis de Sara López son moi detallados e barrocos. As composicións teñen moitas liñas
curvas, cunha función máis decorativa que descriptiva para referir visualmente aos
personaxes fantásticos que habitan na fraga.
Recensións:
- Pilar Ponte, “O éxito colectivo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 394, “Libros”, 1
decembro 2011, p.VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 356, “Letras galegas”, 10 decembro
2011, p. 7.
Coméntase que nesta obra a música forma parte da trama, facéndoa avanzar. Indícase
que se trata dunha obra singular na que se estabelece un diálogo directo co lectorado a
través dun prologuista que o interpela directamente e que lle fai chiscadelas ao longo de
todo o relato.
Referencias varias:

1035

- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 392,
“Libros”, 17 novembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 354, “Letras galegas”,
26 novembro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que une debuxos, música e palabras e que inclúe un CD con música
interpretada pola Orquestra das Ánimas. Tamén se seleccionan A chave da Atlántida
(2011), de Anxo Fariña; Versos fatídicos (1994-2010) (2011), de Alfredo Ferreiro e Vou
ter un irmán!!! (2011), de María Solar.
Eguía, Xan, A lenda de Cuaima e Mohan, deseño da cuberta Fauro Isorna, Santiago de
Compostela: Sotelo Blanco Edicións, col. Docexvintedous, [lectorado mozo], 2011, 106
pp. (ISBN: 978-84-7824-610-6).
Conto fantástico-realista de Xan Eguía narrado en terceira persoa omnisciente. Logo
dun paratexto en forma de breve dedicatoria (“Cada paso é unha elección. Se non
tomamos decisións, o futuro non chega. Para Verónica”), figura un prólogo no que o
propio autor fai alusión a historia. Os feitos do relato céntrase nunha selva que ve nacer
a dous rapaces, Cuiama, filla dun chamán e unha feiticeira, e Mohan, dun guerreiro.
Non teñen relación entre si, pero dende o primeiro momento as súas vidas vense
entrelazadas, xa que Mohan dedícase a cazar cos maiores da tribu e ela libera as almas
dos animais. Os anos van pasando até que un día chegan uns invasores que queren
quedar coa aldea. El vai loitar co seu pai. Este resulta ferido e é Cuiama a encargada de
curalo. Dende esa noite os protagonistas vanse asociar cuns animais a través dun soño,
ela cunha serpe e Mohan cun tigre. A relación dos dous mozos é imposíbel xa que son
depredadores e non son compatíbeis, pero, despois de moitas loitas, conseguen salvar a
selva e a serpe enrólase ao pescozo do tigre. Este róea, morren e as súas almas quedan
por fin liberadas. A cuberta segue o deseño da colección e presenta unha fotografía de
Edelweiss Zamora e Xan Eguía. A imaxe, cunha liña de horizonte moi baixa, amosa
unhas árbores contrastadas sobre un ceo tormentoso e unha figura humana que
representa ao indíxena empequenecido ante a natureza.

Recensións:
- Dorinda Castro Soliño, “Revivir o mito”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 392,
“Libros”, 17 novembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 354, “Letras galegas”,
26 novembro 2011, p. 6.
Dise que nesta obra se conta a historia de dous membros da tribo Omha que tiveron que
tomar a decisión de sacrificarse para salvar á sua xente, tras ser atacados por unha tribo
inimiga. Coméntase que se trata dunha historia actual chea de ritos, símbolos, mitos e
soños que lembran as lendas sudamericanas, e que fala de temas como a
responsabilidade, o amor, o recoñecemento do que é propio de cada un e pode aportar
aos demais ou o destino.
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Fariña, Anxo, A chave da Atlántida, XXVI Premio Merlín de Literatura Infantil, ilust.
do autor, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Merlín, serie amarela, n.º 216, de 11
anos en diante, outubro 2011, 143 pp. (ISBN: 978-84-9914-298-2).
Relato con trazos de ficción científica de Anxo Fariña (Vigo, 1977) que emprega a
intriga, o suspense, o mito da Atlántida, escenas de acción cuha pegada cinematográfica
e protagonistas adolescentes. A narración iníciase in media res cando un ser esperta do
seu estado de hibernación e é quen de escapar do complexo de investigacións biolóxicas
Biomorph para acudir á chamada dunha forza poderosa, malia ser perseguido por un
equipo de seis corpulentos mercenarios. Ese ser responde ao nome de A-cero e é un ser
humano artificial con aparencia de adolescente, creado a base de silicio polos
bioenxeñeiros do proxecto Prometeo, grazas ao descubrimento e interpretación duns
pergamiños atopados na fosa Kermadec en Nova Celandia. Na fuxida A-cero vai na
procura da súa identidade e atópase co historiador Fran e a súa sobriña adolescente, Eva,
que o axudan. Con eles vai até Marrocos onda o profesor Blackwood e alí descobren
que foi creado para poder acceder aos misterios da Atlántida e que a Atlántida vai
emerxer na Pedra da Campá nas Illas Cíes. As ansias de querer controlar esa cidade
levarán á morte o xeneral Hiperión, que persegue incansábel a A-cero, e o profesor
Blackwood, que traizoa a seu amigo Fran. Non obstante, grazas á axuda de A-cero Fran
e Eva salvan dunha morte segura, tras a persecución de Hiperión e a entrada na
Atlántida. Esta obra, de tapa dura, está ilustrada polo propio autor. Na ilustración da
cuberta obsérvanse os protagonistas da historia cunha expresión de asombro e
inquietude que inflúe no espectador. Na contracuberta hai só texto en fondo plano de
cor azul. No interior do libro hai poucas ilustracions, que ocupan unha páxina completa,
onde predominan os tonos azuis. O debuxo está feito con predominio de liña e
coloreado a ordenador.
Recensións:
- Paula Fernández, “Historia dinámica”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 381,
“Libros”, 14 xullo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 341, “Letras galegas”, 23
xullo 2011, p. 7.
Fálase de Os Megatoxos e a cara oculta da Lúa (Xerais, 2011) de Anxo Fariña e
indícase que se trata da cuarta entrega da serie. Ofrécese o argumento e indícase que
recolle as aventuras do “grupo afectado polos efectos da flor do toxo”. Sinálase que se
trata dunha historia dinámica na que se conxugan os valores universais, coa acción, os
sentimentos e a reflexionar sobre a identidade e o ben e o mal.
- Carmen Ferreira Boo, “O escritor Anxo Fariña anda tras a cidade da Atlántida”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 30
novembro 2011, p. 50.
Apunta que se trata dun relato con trazos de ficción científica que conta con doses de
intriga e suspense, co emprego do mito da Atlántida e cunha trama que ofrece escenas
de acción “cun ritmo trepidante e pegada cinematográfica”. Indica que a narración se
inicia in media res e resume o seu argumento. Salienta que Anxo Fariña presenta unha
interpretación do mito cunha “estrutura labiríntica semellante ao labirinto celta, que vai
á deriva e que emerxe en diferentes sitios segundo a época, ao mesmo tempo que lle
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imprime identidade galega, situando a súa entrada no burato da Pedra da Campá nas
Illas Cíes”. Por último destaca o “uso acertado de escenas e de protagonistas
adolescentes” e a posibilidade para o lectorado mozo de poder ampliar coñecementos
sobre o mito da Atlántida, ademais de reflexionar sobre as vantaxes e desvantaxes dos
avances científicos e tecnolóxicos e desenvolver a imaxinación.
- María Navarro, “Acción atractiva”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 395, 17
decembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, “Letras galegas”, 17 decembro 2011, p.
7.
Coméntase que se trata dunha novela de ciencia ficción que, como tal, toma personaxes
da realidade para outorgar verosimilitude ao relato e introduce a figura dun humano
artificial que indaga sobre mitos e adiántase ao futuro coas posibilidades que ofrecen a
biotecnoloxía e a robótica para deseñar sucesos extraordinarios. Indícase que estes
ingredientes dan como resultado unha novela que toma do pasado o positivo e imaxina
un porvir ditoso para o ser humano. Saliéntase que o relato podería ser o guión dunha
película polo deseño dos personaxes e o xeito de configurar os acontecementos e que foi
gañador da vixésimo sexta edición do Premio Merlín de literatura infantil.
- Olalla Sánchez, “Unha emotiva e atraente busca”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
446, “Infantil 10-14 años”, 24 decembro 2011, p. 4.
Coméntase que se trata dunha revisión dun dos mitos da civilización antiga, o da
Atlántida, mesturado con acerto co tema da tecnoloxía máis avanzada. Destácanse o
argumento sorprendente e o ritmo trepidante. Menciónase que as liñas temáticas
fundamentais son o amor e a busca da identidade persoal.
Referencias varias:
- M. Factor e B. Pallas, “As editoriais galegas apostan pola narrativa clásica e
contemporánea nas novidades de outono”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 29 agosto
2011, p. 24.
Fálase da chegada ás librarías dos libros galardoados cos Premios Xerais. Cítanse obras
como A chave da Atlántida, de Anxo Fariña ou Extramunde, de Xavier Queipo.
- Elena Ocampo, “Vi en mi libreta cómo la Alántida se parece mucho a los laberintos
celtas”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 10 novembro 2011, p. 44.
Entrevístase a Anxo Fariña con motivo da presentación de A chave da Atlántida.
Indícase que as orixes da idea sitúanse nas Illas Cíes e apúntase que no volume recupera
o mito da cidade perdida. Apúntase que o obxectivo da obra é fomentar a creatividade
entre os rapaces.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 392,
“Libros”, 17 novembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 354, “Letras galegas”,
26 novembro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
destácase o argumento e que foi Premio Merlín 2011. Tamén se seleccionan Versos

1038

fatídicos (1994-2010) (2011), de Alfredo Ferreiro; Vou ter un irmán!!! (2011), de María
Solar e A caza do ghazafello (2011), de Denis M.
- Anxo Fariña, “A chave da Atlántida”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 26
novembro 2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra A chave da Atlántida (2011), escrita e
ilustrada por Anxo Fariña.
Fariña, Anxo, Os megatoxos e a cara oculta de Lúa, ilust. do autor, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Os Megatoxos, n.º 4, [lectorado mozo], xuño 2011, 186 pp.
(ISBN: 978-84-9914-249-4).
Cuarta entrega da colección Os Megatoxos, escrita por Anxo Fariña (Vigo, 1977), que
se abre cunha dedicatoria persoal. Dase primeiramente noticia dos catro mozos (Lúa
Serea, Ruxe Ferreiro, Faísca Malvar e Ninfa Carballa) que compatibilizan as clases no
instituto cunha dobre vida que os leva a viaxar na procura “dunha cura para a súa
mutación xenética, un cambio provocado por unha planta moi especial, o Toxo”, tal e
como figura ao comezo do libro. Alén dos principais protagonistas, destaca tamén o
protagonismo de Ezbel e Exeria, xemelgos que chegan ao instituto unha vez comezado
o curso e que teñen xa o seu primeiro contacto cos Megatoxos na Idade Media; están ao
servizo de M.P., e queren ser “os primeiros en atopar o Toxo”. Outros personaxes
secundarios son algúns profesores do instituto, como Marta Larafuzas ou Ricardo
Burela. A historia estrúturase en dezasete capítulos e cóntase a través dun narrador en
terceira persoa, combinando coas partes dialogadas. Ambiéntase misteriosa e
inicialmente en Venecia, onde aparecen dúas persoas, ás que se lles encomenda unha
tarefa importante logo de ser nomeados os portados do ‘Novo Amencer’. Pero ademais
desta cidade, o instituto será o o outro espazo importante da novela, pois é alí onde os
Megatoxos intúen a ameaza que paira sobre o instituto. Desta vez, as cirscuntancias
concederanlle un especial protagonismo a unha dos Megatoxos, Lúa, debido á súa
transformación por mor de certas técnicas de persuasión das que é vítima, e facendo
perigar un final feliz. Viaxará á “Cidade dos Canais” para converter en zombis os
compañeiros do colexio e tamén os habitantes da cidade italiana. O resto dos Megatoxos
loitarán polo poder e para recuperar a súa amiga. A través das diferentes pasaxes desta
historia, os tempos ao igual que os espazos, líganse cun obxectivo principal, mentres
que van agromando certos sentimentos para a reflexión, como a amizade, a soidade e o
medo, implícitos para se referir tamén ao ben, ao mal ou á mentira. Para rematar,
engádese unha pequena nota biobliográfica do autor, acompañada dunha fotografía.
Trátase dun libro de tapas brandas con ilustracións do propio autor. A imaxe da cuberta
amosa aos protagonistas dos relatos. Cada unha delas representa ambientes distintos. Na
contracuberta só hai texto, aínda que na esquina inferior esquerda se atopa un debuxo a
liña en cor negro que pasa un pouco desapercibido. Ambas as dúas cubertas están
envoltas nunha cor escura de misterio e intriga. No comezo preséntanse un a un a todos
os protagonistas a modo de fotografía. Ao longo do relato o lectorado atopará once
ilustracións a cor, aínda que con toques a monocromo como gris ou azul. Ocupan unha
páxina e complementan ao texto, son debuxos con cores planas e definidas a liña.
Referencias varias:
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- M. Barral, “O primeiro é inculcar no rapaz o amor á lectura, non importa a temática”,
Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, nº 746, “Entrevista”, p. 25/ Diario de Ferrol,
“Nordesía”, nº 676, p. 33, 5 xuño 2011.
Entrevista na que se abordan diferentes temas relacionados coa traxectoria literaria de
Anxo Fariña e as técnicas que emprega á hora de se enfrontar á creación.
- Miriam Cancela, “A Feira do Libro de Vigo estima as súas vendas en 200.000 euros”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 11 xullo 2011, p. 36.
Informa de que na 37ª edición da Feira do Libro de Vigo os libros máis vendidos foron
Os Megatoxos, Os Bolechas, In vino veritas, de Francisco Castro, Non hai noite tan
longa, de A. Fernández Paz, Todo é silencio, de Manuel Rivas e a versión galega de
Indignádevos.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 384,
“Libros”, 22 setembro 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa logo
dunha breve reflexión sobre a natureza humana, ofrécese o argumento. Tamén se
seleccionan Proceso e encarceramento de Ramón Piñeiro. 1946-1949 (2011), de Xosé
Manuel Dasilva; Vía secundaria (2011), de An Alfaya e A gaivota/ O tío Vania (2011),
de Antón Chékhov.
Fernández-Abascal, Ana, O señor don Nicanor, ilust. Flavio Morais, Pontevedra:
Factoría K de Libros, [lectorado autónomo], xullo 2011, [16] pp. (ISBN: 978-84-1525009-8).
Álbum infantil de Ana Fernández- Abascal (Cantabria, 1950) baseado nunha estrutura
repetitiva, ao modo de bonecas rusas. Nel cóntase a historia de Don Nicanor que dá
paso a sucesivas historias de protagonistas animais, todas enfocadas ou dirixidas á
valoración da lectura fronte a outras diversións, como a televisión. Trátase dun álbum
que conta cun texto moi breve e rimado que aparece na parte inferior de cada páxina.
Flavio Morais (São Paulo, 1954) non só é o creador das ilustracións, senón tamén da
tipografía do texto. Utiliza só un número determinado de cores (negro, vermello, verde e
amarelo) e en cada páxina vai alternando a cor do fondo. Na cuberta o protagonista
ocupa a parte central, predomina a cor vermella contrastando co seu complementario
verde no fondo. As páxinas son de cartón duro e sobre elas repítese a composición: no
centro a ilustración e abaixo os textos. Son ilustracións que reproducen un mesmo ritmo
no seu deseño xa que o relato volve sempre sobre a mesma idea e cambian os
personaxes pero a situación repítese.

Recensións:
-Paula Fernández, “Mensaxe clara”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 390,
“Libros”, 3 novembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 352, “Letras galegas”,
12 novembro 2011, p. 7.
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Fálase de O Señor Don Nicanor (Faktoría K, 2011), de Ana Fernández-Abascal e con
ilustracións de Flavio Morais. Explícase que se trata duna obra entre o western e o
espectáculo circense que aconsella aos primeiros lectores cambiar a televisión polos
libros. Indícase que, malia ser unha mensaxe recorrente, Fernández-Abascal trátaa
dunha forma “directa”.
Referencias varias:
- Marta García Márquez, “Cuatro plumas y un puñado de historias fantásticas se dan
cita en Méndez Núñez”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 6 agosto 2011, p.09.
Fálase da presentación na Feira do Libro da Coruña da obra O señor Nicanor, de Ana
Fernández. Infórmase doutros actos como é o caso da firma de libros por parte de
autores como Mario Regueira, autor de Lois Pereiro. Unha persecución.
- R. L., “Los niños aprenden a disfrutar del placer de la lectura de la mano del ‘Señor
don Nicanor”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 7 agosto 2011, p. 09.
Fálase da Feira do Libro da Coruña e dos actos que a integran, entre os que se atopa a
presentación da obra O señor Nicanor, de Ana Fernández. Coméntase tamén a firma de
exemplares de Lois Pereiro. Unha persecución, de Manuel Regueira.
- A. Bordón e E. Ocampo, “Pequeños grandes libros para un verano de sueños”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, “Faro Verano”, 14 agosto 2011, pp. 42-43.
Recoméndanse dez libros infantís como lectura de verán entre os que se atopa este que
agora nos ocupa.
- Ana Fernández-Abascal, “O señor don Nicanor”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”,
24 setembro 2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra O señor don Nicanor, escrita por Ana
Fernández-Abascal e ilustrada por Flavio Morais.
Fernández Paz, Agustín, Corazón de pedra, ilust. Federico Delicado, Madrid: Oxford
University Press, col. A árbore da lectura, serie infantil, [+ 8 anos], xuño 2011, 85 pp.
(ISBN: 978-84-673-5800-1).
Novela de Agustín Fernández Paz (Vilalba, 1947) que se abre cun paratexto en forma de
dedicatoria: “A Aldara e a Mariña, amigas sempre alegres”. Ao longo de oito capítulos,
nárrase a historia de Brenda, unha rapaza espelida e moi imaxinativa, á que lle apaixona
escribir e ler sobre os dragóns. Coa chegada do verán, vai cos seus pais pasar uns días
de vacacións a unha casa de turismo rural situada lonxe da costa e bordeada dunha
paisaxe fascinante. Alí, escoita da boca da pousadeira, Violeta, a lenda de “A Cova da
Serpe”, que fala da misteriosa desaparición dun dragón que tiña atemorizados os
habitantes da vila, así como vai coa súa nai até unha fraga próxima, na que a sorprende
unha gran pedra en forma de dragón. Esta descuberta fai que seu pai lle relate unha nova
historia, O castelo das mil estatuas, na que todo aquel que se atrevese a coller o froito
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dunha árbore máxica quedaría petrificado. A partir destas historias e un soño no que voa
sobre un dragón, Brenda cre que aquela gran pedra é o corpo inerte do dragón da lenda
contada por Violeta, a quen tentará darlle vida a través do latido do seu corazón. Todos
estes sucesos son seguidos de cerca por un escritor, que se hospeda na casa de turismo
rural e quen tamén parece representar o propio Agustín Fernández Paz (1947), como
recollen as ilustracións de Federico Delicado (Badaxoz, 1956).
Referencias varias:
- D. Salgado, “Fernández Paz premio SM Iberoamericano de literatura”, El País,
“Galicia”, 13 setembro 2011, p. 1 e 6.
Infórmase da próxima saída do prelo de Corazón de pedra e Fantasmas de luz.
Fernández Paz, Agustín, Fantasmas de luz, ilust. Miguelanxo Prado, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, [mocidade], novembro 2011, 185 pp. (ISBN: 978-84-9914-168-8).
Novela de Agustín Fernández Paz (Vilalba, Lugo, 1947) que se abre con dous
paratextos, un en forma de dedicatorias (“A Mariña e a Inma, polos días felices”, “A
Martin Pawley, por tanto cine”) e outro en forma de citas d’O crepúsculo dos deuses
(1950), de Billy Wilder; Amarcord (1973), de Federico Fellini e Despois da medianoite
(2004), de Davide Ferrario. O autor faise eco das nefastas consecuencias do capitalismo
dende a caída do muro de Berlín, a través da exclusión social á que se ve condenado
Damián, o operador de cabina de proxeccións da sala Soñadores. Mantivera a súa
fascinación polo cinema durante os seus trinta e cinco anos de traballo, até que a
soberbia especulativa do propietario da sala provocou o seu peche para vender os
terreos nos que estaba situado e levantar vivendas. Ao converterse nun parado e non
realizar actividade ningunha, el e a súa muller, xa prexubilada, comezan a experimentar
unha progresiva invisibilidade física. A falta de corporeidade fai que este matrimonio se
reencontre e recupere costumes perdidos; ademais, a súa angustia inicial amortecerse
cando entran en contacto cunha rede social denominada Rosa Parks, que agrupa a
persoas invisíbeis que loitan por un mundo mellor e máis xusto, que non condene a
ninguén por vivir na invisibilidade. Esta historia de tinturas fantásticas, na que conflúen
a intriga e unha delicada melancolía, apóiase en fragmentos textuais de cincuenta e dúas
películas, que aparecen recompiladas nas últimas páxinas do volume. Complétase
servíndose da linguaxe cinematográfica, cunhas “Tomas extras”, seis relatos que
amplifican algúns dos elementos da narración central: “A cabina dos soños de Damián”,
“Fascinación por Julianne Moore”, “Un empresario exemplar”, “Unha foto para os días
de tristeza”, “Fronte á porta de Brandebrugo, Ismael contempla o ceo de Berlín” e “A
floraría de Marga”. Péchase o volume co seguinte colofón: “Este libro rematouse de
imprimir en novembro de 2011, 125 anos despois de que a Fedración Americana do
Traballo reivindicase en Chicago a xornada laboral de oito horas, coa consigna “oito
horas para o traballo, oito horas para o sono, oito horas para a casa”. Tres anos despois,
esa demanda sería asumida pola Segunda Internacional na súa constitución en París en
1889”. Esta proposta narrativa, que tamén intertextualiza constantemente con outras
obras do escritor vilalbés e supón unha homenaxe á sétima arte, está ilustrada por
Miguelanxo Prado (A Coruña, 1958).
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Recensións:
- Olalla Sánchez, “O drama da invisibilidade”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º446,
“Juvenil 14-17 años”, 24 decembro 2011, p. 5.

Indícase que se trata dun libro de fronteira que retrata con
suspense e “delicada melancolía” o drama da exclusión e da
invisibilidade social. Coméntase que o protagonista irá facéndose
transparente a través de recursos da novela fantástica.
Referencias varias:
- D. Salgado, “Fernández Paz premio SM Iberoamericano de literatura”, El País,
“Galicia”, 13 setembro 2011, p. 1-6.
Infórmase da próxima saída do prelo de Fantasmas de luz e Corazón de pedra.
- Amaia Mauleón, “Un otoño con muy buena letra”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 9
outubro 2011, p. 42.
Coméntase o lanzamento de novelas premiadas e obras esperadas polas editoriais
Xerais, Galaxia e Alvarellos editora durante o outono e até finais de ano de 2011, entre
as que se encontra a que agora nos ocupa.
- Ana Baena, “Aínda que se me coñeza como escritor, a miña principal vocación é a
docencia”, Atlántico Diario, “Entrevista”, 14 decembro 2011, p.11.

Dá conta da entrevista feita a Agustín Fernández Paz con motivo
da concesión do Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil
y Juvenil, da Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Menciónase a publicación desta obra, da que se salienta que
reflicte a súa paixón polo cine.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 396,
“Libros”, 15 decembro 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o argumento e que, empregando recursos da novela fantástica, fala da
exclusión á que se ve sometida unha parte da sociedade. Tamén se seleccionan Do A ao
Z. O Camiño de Santiago (2010), de Ana María Fernández e Xoán Babarro; Cita en
Fisterra (2011), de Luís Rei Núñez e Pressing Catch (2010), de Paula Carballeira.
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- Rocío Cortés Galdo, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y
tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”, “Ocio”, 19 decembro 2011,
p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a presentación na Libraría
Couceiro de Santiago de Compostela da obra Fantasmas de luz,
de Agustín Fernández Paz.
- Camilo Franco, “Os parados son a materia escura”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 20
decembro 2011, p. 42.

Reprodúcese unha entrevista a Agustín Fernández Paz con motivo
da saída do prelo de Fantasmas de luz. Nela coméntase a temática
da obra e a importancia do cine na súa escrita.
- Daniel Salgado, “Fernández Paz: ‘La necesidad de historias está
inscrita en el ADN de la humanidad”, El País, “Galicia”, 20
decembro 2011, p. 6.
Dáse conta da presentación en Santiago de Compostela desta
obra, da que se salienta que se trata dunha novela cinéfila sobre os
desastres do capitalismo.
- Mar Mato, “He vivido como una desgracia el traslado de los cines a los centros
comerciales”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 20 decembro 2011, p. 48.

Entrevista a Agustín Fernández Paz con motivo da presentación
en Santiago de Compostela de Fantasmas de luz. Nela fálase da
temática da obra e da importancia do cine na súa obra e na vida
das persoas en xeral.
- Samuel Lourido, “Fantasmas de luz’ denuncia a crise e homenaxea ao cine”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 20 decembro 2011, p.41.

Infórmase da presentación en Santiago de Compostela desta obra
e indícase que mestura elementos cinematográficos coa crítica á
exclusión social moitvada polo paro.
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- Cecilia Frías, “Pequeñas propuestas”, El Mundo, “El Cultural”,
“Infantil y Juvenil”, “Recomendados”, 22-29 decembro 2011, pp.
IV-VII.
Recoméndase a lectura desta obra e dáse conta de maneira sucinta
do argumento.
Fernández Serrano, Jacobo, Mil cousas poden pasar. Libro II, ilust. do autor, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col. Merlín, n.º 214, de 9 anos en diante, outubro 2011, 256
pp. (ISBN: 978-84-9914-206-7).
Novela de Jacobo Fernández Serrano (Vigo, 1971) que continúa a primeira parte
galardoada co Premio Merlín 2009. Arrinca cunha dedicatoria dirixida tanto á avoa do
autor como ao lectorado agardado, a quen anima a persevar nas súas inquedanzas
artísticas. Con respecto á linguaxe empregada, destaca por unha banda a introdución do
soliloquio e por outra dos diálogos sen intervención do narrador. Obsérvase unha
influencia importante da literatura de transmisión oral e aparecen tamén mencións aos
“libros de lendas” (p. 149). A acción desenvólvese de maneira case simultánea en
escenarios terrestres, ampliados con novos territorios: dende a Praia Lourida, punto de
inicio do retorno a Nil dos protagonistas (Pouco e Lina), até a Chaira Pedregosa, o
Deserto Anubrado e o Pantano Onde Non Amañece. Aquí chegara Hedión, o pérfido
enterrador desterrado polas súas malas accións. Don Torsón, o director da banda
municipal da que formaron parte Pouco e Hedión como tubas, foi alí para pedirlle que
volvese. O seu fillo e continuador do seu oficio no cemiterio, Propicio, converteuse no
novo alcalde e responsable de resolver os conflitos que o intercambio de oficios entre
veciños provocara. O punto álxido da novela prodúcese cando Chals, o emisario da
nova do regreso de Pouco e Lina, atopa no camiño a Hedión, un golpe de mala sorte que
o narrador omnisciente anuncia para evitar a angustia ao lectorado agardado máis
impresionábel. Na última parte, “O día de Nainil”, prodúcese o desenlace, completado
cun apéndice no que se narra que foi daqueles personaxes máis salientábeis da extensa
galería integrada por ambos os dous libros. Como remate, nun paratexto final recóllense
algunhas posíbeis secuelas, caso da “Historia de Senyi, a Tragacidades (novelón de
terror)”. As ilustracións son obra do autor do texto, Jacobo Fernández Serrano, quen
presenta na cuberta os protagonistas do relato enmarcados en cadros. No interior, as
imaxes reflicten a parte máis imaxinativa da narración con imaxes fantásticas e a parte
real cunhas imaxes que revelan o mundo cotián dos protagonistas caracterizándoos e
situándonos no seu contorno. Ao pertencer o texto e máis as ilustracións ao mesmo
autor a interacción de ambos está moi conseguida, xa que ilustra aquelas escenas que
complementan mellor os textos.
G., Xoán, O apalpador e a castaña máxica, ilust. do autor, Cesuras (A Coruña):
Editorial Biblos Clube de Lectores, 2011, [38] pp. (ISBN: 978-84-15086-15-4).
Conto infantil de Xoán González Otero que se abre cun paratexto en forma de
dedicatoria: “A Antón”. A historia relátase en terceira persoa cun narrador omnisciente
que coñece e conta o que lle pasa ao personaxe, o que pensa e os seus desexos. O único
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protagonista é o propio Apalpador. O relato ten lugar no espazo físico do Caurel
primeiro na casa e no entorno próximo a ela (no monte onde ficará durmido) e
finalmente nos fogares dos nenos e nenas. A maior parte da trama transcorre durante un
día (dende que esperta ao amencer) pouco antes do inverno aínda que a parte final ten
lugar durante a “Noite do Apalpador”. Cóntase a historia do Apalpador, personaxe
típico que vive no Caurel e baixa polo Nadal a visitar os nenos e nenas de toda Galicia.
Ademais dos agasallos e xoguetes deixa unhas castañas moi especiais, castañas
máxicas. Unha mañá esperta e dáse conta de que hai máis castañas que o día anterior e
pensa que os apañacastañas as traen en segredo e incluso fan outros traballos na súa
casa. Cando empeza a observalas decátase de que unha das castañas é diferente, pero en
canto se achega a elas e as remexe, a castaña misteriosa cambia de lugar, coma se
estivese xogando con el. Ese mesmo día mentres vai monte arriba recorda que tiña que
atopar unas variñas retortas para facer os cornos da figuriña que estaba a tallar e, de
súpeto, atopa unha raíz perfecta para a súa cachena. Sorpréndelle a casualidade pero non
fai caso e queda durmido despois de xantar. Comeza a soñar que os ourizos baixan dos
castiñeiros e as castañas que gardan van cara ao seu fol en ringleira, coma se desfilasen
en día de festa. Está moi contento e mesmo baila seguíndolles o ritmo. Cando esperta
observa que o fol está mais cheo e pesa moitísimo máis: o seu soño, dalgún xeito,
fixérase realidade de novo. Pasado o tempo, cando comeza a caer o inverno no Caurel,
chega a Noite do Apalpador e coma todos os anos parte cheo de agasallos e castañas.
Ao chegar o primeiro cuarto ve que unha das castañas é aquela tan peculiar e distinta ás
demais, a castaña máxica. Cando entra ao segundo tamén se decata de que está deixando
unha castaña máxica, e así en todos as casas, vilas e cidades. Pola mañá, ao ver os seus
xoguetes, os nenos e nenas sorpréndense porque os cabalos de madeira galopan, os lapis
de cores pintan sós moitos debuxos fermosos e os contos abrense e contan historias sen
fin. O Apalpador marcha xa sen saber que con aquelas castañas máxicas repartirá
ilusión e imaxinación en todos os fogares. As ilustracións son do autor dos textos.
Amosan unha figura simpática. A técnica empregada predominantemente é a acuarela,
con planos transparentes en cores alegres e contrastados, aínda que, ás veces, se
presentan planos de cor traballados con pintura espesa que aporta textura. As imaxes a
dobre páxina presentan interés compositivo xa que xiran con planos delimitados por
liñas curvas ou oblicuas que aportan dinamismo. Nestas formas dispóñense os textos
seguindo as curvas e as inclinacións das liñas. O estilo ten certa conexión con algunhas
composición de Paul Klee.
Referencias varias:
- X. R. Penoucos, “O Apalpador continúa coas súas aventuras no Courel”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 11 decembro 2011, p.50.
Coméntase que Xoán González presentou esta obra na Festa da Pisa da Castaña de
Froxán.

Gallego Abad, Elena, Dragal II. A metamorfose do dragón, ilust. da cuberta Miguel
Abad, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de Xogo, n.º 134, [mocidade], abril
2011, 360 pp. (ISBN: 978-84-9914-221-0).
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Segunda entrega da serie que Elena Gallego Abad (Teruel, 1969) inicioucon Dragal I. A
herdanza do dragón (2010). Nesta novela os protagonistas son Mónica e Dragal, dous
adolescentes que se vén enfrontados a unha experiencia inesquecíbel. Dragal é en
realidade Hadrián, un rapaz en cuxo interior está a producirse unha transformación en
dragón que semella a piques de rematar coa súa vida. A acción comeza coa cita entre
eles dous na Poza da Moura, un lugar no que Hadrián permanece agochado durante a
súa transformación. Supostamente Mónica debe acudir alí para levarlle alimento pero
resúltalle imposíbel. Sabe que algo malo lle pasa e as súas sospeitas convértense en
realidade cando Hadrián é descuberto case morto e levado ao hospital por un policía que
en realidade resulta ser un cabaleiro da Orde do Dragal, unha orde que ten por
encomenda loitar contra Dragal e destruílo. Coa axuda de Don Xurxo, o párroco da
igrexa, Mónica conseguirá axudar a Hadrián e impedir a súa transformación nun ser que
podería aniquilar o mundo enteiro. Grazas a unha serie de obxectos que atopan no cofre
entregado a Don Xurxo polo párroco anterior, cabaleiro tamén desta Orde, igual que
Don Xurxo, conseguirán impedilo. O narrador omnisciente refire as aventuras que lle
acontecen aos personaxes nunha linguaxe fluída e de léxico culto ao longo de corenta e
un capítulos. A obra está ilustrada por Miguel Abad. Na cuberta atopamos unha
metamorfose de home a dragón. Trátase da única ilustración a cor, realizada con moito
detalle. Conta ao comezo con seis ilustracións dixitais en branco e negro que
representan localizacións ou momentos clave da historia. O resto da obra non presenta
máis ilustracións.
Recensións:
- Paula Fernández, “Potencia argumental”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 377,
“Libros”, 16 xuño 2011, p. VII.
Presenta a segunda entrega da trixoloxía Dragal II. A metamorfose do dragón, de Elena
Gallego Abad e sitúaa como continuación das aventuras do personaxe, o adolescente
Hadrián tras descubrir o seu destino: converterse no último dragón galego. Resume o
argumento desta parte da obra e salienta a potencialidade argumental da historia, o seu
ritmo áxil e a presenza de valores como a amizade, o amor e o compañeirismo.
Referencias varias:
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 168, “Leer y oir”, abril 2011, pp. 4-7.
Sección fixa na que se anuncian novidades editoriais; entre elas, a segunda entrega da
triloxía de Dragal, de Elena Gallego; e Deus xogando aos dados, de Fernando Méndez,
Premio Vicente Risco de Creación Literaria 2010 das que se dá conta do seu argumento.
-Héctor J. Pena, “A fantástica historia da J.K. Rowling galega”, Xornal de Galicia,
“Contexto”, nº 124, “Cultura”, 24 abril 2011, pp. 14-15.
Compárase a saga “Dragal”, de Elena Gallego coa de Harry Potter, salientando a súa
ambientación galega, os retos aos que se enfronta á escritora e os temas que aborda.
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- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 370,
“Libros”, 28 abril 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 330, “Letras en galego”, 30
abril 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o argumento. Tamén se seleccionan Os fillos do vento. Contos tradicionais
xitanos (2011), unha selección a cargo de Onofre Sabaté; A palabra exacta. Biografía
de Lois Pereiro (2011), de Antón Lopo e Xente que soña desperta. Recolla de achegas
á lingua e literatura galegas de Asturias (2010), de Xosé Henrique Costas.
- C. Martínez, “Fecimo acoge la presentación del libro ‘A Metamorfose do Dragón”,
Diario de Pontevedra, “O Morrazo. Bueu. Cangas”, 6 maio 2011, p. 23.
Nota sobre a presentación da obra na sede da Federación de Comerciantes e Industriais
do Morrazo.
- Xosé Carlos Caneiro, “Arrebato e aventura”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 413,
“Club dandi”, 7 maio 2011, p. 15.
Entre outras obras, alude á segunda entrega da serie “Dragal” e sinala que se trata dunha
obra de poderes, imaxinación e acción e que Elena Gallego ocupará un lugar de seu na
literatura xuvenil galega.
- Camilo Franco, “Aos rapaces, como aos adultos, segue gustándolles a fantasía”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 10 maio 2011, p. 40.
Breve entrevista con Elena Gallego na que expón a concepción da súa saga fantástica,
inserida na tradición galega, e o plan de publicación da triloxía.
- Lucía D. Bóveda, “En Galicia podemos hacer nuestras propias fantasías sin irnos
fuera”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 5 xullo 2011, p. 41.
Entrevístase a Elena Gallego con motivo da publicación deste volume da triloxía
Dragal sobre o último dragón galego. Explícase que, malia centrarse en Galicia, a
presenza de valores globais permite que a obra sexa acollida noutras linguas e países.
Compárase con Harry Potter, de J.K. Rowling, e apúntase que, se ben coinciden no eido
da fantasía, os “mundos son diferentes” xa que Dragal se desenvolve no mundo real.
Gómez Xurxo, Silvestre, Ti non xogas!, ilust. Anxo Fariña, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Merlín, serie verde, n.º 209, de 9 anos en diante, marzo 2011, 98 pp.
(ISBN: 978-84-9914-205-0).
Relato curto de Silvestre Gómez Xurxo (Beba, Mazaricos, 1951). Iníciase cun paratexto
no que dedica a obra “Para as nenas e os nenos da escola pública da Porteliña, en Pazos
de Rei, porque cada día dan leccións de convivencia”. O relato divídese en sete
capítulos, introducidos cada un deles por un título escrito en maiúsculas que presenta o
tema de cada un deles. A través dun narrador omnisciente en terceira persoa cóntase a
relación entre dous compañeiros de aula e una pantasma conciliadora. Os principais
temas do libro son a amizade e o compañeirismo, tratados dende unha perspectiva
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fantástico-realista. O relato trata de Suso, un cativo de nove anos que está amolado e
aburrido porque un compañeiro seu, Róber, lle impediu xogar ao fútbol no patio.
Durante o recreo viu un pano chamado Phanti que posteriormente se lle aparece na súa
casa e se fixeron amigos. Este pano, que resultou ser unha pequena pantasma, coñece
todo sobre Suso e convértese na súa confidente. Todas as cavilacións compartidas coa
pantasma levárono a reconciliarse con Róber que estivo varios días castigado no
ostracismo por tirar o envoltorio da merenda e culpar a unha compañeira. Finalmente
arranxaron as diferenzas e xogaron xuntos no patio. As ilustracións están realizadas por
Anxo Fariña (Vigo, 1977). Na cuberta emprega un vermello moi saturado cun neno que
observa triste ao lectorado e un elemento que se repetirá en todas as follas do libro, un
pano anoado a una póla. Na contracuberta, en cor laranxa, ofrece unha introducción á
historia. Ao longo da historia as ilustracións que acompañan o texto amósannos o
protagonista, Suso, en diferentes situacións. Son a cor, realizadas en liña dixital e
coloreadas a modo de acuarela con cores moi saturadas.
Recensións:
- María Navarro, “Relacións entre iguais”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 371,
“Libros”, 5 maio 2011, p. VII.
Apunta que Ti non xogas!, de Xurxo Silvestre Gómez afonda no tema da educación e
das relación entre iguais botando man da fantasía para resolver conflitos. Identifica a
presenza de valores como o respecto, a paciencia e a sensatez e fai alusión ás
características ilustracións de Anxo Fariña na súa calidade de acompañamento da
narración.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 371,
“Libros”, 5 maio 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o argumento. Tamén se seleccionan Lois Pereiro. Antoloxía poética (2011), a
cargo de Daniel Salgado e A princesa Sabela (2011), de Cornelia Funke.
Gonda, Araceli, Area fai seis, ilust. María Noel Toledo, Vigo: Editorial Galaxia, col.
Árbore álbum, [lectorado autónomo], 2011, [28] pp. (ISBN: 978-84-9865-356-4).
Álbum infantil de Araceli Gonda (Morgadáns, 1976) que presenta un paratexto en
forma de nota (“Este libro quere contribuír a fomentar un consumo responsable na liña
dos valores e da filosofía demonstrada no día a día polos monitores e monitoras do
Instituto Galego de Consumo. Area fai seis naceu, en boa medida, inspirada por ese
traballo e para fomentar a idea dun mundo no que se saiba que o realmente importante
non se pode mercar con diñeiro”). Ten como protagonista unha rapaza chamada Area
que vai cumprir seis anos. Ela quere festexalo como o resto dos seus amigos, con moitos
agasallos e no centro comercial, pero os seus pais pídenlles aos convidados que non lle
merquen nada porque a nena xa ten de todo. Aínda que isto lle provoca un gran enfado,
ao final descobre que o máis importante é que a xente que a quere se reuniu para
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celebralo ao seu carón. Esta obra está ilustrado por María Noel Toledo. A cuberta xa
presenta a festa de aniversario da protagonista. As gardas amosan o cuarto da nena. A
técnica empregada é a fotografía; as escenas están concebidas con maquetas onde os
protagonistas modelados en plastilina representan diferentes situacións. As imaxes son
moi coloristas e alegres. As composicións son de dobre páxina e seguen ao texto
completándoo.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 390,
“Libros”, 3 novembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 352, “Letras galegas”,
12 novembro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o argumento. Tamén se seleccionan Extramunde (2011), de Xavier Queipo;
Nómades (2011), de Xosé Tomás e O espírito do cabaleiro (2011), de Cornelia Funke.
Lourenzo González, Manuel, Mundo Arb, Premio O Barco de Vapor 2011, Vigo: SMXerme Edicións, col. O barco de vapor, serie vermella, nº 41, a partir dos 10 anos, 2011,
208 pp. (ISBN: 978-84-9854-274-5).
Esta novela de viaxe e aventura de Manuel Lourenzo González (Vilaboa, 1955), coa que
acadou o Premio O Barco de Vapor en 2011, constrúe, botando man da fantasía, unha
alegoría sobre a necesidade de defender a naturaleza da destrución dos humanos,
ademais de abordar a amizade e a unión de esforzos para sortear perigos e superar
dificultades e constituír unha homenaxe ao coñecemento empírico e ao
desenvolvemento do saber. Estruturada en vinte capítulos titulados máis un epílogo
conclusivo, a voz dun narrador en terceira persoa e os diálogos mergúllannos na
descrición de Arb, unha enorme árbore que reúne no seu interior un mundo con
diferentes comunidades dispersas entre as súas pólas, cada unha con características de
seu e diferentes graos de desenvolvemento. O relato arrinca describindo unha destas
sociedades, a da vila de Uñagará, onte ten lugar unha xuntanza para coñecer as
novidades dun distribuidor de enxeños mecánicos. Deste xeito, o capítulo introdutorio
dá conta da concepción do mundo dos arborenses, receosos perante o progreso,
conformistas, nada afeccionados ás viaxes e entregados aos continuos debates arredor
da posible existencia de Terra Baixo Arb e dos seus habitantes, os Xigantes. A seguir,
ofrécese a descrición pormenorizada da xeografía, as características, organización
administrativa e costumes de Arb, que centra o capítulo 2, “Unhas nocións de
arborografía”. Tras deste deseño, os dezaoito capítulos restantes desenvolven a
aventura, que se inicia cando tres adolescentes de distintas rexións, Clar, Aroi e Ilda,
rompen con esas normas e comezan unha viaxe científica na procura do mítico
territorio. No seu percorrido van coñecendo diferentes bisbarras de Arb, algunhas nunca
antes exploradas, e enfrontaranse a dificultades que poñen a proba o seu enxeño para
sobrevivir e a súa capacidade de dedución. Finalmente, tras máis dun ano de camiño,
chegan a coñecer os Xigantes e deben fuxir deles para evitar ser atrapados e estudados
coa axuda das golulas máxicas de Aroi, que en realidade é o príncipe herdeiro dos
Xumaín.
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Recensións:
- María Navarro, “Desde as pólas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 394, “Libros”,
1 decembro 2011, p.7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 355, 3 decembro 2011, p. 7.
Dá conta do Premio de Literatura Infantil “O Barco de Vapor” outorgado a Manuel
Lourenzo González por esta obra e realízase un breve repaso pola súa traxectoria
literaria. Saliéntase que esta nova achega reivindica a protección do mundo natural
como un dos bens máis prezados para o ser humano e coméntase que se trata dunha
aventura apaixoante que cumprirá as expectativas do lectorado máis esixente.
Medrano, Carlos L., Sherezade. Novos relatos de pensamento creativo, Santiago de
Compostela: TresCtres Editores, col. Polipatín Xuvenil, [a partir de 10 anos], 2011, 123
pp. (ISBN: 978-84-92727-22-3).
Conxunto de enigmas formulados como adiviñas ou xogos de pensamento, que van
aumentando progresivamente en dificultade, ambientados na obra oriental As mil e unha
noites de xeito que son eses enigmas (e non os contos) os que manterán viva a
Sherezade. Esta idea tomouna Medrano da obra O enigma de Sherezade (1998), de
Smullyan, co obxectivo de renderlle homenaxe, así como de manter viva a tradición das
adiviñas, enredos, xogos de pensamento etc… que se foron sucedendo ao longo do
tempo e en todo o planeta. Acolle cincuenta enigmas dunha tendencia fantásticorealista, con mestura de temas, presentados por una narrador en terceira persoa que dá
conta de problemas relacionados coa matemática, con xogos lingüísticos... mediante
contextos diferentes que apelan á imaxinación e á creatividade. Remátase cunha
pregunta directa ao lectorado coa fin de motivalo a resolver o enredo. Paralelo á adiviña,
transmítense outros coñecementos de tipo histórico, social, cultural, matemático … Ao
final, inclúese unha relación con todas as solucións aos enigmas propostos e
acompañadas (nalgúns casos) por imaxes explicativas, pero todo invertido, é dicir,
necesítase dispor dun espello para poder ler/visualizar a información. A ilustradora
Elena Menjón Román apoia o texto con imaxes de trazado simple, en branco e negro,
que completan o sentido do texto e convértense en imprescindíbeis para a solución de
determinados enigmas ou comprender , ás veces, a súa presentación. Polo xeral,
escasean. Procúrase a atención do lectorado mediante fórmulas iniciais como : “acepta
o reto! Non tes nada que perder!”.... e emprega o contexto oriental para dar un formato
concreto e estruturado, á par que coñecido polo lectorado, grazas aos personaxes que
emprega. Inclúense diferentes paratextos como unha dedicatoria (“A Luísa e a Belete”),
citas e un limiar onde dá conta da orixe do volume. Finalmente, sinalar que a obra
aparece dividida en cinco partes intituladas: “enigmas fáciles”, “enigmas medios”,
“enigmas moi difíciles”, “enigmas diabólicos” e “solucións”.
Oli, Artur, ilust. Marc Taeger, Pontevedra: Factoría K de Libros, [prelectorado], xullo
2011, [26] pp. (ISBN: 978-84-15250-11-1).
Álbum infantil da autoría de “Oli”, pseudónimo literario de Xosé Manuel González
(Cangas, 1960), que trata da fraxilidade dos recén nacidos. Narra a historia de Artur,
que é un pito que está incómodo dentro do ovo porque cada vez é máis grande e ten
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máis ganas de saír, pero cada vez que se intenta mover sente dor. Tenta saír de todas as
formas posíbeis até que un día se dá conta de que o pico era máis forte que a casca.
Rómpea, pero queda abraiado do grande que é todo e do frío que vai fóra. Fálalle ás
cousas, pero non lle contestan e séntese moi só. De súpeto algo o cobre e non pode
escapar, pero sente calor: é a primeira vez que dorme entre as plumas da súa nai. Esta
obra está creada cunha estética próxima aos debuxos infantís. As páxinas son de cartón
duro e a cuberta presenta xa ao protagonista dentro do seu ovo. Marc Taeger (Berna,
Suíza, 1963) deseña composicións sinxelas, centradas no pito Artur e sen profundidade;
o esquematismo das formas non lle resta expresividade ao protagonista. A disposición
das ilustracións repite o mesmo esquema sempre: as páxinas impares teñen os debuxos
sobre un fondo branco, e as pares os textos en letras grandes e contrastadas co fondo,
branco tamén. Segue no trazo groso e negro, aos garabatos dos nenos e as cores
empregadas son saturadas, alegres e moi contrastadas. O relato pode lerse seguindo só
os debuxos.

Recensións:
-Paula Fernández, “Doce sinxeleza”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 387,
“Libros”, 13 outubro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 354, “Letras galegas”, 22
outubro 2011, p. 7.

Preséntase Artur (Faktoría K, 2011), do escritor Oli e con
ilustracións de Mark Taeger. Indícase que narra o nacemento dun
pitiño. Apúntase que, malia estar protagonizado por un animal,
resulta moi sinxelo identificar o relato co nacemento dun neno, o
parto e a vinculación afectiva coa nai.
Referencias varias:
- Marta García Márquez, “Comeza a 40 edición da Feira do Libro con beas expectativas
de vendas e de público”, Diario de Ferrol, “Provincia”, p. 16/ El Ideal Gallego, “A
Coruña”, p. 15, 2 agosto 2011.
Fálase da Feira do Libro da Coruña e indícase que cumpre corenta edicións. Infórmase
dos títulos dalgunhas obras que o público pode atopar, como por exemplo esta que
agora nos ocupa.
- A. Bordón e E. Ocampo, “Pequeños grandes libros para un verano de sueños”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, “Faro Verano”, 14 agosto 2011, pp. 42-43.
Recoméndanse dez libros infantís como lectura de verán entre os que se atopa este que
agora nos ocupa.
- L. J., “Atentos e calados coma pitiños!”, Diario de Pontevedra, “Mini Diario”, n.º
301, “Reportaxe”, 16 outubro 2011, p. 7.
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Fálase da presentación da obra dirixida ao público infantil Artur,
escrito por Xosé Manuel González, máis coñecido como Oli.
Palimoco Teatro (coord.), Queres que cho conte, ilust. Sabela M. Eiriz, Mar Eiriz,
nenos e nenas da Escola de Educación Infantil de Sarria, Lugo: Servizo de Publicacións.
Deputación de Lugo, [lectorado autónomo], 2011, 79 pp. Contén CD (ISBN: 978-8481924-56-5) u
Tras un prólogo institucional e a dedicatoria “Para ti, Suso” recréanse nove contos da
transmisión oral a partir de versións recompiladas na provincia de Lugo como apunta
Antonio Reigosa, encargado da documentación e anotación. Son eles: “O rato de aldea
visita ao da vila”, “A pulga e o piollo queren casar”, “O máis forte”, “Os animais
músicos”, “Remoldiño”, “O lobo e a ovella comellona”, “O roubo da comida finxindo ir
de padriño”, “O anano desafía o xigante”, “As tres leccións do raposo” e “A ovella de
Caselo”, este último acompañado cunha interpretación ilustrada a cargo dun grupo de
alumnos da Escola de Educación Infantil de Sarria. Péchase o volume cunha
Bibliografía e un Índice.
Tamén está descrito no apartado VIII.1. Literatura de Transmisión Oral deste Informe.
Pereledi, Mortos de ningures, ilust. Andrés Meixide, deseño da cuberta David de
Ramón, A Coruña: Everest Galicia, col. Punto de Encontro, [lectorado mozo], 2011,
128 pp. (ISBN: 978-84-403-1178-8).
Novela negra de Pereledi (Pere Tobaruela (Barcelona, 1966) e Ledicia Costas (Vigo,
1979)) que ten como punto de partida un crime que a inspectora Nola debe resolver. Ao
longo de dezaseis capítulos breves, relátanse, por medio dun narrador omnisciente en
terceira persoa, as peripecias da protagonista, quen, xunto coa súa mascota, o gato Lolo,
tenta resolver todas as dúbidas xurdidas ao redor dunha serie de mortes un tanto
sospeitosas. Todos os cadáveres aparecidos eran ningurenses e varios deles tiñan o
sangue verde. Ao longo da trama, a inspectora ten que mediar entre a súa carreira
profesional e a súa vida persoal, pois ten dous xemelgos aos que case non ve por mor da
cantidade de horas que lle dedica ao seu traballo. Mais Nola sabe que os rapaces están
en boas mans; xa que súa irmá, Susana, coida deles. A axuda de Lolo e a preocupación
da protagonista fan que se destape a verdade das mortes: os ningurenses morreron
envelenados polo forense, quen introducía unha sustancia tóxica na comida que estes
xantaban no comedor social. O médico trucaba as autopsias para que o comisario xefe
non sospeitase e dese por pechado o caso. Ao final, grazas á astucia de Lolo, Nola
resolve a investigación e pode gozar dunhas merecidas vacacións xunto á súa familia.
Este libro de tapa branda está ilustrado por Andrés Mexide (Vigo, 1970). Na cuberta
obsérvanse dous personaxes cun gato no que podería ser o inicio dun caso de
investigación, o que, dalgún xeito, incita ao lectorado a abrir o libro. As cores que
predominan son o azul escuro e o negro das sombras. O estilo é figurativo, aínda que
con certo toque deformado. A contracuberta ofrece texto en fondo branco. En canto ao
interior, as ilustracións non seguen unha liña uniforme, senón que depende da escena.
En ocasións a imaxe está incrustada no texto, outras a dobre páxina, outras en páxina
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completa e a media páxina. As ilustracións son a cor, delimitadas a liña e coloreadas a
ordenador.

Recensións:
-María Navarro, “Entretida e amable”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 390,
“Libros”, 3 novembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 352, “Letras galegas”,
12 novembro 2011, p. 7.
Fálase de Mortos de Ningures (Everest, 2011), unha novela de Pereledi, o pseudónimo
de Pepe Tobaruela e Ledicia Costas. Ofrécese o argumento e indícase que se trata dunha
historia de investigacións policíacas mesturada con acontecementos da vida cotiá e na
que non falta a loita contra os prexuízos e a discriminación. Apúntase que lembra as
series de televisión americanas. Indícase que as ilustracións son de Andrés Meixide.
Referencias varias:
- Rosa Rodríguez, “Ás editoriais galegas cústalles defender os seus dereitos”, Galicia
Hoxe, “Lecer”, n.º 870, 26 xuño 2011, p. 2.
Reprodúcense as verbas de Irene Penas, directora de Publicacións de Everest Galicia,
nas que reflexiona sobre o seu traballo e anuncia os próximos proxectos da editorial
(Mortos de ningures, de Pepe Tobaruela e Ledicia Costas; O botín da miseria, de Lino
Braxe e Mans, de Xabier P. Docampo e Daniel Puente Bello) e pronúnciase sobre os
retos do libro e da lingua galega.
Pereledi, Desaparizión, deseño da cuberta Francisco A. Morais, ilust. Andrés Meixide,
A Coruña: Everest Galicia, col. Ler é vivir, a partir 10 anos, 2011, 115 pp. (ISBN: 97884-403-1179-5).
Novela de Peredeli (Pere Tobaruela (Barcelona, 1966) e Ledicia Costas (Vigo, 1979)).
Trátase dunha narración xuvenil, contada en terceira persoa e dividida en dezanove
capítulos que relata a misteriosa desaparición da letra “q” na cidade de Abecedaria. O
problema vai en aumento, pois ao pouco tempo tamén desaparece o “c”. O detective
Peirot é o encargado de resolver este asunto. Mentras non se soluciona, as letra “k” e
“z” fan de substitutas. Peirot acude ao CALA (Centro de Almas de Letras de
Abecedaria) nunha das súas investigacións. É un lugar siniestro cun gran acuario cheo
de cables lilas que gardan as almas das letras. Se un o mira moito pódelle producir
cegueira, como lle pasou á actual directora e mais ao exdirector, o profesor Ninguén, o
cal parece estar tamén desaparecido. Interroga a directora, pero non marcha moi
contento. Despois diríxese á casa do profesor, onde encontra un papel cun poema que lle
dá pistas. Ninguén fora despedido polo presidente do CALA porque non estaba en
contra dun ambicioso plan que quería levar a cabo e iste ao saber que Peirot estivo no
centro e que se dirixía á casa do profesor decide enviar tres homes para que acaben con
el se fai falta, pero consegue librarse. Peirot ten un confidente, Birollo, que anda polas
rúas de vagabundo para poder obter información. O detective cre que o profesor está no
antigo colexio queimado e pídelle a Birollo que o acompañe. O presidente do CALA
volve descubrir cara a onde se dirixe Peirot porque o axudante é cómplice do comisario
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e da actual directora e volve mandar os seus homes, pero non os atopan. O profesor non
está no colexio, senón na antiga libraría do seu pai coas dúas letras e explícalle a Peirot
que o presidente quere clonalas para dominalas, controlando así a información e o
pensamento do resto. O problema é que o comisario está metido no miolo e, para que o
presidente e a directora non escapen, Peirot pídelle a un compañeiro que o avise media
hora antes de comunicarlle o asunto ao comisario para que Birollo e uns compañeiros se
dirixan ao CALA co fin de entretelos e facer tempo até que chegue a policía. Do
comisario nunca máis se volve ter noticia. As ilustracións figurativas son de Andrés
Meixide (Vigo, 1970). Na cuberta aparece un detective ollando a través dunha lupa
debaixo dunha maraña de nós dunha mangueira. As formas están configuradas dun xeito
imaxinativo, os protagonistas son diferente aves que adoptan os roles que hai nun
xornal. No texto nada se di da personalidade avícola dos protagonistas. É soamente un
xogo visual. As imaxes están centradas en escenas relevantes para o relato. As
composicións ocupan unha páxina e, cada vez que se introduce un personaxe novo, hai
unha pequena imaxe presentándoo co nome debaixo. As cores son cálidas e o estilo
recorda as figuras de tipo cómic: tintas planas, liña negra de contorno e composicións de
corte cinematográfico.
Pérez Otero, Amalia, Alba, a princesa das sete coroas, ilust. Nieves González Prado,
Vigo: Ir Indo Edicións, col. Contacontos, serie rosa, n.º 47, máis de 5 anos, 2011, 31 pp.
(ISBN: 978-84-7680-671-5).
Conto de Amalia Pérez Otero (Vigo, 1974) que ten como protagonista a Alba, unha
nena á que lle gusta moito xogar a ser princesa e ten unha coroa para cada día da
semana. Un día escóitalle dicir á súa nai que a vai levar ao oftalmólogo e decide
investigar por qué. Mediante anotacións sobre o que fixo cada día da semana, dáse conta
de que se enfada con moita frecuencia e cando o fai, chisca os ollos. Enfádase porque
hai peixe de cear e non lle gusta, porque a empurra un rapaz no parque e non se
desculpa ou porque o venres remata o colexio. Péchase o volume con dúas dedicatorias:
“Para Yared, Alba, Juan e Vita; os meus catro pilares” de Amalia e “Ao meu querido
amigo e mestre Quin Alborés” de Nieves. Está obra, en tapa branda, está ilustrada por
Nieves González Prado (Baiona, 1979). Na cuberta aparece a familia protagonista sobre
un fondo branco. No interior o texto está incrustado nos espazos que permite a
ilustración. Os debuxos están realizados a lapis de cor e as formas contorneadas en cor
negro sobre fondo branco, o que non ofrece ningún tipo de información adicional á que
transmite o texto.
Pinto&Chinto, A maceira que daba calquera cousa menos mazás, ilust. dos autores, A
Coruña: Everest Galicia, col. Rañaceos, a partir de 6 anos, 2011, [34] pp. (ISBN: 97884-403-1162-7).
Neste relato fantástico-realista de Pinto&Chinto, nomes literarios do dúo de humoristas
gráficos David Pintor (A Coruña, 1975) e Carlos López (Boimorto, 1967), dedicado “A
Siro López, árbore do froito da amizade”, nárrase a historia dunha maceira que non
consegue dar mazás polo que o seu dono pensa en desfacerse dela. A maceira tenta
recompensar os seus donos que non recollen boa colleita do horto e vailles agasallando
con distintos elementos útiles para a súa vida cotiá: unha casa nova, mobles para a casa
etc. polo que eles se aledan de tela conservado. Pese a isto, a maceira está triste por non
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poder dar mazás e idea dar un xenio cunha lámpada que lle concede tres desexos, que
ela aproveita para pedir dar mazás. Ademais de ver cumprido o seu soño a maceira
tamén crea a propia historia deste relato. Está ilustrado polos autores do relato. Na
cuberta chama a atención a tipografía que está feita á man. Nela aparece un personaxe
en primeiro plano en cores planos e unha liña sutil que delimita as cores vivas e
brillantes. Na contracuberta aparece texto e na parte inferior un pequeno personaxe
voador. As gardas non aportan ningunha información xa que son de cor verde plano. As
ilustracións do interior do libro son a dobre páxina e teñen un estilo particular a base de
plumilla recargada e coloreada, pero sen bordes definidos. Texto e imaxen
complementanse ao longo da historia.
Recensións:
- Mar Fernández Vázquez, “Reinventarse para medrar”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 25 outubro 2011, p.
50.
Comeza salientando que Pinto&Chinto achegan un relato co que o lectorado reflexiona
“sobre unha tendencia por desgraza moi estendida na sociedade: prexuzgar polas
primeiras impresións e desbotar sen máis”. Explica que o relato vai máis alá desta
reflexión xa que as narrativas textual e icónica engarzan crítica, humor, fantasía, crúa
realidade e a riqueza que presenta a literatura de transmisión oral, e que este xogo
consegue enganchar o lectorado implícito de máis de seis anos e tamén o lectorado
adulto. Repara en que este relato serve para inculcar ao lectorado valores e
coñecementos que precisa para formar a súa identidade propia a través da diversión, a
tenrura e a proximidade á nenez. Destaca as constantes da produción deste dúo de
humoristas gráficos e céntrase en analizar dúas intertextualidades: a peza teatral As
laranxas máis laranxas de todas as laranxas (1973), de Carlos Casares, e as tonalidades
vivas e disposición retorcida das figuras e árbores de Gustav Klimt. Marca as
semellanzas que comparte este relato coa peza casariana e as achegas de Pinto&Chinto
sobre todo respecto ao protagonismo que alcanza a maceira a medida que avanza o
discurso narrativo.
Referencias varias:
- M. Beceiro, “É boa idea expor en hoteis porque pasa moita xente diversa”, La Voz de
Galicia, “Santiago”, 22 maio 2011, p. L9.
Conversa con David Pintor con motivo dunha exposición de traballos seus no Hotel A
Quinta da Auga de Brandía. Anúnciase a saída ao mercado de A maceira que daba
calquera cousa menos mazás, en colaboración con Carlos López, Chinto.
- Olalla Sánchez, “Crer nas nosas posibilidades”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
422, “Infantil 0-7 años”, 9 xullo 2011, p. 2.
Fálase de A maceira que daba calquera cousa menos mazás, de Pinto&Chinto.
Explícase que se trata dunha fábula sobre unha maceira que non pode levar a cabo as
súas funcións.
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Pita, Charo, Maxia!, ilust. Madalena Matoso, Pontevedra: OQO Editora, col. O. Contos
a pedir de boca, de 3 a 7 anos, maio 2011, [36] pp. (ISBN: 978-84-9871-319-0).
Álbum infantil de Charo Pita (1966) de tendencia fantástico-realista que se abre cun
paratexto en forma de dedicatoria (“Para Jaina, polos seus bicos de leite.” CH.P.).
Cóntase, por medio dun narrador en terceira persoa, a historia dun neno chamado Óscar
que vai de visita á casa da súa tía. Esta ten un meniño pequeno, que está no berce. Ten
que facer uns recados e aproveita a presenza de Óscar para pedirlle que quede co neno.
Ao pouco de marchar o bebé comeza a chorar. O protagonista arrólao e cántalle unha
nana para que se tranquilice, pero non serve de nada. Pensa que debe ter fame, vai á
neveira pero está baleira. Mete o bebé no carriño e vai á panadería para darlle un pastel,
pero o dono, que é amigo seu, dille que é moi pequeno para comer iso. Logo acode onda
Dona Henoria para que lle dea unha cenoria e esta faille ver que o neno aínda non ten
dentes para roer. Con todo, o neno segue a chorar cada vez con máis forza. Despois vai
xunto do granxeiro Manolo para que lle dea un ovo, xa que lle escoitara a súa nai que os
ovos fan medrar, pero Manolo dille que o ovo igual o pon amarelo. Vai á peixería pedir
unha sardiña, pero a peixeira faille ver que o neno se pode atragoar. Por último, acode
ao carniceiro por un anaco de xamón, pero este dille que os nenos pequenos non comen
xamón. Óscar sen saber qué facer e volta para a casa co meniño aínda chorando. Méteo
no berce e, nese intre, chega o avó Andrés. Explícalle a situación e este ri, chíscalle un
ollo e dille: “Haberá que facer maxia!” e marcha. Regresa coa tía Elisa que vén cargada
coas compras. Esta deixa as bolsas e desabotoa a camisa, colle o neno e este comeza a
comer. A Óscar esa maxia parélle moi fermosa. Cando marcha a tía dálle un puñado de
cereixas e un tarro cunha miñoca. A obra está ilustrada por Madalena Matoso. A cuberta
e contracuberta son a mesma ilustración, realizada coa técnica de collage dun xeito
virtuoso. Tamén hai grafismos con bolígrafos ou lapis de cor. As cubertas, realizadas
con elementos de cociña, son a dobre páxina. Nas ilustracións obsérvase unha cor crema
moi suave que envolve todas as escenas do álbum. Todas elas están realizadas en
collage, con distintos papeis e cores, aínda que tamén teñen perfís e debuxos en lapis. A
tipografía é de pau seco, non hai case alteracións de tipo e non aportan nada á
ilustración, aínda que están perfectamente integradas.

Recensións:
- María Navarro, “Inocencia e realidade”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 382,
“Libros”, 8 setembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 347, “Letras galegas”, 8
outubro 2011, p. 7.
Fálase de Maxia! (OQO, 2011), de Charo Pita. Explícase o argumento e sinálase que o
obxectivo é demostrar de que maneira a inocencia e a inxenuidade dos rapaces están
vinculados coa realidade. Indícase que as ilustracións, baseadas na colaxe, son “moi
suxestivas para a lectura”.
Referencias varias:
- Romina Bal, “A lúa colga dun fío máis alá das estrelas”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º
868, “Cativadas”, 12 xuño 2011, p. 4.
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Fálase das novidades de OQO editora entre as que se atopa Maxia!, de Charo Pita;
Zimbo de Arturo Abad; O galo traganoces, de Roberto Mezquita e As aventuras de
Osiño, de Helga Bansch.
- Charo Pita, “Maxia!”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 18 xuño 2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra Maxia!, escrita por Charo Pita e
ilustrada por Madalena Matoso.
Reigosa, Antonio, Trece noites, trece lúas. Libro das marabillas do Nadal, ilust. Noemí
López, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, [lectorado mozo], novembro 2011, 156 pp.
(ISBN: 978-84-9914-313-2).
Álbum infantil do escritor Antonio Reigosa (Mondoñedo, 1958) que se abre coa
seguinte cita: “En calquera sitio que queiras podes poñer fin a este libriño... Os títulos,
se preguntas por que se puxeron, aclárocho: para que, se o prefires, só leas os títulos”,
de Marco Valerio Marcial, da súa obra Aphophoreta, do ano 85 d. C. É un libro que
trata a orixe dos costumes que se adoitan celebrar na época do Nadal. Fai un repaso de
maneira amena por todas as tradicións que a sociedade ten hoxe en día nesas datas. O
autor faise valer de moitos paratextos para desenvolver a narración e realiza unha
pequena presentación antes de comezar cos relatos. O libro está dividido en dez
capítulos. Cada un deles acolle varios contos de temática diversa. Inclúese a bibliografía
que empregou o autor para recoller os datos necesarios para a súa obra e un índice dos
capítulos. A narración lévase a cabo en terceira persoa por unha voz omnisciente que
funciona de fío entre as historias. Cóntanse mitos, ritos, lendas e tradicións do Nadal en
Galicia e arredores. O libro non se chama así por casualidade, senón que o autor elixiu o
número trece porque para el representa un número máxico, un número maldito, que
sempre agochou moitos misterios:martes trece, venres trece, Apolo XIII, trece noites e
trece días do ciclo do Nadal... Ofrécese información sobre o porqué das tradicións
navideñas, e sobre a súa orixe. Deste xeito cóntasenos ónde naceu Xesucristo, o proceso
de evolución que sufriron os calendarios até chegar aos nosos días, as tradicións de Papá
Noel e dos Reis Magos, o motivo de realizar un belén, o costume da árbore navideña, da
cea de noiteboa, a misa do galo, a rosca e comida de Reis, os regalos, as panxoliñas... e,
sobre todo, información de moitos personaxes históricos relacionados con estas datas.
Trátase dunha edición coidada, con tapas duras e gardas decoradas coas trece lúas. As
ilustracións, a cor, son de Noemí López (Xixón, 1974). No interior, as imaxes ocupan
algunhas páxinas dobres, pero tamén se ofrecen composicións que deixan espazos
baleiros para a disposición dos textos. Nos deseños predominan as liñas curvas para
describir figuras e lugares que representan a convivencia de personaxes históricos e
mitolóxicos con aspectos da vida actual. A técnica utilizada no tratamento das
ilustracións é a acuarela con tons moi matizados, nos que predominan os verdes e as
gamas de ocres e tostados. Fecha o volume o seguinte colofón: “Este libro rematouse de
imprimir o 2 de novembro de 2011, día no que se celebra na cidade ecuatoriana de
Ambato a Navidad chiquita, feira chamada así polo costume que hai de mercar xoguetes
artesanais para agasallar a nenos e nenas”.
Recensións:
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- Paula Fernández, “Máxico Nadal”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 396,
“Libros”, 15 decembro 2011, p. VII.
Coméntase que nesta obra se fala sobre o Nadal, sobre o que é certo e o que é inventado,
o coñecido e o descoñecido, os trazos autóctonos e os importados, así como sobre a
influencia do consumismo e a globalización nas tradicións desta celebración,
entendendo o Nadal como unha conxunción de ideas autóctonas, relixiosas e pagás.
Saliéntase que os contidos do libro amosan unha tradición rica e descoñecida e
menciónase tamén a perfecta combinación entre o traballo artístico e o documental.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 395,
“Libros”, 8 decembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 357, “Letras galegas”,
17 decembro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que propón un percorrido polo tempo do Nadal. Tamén se seleccionan Ventos
de nostalxia. O cerne das verdadeiras emocións (2011), de José Raposeiras Correa e
Libro de deshoras (2011), de Xabier Lorenzo.
- Dolores Vilavedra, “Rosalía e as baleas”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 16 decembro 2011, p.11.
Entre outras obras literarias, dáse conta da saída do prelo desta que agora nos ocupa.
- Jaureguizar, “Reigosa considera a Feira do Capón vilalbés único resto do Nadal
lucense”, El Progreso, “Cultura”, 22 decembro 2011, p.55.
Fálase da presentación desta obra, da que se salienta que supón a recuperación do
patrimonio oral a longo prazo, respondendo a preguntas importantes sobre o Nadal.
- Xesús Fraga, “As editoriais galegas festexan o Nadal con novidades literarias”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 24 decembro 2011, p.53.
Fálase das novidades literarias das editoriais galegas para a campaña de Nadal, entre as
que se inclúe esta obra.
Ripalda, Xosé Lois, O camiño dos druidas, ilust. María José Ripalda, Vigo: Ir Indo
Edicións, col. Ir Indo Infantil, máis de 12 anos, 2011, 107 pp. (ISBN: 978-84-7680-6739).
Relato longo marcadamente didáctico de Xosé Lois Ripalda (Erbedeiro-Lugo, 1940)
precedido dunha dedicatoria persoal do autor referida aos que “atoparon o seu
verdadeiro camiño e puideron seguilo” e ao seu sobriño Luís que inicia o camiño da
vida. Ábrese cun “Limiar” (pp. 7-9) no que se dá conta das características da
cosmovisión celta que tiñan a clase social dos druidas, do camiño iniciático que
decidiron emprender e os trazos que definen os camiñantes fronte aos “andarengos” e
aos animais. Estrutúrase en dúas partes: “A aprendizaxe”, encabezada por un proverbio
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chino que adianta a segunda parte, “O camiño”, divididas ambas as dúas en capítulos
intitulados. Na primeira parte deséñase a aprendizaxe dos druidas referindo a súa
sabidoría e a crenza no bosque como esencia de todos os elementos das forzas naturais,
e a escolla dun grupo de mozos para que o vello druída Carthabad lles axudase a
coñecer a natureza, tras superar tres etapas representadas por túnicas de distintas cores.
Eses coñecementos abrangueron escoitar ao mestre e despois procurar os segredos e
poder curativo das plantas e formar a propia personalidade para ser novos druidas tras
asimilar a última lección do mestre, a de non olvidar as “tres candeas que iluminan toda
escuridade: o coñecemento, a verdade e a Natureza” (p. 37). Tras despedirse do mestre
emprenden un camiño até os límites da terra para lle render culto ao sol, que se relata na
segunda parte. Este camiño de superación para conseguir cumprir a súa misión lévaos a
internarse nun mar de area; a enfrontarse a mortos vivintes, ás acusacións dos carrizos,
ao troll das montañas, aos homes cobra, ás mozas de auga e aos desafíos con felicidade;
a voar con unicornios; a axudar a un pobo a recuperar a súa liberdade, perdida baixo o
dominio dunha raíña que os fai traballar como escravos para encher de ouro á figura do
seu ídolo, para que inicien unha nova vida. O relato péchase co capítulo “Remate” no
que o autor fai balance da viaxe realizada polos novos druidas até a terra na que se
asentaron no futuro “andarengos” que formaron o pobo celta. A obra está ilustrado por
María José Ripalda. Preséntase en tapa branda, cun debuxo na cuberta en cores
saturadas, cun forte protagonismo do amarelo, onde se atopa un gran sol que é
observado polos personaxes da ilustración. Na contracuberta faise máis fincapé nos
protagonistas da historia. As ilustracións son figurativas, aínda que con certo toque
deformado, realizadas a grafo e coloreadas a base de rotulador. Pola contra, as
ilustración do interior son a liña en fondo branco.

Recensións:
- Rocío Moar Quintela, “Viaxe iniciática”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 380,
“Libros”, 7 xullo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 340, “Letras galegas”, 16
xullo 2011, p. 6.
Preséntase O camiño dos druídas (Ir Indo, 2011) de Xosé Lois Ripalda. Ofrécese o
argumento indicándose que recolle as aventuras que se acontecen a un grupo de mozos
durante a súa viaxe dende o centro de Europa até as Costas Atlánticas. Sinálase que a
corrección gramatical e tipográfica é un aspecto que debe coidar unha editorial
“recoñecida” principalmente coas publicacións dirixidas aos máis novos.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 375,
“Libros”, 2 xuño 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o argumento. Tamén se seleccionan Tesouros novos e vellos (2011), de
Álvaro Cunqueiro e A Veiga é como un tempo distinto (2011), de Eva Moreda.
- Fernando Franco, “Ripalda y los druidas”, Faro de Vigo, “Vigo”, 9 xuño 2011, p. 9.
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Breve referencia a Xosé Lois Ripalda e ao seu labor literario tras publicar a súa nova
obra: O camiño dos druídas.
Rivadulla Corcón, X. H., O noso amor será eterno, deseño da cuberta Miguel A. Vigo,
Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de Xogo, n.º 136, [mocidade], agosto 2011,
197 pp. (ISBN: 978-84-9914-184-8).
Novela de X.H. Rivadulla Corcón (A Coruña, 1962) que se abre coa dedicatoria “Ao
meu fraternal amigo Ramón Soneira, Miki, que leva na mirada o vento máxico de
Muxía” e dúas citas, unha de Gonzalo López Abente e outra de Uxío Novoneyra. Un
narrador en terceira persoa relata a tráxica lenda da historia de amor entre Buserán, un
trobador, e Frolinda, a filla do conde da cidade. Trátase dun amor truncado polo pai de
Frolinda, que se opón rotundamente a ese amor. Para impedir que se vexan priva a
Buserán non só de ver á súa filla senón de toda liberdade, primeiro engaiolándoo nun
dos calabozos do seu castelo, e, finalmente, arrebatándolle a vida ao lanzalo por un
acantilado ao mar. Buserán morre na furna que, despois do tráxico suceso, se dá en
chamar a furna da Buserana, mentres Frolinda cae enferma e morre ao pouco tempo.
Tras un salto temporal, o narrador sitúanos na vila costeira de Muxía, concretamente no
acantilado sobre o que xace a furna da Buserana, onde Ramón, un mariñeiro da vila, lle
está contando a Rocío, a súa muller e o grande amor da súa vida, a lenda do trobador e a
súa amada. Rocío, ao achegarse a tirarlles os restos de comida ás gaivotas, cae polo
acantilado e o seu corpo sen vida vai parar preto da furna. Trinta e cinco anos despois da
muller do mariñeiro, Ramón atópase cunha parella de vagabundos que se identifican
como Buserán e Frolinda, pero que en realidade son os espíritos dos namorados que
deambulan polas rúas da vila mariñeira na procura de Ramón, quen, tras superar moitos
obstáculos, acaba axudándolles a que o barqueiro Chorente os traslade até a Illa da
Eterna Xuventude. Esa mesma noite o mariñeiro morre, xuntándose novamente coa súa
amada, Rocío. Só ten ilustración na cuberta. A imaxe é una fotomontaxe de Antonio
Seijas que xoga coa representación da eternidade grazas á presenza das caveiras e o
amor pola pomba. Ao fondo as ondas do mar aluden á contextualización da historia na
vila mariñeira de Muxía.

Recensións:
- Vicente Araguas, “Unha historia de amor”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
n.º 763, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 26/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 692,
“Libros”, p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 692, “Páxina literaria”, “Libros”, p.
30, 9 outubro 2011.
Recoméndase a lectura de O noso amor será eterno (Xerais, 2011), de X. H. Rivadulla
Corcón. Indícase que se trata dun relato costumista ambientado na Costa da Morte,
concretamente en Muxía. Apúntase que a novela está destinada a todos os públicos,
tanto “para novos, vellos ou mediopensionistas”.
- Paula Fernández, “Altamente recomendable”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
391, “Libros”, 10 novembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 353, “Letras
galegas”, 19 novembro 2011, p. 7.
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Recoméndase a novela O noso amor será eterno (Xerais, 2011), de X. H. Rivadulla
Corcón. Explícase que a historia de amor tráxico está artellada arredor dunha lenda da
Costa da Morte, un espazo vital para a súa recreación. Apúntase que se trata dunha
“novela de aprendizaxe”, conformada por personaxes redondos e narrada dun xeito
ameno e cuns diálogos sensíbeis.
Referencias varias:
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 173, “Leer y oir”, setembro 2011, p. 7.
Sección fixa na que se anuncian novidades editoriais e se dá conta do seu argumento,
entre elas O noso amor será eterno, de X. H. Rivadulla Corcón; e o relato A vida fóra,
de Miguel Sande.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 382,
“Libros”, 8 setembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 347, “Letras galegas”, 8
outubro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
ofrécese o argumento. Tamén se seleccionan Amar unha serea (2010), de X. H.
Rivadulla Corcón e A noite das filantes (2009), de Xabier P. Docampo.
- J. Trillo, “Muxía reconoce este mes en ‘La Galería de Mulleres’ a la monfortina
Teresa Moure”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 5 outubro 2011, p. 30.
Infórmase do programa de actividades de “Outubro Cultural” que organiza o Concello
de Muxía, entre os que se atopa a presentación do libro O noso amor será eterno, de X.
H. Rivadulla Corcón.
Riveiro Coello, Antón, O paso do esquecemento, ilust. Pilar Sevillano Cuadrado, Xinzo
de Limia: Centro de Cultura Popular do Limia, [lectorado autónomo], 2011, 44 pp.
(ISBN: 9878-84-937158-4-7). u
Antón Riveiro Coello (Xinzo de Limia, 1964) básease na lenda do río Leteo e mais na
invasión da Península por Roma para construír un conto que ten coma protagonista a un
neno, Antón, ao que na escola lle conta o seu mestre, don Anxo, como os habitantes de
Limaia case conseguen que os romanos non os ataquen. Á saída, o neno decide
preguntarlles aos seus avós pola historia narrada na clase, os cales lle advirten dos
perigos do río e danlle un pedra que ten o poder máxico de preservar os recordos. Para
rematar, Antón imaxina unha historia similar nos seus soños sendo el mesmo o
protagonista.
Tamén está descrito no apartado VIII.1.Literatura de transmisión oral deste Informe.
Referencias varias:
- Xosé Antón Corderí Rodríguez, “O paso do esquecemento”, La Región, “Opinión”, 2
novembro 2011, p.20.
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Anúnciase a presentación desta obra na Casa da cultura de Xinzo de Limia. Coméntase
que constitúe un obxecto estético en si mesmo e que tenta rescatar a tradición oral das
terras do Limia.
Santiago, Eduardo, 2044, Vigo: Editorial Galaxia, col. Costa Oeste, [mocidade],
novembro 2011, 309 pp. (ISBN: 978-84-9865-384-7).
Novela xuvenil de protagonismo grupal que representa a primeira achega de Eduardo
Santiago (1964) á Literatura Infantil e Xuvenil galega. Comeza con dous paratextos, un
en forma de dedicatoria (“Para as miñas fillas Laura e Raquel”) e outro en forma de cita
da obra La caverna de las ideas, de José Carlos Somoza. Presenta trazos de ficción
científica ao situar a trama no ano 2044, como o propio título indica, desenvolvendo un
enigma inicial no que se convida a un grupo de adolescentes a unha festa de aniversario
nun lugar e día por descubrir. A través da reacción de cada un dos adolescentes ante a
invitación vaise desvelando o que hai detrás do enigma inicial e tamén se retrata a vida
de cada un dos personaxes e a través deles da propia sociedade de mediados do século
XXI, na que as rapazas do grupo demostran ser moito máis intelixentes e estar máis
preparadas para os retos que se lle presenten na vida. Deste modo, a intriga, o misterio e
un intenso xogo entre a realidade e un universo virtual que semella comprometer a vida
dos rapaces desenvólvese unha trama que se recrea a través de múltiples perspectivas,
que conflúen nunha complexa rede de relacións e indicios, dos que dificilmente se intúe
a solución final, que logra sorprender ao lectorado. Seguindo un deseño de Fausto
Isorna (Catoira, 1961) para esta colección, a cuberta presenta unha fotografía coa imaxe
dun rostro sen ollos sobre un fondo verde.
Santiso, Ana, Tucho Despistes, ilust. da autora, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col.
Merliño, [lectorado autónomo], abril 2011, [32] pp. (ISBN: 978-84-9914-136-7).
Ana Santiso comeza esta obra co seguinte paratexto: “Quero dedicar esta historia a miña
nai, que moito leva pelexado cos meus despistes. E agradecer a Arnal Ballester o apoio
prestado para plasmamla nestas imaxes”. A continuación procédese a narrar a historia
de Tucho Despistes, un rapaz moi despistado que tende a facer mal os encargos da súa
nai. Cando isto acontece, a súa nai enfádase moito, provocando medo, rabia e pena a
Tucho. Un día no río axuda ao peixe Pirucho que quedou barado e aproveita para
contarlle o que lle acontece coa súa nai. O peixe Pirucho decide axudalo e dille que
encerre nunha botella o medo, a rabia e a pena. Tucho segue o seu consello nun día no
que a súa nai se enfada con él por non atopar as súas notas. Nese momento Tucho vai o
río e axudado polo peixe van na busca da Monstra Tomasa culpábel dos seus
esquecementos. Para acabar con ela Tucho saca da botella a Monstra Pena, a Monstra
Rabia e a Monstra Medo, até que Tomasa desaparece. Para contar a historia a autora
válese dun narrador en primeira persoa que comeza o relato presentándose aos lectores,
“Eu son Tucho, Tucho Despistes”. Por outra banda, o relato é desenvolvido a través
dunha estrutura en verso onde mestura a rima asonante e consoante. A meirande parte
dos textos descritivos son composicións curtas de dous e catro versos, mentres que
aqueles que reproducen momentos máis tensos de medo e anguria do protagonista, son
máis extensos, e emprega exclamacións. Finalmente, remata a historia empregando un
final típico dos contos: “E agora somos bastante felices,/ os domingos comemos
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perdices,/ e só temos broncas gordas/ cando hai pa cear troitas”. Esta obra de tapa dura
está ilustrada pola propia autora. A ilustración da cuberta presenta unha ordenación
vertical dos elementos que a forman, a tipografía na parte superior con amplitude e
espazo, e na parte inferior un debuxo do protagonista do libro, nun fondo neutro en ton
verde que continúa na contracuberta. Nas gardas hai un personaxe repetido que serve de
ornamentación. No interior atópanse ilustracións a dobre páxina, a páxina completa e
tamén ilustracións dentro de ilustracións. O texto está colocado en fondo neutro, sen
entorpecer a lectura das imaxes e ambas as dúas compleméntanse. As ilustracións son a
cor en acuarela e lapis de cor.

Recensións:
- María Navarro, “Intensa aventura”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 380,
“Libros”, 7 xullo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 340, “Letras galegas”, 16
xullo 2011, p. 7.
Preséntase Tucho Despistes (Xerais, 2011) de Ana Santiso. Ofrécese o argumento e
indícase que se trata dunha homenaxe a todos os Tuchos despistados. Explícase que a
obra presenta as condutas dos máis novos cando non actúan como deben.
Referencias varias:
- Ana Santiso, “Tucho Despistes”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 30 xullo 2011, p.
3.
Insírese un fragmento da obra Tucho Despistes, escrita e ilustrada por Ana Santiso.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 389,
“Libros”, 27 outubro 2011, p. VII.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o argumento. Tamén se selecciona a tradución da terceira entrega de 1Q84
(2011), de Haruki Murakami.
Señarís, Paula, Águeda e o misterio dos calcetíns, ilust. Orballo, Vigo. Editorial
Galaxia, col. árbore/galaxia, serie verde, n.º 175, a partir dos 12 anos, xaneiro 2011, 85
pp. (ISBN: 978-84-9865-333-5).
Neste relato realista de Paula Señarís (Ames, 1986), dedicado “Á miña avoa Manuela,
por deixarme a súa lembranza”, a nena protagonista, Águeda, conta as súas aventuras
cando marcha da cidade de Ourense até a vila de Ameixenda coa súa nai e co seu can
Pitelos. En Ameixenda esperábanas os seus avós maternos que a nena non coñecía. O
pai quedou en Ourense por mor dos problemas do matrimonio. Nos diferentes capítulos
cóntase cómo é a escola, os seus novos amigos (Pedro, Daniel e o Crechas), a súa
mellor amiga (Mariquiña) e Clara, a nena que a miraba con xenreira. Na vila leva una
vida tranquila, como unha familia calquera, até que un día Águeda e o Martelos van ao
Banco de Ourense e un ladrón rouba no banco. Águeda repara nos chamativos calcetíns
con pingüíns que levaba o atracador e pretende averiguar quen colleu os cartos. A nena
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descobre que o avó de Mariquiña (o señor Carracedo) ten uns calcetíns iguais e sospeita
del, pero despois do primeiro intento por descubrir ao señor Carracedo a cativa remata
no hospital por mor dun desmaio. Águeda foxe do hospital e tenta outra vez, sen
resultado, desenmascarar o avó de Mariquiña, mais atópase con que no Gadis da vila hai
moitos calcetíns como os que levaba o ladrón aquel día. Finalmente a policía apresa ao
ladrón, que non era o señor Carracedo, como era xa sabido, e a familia de Águeda faille
una festa á muller do Carracedo para recadar fondos para a súa enfermidade. Así a liorta
que montaran os pequenos quedou nunha simple aventura. A obra está ilustrada por
Pablo Martínez, máis coñecido como Orballo. Ofrécese unha soa ilustración que ocupa
cuberta e contracuberta, enxalzando o carácter investigador da protagonista, nun fondo
de elementos repetitivos como nexo. Empréganse cores vivas, cun debuxo figurativo e
de formas redondeadas. A técnica empregada é acuarela, cos bordos remarcados en
negro. Na contracuberta o comentario adáptase perfectamente aos elementos da
ilustración. Pola contra, no interior as ilustracións son monocromas de cor verde e
bordes negros que delimitan as formas.
Recensións:
- María Navarro, “Propiciar o cambio”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 368,
“Libros”, 7 abril 2011, p. VII.
Comenta que a separación dos pais e o conseguinte cambio de residencia que sofre a
protagonista de Águeda e o misterio dos calcetíns, de Paula Señarís, comeza sendo un
feito negativo que axiña se transforma en positivo por mor da resolución dunha
aventura. Ao seu ver, trátase dunha historia sinxela e excesivamente previsíbel.
Referencias varias:
- Romina Bal, “Lonxe da terra seca poderás soñar esperto”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º
852, “Cativadas”, “Novidades”, 20 febreiro 2011, p. 8.
Comenta a saída do prelo en 2011 de tres volumes editados na colección Árbore da
Editorial Galaxia: Que desfeita!, de Paul Jennings; As outras historias, de Paula
Carballeira e Águeda e o misterio dos calcetíns, de Paula Señarís.
- Fernando Franjo, “Escribir para nenos esixe unha empatía”, El Correo Gallego,
“Medios”, 28 febreiro 2011, p. 53.
Dá conta da presentación levada a cabo pola propia autora, Paula Señarís, do seu
volume Águeda e o misterio dos calcetíns (2011).
Solar, María, Vou ter un irmán!, ilust. Xosé Tomás, Vigo. Editorial Galaxia, col.
Árbore álbum, [lectorado autónomo], 2011, [28] pp. (ISBN: 978-84-9865-371-7).
Álbum de María Solar (Santiago de Compostela, 1970) que se abre cunha dedicatoria:
“Para Aldara, que estaba primeiro, e para Martín, que chegou despois”. Nel a
protagonista da historia conta como seus pais á saída do colexio lle dan a boa nova de
que vai ter un irmán. A nena, moi entusiasmada coa nova, acode ao xinecólogo e este
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amósalle por primeira vez ao seu irmán, mais aínda na barriga da mamá. Deste xeito,
comezan todos os preparativos para cando chegue o cativo á casa; e xunto cos pais vai a
mercarlle roupa, decóralle o seu cuarto e deciden que se chamará Adrián, tal e como ela
o elixiu. Cando o irmán nace ela está tan leda que non se pode despegar del. Trátase dun
texto no que se explicitan as reaccións positivas ante a chegada dun novo irmán que
poden axudar a comprender a situación aos máis pequenos. Salienta tamén no texto o
emprego de información de interese como por exemplo canto dura un embarazo ou que
é unha ecografía. En canto ás ilustracións de Xosé Tomás (Betanzos, 1971), a da
cuberta continúa na contracuberta e nela o protagonista aparece coa súa nai embarazada,
nun fondo branco. No interior o texto ten espazo suficiente para non entorpecer a lectura
das imaxes. As composicións son a dobre páxina. As imaxes son a toda cor e con un
contorno de debuxo contundente. As ilustracións e os textos compleméntanse e o
traballo do ilustrador aporta tenrura e complicidade ao tema tratado.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 392,
“Libros”, 17 novembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 354, “Letras galegas”,
26 novembro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o argumento. Tamén se seleccionan A chave da Atlántida (2011), de Anxo
Fariña; Versos fatídicos (1994-2010) (2011), de Alfredo Ferreiro e A caza do ghazafello
(2011), de Denis M.
- María Conde, “Xosé Tomás ilustra los temores de los niños ante un nuevo hermano en
‘Vou ter un irmán!”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 4 decembro 2011, p.47.
Preséntase o traballo como ilustrador de Xosé Tomás nesta obra.
Vázquez Freire, Miguel, O souto escuro e perigoso, ilust. Xosé Tomás, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Merliño, [lectorado autónomo], abril 2011, [32] pp. (ISBN: 97884-9914-097-1).
Álbum de Miguel Vázquez Freire que comeza coa dedicatoria “Para María, Xurxiño e
Saleta”. Conta a historia dun lobo e un oso que queren comer un coello que non lles ten
medo porque está xusto debaixo do seu tobo. Predominan as imaxes frente ao texto que
en moitas ocasións é repetitivo, con onomatopeas e resaltes tipográficos como a
diferenza de tamaño nas fontes usadas. Está ilustrado por Xosé Tomás (Betanzos,
1971). As gardas presentan un xogo coas pegadas grandes do lobo nas dianteiras e as do
coello nas traseiras. As imaxes van amosando os diferentes animais que habitan no
souto, as árbores e as follas. As ilustracións complementan aos textos e describen por
unha banda, a fereza dos animais grandes e, pola outra, a tenrura dos pequenos. A
técnica empregada é o debuxo cun lapis branco sobre fondo negro. Os trazos expresivos
van configurando as formas figurativas e volumétricas. As composicións son de dobre
páxina cun deseño variado: primeiros planos, picados, escenas amplas etc.
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Recensións:
- Paula Fernández, “O medo á escuridade”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 382,
“Libros”, 8 setembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 347, “Letras galegas”, 8
outubro 2011, p. 7.
Coméntase que, fronte as descricións habituais do bosque na literatura infantil como
unha especie de locus amoenus, esta obra incide xa dende o título na escuridade deste
espazo e dos animais que o habitan, a excepción dun coelliño branco. Indícase que este
personaxe serve para demostrar que o medo (e moi especialmente o medo á escuridade)
é un sentimento que podemos dominar. Sinálase que esta reflexión final vai tomando
forma ao longo da obra a través de ilustracións formadas por finas liñas brancas sobre
fondo negro e dun texto que, a pesares de incidir na negrura e na perigosidade do
bosque e os seus habitantes, emprega abundantes diminutivos.
Referencias varias:
- Miguel Vázquez Freire, “O souto escuro e perigoso”, El Progreso, “Pícaros”, “O
conto”, 17 setembro 2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra O souto escuro e perigoso, escrita por
Miguel Vázquez Freire e ilustrada por Xosé Tomás.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 387,
“Libros”, 13 outubro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, “Letras galegas”, 22 outubro
2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
destácase o argumento. Tamén se seleccionan Mitoloxía de Galiza (2011), de Vítor
Vaqueiro e Cabeza de pelouro (2011), de Jean Paul Nozière.
VV. AA., Premios “Terras de Chamoso”. Libro recompilatorio dos traballos
gañadores do Certame Literario Terras de Chamoso. I, II e III (2007-2009), O Corgo:
Asociación Cultural Arumes do Corgo, 2011, 218 pp. (ISBN: 978-84-694-1450-7). u
Volume que se abre cun limiar de Mario Outeiro Iglesias, secretario do xurado do
Certame Literario Terras de Chamoso nas súas tres primeiras edicións, no que salienta
que o premio naceu para incentivar a creación de textos en galego nos concellos que
formaban o antigo “comitatus Flammusus”, o primeiro dos tres concellos nos que estaba
dividido o antigo convento xurídico lucense do reino suevo, é dicir, O Corgo,
Castroverde, parte de Láncara e Baralla e un anaco de Becerreá e Lugo. Explica tamén
que o certame conta con tres categorías –infantil, xuvenil e adultos– e dúas modalidades
–poesía e relato curto-, e ademais achega datos sobre o número de persoas participantes
e a composición dos xurados. O volume recompila unha selección de trinta e cinco
textos gañadores, ademais de incluír na parte final once breves colaboracións escritas
por algúns dos membros do xurado nestas edicións. Así, Miguel Costa Llovera comenta
en “O pino de Formentor” (pp. 179-182) a importancia das árbores na nosa cultura e
acompaña o seu texto cun poema; Antonio Reigosa Carreiras, en “O Ponteciña” (pp.
183-187) presenta unha anécdota de estirpe popular relacionada con Pedro Madruga;
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Rubén Ruibal Armesto, en “A excursión á cova” (pp. 189-191) escribe un monólogo na
voz dun neno que ten un pesadelo; Toño Núñez, en “Rapsodia temporal” (pp. 193-195),
recrea o renacemento do compromiso coas raíces propias; Marica Campo, en “Ser
nelas” (pp. 197-199), colabora cun poema inédito sobre a loita contra o feminicidio na
India; Xabier Cordal Fustes achega catro breves poemas de ton humorístico en “Orixes
do turismo rural” (pp. 201-202); Lois Diéguez Vázquez, en “Estraño obxecto” (pp. 203204), presenta un relato moi breve encadrábel na ciencia ficción; Xurxo Xosé Rodríguez
Lozano achega dous poemas titulados “Xermola a semente” (p. 205) e “Primavera en
Quinte” (p. 207); e Mario Outeiro Iglesias fai protagonistas as cores nas súas dúas
colaboracións “O arco do vello” (pp. 209-210) e “Escala de grises” (pp. 211-213). A
seguir indícanse os relatos da categoría infantil e xuvenil premiados no Certame Terras
de Chamoso que aparecen no libro:
Primeira edición (2007):
Categoría xuvenil:
Modalidade de relato curto:
- Noelia Martínez Rey, “Memoria de bágoas”, segundo premio, pp. 47-52.
Categoría infantil:
Modalidade de relato curto:
- Cristina Pernas Pereiro (Paradela, O Corgo), “O misterio do agasallo de Nadal”,
primeiro premio, pp. 57-61.
- Nerea Balboa Iglesias (Lapío, O Corgo), “O armario encantado”, segundo premio, pp.
63-67.
Segunda edición (2008):
Categoría infantil:
Modalidade de relato curto:
- Mauro Catone Fernández (Lugo), “A mascota agochada”, primeiro premio, pp. 111112.
- Cristina Pernas Pereiro, “Un sopro de esperanza”, segundo premio, pp. 113-117.
- Marta Toirán Somoza (Rubín, Sarria), “O boneco de neve viaxeiro”, primeiro accésit,
pp. 119-122.
-Raquel Marey Otón (Queizán, O Corgo), “Unha historia de risa”, segundo accésit, pp.
123-124.
Terceira edición (2009):
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Categoría xuvenil:
Modalidade de relato curto:
- Marina Pérez Toro, “Máis aló de Bagdad”, segundo premio, pp. 155-161.
Categoría infantil:
Modalidade de relato curto:
- Cristina Pernas Pereiro, “Pac, Pastri e Xeri en: a todo cocho lle chega o seu San
Martiño”, primeiro premio, pp. 167-172.
- Abril Lamela Gómez (Pedrafita do Cebreiro), “Todo foi un soño”, segundo premio,
pp. 173-175.
-Noelia Gude López (Castrillón, O Corgo), “Historia de Agustina e Marisa”, primeiro
accésit, pp. 177-178.
Tamén está descrito nos apartados II.1 Narrativa, II.1. Poesía e VII.2.1. Literatura
Infantil e Xuvenil deste Informe.
Referencias varias:
- P. R., “Arumes do Corgo reúne en un libro las obras del certamen Terras de
Chamoso”, El Progreso, “Comarcas”, 11 xuño 2011, p. 13.
Fálase da presentación desta obra que recompila os traballos premiados nas tres
primeiras edicións do certame literario Terras de Chamoso. Indícase que a edición corre
da man da asociación cultural Arumes do Corgo.
Yus, Carlos, Un avó especial, ilust. María Campos, Pontevedra: Kalandraka
Editora/Migallas Teatro, [lectorado autónomo], abril 2011, [26] pp (ISBN: 978-84-6147328-1). n
Conto fantástico-realista de Carlos Yus, baseado na obra teatral homónima da compañía
Migallas. Ábrese con dous paratextos en forma de dedicatorias, unha do autor (“Para
esas persoas que dedican parte da súa vida a coidar os maiores”) e outra da ilustradora
(“Para vós, nenas e nenos. Non esquezades que algún día tamén seredes ‘avós”). Está
narrado en primeira persoa por un narrador protagonista, unha nena que describe as
vivencias que tivo co seu avó ao longo da súa infancia e xuventude. Di que el era o
encargado de coidala, que lle cantaba, que xogaba con ela, pero cando medra decátase
de que o seu avó comezaba a facer tolerías e que agora é ela quen ten que coidar del xa
que descobren que ten alzheimer. As ilustracións figurativas son obra de María Campos.
A técnica empregada é o debuxo con lapis de cores. O estilo e naturalista e describe os
protagonistas con precisión e detalles nos rostros e nas roupas. As imaxes están
centradas especialmente nas figuras que aparecen en composicións libres de páxina
enteira sen referencias espaciais. As cores son delicadas e cálidas, predominando o
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fondo claro da cor do papel. A través das ilustracións amósase este tema cunhas doses
de humor que aportan unha visión optimista.
Recensións:
- Paula Fernández, “Na caixa dos segredos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 378,
“Libros”, 23 xuño 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 338, “Letras galegas”, 2
xullo 2011, p. 7.
Preséntase Un avó especial, de Carlos Yus. Explícase que o libro está baseado nunha
peza teatral realizada polo Teatro Migallas co obxectivo de ensinar aos rapaces a
coñecer e entender un chisco a enfermidade do alzheimer. Destácase a complicidade e a
relación que teñen os dous protagonistas, un avó e a súa neta, así como o “cambio de
roles que estes experimentan”.
Referencias varias:
- Belén López, “Ese gran tesouro que son os avós”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
8 abril 2011, p. 74.
Nota que recolle a presentación de Un avó moi especial, da compañía Migallas no
Teatro Principal de Pontevedra, un conto sobre a enfermidade do alzheimer.
- Amaia Mauleón, “El porqué de los despistes del abuelo”, La Opinión, “Sociedad”, 28
decembro 2011, p. 32.
Sinálase que esta obra foi realizada co obxectivo de explicar aos nenos a enfermidade
do alzheimer.
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VII.1.2. REEDICIÓNS E TEXTOS RECUPERADOS
Agrelo Hermo, Xosé, O espantallo, ilus. Pepe Carreiro, limiar de David González
Couso, Noia-A Coruña: Editorial Toxosoutos, [lectorado autónomo], 2011, 30 pp.
(ISBN: 978-84-92792-85-6).
Reedición deste breve conto realista de Xosé Agrelo Hermo (Santa Cristina de BarroNoia, 1937-Santiago de Compostela, 2006) que se abre co limiar “da cor do vento” (pp.
3-4) do coordinador editorial de Toxosoutos. David González Couso comeza facéndose
eco de que Avilés de Taramancos dixo de Agrelo Hermo que “tiña a sabedoría que o
pobo imprime, que posuíu a arte da palabra e de descubrir que os ollos e as ansias
queren ver, metá e metá”. Destaca que iniciou o seu “facer de guerrilleiros da cultura”
polos anos 60 e 70, xunto a outros mozos e mozas galegos, e que inaugurou a sección
“Contos para os nenos galegos” de La Voz de Galicia con este conto, O espantapaxaros (1972), escrito cando exercía como mestre en Torea-Abelleira (A Coruña) e
que merecera o premio do IV Concurso de Contos Infantís “O Facho” 1971. Alude á
boa consideración que de Agrelo Hermo lle transmitiron as persoas que o coñeceron e
apunta, como mostra dese recoñecemento, que nas escolas galegas se representou este
conto, sendo o propio autor quen ideou a posta en escena e quen publicou a versión
teatral nos “Cadernos do Cruceiro do Rego” da mesma editorial Toxosoutos. Cita deste
autor a novela Os sete coitelos (1994), o relato Rumbo ao Maluco (Premio Avilés de
Taramancos 2003) e monografías sobre distintos lugares galegos. Remata definindo a
Pepe da Roca, Xosé Agrelo Hermo, como “home de teatro, home de letras, ser humano
entrañable”, entre outros apelativos. Esta reedición acompáñase de ilustracións
coloristas de Pepe Carreiro (Vigo, 1954) fronte ás da nena Mima, alternando os tons
azuis e vermellos, na edición orixinal de 1972, e engade o citado limiar, un bosquexo
final de Xesús Taxes para a posta en escena, ademais da produción de Xosé Agrelo
Hermo na contracapa. Este breve conto está narrado en primeira persoa polo
protagonista, quen comeza presentándose fisicamente e indicando que está na agra cara
á escola polo que ve o que fan os nenos nas aulas, cos que traba amizade nos recreos.
Eles repasan con Espantallo a táboa de multiplicar e enredan tócandolle o chapeu,
métendolle croios no peto e enchéndolle a pipa de terra. Ás veces cántanlle algo que non
lle gustou a primeira vez aínda que entendeu despois que era a súa forma de lle amosar
agarimo. Móstrase “orgulloso”desta amizade e da que o unía aos paxariños que ían
visitalo os domingos pola mañá, cos que parrafea sobre o tempo, as femias e os fillos.
Esta felicidade trúncase ao emigrar o amo a Alemaña e deixar as leiras como campo
polas contribucións, as xeadas e a mala garda que Espantallo facía delas. Queda sen
traballo, perde nun primeiro momento a amizade dos seus antigos amigos, e despois
vaise desfacendo por mor dun neno e dun tolo que lle levan a vestimenta, até que ao
final, todos ollan para el e murmuran, remtando a historia cun ton tristeiro e
desesperanzado: “O fado dos espantallos ninguén o sabe” (p. 30). As ilustracións
figurativas ocupan a páxina enteira con imaxes moi coloristas. A técnica empregada é a
pintura con ceras; os trazos expresivos das barras do material configuran unhas figuras
esperpénticas que encaixan co tema do relato.
Referencias varias:
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- David G. Couso, “Da cor do vento”, Barbantia. Anuario de Estudos do Barbanza, n.º
7, “Actas da VI semana da Historia de Noia”, 2011, p. 99.
Reproduce o limiar da edición do relato publicado por Toxosoutos.
Babarro, Xoán, Macarrón de Narices, ilust. Marcos Calo, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Merlín, [lectorado autónomo], xaneiro 2011, 51 pp. (ISBN: 978-84-9914106-0).
Edición exenta do conto que se publicara no volume narrativo colectivo Un saquiño de
contos (2001), de Xoán Babarro González, Fina Casaderrey, Antonio García Teijeiro e
Gloria Sánchez , unhas das tres obras que se editaran nese ano para conmemorar o
número 100 da colección “Merlín” de Edicións Xerais de Galicia e que ilustrara Xan
López Domínguez (Lugo, 1958). Este conto xa fora descrito co resto do volume no que
se inserira no Informe de Literatura 2001. Esta reedición engade unha dedicatoria
inicial, “Para os nenos e nenas que coman macarrón con tomate e lean este conto até o
tomate”. Substitúe dous poemas da edición anterior (pp. 11 e 15) por outros novos (pp.
11 e 23). Acomódase o texto ás normas ortográficas do galego vixentes na actualidade.
Ademais, á parte de ser agora unha obra independente fronte á edición orixinal de 2001
nun volume colectivo, en 2011 a narrativa visual corre a cargo de Marcos Calo (A
Coruña, 1974), en lugar de Xoán López Domínguez, no volume colectivo de 2001.
Estas novas ilustracións presentan cores alegres e composicións imaxinativas que
empregan diferentes puntos de vista. Para deseñar as ilustracións Calo guíase das
indicacións que o autor achega nos textos. As formas están rodeadas dunha liña negra e
os planos están recheos con gamas harmónicas de cor.
Recensións:
- María Navarro, “Un conto é un conto”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 363,
“Infantil/Xuvenil”, 3 marzo 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 322, “Letras
galegas”, 5 marzo 2011, p. 7.
Informa da saída ao prelo do conto Macarrón de narices, da autoría de Xoán Babarro
González, na colección Merlín de Edicións Xerais de Galicia en 2011. Salienta o rol que
a imaxinación xoga nesta historia para despois describir brevemente o seu fío
argumental. Inclúe o nome do ilustrador, Marcos Calo.
Referencias varias:
- Xoán Babarro González, “Macarrón de narices”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”,
19 febreiro 2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra Macarrón de Narices, escrita por Xoán
Babarro González e ilustrada por Marcos Calo.
- Romina Bal, “As letras están duras e saben a pintura”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 853,
“Cativadas”, 27 febreiro 2011, pp. 8-9.
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Comenta a saída ao prelo en OQO Editora dos volumes de Silvia Santirosi e Chiara
Carrer, O tren (2011); Darabuc e Fátima Alonso, Tres han de ser (2011); Xoán Babarro
González, Macarrón de narices (2011); Antonio García Teijeiro, Verbas de sal (2011);
Jack London, A chamada da selva (2011) e Oscar Wilde, A pantasma de Canterville e
outros contos (2011).
Carballude, Pepe e Andrés García Vilariño, O deus desaparecido, ilust. Beatriz
García Trillo, A Coruña: Everest Galicia, col. Punto de Encontro, [lectorado mozo],
2011, 112 pp. (ISBN: 978-84-403-1163-4).
Relato de Pepe Carballude (Rubín, A Estrada, 1956) e Andrés García Vilariño
(Carballo, 1946) no que, valéndose dos seus coñecementos da tradición clásica,
presentan unha historia policial e de humor. Trátase da reedición da obra orixinalmente
publicada por Edicións SM no ano 1991 (galardoada co Premio Barco de Vapor 1990) e
que, vinte anos despois, recupera Everest Galicia.Debido á presentación do volume e ao
tipo de ilustracións con trazos rectos, angulosos, xaponizantes pérdese en parte a
comicidade e a tenrura da primeira edición, potenciándose o carácter policial da historia.
Os debuxos de Beatriz García Trillo están a medio camiño entre o realismo e a
caricatura abstracta. Asemade, a imaxe da cuberta é unha revisión da obra de Velázquez
“A Fragua de Vulcano” na que se inspira a trama, algo que na anterior edición era
menos visible. Logo dunha dedicatoria (“Para Rosa, Olalla e Andrea”) e partindo da
pintura do artista sevillano, os autores artellan unha intriga cun final aberto. Durante a
inauguración dunha exposición itinerante en Faro (trasunto literario da Coruña) o
comisario Lucas Delgado fai un descubrimento inquietante: o deus Apolo desapareceu
do cadro. Inmediatamente ponse en contacto co detective Sito Pescudo. Mentres tanto, a
divindade aproveitará para acudir a espazos de lecer dos que tanto gustan os mortais. A
súa inexperiencia nestas cuestións involúcrao en numerosos incidentes. Contaxiado polo
fervor dos seareiros, por exemplo, non dubida en botarse ao terreo de xogo para se
encarar co árbitro. A súa frustración medra a medida que os humanos desconfían da súa
identidade divina. Despois dunha serie de peripecias, o detective Pescudo recoñece a
súa incapacidade para resolver o caso. As referencias pictóricas súmanse a outras máis
sutís como a recuperación da estrutura formal das obras de Agatha Christie, Arthur
Conan Doyle etc. ou de motivos da cultura pop (véxase a personaxe de Bruce Mann,
que fai pensar en Bruce Springsteen). Paralelamente, Un deus desaparecido presenta un
trasfondo crítico que fala do compromiso sociopolítico dos autores. A corrupción, o
clientelismo e o consumismo exacerbado son algúns dos temas que se len entre liñas. A
reedición desta obra permite apreciar como un texto evoluciona no transcurso dos anos,
adaptándose non só a aspectos conxunturais como os cambios de moeda, senón tamén
lingüísticos como as variacións sufridas pola normativa do galego. As ilustracións, de
tipo figurativo, presentan na cuberta un personaxe do cadro de Velázquez, a “Fragua de
Vulcano” escapando do cadro e no interior hai imaxes que describen as aventuras máis
significativas do deus no seu percorrido polo mundo actual: nas rebaixas, no estadio,
nun concerto,... A ilustradora sérvese, na técnica empregada, de liñas de contorno grosas
e tintas planas para as cores.
Casalderrey, Fina, Un misterio na mochila de Alba, ilust. Xosé Cobas, Madrid: Oxford
University Press, col. A árbore da lectura, serie infantil, n.º 13, [+ 10 anos], maio 2011,
133 pp. (ISBN: 978-84-673-6067-7).
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Novela de Fina Casalderrey (Xeve, Pontevedra, 1951) que Oxford University Press vén
de reeditar na súa colección “A árbore da lectura” (dirixida ao lectorado autónomo, de
dez anos en diante), con motivo do vinte aniversario da saída do prelo da primeira obra
da autora. Como cambios máis salientábeis con respecto á edición de 2005, cómpre
destacar a inserción de paratextos (a dedicatoria aos ensinantes e a un destinatario
indeterminado: “E a ti, por suposto”) e novos capítulos (de oito a vintecinco), ademais
do cambio de ilustrador (Xan López Domínguez na edición de 2005). Nesta ocasión,
Xosé Cobas (Logrosa, Negreira, 1953) completa o relato con ilustracións figurativas. Os
debuxos do interior representan aos personaxes, os obxectos e lugares descritos na obra.
Son imaxes cun grao importante de fantasía que vén condicionada pola narración. Case
non hai referencias espaciais e as figuras están dispostas sobre uns fondos baleiros ou
traballados con manchas de cor sen perspectiva nigunha, agás as árbores do bosque. A
técnica empregada é mixta, a base de manchas difuminadas de lapis e pintura. As cores
contan cun simbolismo que serve para suxerir as situacións que se describen no texto.
As composicións son de páxina enteira e algunha de dobre páxina e están salpicadas
entre os textos. Esta obra xa foi descrita no Informe de Literatura 2005.
Recensións:
- Cristina Fernández Santomé, “Arredor da ledicia do día a día e das pequenas cousas”,
El Correo Gallego, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Tendencias”, “ELOS de lectura”,
19 outubro 2011, p. 49.
Comézase indicando que Fina Casalderrey conxuga misterio cunha linguaxe sinxela que
capta a atención do seu lectorado. Indícase que Un misterio na mochila de Alba é unha
reedición con motivo do vixésimo aniversario da saída do prelo da súa primeira obra.
Ademais de ofrecerse o argumento, sinálase o emprego de referencias intertextuais (O
Principiño de Antoine de Saint-Exupéry). Coméntase que, tras un inicio cargado de
intriga, a acción vaise relaxando por medio da maxia dos movementos da nena
protagonista e da inclusión de pequenos poemas. Analízase esta personaxe como un ser
especial que vén demostrar que a maior parte das posesións dos seres humanos son
accesorias e que a verdadeira felicidade está no interior de cada un. Finalmente
menciónanse os cambios máis salientábeis con respecto á edición de 2005: a inserción
de paratextos (dedicatorias), máis capítulos (de oito a vinte e cinco) e o cambio de
ilustrador (nesta ocasión trátase de Xosé Cobas).
Referencias varias:
- María Varela, “Escribir é como namorarse”, Diario de Pontevedra, “Revista”, n.º 576,
“Entrevista”, 10 xullo 2011, pp. 2-4.
Entrevístase a Fina Casalderrey con motivo da saída do prelo da reedición da súa obra
Un misterio na mochila de Alba. Fálase da dedicatoria coa que abre o volume e do acto
de presentación, entre outros asuntos.
- María Conde, “A vida é o mellor taller literario”, La Voz de Galicia, 30 xullo 2011,
contracuberta.
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Conversa con Fina Casalderrey na que fala dos cambios presentes nesta reedición, na
dedicatoria aos mestres e da temática desta obra.
- Manuel Vidal Villaverde, “Palabra e sentimento”, Atlántico Diario, “La revista”, n.º
572, “Literaria”, 7 agosto 2011, p.48.
Entrevista a Fina Casalderrey na que se fala da reedición desta obra e se sinala que se
aumentou, que se introduciron correcións e que foi tratada esteticamente con moito
mimo.
Docampo, Xabier P. O misterio das badaladas, ilust. Xosé Cobas, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, col. Merlín, serie laranxa, n.º 215, de 11 anos en diante, marzo 2011,
135 pp. (ISBN: 978-84-9914-207-4)
Novela de Xabier P. Docampo (Rábade, 1946) que comeza cunha dedicatoria (“Para
María Xesús e Daniel, que están no segredo das miñas historias”). Tratáse da primeira
edición en Xerais de Galicia, na colección Merlín, reeditada logo de vintecinco anos da
saída do prelo da súa primeira edición publicada en 1986 pola Vía Láctea. Como
cambios máis salientábeis con respecto á primera edición, cómpre destacar a revisión
textual realizada por Docampo e a introdución de ilustracións mais modernas por Xosé
Cobas (Logrosa, Negreira, 1953). Presenta como historia e argumento central un enigma
para desvelar. Tras a instalación dun reloxo na igrexa de Eiranova, ocorre un feito que
esperta a atención da pequena cidade: o badalo, en vez de dar doce badaladas pola noite,
dá trece. Unha panda de nenos comeza a investigar a partir de mensaxes, que funcionan
como pistas, que pouco a pouco levan aos nenos e nenas a descubrir o culpábel. En
canto ao desenlace da obra, o descubrimento do porqué dunha badalada de máis ofrece
unha reflexión sobre a funcionalidade do tempo, cando xa non se necesita. Na cuberta
deste libro de tapa branda e pequeno formato aparece o reloxo como elemento central,
que ocupa todo o espazo en tons ocres e amarelos. Na contracuberta preséntase un texto
en fondo azul plano. No interior ofrécense poucas ilustracións, todas elas a páxina
completa e a cor en tons ocres e con contornos dispersos. Dentro dalgunhas das
ilustracións hai pequenos toques en collages, mentras que noutras páxinas están
integramente realizadas con esta técnica. As imaxes inclúen sempre algún reloxo, sexa
do tipo que sexa (de parede, de area, de sol, grandes e pequenos), facendo un aceno ao
misterio do reloxo da torre.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “O misterio galego por excelencia”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
“Recomendaciones”, “Libros”, 14 marzo 2011, p. 31.
Sinala a saída ao prelo da reedición do volume de Xabier P. Docampo, O misterio das
badaladas (2011), en Edicións Xerais de Galicia. Salienta en primeiro lugar o labor
ilustrativo de Xosé Cobas e recomenda a súa lectura, non sen antes sinalar que se trata
dunha das historias mais vendidas no seo da literatura infantil galega.
- Vanessa Regina Ferreira da Silva, “O misterio das badaladas”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 14 xuño 2011, p. 40.
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Comézase indicando que coa obra O misterio das badaladas (1986) Xabier P. Docampo
(Rábade, 1946) estréase na Literatura Infantil e Xuvenil galega. Sinálase que o libro foi
moi ben recibido polo público potencial ao que se dirixe. Coméntase tamén que a
década dos oitenta foi moi vizosa para Literatura Infantil e Xuvenil galega xa que nese
período os factores socio-político-culturais propiciaron a súa consolidación, como foi o
caso da aprobación do Estatuto de Autonomía (1981) e da Lei de Normalización
Linguística (1983), por exemplo, feitos que posibilitaron un lectorado en lingua galega
inexistente por aquel entón. A continuación menciónanse os cambios máis salentábeis
con respecto á nova edición de 2011, como a revisión textual do autor e a introdución de
ilustracións más modernas por parte de Xosé Cobas. Finalmente ofrécese o argumento e
sinálase que o desenlace da trama ofrece unha reflexión sobre a funcionalidade do
tempo.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 366,
“Libros”, 24 marzo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 325, “Letras en galego”, 26
marzo 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que se trata dunha reedición da publicada en 1986. Tamén se se seleccionan
Tardes con Margueritte (2011), de Marie-Sabine Roger; Páxinas amarelas (2010), de
Luciano Rodríguez e Nube de seda na lúa e outros relatos (2009), de Xosé Luís
Vázquez Somoza.
- Iago Martínez, “A Real Academia Galega non me necesita”, Xornal de Galicia,
“Cultura”, 4 abril 2011, p. 35.
Conversa con Xabier P. Docampo na que se dedica atención á aparición da reedición
revisada d’O misterio das badaladas e á estrea da adaptación fílmica de A casa da luz
no Teatro Rosalía da Coruña.
- Olalla Sánchez, “O gran éxito de ventas galego”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
422, “Infantil 7-12 años”, 9 xullo 2011, p. 3.
Fálase da recuperación por parte de Xerais desta obra con motivo do vixésimo quinto
aniversario da súa publicación. Dise que se trata dun dos primeiros éxitos de ventas da
literatura infantil galega.
García Teijeiro, Antonio, As catro estacións, ilust. Manolo Uhía, Vigo: Editorial
Galaxia, col. árbore/galaxia, n.º 43, a partir dos 8 anos, 2011, 75 pp. (ISBN: 978-849865-347-2).
Este poemario de Antonio García Teijeiro (Vigo, 1952) foi publicado por vez primeira
en 1991 na colección “Árbore” de Galaxia, quen volveu reeditalo na mesma colección
nos anos 2003 e 2012, agora con dúas composicións máis. Ao longo destas tres
edicións, mantivéronse as mesmas ilustracións de Manolo Uhía (Vigo, 1952), que
experimentaron certas modificacións en canto á súa disposición e cor. Despois dun
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poema de abertura, faise un repaso lírico polas catro estacións do ano, que presentan
como antesala a reprodución de versos de escritores da literatura castelá (Juan Ramón
Jiménez ou Nicolás Guillén) e galega (Manuel Curros Enríquez, Luís Pimentel ou
Manuel María), que se refiren a cada unha das estacións. A evocación de certos animais
(anduriñas, bolboretas, gaivotas...) e de certos elementos da natureza (flores, mar, sol...),
así como a alusión aos quefaceres dos labregos reflicten o paso do tempo nun universo
harmónico, que o home quebra con actitudes agresivas. Estes poemas defínense por
unha acentuada musicalidade lograda a través do paralelismo, aliteracións, xogos de
palabras e outros recursos moi comúns nos textos poéticos infantís.
García Teijeiro, Antonio, Verbas de sal, ilust. Alberto Vázquez, Vigo: Edicións Xerais
de Galicia, col. Merlín, [lectorado autónomo], xaneiro 2011, 52 pp. (ISBN: 978-849914-108-4).
Edición exenta deste conto fantástico-realista de Antonio García Teijeiro (Vigo, 1952)
que se publicara no volume narrativo colectivo Un saquiño de contos (2001), de Xoán
Babarro González, Fina Casaderrey, Antonio García Teijeiro e Gloria Sánchez , unhas
das obras que se editaran nese ano para conmemorar o número 100 da colección Merlín
de Edicións Xerais de Galicia e que ilustrara Xan López Domínguez. Este conto xa fora
descrito co resto do volume no que se inserira no Informe de Literatura 2001. Esta
reedición non modifica o texto nin a dedicatoria inicial á muller e fillos de García
Teijeiro, e só os axusta ás normas ortográficas vixentes no galego na actualidade. O
único cambio, á marxe de ser agora unha obra independente fronte á edición orixinal de
2001 nun volume colectivo, é a narrativa visual que en 2011 corre a cargo de Alberto
Vázquez (A Coruña, 1980), en lugar de Xoán López Domínguez. As ilustracións de
Vázquez son debuxos de tinta con predominio da liña e algunhas manchas de cera con
cores puros. Estas imaxes de estilo infantil están centradas nas figuras dos
protagonistas: Don Evaristo e Xulieta.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Unha parábola da soidade”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
“Recomendaciones”, “Libros”, 28 febreiro 2011, p. 31.
Anuncia a saída ao prelo do volume Verbas de sal (2011), da autoría de Antonio García
Teijeiro. Destaca o rexistro lírico da súa prosa e sinala a liña temática que conforma o
volume. Menciona asemade o nome do ilustrador, Alberto Vázquez.
- Paula Fernández, “Pouso de ensoñación”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 364,
“Libros”, 10 marzo 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 323, “Letras galegas”, 12
marzo 2011, p. 7.
Sinala a saída ao prelo do volume de Antonio García Teijeiro, Verbas de sal, en
Edicións Xerais de Galicia. Tras describir o argumento destaca a presenza da poesía na
súa prosa e salienta o labor de ilustración de Alberto Vázquez.
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- Mar Fernández Vázquez, “Antonio García Teijeiro e o ‘tolo’ de Villamollada”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 19
xullo 2011, p. 40.
Dá conta de que con motivo de se cumpriren dez anos da publicación d’Un saquiño de
contos, unha colectánea na que participaran Antonio García Teijeiro, Xoán Babarro,
Fina Casalderrey e Gloria Sánchez, se reedita de forma exenta en Edicións Xerais de
Galicia Verbas de sal, de Antonio García Teijeiro, adaptando o relato á normativa
vixente. Explica que Un saquiño de contos e dous volumes colectivos máis se
publicaran en 2001 para conmemorar o número 100 da colección “Merlín”, na que se
deron a coñecer ao lectorado infantil e xuvenil moitos autores galegos. A seguir pasa a
analizar Verbas de sal, que exemplifica “o bo facer prosístico e poético” de García
Teijeiro neste conto fantástico-realista do que repara na súa tenrura, ritmo, sonoridade e
luz e apunta que permite unha dobre lectura para o lectorado infantil e para o lectorado
adulto. Seguindo o xogo trazado por García Teijeiro neste conto, escolle seis verbas de
sal para apuntar que trazos definen o macrouniverso literario e as reflexións deste
profesor, editor e crítico literario: xogo, Villamollada, personaxes, escola, palabra e
amizade.
Referencias varias:
- Romina Bal, “As letras están duras e saben a pintura”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 853,
“Cativadas”, 27 febreiro 2011, pp. 8-9.
Comenta a saída ao prelo en OQO Editora dos volumes de Silvia Santirosi e Chiara
Carrer, O tren (2011); Darabuc e Fátima Alonso, Tres han de ser (2011); Xoán Babarro
González, Macarrón de narices (2011); Antonio García Teijeiro, Verbas de sal (2011);
Jack London, A chamada da selva (2011) e Oscar Wilde, A pantasma de Canterville e
outros contos (2011).
- Antonio García Teijeiro, “Verbas de sal”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 3
decembro 2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra Verbas de sal (2011), escrita por
Antonio García Teijeiro e ilustrada por Alberto Vázquez.
Neira Vilas, Xosé, Memorias dun neno labrego, ilust. Xaquín Marín, nota previa do
autor, Vigo: Editorial Galaxia, [mocidade], xaneiro 2011, 96 pp. (ISBN: 978-84-9865346-5).
Nova edición desta obra de Xosé Neira Vilas (Gres, Val do Ulla, 1928), dedicada “A
todos os nenos e a todas as nenas que falan galego”, que vén a conmemorar os cincuenta
anos da súa publicación. Ábrese cun prólogo do propio autor intitulado “Van alá
cincuenta anos”, no que lembra os tempos nos que comezou a escribir as memorias de
Balbino en Bos Aires e o proceso que o levou até a súa saída en xaneiro de 1961.
Apunta que malia non ser un relato propiamente autobiográfico, cóntase as peripecias
dos “meus doce ou trece anos”. Por outro lado, ofrece datos que teñen que ver coas
traducións das que foi obxecto, así como outro tipo de materiais que se produciron a
raíz del, como documentais cinematógraficos ou estudos variados. Apunta, entre outras
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cuestións, que con esta novela naceu “a literatura galega para nenos e adolescentes”.
Logo de xustificar certas afirmacións, sinala que non é un acto de “inmodestia”, senón
que o fai para apuntar o “ámbito orixinario da obra”. A propia novela, composta por
dezaseis capítulos (“Eu son”, “Perdido”, “O Xudío”, “Loito”, “Os grandes”, “América”,
“Pachín”, “Rebusque”, “Eladia”, “O fumazo”, “A morte”, “O meu amigo”,
“Sancristán”, “O xuramento”, “A pedra” e “Destino”), achéganos a vida de Balbino que
conta, a modo de diario, a súa propia historia vivida nunha aldea de Galicia dos anos
corenta. As experiencias e reflexións de a cotío, reflexo da sociedade do seu tempo,
serán boa proba para dar cabida a temáticas diversas, como os abusos ás clases menos
favorecidas, a problemática da emigración, a fame, a rebeldía, o loito ou o amor. Os
capítulos presentan cadansúa ilustración figurativa de Xaquín Marín (Ferrol, 1943). O
estilo empregado é caricaturesco, moi cercano ao deseño dos personaxes das súas
viñetas gráficas. Os debuxos son a tinta, con texturas variadas e con planos de cor que
enriquecen as composicións. As imaxes aportan información sobre o rural galego: os
gaiteiros da procesión, as arquitecturas, os enseres etc.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Desoutros Neira Vilas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
356, 13 xaneiro 2011, cuberta.
Comenta polo miúdo a reedición a mans de Editorial Galaxia da novela de Neira Vilas,
Memorias dun neno labrego (2010), co gallo do aniversario da súa saída ao prelo hai xa
cincuenta anos. Indica o feito desta reedición inaugurar o catálogo da serie Biblioteca
Neira Vilas e continúa cunha referencia a outros volumes publicados do autor, entre os
que destaca dous de relatos: A muller de ferro (1969) e O home de pau (1999). Enumera
finalmente as publicacións de Neira Vilas en prosa poética, ensaio e tradución.
- Xavier Castro Rodríguez, “Eu son... Balbino”, Galicia Hoxe, “Hoxe Galicia”, “Couso
e Arca”, 5 marzo 2011, p. 2.
Informa da trixésimo primeira reedición en lingua galega da novela Memorias dun neno
labrego, de Xosé Neira Vilas, na editorial Galaxia. Salienta as ilustracións, xunto ao
feito de coincidir cunha versión para o teatro de Cándido Pazó.
- Vicente Araguas, “Memoria das memorias”, Diario de Arousa, “O Salnés-Siradella”,
n.º 734, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 664,
“Libros”, p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 664, p. 30, 13 marzo 2011.
Comenta a saída ao prelo da nova edición de Memorias dun neno labrego, de Xosé
Neira Vilas, na editorial Galaxia en 2011, baixo o selo da Biblioteca Neira Vilas.
Salienta a linguaxe do escritor, o carácter antropolóxico da súa novela e recomenda
finalmente a súa lectura, ateigada de valores morais dende o principio até o fin.
Referencias varias:
- maré, “Balbino chega á madureza”, Galicia Hoxe, “Maré Hoxe”, 5 de xaneiro 2011, p.
5.
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Anúnciase a publicación dunha nova edición de Memorias dun neno galego na editorial
Galaxia, con motivo de se cumprir cincuenta anos da súa publicación en Arxentina.
- Ramón Nicolás, “Ese Balbino que somos todos”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 6
xaneiro 2011, p. 48.
Alude á reedición da novela de Xosé Neira Vilas, Memorias dun neno labrego e á
adaptación que dela levou a cabo Cándido Pazó para o teatro.
- Ruth López, “Algún día hai que arrepoñerse”, El Progreso, “Vivir”, 6 xaneiro 2011, p.
52.
Trae á memoria o protagonista da novela de Neira Vilas, Memorias dun neno labrego,
co gallo da saída do prelo desta reedición.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 357,
“Libros”, 20 xaneiro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 316, “Letras galegas”, 22
xaneiro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o argumento, tamén se seleccionan Conversa ultramarina (2010), de Lois
Pereiro; Os leopardos da lúa (2010), de Ramiro Fonte e Un furacán chamado Otilia
(2010), de Víctor Raga.
- Camilo Franco, “Memorias dun neno labrego’ estrea versión teatral e edición
especial”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 26 xaneiro 2011, p. 40.
Informa da presentación da reedición da novela de Xosé Neira Vilas, Memorias dun
neno labrego, no Salón Teatro de Santiago.
- Miguel Anxo Fernán Vello, “Biblioteca Neira Vilas”, Galicia Hoxe, “Hoxe Galicia”,
“Caderno aberto”, 26 xaneiro 2011, p. 3.
Indica a creación da Biblioteca Neira Vilas por parte da Editorial Galaxia e menciona o
feito da novela Memorias dun neno labrego abrir a colección cunha nova reedición.
- C. Villar, “Memorias dun neno labrego’ celebra su 50 cumpleaños con una edición
especial”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 27 xaneiro 2011, p. 33.
Informa da presentación da edición conmemorativa de Memorias dun neno labrego, de
Xosé Neira Vilas, en Santiago de Compostela.
- Xesús Fraga, “Un personaxe para sempre”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
“Recomendaciones”, 27 xaneiro 2011, p. 32.
Indica a saída ao prelo dunha nova edición de Memorias dun neno labrego, de Xosé
Neira Vilas.
- D. S., “Las editoriales venderán libro gallego en los kioskos”, El País, “Galicia”, 15
xullo 2011, p. 4.
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Alúdese á iniciativa “Lonxa de letras” para a venda de literatura galega en quioscos e
entre os títulos á venda sinálase que están Memorias dun neno labrego, de Neira Vilas,
Asasinato no consello nacional (2010), de D. Ameixeiras e mais Non hai noite tan
longa, de Agustín F. Paz.
- Yolanda Vidal, “El libro se hace fuerte en verano”, Atlántico Diario, “Verano”, 9
agosto 2011, p. 14.
Menciona o repunte nas vendas de Memorias dun neno labrego con motivo do
cincuenta aniversario da súa publicación ao tempo que reflexiona sobre as lecturas do
verán e sobre as tendencias da novela actual.
- Xosé Neira Vilas, “Un día en Sanxenxo”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Arco iris”,
11 decembro 2011, p. 2.
Dáse conta da homenaxe a Xosé Neira Vilas organizada polo instituto local de
Sanxenxo, o Concello da localidade e a libraría Nós para celebrar o cincuenta
aniversario da publicación de Memorias dun neno labrego.
Queizán, María Xosé, O segredo da Pedra Figueira, Vigo: Edicións Xerais de Galicia,
col. Fóra de Xogo, n.º 69, [lectorado mozo], abril 2011, 112 pp. (ISBN: 978-84-9914214-2).
Reedición desta novela xuvenil para actualizala á normativa vixente no galego. A
primeira edición nesta mesma colección “Fóra de xogo” data de xuño de 2003, aínda
que Mª Xosé Queizán rematou de escribila o 5 de decembro de 1984 (como se apunta na
nota final “A autora”). Foi publicada orixinariamente en Tintimán en 1985, pasando
despois a ser reeditada pola Editorial Galaxia, nun primeiro momento para o lectorado
autónomo, na colección “Xabarín”, en 1989, e, posteriormente, en 2003, na antedita
colección, recomendada para o lectorado mozo. Esta obra xa apareceu descrita no
Informe de Literatura 2003.
Recensións:
- Montse Pena Presas, “Un texto pioneiro”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 18,
“proPostas”, verán 2011, p. 9.
Análise da obra O segredo da Pedra Figueira (2011), de María Xosé Queizán, que se
publicaba por primeira vez na revista Tintimán en 1985 e posteriormente por Edicións
Xerais de Galicia en 1989. Considera que o feito de que se volva reeditar di “moito da
sensibilidade literaria dos responsables desa”. Indícase, por outro lado, que a obra segue
a liña aberta por Xohana Torres. Ademais de esmiúzar o argumento da novela, sinala
que se pode ler como unha épica de carácter identitario, pero tamén chama a atención
sobre o feito de subvertir os roles estabelecidos ao concederlle o papel protagonista a
tres mulleres.
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- Mar Fernández Vázquez, “A terra prometida de ‘O segredo da Pedra Figueira”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 16
agosto 2011, p. 42.
Comeza lembrando a data concreta en que Mª Xosé Queizán rematou de escribir O
Segredo da Pedra Figueira (1985) e que o labor ilustrativo da primeira edición correu a
cargo de Maife Quesada. Informa das reedicións que tivo este relato longo nos anos
1989, 2003 e 2011. Salienta os elementos simbólicos e mitolóxicos empregados pola
autora para reivindicar as personaxes femininas. Lamenta que as reedicións na colección
“Fóra de xogo” suprimisen a precisa introdución asinada por Carmen Blanco. Explica
que estruturalmente se encadra na narración de aventuras pero a viaxe é tanto física
coma de mellora vital das personaxes na súa busca da liberdade e no proceso de
madureza que experimentan interiormente e coñecendo saberes e tradicións ancestrais.
Apunta que ademais este relato é unha “recreación simbólica e identitaria de múltiples
elementos e piares básicos dunha cultura como a galega”, dos cales indica a súa
funcionalidade. Detense na simboloxía dos habitantes da illa de Tule e nos obstáculos
que vencen os personaxes para alcanzar un “edén no que vivir en familia unha nova
vida tranquila e feliz”. Remata condensando os trazos que une Queizán neste relato,
resaltando o simbolismo e “parábola da absoluta liberdade” que presenta e a
“reivindicación feminista e dos alicerces identitarios”.
Villar, Miro, A cobiza do verme Noel, ilust. Marta Álvarez Miguéns, Vigo: Editorial
Galaxia, col. árbore/galaxia, [lectorado autónomo], abril 2011, [36] pp. (ISBN: 978-849865-275-8).
Reedición en volume exento deste conto infantil de Miro Villar (Cee, 1965), incluído
con anterioridade na obra colectiva Contos de vermes, libros, princesas e parrulos
(Xunta de Galicia, 2006), de Heidi Kühn-Bode, Xosé Miranda, Xosé Antonio Perozo e
Miro Villar. Esta obra xa aparece descrita no Informe 2006. No tocante ao relato de
Miro Villar, como cambios máis salientábeis cómpre mencionar a mudanza de editorial
(Xunta de Galicia en 2006, Editorial Galaxia en 2011), de título (“Noel, o verme rico da
verea”, en 2006) e de ilustrador, Víctor Rivas, na edición de 2006 e Marta Álvarez
Miguéns en 2011. Unha única ilustración forma cuberta e contracuberta, realizada
mediante técnica mixta (lapis de cor, acrílico, ceras...). Na contracuberta hai unha breve
introdución que non distorsiona o debuxo. As gardas, iguais, presentan dous personaxes
en vértices opostos nun fondo de cor Varrido. As ilustracións do interior son a dobre
páxina e o texto non interfire na información da imaxe. Predomina unha cor vermellona
tanto nalgúns dos fondos como na caracterización dos personaxes enfatizando un gran
nariz.
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VII.1.3. ADAPTACIÓNS
Canosa, María, O Crebanoces, ilust. David Pintor, A Coruña: Pablo Zaera Silvar.
Editor, [lectorado autónomo], novembro 2011, [32] pp. (ISBN: 978-84-61548-54-5).
Conto de María Canosa Blanco (Cee, 1978) baseado no orixinal de Ernst Theodor
Amadeus Hoffman. Iníciase cunha dedicatoria: “Este precioso obxecto non sería posible
sen a confianza mutua, a ilusión e a xenerosidade do pequeno grupo de amantes do libro
–en tódalas súas variedades, formatos e contidos- que interviñeron na súa creación pero,
sobre todo, tería sido imposible sen o afable e reconfortante sorriso da raíña da sección
infantil da coruñesa librería Cascanueces, Luisa, ‘Pirlipat”. A historia relátase a través
dun narrador omnisciente en terceira persoa e está protagonizada por dous nenos, María
e Federico, que reciben un crebanoces en noiteboa como regalo do seu padriño
Drossmelier. María ten un pesadelo e cando esperta, rodeada de toda a súa familia,
Drossmelier cóntalles unha historia sobre unha princesa que, roída por uns ratos e
convertida en crebanoces, intenta desfacer o maleficio. Logo de escoitar esta historia, na
vida de María comezan a sucederse acontecementos semellantes e, ao final, Drossmelier
aparece co seu sobriño, que lle di á nena que el é o Rei do Mazapán e quere casar con
ela, de xeito que María é coroada raíña. As ilustracións figurativas deste álbum son de
David Pintor (A Coruña, 1975). A cuberta presenta o protagonista bailando sobre un
fondo escuro. As gardas tamén están centradas no crebanoces e o fondo escuro remite á
escena que se desenvolve pola noite. Os momentos máis significativos da historia
forman as composicións deste conto e son moi cambiantes e dinámicas. As imaxes están
centradas nos protagonistas e achegan información sobre as estancias da súa casa. As
cores son de gama cálida. As figuras están deseñadas cunha liña fina de tinta negra e os
planos de cor non coinciden exactamente coas formas.

Referencias varias:
- M. J. R., “Publican unha versión do conto ‘O Crebanoces’ con debuxos de Pintor”,
Diario de Ferrol, “Ferrol”, 18 decembro 2011, p. 13.
Dáse conta da saída do prelo desta versión do conto de E. T. A. Hoffmann.
- Ana Abelenda, “Moito máis que papel”, La Voz de Galicia, “La Voz de la Escuela”,
“Literatura infantil y juvenil”, 21 decembro 2011, p. 8.
Dá conta da publicación desta obra e sinala que se trata dunha versión reducida do
orixinal de E. T. Amadeus Hoffman.	
  
- Olalla Sánchez, “Fantasía e mundo real”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 446,
“Infantil 6-9 años”, 24 decembro 2011, p. 3.
Fala desta nova obra de María Canosa e indica que o conto aparece acompañado das
ilustracións de David Pintor.
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Carballo Soliño, Xesús (adapt.), Os tres osos, ilust. David Soler, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Árbore/Galaxia Audiocontos, [lectorado autónomo], maio 2011, [36] pp.
Contén CD-ROM. (ISBN: 978-84-9865-263-5).
Adaptación de Xesús Carballo Soliño do conto clásico dos irmáns Grimm, que
incorpora un CD coa narración dramatizada e dúas cancións da colección, que abren e
pechan a lectura. Cóntase que nunha casa de aldea próxima ao monte vive unha nena co
pelo tan rizo e roxo que lle chaman Cabeciña de Ouro. Bota moito tempo paseando polo
bosque e gozando da natureza e unha mañá descobre unha casiña de madeira. Nela
viven tres osos: un grande, outro mediano e outro pequeno, que acaban de preparar
unhas cuncas de cereais con leite fervido. Como está moi quente deixáranas arrefriar e
foran dar un paseo e visitar os seus cortizos. A nena chama á porta, sen ter resposta e
entra. Ve as cuncas que cheiran a gloria e mete o dedo na máis grande, pero queima.
Logo na mediana, pero é moi doce. Finalmente cata a pequena e gústalle tanto que até
lambe a cunca. Como quere descansar, proba a cadeira do oso máis grande, pero
cólganlle os pés e é dura, logo a do mediano, pero coxea dunha pata, e, por último, a do
pequeno, que non aguanta o seu peso e rompe. Sobe ao piso superior, onde hai tres
camas, pero como a grande ten a almofada dura e a mediana o colchón brando, queda
durmida na máis pequena. Cando volven os osos con fame decátanse de que a casa está
revolta, as cadeiras descolocadas, e as papas do oso pequeno comidas. No piso atopan a
nena e, como era bonitiña coma un sol, o máis pequeno quere que quede a xogar, pero
cando a rapaza esperta e ve a cara enorme do oso grande sae correndo pola ventá. Chega
á súa casa e cóntalles aos seus pais que tres bechos feos a queren comer e estes dinlle
que só se trata da casa dos osos, que a pesar de ter cara de ferreiro son bos e amorosos
cando están de boas, aínda que non saiban rir. A nena aprende co susto e nunca máis
volve a entrar en lugares descoñecidos, e xoga dende aquela con tres osos, pero de
peluche. Este álbum de pequeno formato está ilustrado por David Soler. As imaxes son
de páxina enteira ou dobre páxina. A técnica empregada é a pintura cun estilo de
pincelada impresionista. O ilustrador fai acenos á obra de August Renoir e versiona
varios dos seus cadros para compoñer as imaxes deste libro, facendo da imaxe dun
retrato a protagonista do libro, inserindo figuras dos cadros ou aproveitando as súas
paisaxes.
Darabuc, Tres han de ser, ilust. Fátima Afonso, trad. do castelán Laura Rubio,
Pontevedra: OQO Editora, col. O. Contos a pedir de boca, de 3 a 7 anos, xaneiro 2011,
[34] pp. (ISBN: 978-84-9871-232-2).
Este álbum ilustrado de Darabuc (nome literario de Gonzalo García, 1972) de tendencia
fantástica trata o tema do amor. O libro comeza cunha dedicatoria: “Para as nais, no
momento –difícil como fermoso- de soltaren a man”, e conta en terceira persoa e con
diálogos a historia de Sol, que quere casar cos seus tres amigos: Fausto, Lázaro e Ícaro.
Cando a súa nai se decata do que acontece fala cos tres rapaces e pídelles que
desaparezan por un ano e volvan coa cousa máis estraña que atopen. Logo de se
encontraren con tres singulares gatos, os rapaces conseguiron respectivamente unha
lente telescópica, unha apócema resucitadora e uns morcegos rápidos coma lóstregos.
Cando se dispuxeron a probar os obxectos, viron pola lente unha longa fila de xente que
levaba a Sol ao cemiterio. Entón, voaron nos morcegos e cando chegaron xunto a ela,
déronlle a apócema. Finalmente, Sol resucita e casa cos tres co consentimento da súa
nai. A ilustradora, Fátima Afonso, emprega nesta obra uns debuxos que complementan
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a narración textual, nos que predominan as cores cálidas, e os cales ocupan
completamente as páxinas. Para a cuberta utiliza cores en tons pastel e elementos
repetitivos con personaxes no medio deles. Na contracuberta continúa o mesmo ton
amarelo de fondo e, en contraposición, só se atopa un elemento en forma de corazón de
cor vermella que chama a atención. As gardas teñen ilustracións na páxina esquerda, na
parte inferior e superior, e na páxina dereita, nas esquinas. Na páxina de créditos
aparece unha muller con vestido de noiva e o velo ocupa a dobre páxina. No interior
obsérvase unha ilustración a dobre páxina, cunha técnica moi elaborada e coidada,
realizada a pincel e papel pintado, todo en tons ocres amarelos. Texto e ilustración
compleméntanse nunhas imaxes que mesturan a realidade coa fantasía. A configuración
dos protagonistas masculinos, que teñen nomes míticos, complétase nas ilustracións cos
atributos dos heroes. As composicións son variadas e mesmo presentan panorámicas das
paisaxes das viaxes como escenas próximas ás personas.
Recensións:
- Marta Otero, “Sobre a liberdade de elixir”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 403,
“Letras en galego”, 19 febreiro 2011, p. 12.
Dá conta da saída do prelo do volume de Gonzalo Díaz Rodríguez (Darabuc), Tres han
de ser (2011), en OQO Editora. Sinala o feito do seu fío argumental consistir nunha
versión do conto popular “Os tres maridos” e enxalza o labor de ilustración de Fátima
Alonso.
- J. F. R., “¿Tres han de ser?. Darabuc”, Peonza. Revista de Literatura Infantil y
Juvenil, n.º 97, “Biblioteca”, xuño 2011, pp. 60-61.
Indícase que este conto se atopa a medio camiño entre adaptación e actualización do
conto popular coñecido como “Os tres amigos” ou “Os tres maridos”. Saliéntase que
amosa un lixeiro cambio de personaxes cunha nai astuta como protagonista que propón
unha misión delicada aos tres pretendentes da súa filla Sol. Finalmente apúntase que as
ilustracións da galega Fátima Alonso, nas que mestura distintas técnicas, achegan o
humor e xogan con pequenos xestos.
Referencias varias:
- Romina Bal, “As letras están duras e saben a pintura”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 853,
“Cativadas”, 27 febreiro 2011, pp. 8-9.
Comenta a saída ao prelo en OQO Editora dos volumes de Silvia Santirosi e Chiara
Carrer, O tren (2011); Darabuc e Fátima Alonso, Tres han de ser (2011); Xoán Babarro
González, Macarrón de narices (2011); Antonio García Teijeiro, Verbas de sal (2011);
Jack London, A chamada da selva (2011) e Oscar Wilde, A pantasma de Canterville e
outros contos (2011).
- Darabuc, “Tres han de ser”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 29 outubro 2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra Tres han de ser, escrita por Darabuc e
ilustrada por Fátima Afonso.
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Gracián, Ánxela (adapt.), Irmáns Grimm. A casiña de chocolate, ilust. Antonio Seijas,
Vigo: Editorial Galaxia, col. árbore/galaxia. Audicontos, [lectorado autónomo], 2011,
[34] pp. Contén CD. (ISBN: 978-84-9865-259-8).
Adaptación de Ánxela Gracián (San Paio de Arcos, Castroverde, Lugo, 1968) do conto
dos Irmáns Grimm, A casiña de chocolate, con ilustracións de Antonio Seijas (Ares,
1976). A historia narra a vida dunha familia (o pai, a súa nova muller e os seus fillos,
Hänsel e Gretel) que vive nunha fraga inmensa, sen ningún tipo de recurso. Esta
situación leva a madrasta a querer desfacerse dos cativos, abandonándoos na fraga, para
non ter que darlles de comer e consecuentemente pasar ela menos fame. A pesar de que
o pai, nun principio, se negaba a levar a cabo esta idea, ao final accede. É así que
abandona os nenos no bosque, onde deambulan tres días sen abrigo e sen comida até
que atopan unha casa construída con chocolate, biscoitos e demais galdrumadas. Mais a
casa resulta ser un novo engano, pois a dona é unha bruxa que os quere engordar para
logo comelos. Os nenos, unha vez que descobren as intencións da vella, empúrrana até
que cae dentro da pota de auga que puxera a ferver para cocelos. Ao abandonar a casa,
os nenos levan consigo todos os obxectos de valor que atopan e marchan até atopar a
súa casa e o seu pai que, moi arrepentido do que fixera, se alegra de velos. As
ilustracións figurativas de Antonio Seijas están realizadas con imaxes fotográficas e
compostas nun ordenador. As composicións son de dobre páxina con cores cálidas e
acompañan os textos do conto.
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VII.1.4. TRADUCIÓNS, VERSIÓNS E REEDICIÓNS
Abad, Arturo, Zimbo, ilust. Joanna Concejo, trad. do castelán Paco Liván, Pontevedra:
OQO Editora, col. Q, [lectorado autónomo], abril 2011, [32] pp. (ISBN: 978-84-9871315-2).
Conto de Arturo Abad (pseudónimo literario de Arturo Fernández Guerra) que comeza
cunha dedicatoria: “Para a miña irmá Penélope, que prefiriu deixar de coser e
emprender a busca de Ítaca”. Nel reflexiónase sobre o doloroso que resulta deixar
marchar as persoas que un quere, sobre todo os pais aos seus fillos. Faise a través dunha
metáfora: unha das marionetas dun monicrequeiro chamada Zimbo consegue construír
unhas tesoiras que lle van permitir romper os fíos que a atan a ese mundo. Abad é capaz
de mostrar, con igual carga de intensidade para o lectorado, tanto a sensación de perda
do monicrequeiro, que quere a marioneta como se fose un fillo e ao que polo tanto lle
custa deixar marchar, aínda que finalmente colabora con ela para que consiga o seu
soño, como a tristeza que lle xera ao boneco a falta de liberdade que lle impide coñecer
un mundo novo e a valentía que lle permitirá abandonar unha existencia chea de
coidados e sen preocupacións. Joanna Concejo (Slupsk, Polonia, 1971) ilustra a cuberta
cunha imaxe que abarca cuberta e contracuberta, aínda que amosa o protagonista só
parcialmente. As gardas xogan co simbolismo que hai no fondo do libro. As ilustracions
son a dobre páxina con pouco texto e representan un mundo inquietante de monicreques
e fíos que tecen soños, cunha interpretación moi persoal da ilustradora. Os debuxos
están realizados a carbón e lapis de cores, cun fondo neutro en ton terra.

Recensións:
- María Navarro, “Independencia filial”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 379,
“Libros”, 30 xuño 2011, p. VII.
Fálase do volume escrito por Arturo Abad, ilustrado por Joanna Coelho e traducido ao
galego por Paco Liván. Explícase que se trata dunha historia sobre a dor que produce a
independencia dos fillos. Apúntase que a narración “en branco e negro” consegue unha
explosión de cor cando o protagonista alcanza a liberdade.
Referencias varias:
- Arturo Abad, “Zimbo”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 4 xuño 2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra Zimbo, escrita por Arturo Abad e
ilustrada por Joanna Concejo.
- Romina Bal, “A lúa colga dun fío máis alá das estrelas”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º
868, “Cativadas”, 12 xuño 2011, p. 4.
Fálase das novidades de OQO editora entre as que se atopa Zimbo de Arturo Abad; O
galo traganoces, de Roberto Mezquita; Maxia!, de Charo Pita, e As aventuras de Osiño,
de Helga Bansch.
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- Olalla Sánchez, “Deixar que os fillos voen sós”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
422, “Infantil 7-12 años”, 9 xullo 2011, p. 3.
Faise referencia ao argumento de Zimbo, de Arturo Abad e con ilustracións de Joanna
Concejo.
Alapont, Pasqual, O caderno laranxa de Morgana (El quadern taronja de Morgana,
2011), ilust. Montse Español Rodié, trad. Pablo Sánchez Mato, Vigo: Edicións Xerais
de Galicia, col. O club da ciencia, serie Morgana, n.º 7, recomendado para terceiro ciclo
de Primaria, outubro 2011, 167 pp. (ISBN: 978-84-9914-307-1).
Relato de Pasqual Alapont (Catarroja, Valencia, 1963) que recolle o diario da moza
protagonista, Morgana, dende un nove de setembro até un dezaoito de decembro, por
medio dunha narración en primeira persoa e en pasado e reproducindo en estilo directo
gran parte das conversas. Morgana ten once anos, estuda sexto de Primaria e xoga nun
equipo de baloncesto. A rapaza conta o que acontece na clase, as actividades de
matemáticas, lingua, inglés e coñecemento e as diferentes excursións cos compañeiros.
Fala da profesora Sabela, dos seus amigos, principalmente de Lola, Silvia, Lucía, Pili,
Xiana e Vítor, o mozo que lle gusta (aínda que terminará saíndo con Xiana), e as
conversas con eles a través do Messenger (recollidas tamén en estilo directo). Todo isto
mestúranse co que acontece na casa. A súa nai é peiteadora, o pai está sempre
preocupado polo traballo e a hipoteca, o seu irmán Ricardo é un adolescente de catorce
anos que quere poñer un piercing e unha tatuaxe. No seu tempo de lecer Morgana le
Alicia no país das marabillas e as aventuras de Pippi Langstrump. Nas páxinas do
diario intercálanse tamén cos partidos do seu equipo de baloncesto e as conversas con
Mercedes, a adestradora. A obra remata cunha visita á psicóloga e a chegada dun novo
rapaz ao barrio: Berenguel. A ilustradora, Montse Español Rodié, presenta na cuberta a
protagonista en actitude relaxada e tamén ofrece a oportunidade de observar o que no
seu caderno escribe. O debuxo da cuberta é a cor e está realizado por ordenador, aínda
que o contorno está feito a man. Na contracuberta non hai ilustración. No interior hai
pequenas e moi escasas ilustracións en branco e negro daquelas escenas importantes na
narración.

Alapont, Pasqual, Quen lle ten medo a Morgana? (Qui té por de Morgana?, 2011),
ilust. Montse Español Rodié, trad. Pablo Sánchez Mato, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. O club da ciencia, serie Morgana, n.º 8, recomendado para terceiro ciclo de
Primaria, outubro 2011, 172 pp. (ISBN: 978-84-9914-308-8).
Novela de Pasqual Alapont (Catarroja, Valencia, 1963). Nela, a narradora-protagonista,
Morgana, é a autora dun diario que, con ton realista, fala dos problemas e sentimentos
comúns de calquera preadolescente. Todo o que lle acontece e ela considera que é
importante recólleo no seu diario. Deste modo aparecen asuntos como a amizade, o
amor, a familia, a escola, as inquedanzas, a evolución física etc. O ton humorístico, a
linguaxe adaptada ao público xuvenil e na que destaca a utilización de metáforas
gráficas e as referencias ás novas tecnoloxías marcan os trazos dunha historia á que se
engade un “repaso” dalgunhas cuestións das materias de Primaria. O libro, ilustrado por
Montse Español Rodié, presenta na cuberta a protagonista xogando cos seus amigos.
Este debuxo é a cor e está realizado por ordenador, aínda que o contorno está feito a
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man. Na contracuberta non hai ilustración. No interior hai pequenas e moi escasas
ilustracións en branco e negro daquelas escenas importantes na narración.
Albo, Pablo, O ano que os pitos perderon a cabeza, ilust. Mikel Mardones, trad. do
castelán Tino López, Pontevedra: OQO Editora, col. O, [lectorado autónomo], setembro
2011, [36] pp. (ISBN: 978-84-9871-329-9).
Conto fantástico infantil de Pablo Albo (Alicante, 1971)que comeza cun paratexto en
forma de dedicatoria: “Para Elena, Roberto e Garbanzo, que sempre dá gusto estar con
eles”. Nárrase en terceira persoa omnisciente unha lenda da noite de defuntos que di
que, se cadra en lúa chea, alá onde caia o primeiro raio do luar devolveralle a vida aos
mortos, que espertarán na escuridade da noite para durmir ao longo do día. Unha vez
ocorreu isto, e o primeiro que iluminou a lúa foi a leira do millo do señor Evaristo. O
millo botouse a perder e todos lle recomendaron a Evaristo que queimase as mazarocas.
El asentiu, pero finalmente vendeullas a Bernaldo para as súas pitas. Antes de mandalas
ao matadoiro, este decidiu alimentar aos animais co millo, ás agachadas. No momento
de matalos, dálles por non morrer. Unha vez mortos, Bernaldo véndeos cortados en
anacos. Aparentemente todo segue con normalidade, mais os pitos reviven, aínda que en
cachos, escapan. Desesperado, Bernaldo acode ao crego da vila, que lle di que, se dan
sacado a substancia inmortal daquelas almas en pena, atoparán o elixir da vida eterna.
Apareceu Luisa, a feiticeira de pitos, pero en lugar de enfeitizar aos animais, enfeitiza
ao alcalde. Finalmente Bernaldo e a Luisa rematan casando.

Recensións:
- María Navarro, “Con sabor tradicional”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 391,
“Libros”, 10 novembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 353, “Letras galegas”,
19 novembro 2011, p. 7.
Fálase de O ano que os pitos perderon a cabeza (OQO, 2011) de Pedro Albo e con
ilustracións de Mikel Mardones. Ofrécese o argumento desta “aventura autenticamente
surrealista” e indícase que se trata dun conto “de sabor tradicional” que conxuga una
temática atractiva, incita á reflexión e destaca valores e contravalores así como
introduce de forma cómica aspectos considerados tabús.
Bansch, Helga, As aventuras de Osiño, ilust. da autora, trad. do inglés Mark W. Heslop
e Laura Rubio, Pontevedra: OQO Editora, col. O, [lectorado autónomo], abril 2011,
[32] pp. (ISBN: 978-84-9871-317-6).
Álbum infantil de Helga Bansch (Leoben, Austria 1957), relatado por un narrador
omnisciente. O protagonista é un osiño que, aburrido da súa vida sedentaria e dos seus
continuos estados de hibernación, fantasea continuamente debaixo do seu outeiro con
poder visitar o mar e vivir insólitas aventuras. Un día sae ao encontro do osiño un
músico ambulante que lle ofrece a posibilidade de viaxar con el. A única condición que
debe cumprir é comprometerse a entreter á xente con bailes, cánticos... O protagonista
acepta e comeza, así, a coñecer mundo. Os dous novos amigos percorren vila tras vila
até o día en que se separan: aínda que ao osiño lle gusta a vida de vagabundo, non quere
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continuar o seu camiño cara ao norte (como o músico), senón cara ao sur para poder
coñecer o mar. A súa andanza en solitario está igualmente chea de diversión e aventura:
convértese no bailarín dunha discoteca, no equilibrista do circo Zamino... Logo de
varios días de peregrinaxe, nos que percorre varios pobos, chega ao desexado mar,
“inmenso” e “azul”. Ao quedar marabillado pola hermosura do lugar, decide vivir alí
unha tempada tras conseguir un traballo de cociñeiro nun hotel do costa. Esta nova vida
segue fascinándoo, pero un día vese obrigado a voltar ao seu antigo fogar: non pode
soportar as masas de turistas que trae consigo a calor do verán. Canso e feliz á vez, o
osiño regresa ao seu outeiro, onde lle espera unha linda osiña. Para chamar a súa
atención, o osiño comeza a saltar e a bailar como lle ensinara o seu amigo o músico, co
que consegue namorala. Dende entón, os invernos deixaron de ser tristes e aburridos
para ambos os dous. A obra, cun deseño moi coidado en todos os detalles, conta con
ilustracións figurativas da propia autora. A imaxe da cuberta presenta ao protagonista
navegando polo mar e ao abrir o libro complétase coa contracuberta onde aparece a
barca completa. As gardas están pensadas para este álbum, cun deseño propio, que xoga
co tempo. Preséntase unha paisaxe con árbores e montañas ao fondo, que na garda
dianteira ten cores cálidas que recrean un tempo outonal e na traseira o mesmo bosque
totalmente cuberto de neve da acubillo aos protagonistas que hibernan nunha cova. As
imaxes son sempre composicións a dobre páxina nas que se incorpora o texto, variando
a grafía segundo quen fale. As composicións están centradas no protagonista con
referencias aos diferentes ambientes que percorre durante as viaxes que emprende para
correr aventuras e divertirse durante o inverno que decide non hibernar: xente na cidade,
paisaxes da costa, aventuras no circo etc. No tratamento das imaxes aprecianse
características pictóricas nas mezclas, veladuras, pindeladas soltas, anacos de periódico,
de cartóns ou de papel enrrugado. As cores que predominan son cálidas: beixes, grises
cálidos, ocres, brancos rotos, laranxas e vermellos. A secuencia de imaxes presenta unha
historia sinxela na cal a configuración dos personaxes –persoas e animais con actitudes
de persoas- resulta atractiva para os nenos e consegue crear unha narración fluída grazas
ao conxunto que forman texto e imaxes. Ademais da narración visual que segue ao texto
hai outras lecturas paralelas posíbeis como o que fan os pequenos animais que
acompañan a Osiño nas súas aventuras. Os textos complementan as imaxes pero
pódense facer moitas lecturas exclusivamente visuais. As cores cálidas e moi matizadas
que emprega achégannos a unha historia coñecida nunha versión na que os
protagonistas están concibidos cun aspecto simpático, tamén o lobo, cercanos aos nenos
pequenos.
Recensións:
- María Navarro, “Relato de viaxes”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 381,
“Libros”, 14 xullo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 341, “Letras galegas”, 23
xullo 2011, p. 7.
Fálase de As aventuras de Osiño (OQO, 2011), de Helga Banach. Ofrécese o argumento
e indícase que se trata dunha historia de viaxes, tanto espacial como vital na que o
protagonista “camiña cara á madurez”. Destácase o optimismo que caracteriza ao
personaxe principal e que lle permite crear una atmosfera de felicidade ao seu redor.
Indícase que as ilustracións “coloristas e vitalistas” que acompañan ao texto foron
realizadas pola propia Banach.
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Referencias varias:
- Helga Bansch, “As aventuras de osiño”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 21 maio
2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra As aventuras de osiño, escrita e
ilustrada por Helga Bansch.
- Romina Bal, “A lúa colga dun fío máis alá das estrelas”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º
868, “Cativadas”, 12 xuño 2011, p. 4.
Fálase das novidades de OQO editora entre as que se atopa As aventuras de Osiño, de
Helga Bansch; O galo traganoces, de Roberto Mezquita; Zimbo de Arturo Abad e
Maxia!, de Charo Pita.
Basch, Adela, A miña avoa fala galego. My grandmother speaks Galician, ilust. María
Margarita Reyes, trad. Millán Picouto, Ourense: Edicións Linteo, ed. bilingüe,
[lectorado autónomo], 2011, 47 pp. (ISBN: 978-84-96067-59-20).
Relato de Adela Basch (Bos Aires, 1946) no que a protagonista é unha nena, Laura, que
conta en primeira persoa cómo ela fala inglés e a súa avoa Carme galego. As dúas
percorren diferentes lugares con Alan, o irmán de Laura que aínda non sabe falar . As
súas sensacións serán as mesmas aínda que chamen ás cousas dun xeito diferente. É
unha edición bilingüe na que se recolle a esquerda o texto en galego e a dereita en
inglés. María Margarita Reyes presenta na ilustración da cuberta tres personaxes
protagonistas no interior dunha casa. Os debuxos son a acrílico con moita textura. As
gardas e a páxina de créditos teñen ilustracións en fondo azul, onde se atopan os
protagonistas da historia. No interior as ilustracións son a dobre páxina coa mesma
técnica que ten a cuberta, con pouco texto. Con respecto ao texto, divídese en galego e
en inglés nunha mesma ilustración e a primeira palabra de cada un comeza en vermello
facendo un aceno á vestimenta da avoa protagonista. O estilo é realista, aínda que as
figuras están estilizadas.

Referencias varias:
- Xosé Carlos Caneiro, “Polifonía”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 435, “A outra
mirada”, “Club dandi”, 8 outubro 2011, p. 15.
Faise referencia ás dúas traducións realizadas por Millán Picouto para a editorial Linteo:
A miña avoa fala galego (2011) e Un anaco de pan (2011). Cítase, tamén, o libro
Cociñando ao pé da letra (2011) de Yolanda Castaño e Andrea Costas.
Boyne, John, Noah Barleywater escapa da casa (Noah Barleywater runs away, 2010),
ilust. Oliver Jeffers, trad. Carlos Acevedo, Pontevedra: Faktoría K de Libros, col.
Narrativa K, [mocidade], abril 2011, 222 pp. (ISBN: 978-84-15250-02-9).
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Novela de John Boyne (Dublín, 1971) que se inicia coa dedicatoria “Para Katie Lynch”
e se inspira en fábulas e contos clásicos para recrear o mundo visto a través dos ollos
dun rapaz de oito anos: Noah Barleywater. Certos comportamentos inusuais alertan ao
protagonista sobre a existencia dun grave problema familiar e, aterrado ante a inminente
resolución, decide abandonar a fraga onde reside para coñecer as vilas veciñas. A
misteriosa razón pola que foxe da súa casa non se desvela até case ao final. Así
mantense viva a tensión en todo momento, alentada polas contadas confesións que se
achegan progresivamente. Personaxes fantásticos situados en contextos reais saen ao
encontro do protagonista. Entre eles destacan un burro famento a cada instante e un can
salchicha un tanto susceptíbel. Ambos os dous son os responsábeis de que Noah poida
acceder a un mundo marabilloso, unha tenda de xoguetes baixo a que se atopa o fogar
dun ancián artesán e das súas criaturas. Este mestre da madeira, “pai” de sorprendentes
monicreques, pescuda nos temores que aterrorizan ao pequeno e ofrécelle o mellor dos
agasallos: as súas propias andainas, que descobren ao lectorado a historia nunca contada
de Pinocho. Os dramáticos acontecementos ao redor da familia do fuxitivo mestúranse
con feitos tan marabillosos como as carreiras en cuestión de segundos ao redor do
mundo que realizaba o ancián á idade de Noah. Este periplo dunha década como atleta
célebre levouno a incumprir a promesa feita a seu pai de non separarse nunca del, un
comportamento do que se arrepentiría o resto da súa vida. Grazas ao intercambio de
experiencias, reflexiona o ancián sobre a súa traxectoría vital e o rapaz sobre a súa
radical decisión. Pecha o volume unha serie de agradecementos por parte do autor. A
obra, en forma vertical de tapas blandas, está ilustrada por Oliver Jeffers. Na cuberta
predomina a cor marrón, tanto no fondo con vetas como na árbore central. A técnica
empregada é a colaxe e debuxo dixital. A tipografía é diversa: hai texto feito a man e
dous tipos de tipografia dixital. Na contracuberta continúa o fondo da portada de cor
marrón con vetas, aínda que só nos amosa un pequeno debuxo dunhas ferramentas,
acompañado por texto. As ilustracións do interior son escasas e están realizadas a liña
con plumilla e aguadas en branco e negro.
Recensións:
- Manolo Do Río, “Tocata e fuga de Barleywater”, ABC, “Galicia. Artes&Letras”, n.º
31, 20 xullo 2011, p. 05.
Fálase de Noah Barleywater escapa da casa (Kalandraka, 2011) de John Boyne.
Ofrécese o argumento e explícase que se trata dunha obra de ficción xuvenil
“conmovedora, orixinal e altamente divertida” e que xoga coas percepcións e a
linguaxe. Apúntase que a edición en inglés levaba o subtítulo de “un conto de fadas” e
apúntase que, debaixo desta etiqueta, atópanse metáforas para os lectores máis adultos
que da lugar a unha “historia máxica tinguida de tristeza e de redención”. Engádese que
conta cunha ilustración escasa realizada por Oliver Jeffers.
- Esther de León Viloria, “John Boyne tende pontes entre fantasía e realidade”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 3
agosto 2011, p. 42.
Coméntase que John Boyne ven de publicar esta novela inspirada en fábulas e contos
clásicos para recrear o mundo visto a través dos ollos dun rapaz de oito anos. Indícase
que a razón pola que Noah Barleywater foxe da casa non se desvela até o final da obra,
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co que se mantén viva a tensión, alentada polas contadas confesións que se achegan
progresivamente. Dáse conta do argumento e saliéntase que se trata dunha historia que
convida a reflexionar sobre a evolución das persoas a nivel emocional e intelectual.
ponse de relevo tamén que, aínda que a mensaxe ética da obra semelle obvia, seguindo
o paralelismo co conto clásico de Pinocho, a habelencia narrativa e a sensibilidade do
autor logran impactar na conciencia do lectorado sen dramatismos gratuítos nin
concesións ao moralismo.
Referencias varias:
- Ada Casa Grande, “Cedo pola mañá antes de acordaren os cans”, Galicia Hoxe,
“Lecer”, nº 682, “Raparigadas”, 1 maio 2011, p. 6.
Achega o argumento da obra e un apuntamento biográfico do autor, John Boyne,
aludindo tamén ao éxito d’O neno do pixama a raias.
- A. M., “Fantasía infantil de John Boyne”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 14 maio 2011,
p. 47.
Breve nota cun resumo argumental da novela.
- Olalla Sánchez, “Conto de fadas para adultos”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 422,
“Juvenil 12-15 años”, 9 xullo 2011, p. 4.
Fálase de Noah Barleywater escapa da casa (Kalandraka, 2011) de John Boyne e
apúntase que se trata da primeira vez que se publica no mercado español.
- Marta García Márquez, “Rivas destapa o silencio do seu libro cunha lectura en
Méndez Núñez”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 4 agosto 2011, p. 17.
Infórmase de diversas presentacións de obras na XL Feira do Libro da Coruña, entre as
que se encontra a que nos ocupa, Fábula galénica, A vida fóra, Cociñando ao pé da
letra e Todo é silencio.
Bruno, Pep, A sesta dos Enormes, ilust. Natalie Pudalov, trad. do castelán Laura Rubio,
Pontevedra: OQO Editora, col. Q, de 8 a 12 anos, febreiro 2011, [56] pp. (ISBN: 97884-9871-307-7).
Conto infantil de Pep Bruno (Barcelona, 1971) que comeza cun paratexto en forma de
dedicatoria: “A Mariaje, Juan e Miguel, que visitan a miúdo a Illa do medio do Mar”.
Nárrase, por medio do recurso ao narrador ominisciente como Grande, Mediano e
Pequeno (os Enormes) van cos seus pais á praia e cando se achega a hora da sesta
precisan que lles conten un conto. O pai, cun ritmo pausado e apacíbel, fantasea coa Illa
do Medio do Mar, onde viven diversos xigantes que piden axuda aos rapaces e que os
levan con eles á Illa. Segundo o pai lles conta, o Xigante Mariño é o que atrae a
atención de Grande, para ensinarlle a levar a máquina de facer ondas. A Mediano, en
cambio, chámao o Xigante Ronquido para que lle axude a atopar o sono que fai que os
peixes sean de cores. O labor de Pequeno é curar á doente Xiganta Pilula, encargada de
curar aos animais que viven no mar. Grande, Mediano e Pequeño adormecen ao escoitar
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cadanseu conto, e tamén o fai o pai, que soña coa recurrente historia da visita á Illa do
Medio do Mar. As ilustracións figurativas son de Natalie Pudonov. Na cuberta aparecen
os personaxes protagonistas, deseñados cun estilo surrealista. Tamén están decoradas as
gardas e a portada. As figuras imaxinativas e as composicións do interior crean un
universo fantástico para describir visualmente a narración deste álbum infantil. As
tonalidades que predominan son as frias xa quea auga éunha parte importante. As
ilustracións presentan numerosos detalles nos que deterse ao ler este libro.
Recensións:
- María Navarro, “Todo é fantasía”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 374,
“Libros”, 26 maio 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 334, “Letras galegas”, 28
maio 2011, p. 7.
Comenta que Pep Bruno introduce o lector nun mundo fantástico afondando no carácter
reparador do sono e na lectura de contos como actividade tranquilizadora. Resume o
argumento do álbum e alude á presenza de imaxes en clave metafórica que fan
partícipes os lectores. Sobre as ilustracións indica que se basean nos xogos de cores e
nos detalles.
Referencias varias:
- Romina Bal, “Nunha illa no medio do mar”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 858,
“Cativadas”, 3 abril 2011, p. 6.
A propósito d’A sesta dos enormes, resume o seu argumento e defíneo como un conto
delicado que invita a soñar, ademais de potenciar o coñecemento dos animais do mar e
estimular a imaxinación.
- Pep Bruno, “A sesta dos enormes”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 5 novembro
2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra A sesta dos enormes (2011), escrita por
Pep Bruno e ilustrada por Natalie Pudalov.
Carbonell, Paula, Un can e un gato, ilust. Chené Gómez, trad. Marisa Núñez,
Pontevedra: OQO Editora, col. O. Contos a pedir de boca, de 3 a 7 anos, novembro
2011, [34] pp. (ISBN: 978-84-9871-361-9).
Álbum infantil narrativo de Paula Carbonell que se abre cuns paratextos en forma de
dedicatorias da autora (“A miña nai e a miña irmá Txeres”) e do ilustrador (“A miña
nai, que soubo alimentar a miña creatividade”). Cóntase a través dun narrador en
terceira persoa e con pouco diálogo, unha breve historia de relación entre un can e un
gato. Os protagonistas coñécense, non se entenden, pelexan e ao final rematan pedindo
disculpas. Téntanse reflectir os conflictos que poden xurdir na vida dos nenos e resalta o
valor da aceptación e da amizade. A obra está ilustrada por Chené Gómez. Na cuberta,
de tapa dura e papel satinado, aparecen os dous protagonistas enfrontados aludindo a
temática das diferencias entre eles que se desenvolve no conto. As gardas achegan o
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mesmo tema reservando a dianteira para un debuxo co can e a traseira para outro co
gato. A técnica que emprega é o debuxo con lapis de cores. Nas composicións hai que
subliñar o esquematismo dos escenarios e as cores tan contrastadas e alegres que
emprega. As referencias espaciais son moi sinxelas: unha banda de cores para
representar o chan, uns planos curvos de cores que contrastan co fondo branco ou unha
liña de casas ao borde da páxina. As figuras dos animais e das casas están representadas
con formas moi simples, que, pese a súa estilización, achegan ao lectorado información
visual sobre as características dos animais cun estilo moi próximo ao empregado polos
rapaces.
Referencias varias:
- Amaia Mauleón, “Manuel Rivas y Domingo Villar, estrellas gallegas para las lecturas
del nuevo año”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 31 decembro 2011, p. 44.
Faise referencia á publicación por OQO Editora deste álbum infantil.
Carrión, Mercedes, O que ten que aprender un cempés que queira ser sabio como
Perico, ilust. Francesca Chessa, trad. do castelán Marisa Nuñez, Pontevedra: OQO
Editora, col. O, [lectorado autónomo], setembro 2011, [36] pp. (ISBN: 978-84-9871327-5).
Álbum infantil de Mercedes Carrión que conta en terceira persoa cómo o cempés Perico
está nervioso porque irá á escola por primeira vez xa que quere ser sabio pero chega moi
tarde. Os problemas para chegar a tempo repítense varios días a pesares de que a gata
Maragata e a araña Maraña o aconsellan. Perico non se fía do consello da formiga
Rodriga que será a que finalmente atope a solución. Francisca Chessa propón unha
mesma ilustración para cuberta e contracuberta e nela obsérvase ao protagonista nunha
aula acompañado polo seu profesor. Aproveitando unha escena de escola a tipografía do
título está dentro dunha pizarra con xiz. Nas primeiras gardas, encóntranse repartidos
por toda a dobre páxina moitos zapatiños e nas gardas do final o corpo do protagonista.
Na páxina de créditos, aproveitando a fisonomía do cempés ocupa a dobre páxina. No
interior chaman a atención as imaxes polo colorido alegre e contrastado. As ilustracións
están realizadas en acrílico, acentuando a textura que permite o pincel cargado de
pintura. Texto e imaxe compleméntanse, aínda que nas imaxes sempre se atopan
pequenos detalles que o texto non explica tan a fondo e que se irán descubrindo en
lecturas sucesivas.
Recensións:
- María Navarro, “Optimismo e bos consellos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
394, “Libros”, 24 novembro 2011, p. 7.
Coméntase que se introduce ao lectorado nunha historia chea de vontade, optimismo e
bos consellos e que se segue o esquema ensaio/erro até un final no que o protagonista
atopa a solución aos atrancos da súa existencia. Faise un breve resumo do argumento e
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saliéntase a importancia de que os máis novos vexan reflectidos nesta historia os seus
propios medos e temores e que comproben que todo é superábel con esforzo.
Castro, Roberto, Troco, ilust. Margherita Micheli, trad. do castelán Laura Rubio,
Pontevedra: OQO Editora, col. O, de 3 a 7 anos, outubro 2011, [36] pp. (ISBN: 978-849871-359-6).
Álbum infantil de Roberto Castro no que se conta, por medio do recurso ao narrador
ominisciente, unha trama circular e sinxela: a historia da ovella Catarina, que se dispón
a ler Os tres porquiños. Atópase moi entretida co conto cando a cadeira na que se senta
rompe. Ela decide remendala para que non se note e vendela ao primeiro que pasase
pola súa porta. O galo Eduardo acepta cambiarlla por un tallo do curral. Catarina acepta,
pero despois dáse conta de que non está cómoda porque o tallo non ten respaldo.
Cámbiallo ao porco Narciso por un sofá, que tampouco lle serviu para ler contos porque
quedaba durmida. A pata Carlota accede a facer un troco do sofá por un balancín, mais
Catarina non queda contenta con el, xa que todo lle daba voltas. Decide cambialo por
unha cadeira semellante á que ela tiña, a mellor para ler. Pero de súpeto rómpelle, e dáse
conta que era a dela pintada doutra cor. Finalmente chama a un carpinteiro xa que é a
mellor cadeira para ler un bo libro. Margherita Micheli presenta na ilustración da
cuberta, sobre un fondo de cor branco, á protagonista, rodeada por catro asentos
diferentes e situada enriba do texto do título. Na contracuberta, tamén sobre fondo
branco, aparecen distintos personaxes do libro sentados nos asentos da cuberta e as
cores son máis chamativas. Nas gardas aparece unha cadeira vermella e nas gardas do
final a mesma cadeira pero con decoración dourada. Na páxina de créditos aparecen
pequenos personaxes pintando e sontendo un cartel de “pertence”. No interior do libro
predomina a cor vermella e o branco, presente en case todos os elementos das
ilustracións. As composicións son a dobre páxina. A tipografía xoga un papel
importante na lectura da imaxen, aumenta de tamaño e, en ocasións, aumenta o grosor,
enfatizando a acción.
Castro, Rodolfo, Os sete irmáns chineses (Los siete hermanos chinos, 2011), ilust.
André da Loba, trad. do castelán Paco Liván, Pontevedra: OQO Editora, col. O,
[lectorado autónomo], xuño 2011, 48 pp. (ISBN: 978-84-9871-242-1).
Álbum infantil de Rodolfo Castro inspirado no Tangram, un antigo quebracabezas
chinés que consta de sete pezas (cinco triángulos de diferentes formas, un cadrado e un
trapecio). Nel cóntase a historia dunha nai que non pode distinguir aos seus cinco fillos,
aínda que cada un dos cinco irmáns chineses Li ten un don extraordinario. O sexto
carece de poderes máxicos e vaise da casa na procura de fortuna, pero será condenado
inxustamente pola morte dun rapaz. Os irmáns chineses Li preparan un xogo de
intercambio para enganar aos gardas e librar o irmán, subliñando a forza do corazón, os
sentimentos e o feito de que non hai dúas persoas iguais. As ilustracións aparentemente
sinxelas do portugués André da Loba emprazan ao lectorado a percorrer, como se fose
un labirinto, as liñas coas que constrúe os personaxes e os feitos relatados. Predomina a
cor branca tanto na cuberta coma no resto do libro, así como a utilización de cores
primarios e secundarios. As ilustracións son moi xeométricas en cor plano a xeito de
tampón, facendo un símil coa repetición dos personaxes. Emprégase unha tipografía de
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pau seco, que non entorpece a lectura das imaxes e fai fincapé no nome do personaxe
que en realidade son todolos irmáns.
Recensións:
- María Navarro, “Clara e sinxela”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 388, “Libros”,
20 outubro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 350, “Letras Galegas”, 29 outubro
2011, p. 7.
Fálase de Os sete irmáns chineses (OQO, 2011), álbum escrito por Rodolfo Castro e
ilustrado por André da Loba. Indícase que se trata dun conto clásico que segue a
estrutura da literatura popular que remite á tradición chinesa, isto é, a presentación dun
problema, a resolución e un final feliz. Apúntase que o obxectivo do conto é demostrar
que “todos temos unha personalidade propia e intransferible que nos fai singulares”.
Destácase o estilo claro e sinxelo co que está redactado e a simetría das imaxes.
Referencias varias:
- Rodolfo Castro, “Os sete irmáns chineses”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 23
xullo 2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra Os sete irmáns chineses, escrita por
Rodolfo Castro sobre unha lenda chinesa e ilustrada por André da Loba.
Deacon, Alexis, Na busca dun fogar, (A place to Call Home, Walker Books Ltd. 2011).
ilust. Viviane Schwarz, trad. Laura Sáez e Mónica Pazos, Vigo: Patasdepeixe Editora,
[lectorado autónomo], 2011, [40] pp. (ISBN: 978-84-936842-5-9).
Relato do escritor británico Alexis Deacon (1978) que se abre coas dedicatorias “Para
Alice, a miña irmá” A.D e “Para as miñas irmáns, Ina e Silke” V.S. Nel nárrase como
un grupo de sete hamsters ten que deixar o fogar porque medraron moito e fáiselles
pequeno. A misión é difícil xa que teñen que cruzar o mundo enteiro, un vertedoiro, con
escudos protectores e complícase cando un can leva a un deles. Os demais deben loitar
para recuperar o seu irmán. A obra mestura as intervencións do narrador coas dos
hámsters protagonistas. As ilustracións a cargo de Viviane Schwartz xa xogan na
presentación coa idea do burato ao presentar a cuberta furada que deixa ver aos
protagonistas. A disposición das imaxes é unha mestura entre o álbum e o cómic. As
composicións son de dobre páxina, algunhas teñen bocadillos para os textos e outras
están dispostas en viñetas. As ilustracións figurativas amosan aos hámsters
protagonistas e aos diferentes escenarios por onde van, na procura dun fogar. A técnica
empregada é a acuarela para as manchas de cor e a tinta negra para o contorno das
formas. Ao final, o último burato descobre unha paisaxe real en fotografía.

Referencias varias:
- T. M., “La Red de Bibliotecas recibe una colección de libros de ‘Patasdepeixe”, Diario
de Arousa, “O Grove”, 16 novembro 2011, p.16.
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Infórmase que, entre os libros doados por Patasdepeixe Editora á Rede de Bibliotecas
do concello do Grove, se atopa este que agora nos ocupa.
Dickens, Charles, Canto de Nadal (A Christmas Carol, Creative Company, 1990), ilust.
Roberto Innocenti, trad. Carlos Acevedo, Pontevedra: Kalandraka Editora, [lectorado
mozo], decembro 2011, 152 pp. (ISBN: 978-84-8464-774-4).
Álbum de Charles Dickens (Porstmouth, 1812-Gads Hill Place, 1870) reeditado por
Kalandraka Editora con motivo do bicentenario do nacemento do autor. No que respecta
á estrutura do texto, a tradución de Carlos Acevedo responde á disposición do orixinal.
Divídese así o relato en cinco estrofas como se se tratase dun canto de Nadal
propiamente dito. Cada unha das catro primeiras corresponde ás sucesivas visitas de
pantasmas que Scrooge recibe, comezando polo seu socio e amigo Jacob Marley. Este
pretende servirlle de exemplo para que cambie o seu estilo de vida. A incredulidade do
vello patrón derivará en pánico cando asista a tres visións do destino da súa fortuna tras
a súa morte. O positivismo e a confianza de Dickens na condición humana permite que
Scrooge se redima a tempo e celebre o Nadal con xúbilo e alegría. No traballo de
ilustración deste clásico feita por Roberto Innocenti (Bagno a Ripoli-Florencia, 1940),
hai que subliñar varios aspectos. A primeira impresión que se recibe é a ilustración da
cuberta deste libro de tapas duras. É unha pintura moi coidada na que aparece unha
escena invernal nunha rúa do século pasado; está enmarcada por unha greca decorativa
e ten pequenos detalles de acibro para contextualizar a escena no Nadal. Outro aspecto
salientábel é a maquetación do texto, que vai enmarcado nun recadro de distintas cores
que cambian en cada capítulo.O comezo de cada un deles ten un cadriño ilustrado con
algunha referencia ao protagonista. As ilustracións figurativas do interior están resoltas
empregando un estilo que achega á época orixinal da obra de Dickens, o que se aprecia
nas vestimentas e nos oficios da xente, nas arquitecturas e mesmo nas cores cálidas que
tinguen as pinturas dunha pátina de antigüidade. Cada capítulo ten varias ilustracións de
páxina enteira, pero é de destacar as grandes panorámicas de dobre páxina que aportan
moita información sobre o ambiente victoriano, as paisaxes urbanas, os personaxes etc.,
cunha grande riqueza de detalles. Hai moitos pormenores que permiten recrearse nas
imaxes e facer unha lectura paralela fixándose só nelas. As composicións xogan con
puntos de vista moi variados que achegan ao lectorado as escenas dende perspectivas
distintas. Nas imaxes mestúranse a realidade coa fantasía para describir as escenas nas
que aparecen as pantasmas.
Referencias varias:
- Dolores Vilavedra, “Rosalía e as baleas”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 16 decembro 2011, p.11.
Entre outras obras literarias, dáse conta da saída do prelo desta que agora nos ocupa.
- MVI, “Desde ‘Canción de Navidad’ hasta ‘Grandes esperanzas”, El Progreso, “Vivir”,
30 decembro 2011, p.51.
Infórmase que, con motivo do bicentenario do nacemento de Charles Dickens, a
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editorial galega Kalandraka acaba de publicar Canto de nadal, traducida por Carlos
Acevedo e con ilustracións hiperrealistas de Roberto Innocenti.
Elzbieta, Onde van os bebés? (Où vont les bébés, Éditions du Rouergue, 2008), ilust. da
autora, trad. Sandra Hombreiro, Pontevedra: Kalandra Editora, col. Tras os Montes,
[lectorado autónomo], febreiro 2011, [32] pp. (ISBN: 978-84-8464-756-0).
Neste relato de Elzbieta [Gaudasinka], (Polonia, 1943), pensado para primeiros lectores,
Poti e Berto, dous osos de peluche pequenos, pero que se fixeron vellos, a través duns
diálogos, sinxelos, naturais e infantís, filosofan sobre o misterio da desaparición dos
bebés que co paso do tempo convertéronse en adultos. Mentres un deles négase a crer
que o neno co que xogaban poida crecer, o outro explícalle en que consiste pasar da
nenez á madurez. No libro pódense atopar elementos como a tenrura, algo de
melancolía e certa carga de inxenuidade. A mesma que a asina os textos é a ilustradora
deste pequeno álbum de estilo figurativo. Na cuberta aparecen os protagonistas. As
gardas decoradas e a portada con debuxos son sinais de edicións coidadas. A técnica
empregada xoga coas calidades dos papeis artesanais, creando unha atmosfera suave. As
ilustracións ocupan totalmente as páxinas impares e os textos comparten o espazo das
páxinas pares cunha pequena ilustración. As composicións están centradas nuns
protagonistas de aspecto amábel e repiten visualmente as escenas que se narran nos
textos. As tonalidades suaves xunto coas formas redondeadas ilustran un conto para os
máis pequenos.
Recensións:
- Paula Fernández, “Esperanza e aceptación”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 371,
“Libros”, 5 maio 2011, p. VII.
Comeza apuntando o título paradoxal deste libro de Elzbieta Gaudasinska, no que
descobre unha interesante reflexión sobre a infancia da man de dous osos de peluche
que sofren, con mágoa, como desaparecen os bebés. Salienta que a tristura inicial se
transforma en esperanza e aceptación e que a historia posúe dous niveis de lectura para
afondar no paso do tempo e a continuidade de lembranzas e sentimentos.
Referencias varias:
- Romina Bal, “O moucho esperta e bota a voar”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 855,
“Cativadas”, 13 marzo 2011, p. 9.
Dá conta da saída ao prelo de varios volumes en Kalandraka Editora: Pequena Lúa
(2011) e Onde van os bebés? (2011), de Elzbieta e O paseo de Rosalía (2011), de Pat
Hutchins.
- M. Otero, “Tenra historia para crecer”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 407, “Letras
en galego”, 19 marzo 2011, p. 12.
Informa da publicación do volume de Elzbieta, Onde van os bebés? (2011), baixo o selo
de Kalandraka Editora. Indica asemade a tradución ao galego de Sandra Hombreiro.
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Elzbieta, Pequena Lúa (Petite Luna, Éditions du Rouergue, 2008), ilust. da autora, trad.
Sandra Hombreiro, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Tras os Montes, [lectorado
autónomo], febreiro 2011, [32] pp. (ISBN: 978-84-8464-757-7).
Álbum infantil de estilo figurativo de Elzbieta [Gaudasinka], (Polonia, 1943) onde o
coello Bubú, o personaxe protagonista, non para de repetir a todo o mundo que encontra
“¡Aí está!” mentres sinala á lúa. Un feito emocionante para el que non comparten o
resto dos personaxes, todos eles animais, para os que a noite significa descanso, silencio
e tranquilidade. Retrátase o comportamento infantil mediante as ilustracións a dobre
páxina en cores pastel e unha soa liña de diálogo que se repite ao longo de todas as
páxinas. Na cuberta aparece un dos protagonistas sinalando a Lúa. As gardas e a portada
teñen debuxos de animais. A técnica empregada xoga coas calidades dos papeis
artesanais, creando unha atmosfera suave que reflicte as luces do solpor. O deseño dos
animais conséguese con formas redondeadas, brandas e con cores claras para definir a
súa condición de peluches. As composicións, de dobre páxina, están centradas nos
distintos personaxes que van desfilando sobre unha paisaxe moi simple, na que o
protagonismo é o da lúa no ceo.
Recensións:
- María Navarro, “Percibir os animais”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 367,
“Libros”, 31 marzo 2011, p. VII.
Sinala que en Pequena Lúa os pequenos lectores poden familiarizarse con actividades
cotiás arredor do desenvolvemento da fala e dos sentidos, coas etapas do crecemento e
coa comunicación cos animais. Resume o argumento do libro e salienta que se trata dun
libro adecuado para transmitir determinadas ensinanzas.
- E. E. A., “Pequeña Luna. Elzbieta”, Peonza. Revista de Literatura Infantil y Juvenil,
n.º 97, “Biblioteca”, xuño 2011, p. 60.
Tras describir brevemente o seu argumento, salienta que se trata dunha “historia sencilla
y delicada” que emprega como recursos a repetición, o diálogo entre os personaxes no
que se reflicte o modo de falar entre os adultos e os nenos sin infantilizado, e unhas
imaxes “de líneas muy sencillas y colores pastel” que reforzan o ton tenro e
conmovedor da historia.
Referencias varias:
- Romina Bal, “O moucho esperta e bota a voar”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 855,
“Cativadas”, 13 marzo 2011, p. 9.
Dá conta da saída ao prelo de varios volumes en Kalandraka Editora: Pequena Lúa
(2011) e Onde van os bebés? (2011), de Elzbieta e O paseo de Rosalía (2011), de Pat
Hutchins.
- Elzbieta, “Pequena lúa”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 19 marzo 2011, p. 3.
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Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra Pequena Lúa, escrita e ilustrada por
Elzbieta.
Freymann, Saxton e Joost Elffers, Comida rápida, trad. Millán Picouto, Ourense:
Ediciones Linteo, col. Linteo Infantil e Xuvenil, [lectorado autónomo], 2011, [30] pp.
(ISBN: 978-84-96067-58-5).
Conto infantil traducido ao galego e narrado dende unha segunda persoa, no que Saxton
Freymann (Michigan, 1958) dá a coñecer aos pequenos os diversos medios de
transporte e anímaos a camiñar cara adiante, a coñecer mundo e a viaxar. Empezando
polos pés, o medio de transporte máis lento e barato, pasando polos patíns, pola
bicicleta, polo triciclo, pero sen esquecerse da cadeira de rodas, para os que non poden
camiñar sós. Recóllense tamén os esquís para o inverno e todos os medios nos que
poder viaxar lonxe: coche, autobús, tren, avión, até o globo. “A pé, sobre rodas, por aire
ou por mar, espero que pronto me veñan visitar!” é o que di finalmente o autor, para
invitar aos máis pequenos a coñecer os medios de transporte. As ilustracións deste libro
en tapa dura está integramente realizadas con fotografías de alimentos formando
distintos elementos como persoas, coches, casas, barcos... Na cuberta aparece un
personaxe nun coche “pepino”sobre un degradado de amarelo a branco. Na
contracuberta aparece un avión “plátano” sobre fondo azul. Nas gardas aparecen
vehículos sen orde por toda a páxina. Na páxina de créditos,sobre fondo vermello,
preséntase ao protaganista. No interior amósanse as distintas maneiras que hai de
transportarse. Texto e imaxe compleméntanse facendo unha exhibición de imaxinación
ao configurar os vehículos con todo tipo de froitas.
Freymann, Saxton e Joost Elffers, Guille e Botón, trad. Millán Picouto, Ourense:
Edicións Linteo, col. Linteo Infantil e Xuvenil, [lectorado autónomo] 2011, [38] pp.
(ISBN: 978- 84- 96067-57-8).
Relato de Saxton Freymann (Michigan, 1958) e do fotógrafo estadounidense Joost
Elffers que comeza cunha dedicatoria: “Para mamá e papá, quen me permitiron cruzar o
bosque”. Nel cóntase a historia de Guille, un champiñón que está na casa esperando que
remate a tormenta cando de repente ve caer unha cousa verde e vai tras ela. Entra no
bosque co seu can Botón aínda que sabe que é arriscado. Alí encontrará moitos amigos e
descubrirá que é a “cousa verde”. As imaxes dos personaxes, como en moitos outros
libros dos autores, confeccionáronse con fotos de froitas e vexetais cortados, coloreados
e esculpidos como figuras humanas. Este libro, en tapa dura, está integramente realizado
con alimentos formando distintos elementos como persoas, casas, escenarios..., facendo
unha exhibición de imaxinación ao configurar todas as formas con froitas. Na
ilustración da cuberta aparece un personaxe nun escenario collendo unha flor vermella
que chama a atención pola súa cor no medio de tons marróns. Nas gardas aparecen
champiñóns e alcachofas semellando casas e árbores, dispersas por toda a páxina cun
fondo amarelo. No interior todas as ilustracións son a dobre páxina. Texto e imaxe
compleméntase.
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Freymann, Saxton e Joost Elffers, Un cabaliño de mar soíño, trad. Millán Picouto,
Ourense: Edicións Linteo, col. Linteo Infantil e Xuvenil, [lectorado autónomo], 2011,
[30] pp. (ISBN: 978-84-96067-65-3).
Conto infantil de tendencia fantástico-realista da autoría de Saxton Freymann e Joost
Elffers. Comeza cun paratexto en forma de dedicatoria: “Para Mia, que me ensinou a
contar até once”-S.F. O protagonista e narrador da historia, un cabaliño de mar, séntese
só no seu fogar. Chora a súa desgraza á vez que se vai dando conta de que a realidade
non é así, que no fondo do mar están os seus amigos: o resto de peixes, algas, cunchas e
demais flora e fauna mariña. Vaise atopando con eles pouco a pouco e cada vez o grupo
é máis grande, co que o protagonista descobre que xa non se sinte só. A obra, de tapa
dura, conta coas ilustracións de Saxton Freymann. Está integramente realizado con
fotografías de alimentos formando distintos elementos mariños como estrelas de mar,
esponxas, peixes e algas. Na ilustración da cuberta aparece un cabaliño de mar que é o
protagonista da historia. Na contracuberta hai peixes variados sobre un fondo azul. A
garda dianteira aparece salpicada de animais mariños e a traseira ten ordenados os
diferentes animais co nome das froitas que o configuran. Texto e imaxe
compleméntanse facendo unha exhibición de imaxinación ao configurar unha historia
mariña con todo tipo de froitas.
Frolet, Guillaume, Peter Pan segundo a novela de James Matthew Barrie (Peter Pan,
d’après le roman de James Matthew Barrie, Editions Philippe Auzou, París, 2010),
ilust. Mellie Theïs, A Coruña: Baía Edicións, [lectorado autónomo], 2011, [32] pp.
(ISBN: 978-84-9995-010-5).
Adaptación de Guillaume Frolet do conto orixinal de James Matthew Barrie. Wendy,
John e Michael son tres nenos que viven cos seus pais, o señor e a señora Darling, e
tamén con Nana, a cadela que os coida. Cada noite voan en soños ao país de Nunca
Xamais, unha illa marabillosa poboada por piratas, indios e sereas e onde vive tamén un
neno chamado Peter Pan, que é o capitán dos nenos perdidos e está sempre acompañado
pola fada Campaíña. Peter vai buscar unha noite aos tres nenos para iren á illa, na cal
deciden quedar sen decatarse do mal que facían sentir aos seus pais pola súa ausencia.
Na illa viven moitas aventuras e salvan a unha princesa india. Co transcorrer dos días,
os nenos comezan a botar de menos aos seus pais e cando deciden voltar á casa, o
capitán Garfo e os demáis piratas tentan impedirllo. Grazas a Peter son liberados e
devoltos ao seu fogar. Trátase dun álbum ilustrado de gran formato, con composicións
de dobre páxina de carácter moi dinámico, amosando as distintas situacións fantásticas
deste conto clásico. As ilustracións figurativas, de Mellie Theïs, describen as escenas
con moitos detalles, o que supón un agasallo para a vista. As cores son variadas, pero
destaca o emprego do verde que é a cor do protagonista.
Funke, Cornelia, A princesa Sabela (Prinzessin Isabella, Verlag Friedrich Oetinger,
Hamburgo, 1997), ilust. Kerstin Meyer, trad. María Xesús Bello Rivas, Vigo: Edicións
Xerais de Galicia, [lectorado autónomo], 2011, [32] pp. (ISBN: 978-84-9914-212-8).
Álbum narrativo de Cornelia Funke (Dorsten-Westfalia-Alemaña, 1958) no que
reescribe o rol tradicional das princesas reais subverténdoo. Conta a vida de tres
princesas, Dorotea, Rosalinda e a pequena e rebelde Sabela. As vidas das dúas irmás
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maiores transcorren felizmente deixando que distintos tipos de serventes se encarguen
de atendelas en calquera situación, xa sexa limparlles o nariz, porlles a coroa ou
vestilas. Mentres, a pequena Sabela, laméntase cada noite de ser princesa xa que o
considera “aburrido, aburrido, aburrido!”. Por iso, unha mañá decide protestar e guindar
a súa coroa ao estanque dos peixes dourados. Os serventes avisan ao rei e este castígaa a
traballar na cociña e ir vivir cos porcos, xa que Sabela non quere ir buscar a súa coroa.
Cando a fai chamar o rei, tras pasar tres días cumprindo o castigo, ela sempre volve moi
contenta polo que leva aprendido facendo tarefas. O pai bótaa en falta e pídelle que
volva ao castelo e Sabela acepta aínda que algúns días dorme no cortello. A historia
remata contando que a princesa real Sabela lle deu a súa roupa á filla da cociñeira e que
nunca máis deixou que lle fixeran rizos. As ilustracións deste álbum narrativo son obra
de Kerstin Meyer (1966). A cuberta presenta moita información visual ao estar chea de
personaxes. Predomina a cor azul e está realizada coa técnica da acuarela cunha liña que
delimita os bordes. As gardas están realizadas en tons cálidos a raias amarelas e laranxa
a base de trazos de pincel. No interior as ilustracións figurativas son moi detallistas,
algunhas preséntanse a dobre páxina e nelas aparecen moitos personaxes.
Recensións:
- María Navarro, “Rebelde princesa”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 372,
“Libros”, 12 maio 2011, p. VII.
Tras presentar a traxectoria da alemá Cornelia Funke, autora de obras como a serie
Corazón de tinta, As galiñas tolas, Hugo tras unha pista xelada ou Reckless. Carne de
pedra, na que os libros e os contos cobran vida por mor da capacidade lectora dos seus
respectivos protagonistas, resume o argumento d’A princesa Sabela e identifica temas
como a posesión dos bens materiais, o concepto de felicidade e a loita pola liberdade.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 371,
“Libros”, 5 maio 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 331, “Letras galegas”, 7 maio
2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o argumento. Tamén se seleccionan Ti non xogas! (2011), de Silvestre Gómez
Xurxo; Lois Pereiro. Antoloxía poética (2011), de Daniel Salgado e O triángulo
escaleno (2011), de Xosé Agrelo.
Funke, Cornelia, O espírito do cabaleiro (Geisterritter, Cecilie Dressler Verlag GmbH,
Hamburgo, 2011), ilust. Friedrich Hechelmann, trad. do alemán María Xesús Bello
Rivas, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, [mocidade], 2011, 260 pp. (ISBN: 978-849914-296-8).
Novela gótica de escritora Cornelia Funke (Dorsten-Westfalia-Alemaña, 1958) que
comeza cun paratexto en forma de dedicatoria: “A Ella Wigram, que serviu de modelo
para a heroína desta historia. Non podería inventar outra mellor”. Nela a autora revisita
esta tipoloxía xenérica recreando a Idade Media e personaxes históricos. Faino a través
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de motivos como o castelo, do xogo coa tensión narrativa e co suspense, da mestura da
realidade e a irrealidade e da innovación que lle achega aos personaxes ao lles aplicar a
xustiza poética. A novela comeza coa viaxe en tren do neno de once anos protagonista,
John Withcroft, cara ao internado de Salisbury onde estudara seu pai, falecido cando el
só tiña catro anos e a quen bota moito en falta aínda que consrva poucas lembranzas del.
Viaxa desgustado e séntese expulsado da casa pola súa nai, aínda que sobre todo culpa
da súa decisión ao mozo desta, a quen chama O Barbudo. Comparte habitación con
dous compañeiros aos que toma afecto mais non confia plenamente neles para lles
contar que a sexta noite da súa chegada viu pola fiestra do cuarto a tres xinetes mortos.
Os días seguintes estes aparécenselle de novo e a pantasma de Hartgill ameaza con
matalo. Inesperadamente consegue a axuda de Ela Litteljohn, unha nena da súa idade
que lle gusta a case todos os rapaces do internado e que ten unha avoa, Zelda, que
coñece historias de fantasmas. John e Elda conseguen espertar a William Longspee
enterrado na catedral para que protexa ao neno de Stourton. Para corresponderlle a
Longspee, John Withcroft, coa axuda de Ela e mesmo de O Barbudo, visita Stonehenge,
Kilmington e a abadía de Lacock na procura do seu corazón que agochara Aleister
Jindrich. Isto permítelles lograr que moitos anos despois, por fin, Longspee poda
reunirse coa súa namorada Ela. O discurso narrativo remata coa visita da nai e a
aceptación de O Barbudo por parte do protagonista. Complétase coas coloristas
ilustracións de Friedrich Hechelmann (Isny-Alemania, 1948), quen xa na cuberta aporta
datos que anuncian unha novela de misterios, con presenzas inquietantes. A novela está
chea de ilustracións de páxina enteira e, ás veces, composicións de dobre páxina. Son
imaxes moi coidadas con abundantes detalles que axudan a contextualizar o relato en
catedrais, xardíns romanticos, bosques tenebrosos, cemiterios etc. todos eles ambientes
góticos. As imaxes tamén proporcionan información sobre os personaxes que forman
parte da trama da novela.
Recensións:
- Dorinda Castro Soliño, “Emoción ata o final”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
394, “Libros”, 24 novembro 2011, p.VI.
Coméntase que María Xesús Bello Rivas levou a cabo un rigoroso traballo de tradución
desta obra que ofrece ao lectorado unha historia de pantasmas que queren saldar contas
co pasado. A seguir incídese en que a historia está narrada en primeira persoa polo
protagonista, que vive espantosos sucesos que o fan madurar coma persoa. Considérase
que os personaxes reais e ficticios, o transfondo histórico, a presenza do amor, da
amizade, dos conflitos familiares e a atmosfera de terror e misterio que axudan a crear
as ilustracións de Friedich Hechelmann explican o éxito desta novela.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 390,
“Libros”, 3 novembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 352, “Letras galegas”,
12 novembro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
ofrécese o argumento. Tamén se seleccionan Extramunde (2011), de Xavier Queipo;
Nómades (2011), de Xosé Tomás e Area fai seis (2011), de Araceli Gonda.
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García, Geovanys F., Marisela e o roxo, ilust. André Letria, trad. do castelán Laura
Rubio, Pontevedra: OQO Editora, col. Q, de 8 a 12 anos, outubro 2011, [40] pp. (ISBN:
978-84-9871-238-4).
Conto infantil de Geovanys F. García, traducido ao galego co apoio do Ministério da
Cultura de Portugal e que comeza cun paratexto en forma de dedicatoria: “Ao meu
irmán Reynier e ás sús cancións de amor”. Narra, por medio dun narrador omnisciente,
como a princesa Marisela tiña todo planeado: encerrarse na torre máis alta do castelo e
agardar a que o roxo, o seu príncipe, a rescatase. Estaba namorada del dende facía moito
tempo, cando el lle regalara unha mazá. Tiñan que verse ás agachadas para que ninguén
soubera daquel amor entre dous seres de mundos tan distintos, por iso se lle ocorre o
plan da torre, que a raíña e o rei aceptan. Chegaron moitos cabaleiros, pero o roxo
agarda a que o dragón que facía de garda estivese ben canso para non sufrir un soprido
abrasador. Pero o dragón déixao pasar porque lle ve nos ollos aquela chama máxica
provocada polo amor, entón o roxo gabea pola escada para bicarse con paixón con
Marisela. A voda é aceptada pero o rei e a raíña sentense burlados, porque o roxo non
viñera de Oriente. André Letria (Lisboa, 1973) presenta na cuberta unha imaxe dos
protagonistas con aspecto actual. No interior as gardas son dun dragón e as ilustracións
van axudando a comprender unha historia clásica de príncipes e princesas mesturando
ambIentes actuais e outros propios dos contos: rei, raíña, cabaleiros, dragóns; só a
princesa e o seu cuarto están representados como unha habitación de hoxe en día. A
técnica empregada é a pintura e as cores son alegres e saturadas.

Gravett, Emily, Blue Chameleon. O camaleón azul (Blue Chameleon, 2010), ilust. da
autora, trad. Lara Sáez e Mónica Pazos, Vigo: Patasdepeixe Editora, 2011, [28] pp.
(ISBN: 978-84-936842-8-0).
Álbum infantil en edición bilingüe de Emily Gravett (Brighton, 1972), dedicado á súa
nai e ao seu camaleón. Téntase representar as barreiras que o ser humano pon nas
relacións interpersoais e criticar a súa dificultade cando se trata de razas ou culturas
distintas. Cóntase a historia dun camaleón que se sente só e intenta atopar algún amigo,
adaptándose ás características de forma e cor dun plátano, unha bota, unha pelota , un
peixe…, con fracaso reiterado no seus intentos. A punto de renderse, atopa outro
camaleón e por fin ten a resposta de amizade que buscaba. A técnica ilustrativa usada é
o procedemento seco con cera e tamén o deseño dixital, nas que usa a mezcla de cores
da gama fría e quente e co uso de tonalidades pasteis e cores máis fortes.
Gubellini, Matteo, A visita dos domingos, ilust. do autor, trad. do italiano Marisa Núñez
e Matteo Gubellini, Pontevedra: OQO Editora, col. O, de 3 a 7 anos, febreiro 2011, [36]
pp. (ISBN: 978-84-9871-309-1).
Álbum infantil de Matteo Gubellini (Bergamo, 1972) no que unha nena, en primeira
persoa, conta as experiencias que comparte cun monstro todos os domingos: ao
espertarse da cama, espera impaciente a chegada do seu peculiar amigo para vivir con el
numerosas aventuras ao longo do día. Ambos gozan da compañía do outro sen reparar
no asombro que causan na xente, quen queda perplexa ao ver cómo a nena xoga cun
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aparente monstro coma se dunha persoa normal se tratase. Ao rematar a xornada, a nai,
que se une á historia, revela o segredo de tan peculiar amizade: o monstro non é outro
que o pai da pequena, que para entreter á súa filla disfrázase todos os domingos cunha
terrorífica careta e un peludo traxe. A obra está ilustrada polo seu autor. Un único
debuxo ocupa cuberta e contracuberta. Realizado en técnica a pincel, coma óleo ou
acrílico, presenta aos personaxes protagonistas. As gardas contan unha pequena historia
interna e son a dobre páxina. As ilustracións do interior son a dobre páxina e están
realizadas coa mesma técnica que se emprega na cuberta e contracuberta. Non
predomina ningunha cor en concreto e son debuxos sen bordes definidos. A tipografía
xoga un papel importante nalgunhas das ilustracións, suxerindo movementos e accións
que complementan á lectura das imaxes.
Recensións:
- María Navarro, “Emocións dominicais”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 377,
“Libros”, 16 xuño 2011, p. VII.
Valora desta historia de Mateo Gubellini o feito de dotar de profundidade e estilo as
imaxes e personaxes desta historia. Comenta que nela se recrea a emoción que sente a
protagonista o último día da semana e como utiliza a fantasía para imaxinar outros
mundos.
Referencias varias:
- Mateo Gubellini, “A visita dos domingos”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 2 abril
2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra A visita dos domingos, escrita e
ilustrada por Matteo Gubellini.
- Romina Bal, “Nunha illa no medio do mar”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 858,
“Cativadas”, 3 abril 2011, p. 6.
Describe as novidades editadas por OQO e con respecto ao álbum A visita dos
domingos indica que enxalza a importancia dos pais e nais para potenciar a imaxinación
dos nenos.
Hutchins, Pat, O paseo de Rosalía (Rosie’s Walk, 1968), ilust. do autor, trad. Silvia
Pérez Tato, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Tras os Montes, [prelectorado],
febreiro 2011, [40] pp. (ISBN: 978-84-8464-747-8).
Álbum infantil de Pat Hutchins (Yorkshire, 1942) que se abre cun paratexto en forma de
dedicatoria (“Para Wendy e Stephen”). Por medio dun narrador omnisciente en terceira
persoa cóntase o paseo que realizou unha galiña chamada Rosalía. Fálase do percorrido
de Rosalía pola eira, a poza, o palleiro, o muíño, as colmeas até o regreso á súa gaiola á
hora da cea. Se ben o texto é mínimo, a cargo dun narrador en terceira persoa, o labor
ilustrativo realizado pola propia autora é salientábel, xa que grazas a el os máis cativos
son quen de obter moitos máis datos das aventuras desta galiña. A historia que contan
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estes debuxos da autora é a dun raposo que persegue a Rosalía dende que sae a pasear e
até a súa volta ao galiñeiro. Por cada sitio que Rosalía pasa, ao raposo acontécelle algo
que lle impide capturala, como por exemplo toparse cun anciño, caer na poza e dentro
do palleiro, ser atrapado pola fariña do muíño, ir parar a un carro que bate contras as
colmeas e ser perseguido polas abellas. Mentres todo isto lle ocorre ao raposo, Rosalía
consegue escapar sa e salva das garras do raposo, sen sequera decatarse da súa presenza.
O debuxo da cuberta continúa na contracuberta e está formado por cores planas onde
predomina tons ocres e amarelos e cun certo toque xeométrico nas formas e nos
personaxes.

Recensións:
- Paula Fernández, “Relato circular”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 368,
“Libros”, 7 abril 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 327, “Letras galegas”, 9 abril
2011, p. 7.
Destaca que a pesar de se tratar dunha obra publicada orixinalmente en inglés en 1968
por Pat Hutchins, O paseo de Rosalía non perdeu a súa vixencia nin o seu atractivo.
Atribúe este acerto ao seu carácter de texto circular, á súa proposta plástica figurativa e
cunha ampla gama cromática e ás dúas lecturas posíbeis da historia, unha no texto e
outra na ilustración. Resume ambas as perspectivas e pon de relevo o contido
humorístico, que garante bos momentos para todos os lectores e lectoras.
Referencias varias:
- Romina Bal, “O moucho esperta e bota a voar”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 855,
“Cativadas”, 13 marzo 2011, p. 9.
Dá conta da saída ao prelo de varios volumes en Kalandraka Editora: Pequena Lúa
(2011) e Onde van os bebés? (2011), de Elzbieta e O paseo de Rosalía (2011), de Pat
Hutchins.
Isern, Susana, Pilú Pilú!, ilust. Katharina Sieg, trad. do castelán Laura Rubio,
Pontevedra: OQO Editora, col. O, de 3 a 7 anos, marzo 2011, [36] pp. (ISBN: 978-849871-313-8).
Álbum infantil de Susana Isern no que o título se refire ao canto do protagonista que se
repite ao longo da obra. Escrito en terceira persoa e combinando o diálogo e a narración,
cóntase como un pequeno paxariño, que vive no medio da selva, non entende as razóns
polas que un crocodilo non deixa de chorar e suspirar. Pregúntalle aos animais da selva:
ao coala, á avestruz, ao canguro, pero non lle convencen as respostas e decide falar co
crocodilo. Este será o xerme dunha amizade especial. O texto xoga co tamaño das letras.
As ilustracións da alemá Katharine Sieg (Lippstadt, 1982) ocupan as dúas páxinas.
Estas mesturan acuarela e lapis e empregan cores amábeis e moi suaves en tons pastel
verdes, rosas e marróns, en fondo con certa textura e a técnica empregada é a acuarela.
Inclúen pequenas criaturas e obxectos ocultos que requiren a atención do lectorado. A
da cuberta é continua, ocupando tamén a contracuberta onde amosa os personaxes
protagonistas, con liñas suaves, redondeadas e vibrantes. A tipografía da cuberta é feita
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a man co mesmo estilo que presentan as liñas dos bordes dos debuxos. As gardas son a
dobre páxina e teñen debuxiños de paxariños gordinflóns que son motivos de sorriso.
No interior predomina o branco de fondo e o estilo suave en tons pasteis, con bordes
finos en negro. A tipografía ten o seu propio papel apoiando a acción do texto.
Recensións:
- A. B., “¡Pilú Pilú!. Susana Isern”, Peonza. Revista de Literatura Infantil y Juvenil, n.º
97, “Biblioteca”, xuño 2011, p. 60.
Salienta deste álbum a relación interesada entre un crocodilo e o pequeno paxaro
exipcio na que se amosa a esencia dos pequenos xestos da vida. Comenta que se
estabelece un diálogo entre ilustradora e escritora “enriquecido con pequeños guiños de
acuarela delicada y lápiz” que leva o lector a atopar marabillas ocultas.
- María Navarro, “Toda unha aprendizaxe”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 378,
“Libros”, 23 xuño 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 338, “Letras galegas”, 2
xullo 2011, p. 7.
Preséntase o conto Pilú Pilú! (OQO, 2011) de Susanna Isern. Ofrécese o argumento e
indícase que se trata dunha historia divertida de trasfondo conceptual e na que cada
personaxe cumpre una función concreta. Explícase que a historia “toma como base a
relación entre crocodilos e os corredores exipcios”. Engádese que o obxectivo do
volume é amosar como, en ocasións, o camiño máis simple é o último en explorar.
Referencias varias:
- Susanna Isern, “Pilú, pilú”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 7 maio 2011, p. 3.
Insírese un fragmento da obra Pilú, pilú!, escrita por Susanna Isern e ilustrada por
Katharina Sieg.
Johansen, Hanna, Se eu fose un paxariño (Wenn ich ein Voglein wär, Editorial Carl
Hanser Verlag München, 2010), ilust. Hildegard Müller, trad. Roxelio X. García,
Madrid: Oxford University Press, col. A árbore da lectura, serie infantil, n.º 12, [+8
anos], verán 2011, 104 pp. (ISBN: 978-84-673-6063-9).
Relato infantil de Hanna Johansen (Bremen, 1939) de tendencia fantástico-realista que
conta, a través dun narrador en terceira persoa, a historia de Mario, un merlo que, como
cada verán, aniña no xardín da casa de Nana, unha nena que toca moi ben a frauta. Un
día escoita a Nana tocar unha canción, “Se eu fose un paxariño”, que dende aquel
momento o deixará obsesionado. Decide que, no seu día a día, tense que ocupar de
coidar e alimentar os seus fillos, así como de ensaiar a canción até que lle saia ben.
Logo de moito ensaiar e de ter superado algúns momentos de tensión ocasionados polo
gato de Nana, Mario consegue cantar “ Se eu fose un paxariño” á perfección mentres
Nana o escoita dende a fiestra da súa habitación.
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Janosch, Correo para Tigre (Post für den Tiger, Beltz & Gelberg, in der Verlagsgruppe
Beltz, Weinheim Basel, 1980), ilust. do autor, trad. Dolores Romay, Kalandraka
Editora, col. Tras os Montes, [lectorado autónomo], xuño 2011, [45] pp. (ISBN: 97884-8464-722-5).
Álbum infantil do ilustrador e escritor en lingua alemá Janosch (Zarbze, 1931) que
Kalandraka vén de reeditar na súa colección “Tras os montes” (dirixida ao lectorado
autónomo), trás nove anos da primeira edición publicada na colección “Seteleguas”.
Trátase da historia do oso e do tigre pequeno que, para non sentírense solos e tristes,
cando o outro se marchaba, desenvolven medios comunicativos para diminuír a
distancia xeográfica, a ausencia e a soedade. Como cambios máis salientábeis con
respecto a publicacións do ano de 2002, cómpre destacar aquelas relacionadas co
formato e a corrección/revisión de vocábulos sinxelos tal como se nota na expresión
inicial “Unha vez” (primeira edición) para “Un día” (na actual edición). Este libro
ilustrado por Janosch preséntase en tapa dura en formato vertical. A ilustración da
cuberta é cerrada, enmarcada cunha cor verde e dentro aparecen coma nun telón os
protagonistas do libro con información bastante literal referida ao título. A tipografia é
grosa e feita á man. As cores son de ton ocre ou sepia coa técnica da acuarela e bordes
finos a pluma. As gardas son a dobre páxina, simplemente ornamentais, con pequenos
elementos suspendidos nun fondo de cor ocre. No interior hai diversos tipos de
ilustracións: en fondo branco sen marco, no medio de párrafos; a dobre páxina e
ilustración enmarcadas a media páxina, todas elas realizadas con acuarela e pluma. Esta
obra xa foi descrita no Informe de Literatura 2002.
Recensións:
- Paula Fernández, “Harmonía da natureza”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 683,
“Libros”, 15 setembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 345, “Letras galegas”,
24 setembro 2011, p. 7.
Fálase do argumento de Correo para tigre e indícase que a historia segue o
plantexamento tradicional no que se presenta un problema, o desenvolvemento e o
desenlace a través de estruturas repetitivas que introducen novos elementos. Indícase
que o estilo vén caracterizado por un interese didáctico que recrea fábulas
protagonizadas por animais. Apúntase que as ilustracións foron realizadas polo propio
escritor.
- Geovana Gentili, “Ás voltas cun clásico alemán”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 27 setembro 2011, p. 50.
Coméntase a obra Correo para tigre, de Janosch, con motivo da segunda edición da
man da Editora Kalandraka, incluída na colección “Tras os montes”. Sinálase que é
unha obra que, como creación literaria, cumpre a súa función humanizadora ao traer ao
centro das reflexións o verdadeiro valor e sentido da vida e das creacións humanas.
Tamén se di que é unha obra cun formato e unha linguaxe sinxelos na que as formas
verbais e non verbais constitúen un conxunto harmonioso que contribúe á concisión e
maxia do texto.

Referencias varias:
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- A. Bordón e E. Ocampo, “Pequeños grandes libros para un verano de sueños”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, “Faro Verano”, 14 agosto 2011, pp. 42-43.
Recoméndanse dez libros infantís como lectura de verán entre os que se atopa este que
agora nos ocupa.
Jennings, Paul, Que desfeita! (Undone, Penguin Group,1993), ilust. Marta Álvarez,
trad. Dolores Martínez Torres, Vigo. Editorial Galaxia, col. árbore/galaxia, serie verde,
n.º 176, a partir dos 12 anos, 2011, 207 pp. (ISBN: 978-84-9865-332-8). n
Conxunto de oito relatos da autoría de Paul Jennings (Inglaterra, 1943), ao redor de
diferentes liñas temáticas que van dende a valentía até a fantasía. A partir dunha
dedicatoria a Sally, vanse sucedendo as diferentes historias. A primeira delas, “Amor
cego”, xira en torno a un pai e súa filla nunha misión de salvamento e rescate dunha
colonia de morcegos. A seguinte titúlase “O calvo”, unha historia divertida de como
Adam Hill conseguiu darlle unha lección ao abusón do seu colexio en Wollanston. En
“Herborraxia nasal” temos a un avó e seu neto, que nunca quería comer o que este lle
daba, pero que grazas a iso acadaron facer realidade o soño do avó. Con “Soñar esperto”
coñecemos a historia de Simón, un rapaz bastante tímido, que moi pronto vai ter un
irmán. “Lectores de mentes” presenta a oportunidade de Raio de Lúa, un xato que
consegue salvarse do seu cruel destino no matadoiro. A seguinte historia é
“Transparente coma a lama”, un relato fantástico que refire o castigo de Eric Lama por
ter feito unha mala acción. En “Muller tiñas que ser!”, vemos a loita de Sally por
triunfar nun mundo dominado polos homes. A derradeira historia é “Ti xa me dirás”,
que conta o sucedido a un rapaz no deserto, cunha criatura chamada “churpilurpio”. A
linguaxe empregada en todas estas historias é de gran variedade léxica e chega ao
lectorado da man de narradores en primeira persoa. Ao comezo de cada historia, xusto
debaixo do título, aparecen unhas liñas que resumen o tema principal de cada unha
delas, excepto na primeira, “Amor cego”. Cómpre salientar o labor de ilustración de
Marta Álvarez (Vilagarcía de Arousa, 1976), quen consegue axudar á comprensión do
texto grazas aos seus debuxos en tinta azul e gris ao longo de todo o volume. A
ilustración da cuberta representa a dous rapaces voando con traxes feitos de morcegos
vivos, en tons amarelos e violetas. Ao final de cada relato aparece unha folla de cor azul
e pechando o volume uns apuntamentos sobre a traxectoria vital e literaria do autor, que
inclúen unha fotografía súa. O libro, de tapa branda en formato vertical, só presenta
ilustracións a toda cor na cuberta e contracuberta. O texto da cuberta está enmarcado
nun fondo violeta e na imaxe obsérvanse dous personaxes voando nunha nube de
morcegos que son os que continúan aparecendo na contracuberta. No interior hai
pequenos debuxos a liña con certos toques de cor azul, que é a que axuda a limitar os
capítulos do libro. Esta obra recibiu axuda da Consellería de Cultura e Turismo na
convocatoria 2010.
Recensións:
- María Navarro, “Sobrepasar o real”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 369,
“Libros”, 14 abril 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 328, “Letras galegas”, 16
abril 2011, p. 7.
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Sitúa Que desfeita!, de Paul Jennings no ronsel de exploración arredor do absurdo que o
autor xa presentara en Vaiche boa!, a través dun conxunto de oito relatos que afondan
na vida cotiá e que utilizan a fantasía e o fino humor para explicar fenómenos estraños.
Referencias varias:
- Romina Bal, “Lonxe da terra seca poderás soñar esperto”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º
852, “Cativadas”, “Novidades”, 20 febreiro 2011, p. 8.
Comenta a saída do prelo en 2011 de tres volumes editados na colección Árbore da
Editorial Galaxia: Que desfeita!, de Paul Jennings; As outras historias, de Paula
Carballeira e Águeda e o misterio dos calcetíns, de Paula Señarís.
Klein, Sérgio, Poderosa 3. Diario dunha rapaza que tiña o mundo na man, trad.
Mercedes Pacheco Vázquez, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de Xogo, n.º
132, [lectorado mozo], febreiro 2011, 225 pp. (ISBN: 978-84-9914-195-4).
Terceira entrega do diario dunha rapaza de trece anos con un estraño poder: converter
en realidade todo aquilo que escribe coa man esquerda. O autor brasileiro Sérgio Klein
(Sete Lagoas, 1963-Belo Horizonte, 2010) creou para o público xuvenil unha novela
fantástico-realista en tres volumes, todos eles achegados ao lectorado galego por
Edicións Xerais de Galicia, que narran historias illadas sobre o fabuloso don de Joana
Dalva, a protagonista. No presente título, dividido en nove capítulos sen numerar, a
narradora-protagonista comeza facendo un pequeno repaso por aventuras anteriores a
xeito de recordatorio, para xa enlazar no primeiro apartado co que será unha intensa
narración de estraños acontecementos, aparentemente debidos á casualidade, dende a
ollada adolescente dunha rapaza que procura manter o mundo ignorante da súa
habilidade. Pero a pesar dos seus esforzos por conservar o segredo o narrador en
primeira persoa achega as desventuras provocadas pola malvada e louca Matilde,
personaxe que por casualidade descobre o segredo e chantaxea a Joana para conseguir
que ela escriba os seus desexos. Nos intentos por ocultar a realidade veranse
involucradas as persoas que conforman o mundo de Joana: Joao, o seu mozo; Bia, unha
nova alumna do colexio; Xandi, o seu irmán pequeno; a avoa Nina e o seu recen casado
Henrique; os pais de Joana; Salete, nai de Joao, e o seu mozo Apolo, mestre do colexio,
ademais dos compañeiros de clase e outros personaxes que axudarán á protagonista a
saír das situacións causadas por Matilde, como aglomeracións de xente fronte á súa
casa, unha bomba no salón de beleza de Salete, ou a caída de Xandi nun profundo foxo.
Entre todas as aventuras mestúranse asuntos da vida cotiá dunha adolescente, como son
as relacións familiares con dous pais separados que se levan mal, os amoríos entre
compañeiros de clase ou o afán de ser escritora da protagonista. Nos diversos días que
dura a acción, a tensión na narrativa vai en aumento até que se resolve no mesmo final,
cando o desenlace dos acontecementos se soluciona en favor de Joana e os seus amigos
e familiares pois remata coa malvada no cárcere. A montaxe da fotografía da cuberta, a
cargo de Antonio Seijas, amosa á protagonistas rodeada dos seus compañeiros armados
todos con lapis como se foran lanzas de combate.
Recensións:
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- Paula Fernández, “O mundo na man”, La Opinión, “Saberes”, n.º 330, “Letras
galegas”, 30 abril 2011, p. VII.
Anuncia a aparición da terceira entrega da saga Poderosa, na que a protagonista é a
adolescente Joana Dalva, que posúe a calidade de transformar en real todo o que escribe
coa man esquerda. Indica que nesta nova historia Joana corre o risco de perder o seu
don tras dunha aventura na que se poñen de relevo valores como a amizade, o amor, a
lealdade, a solidariedade ou o altruísmo. Con respecto ás características da saga, alude
ás relacións entre os personaxes, á linguaxe da protagonista, ás referencias ao mundo da
informática e á mestura do real e do máxico. Recomenda a lectura para o alumnado de
secundaria e conclúe apuntando que se trata dunha chiscadela feminista a un xénero
tradicionalmente dominado por personaxes masculinos.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 362,
“Libros”, 24 febreiro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 321, “Letras en galego”,
26 febreiro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o argumento. Tamén se seleccionan A pregunta perfecta (2010), de Juan
Tallón e Marta ante o espello (2011), de Teresa Calo Fontán.
- Ada Casa Grande, “Non te atroagues coa túa propia lingua”, Galicia Hoxe, “Lecer”, nº
865, “Raparigadas”, 22 maio 2011, p. 8.
Recoméndase a lectura de Poderosa 3 e achéganse unas pinceladas do argumento e
mais un percorrido pola colección “Fóra de xogo”.
Kulot, Daniela, Unha familia normal (Krokodil und Giraffe – Eine ganz normale
Familie, Thienemann Verlag, 2010) , ilust. da autora, trad. Carlos Heras, Pontevedra:
Factoría K de Libros, [lectorado autónomo], 2011, [28] pp. (ISBN: 978-84-15250-08-1).
Álbum infantil de Daniela Kulot (Augsburgo, 1966) protagonizado por unha peculiar
familia formada por unha nai xirafa, un pai crocodilo e os dous fillos, Croquila, unha
pequena xirafa verde, e Rafolo, un pequeno crocodilo con manchas marróns. A aventura
ten lugar nunha piscina, onde unha avaría inesperada provoca un gran rebumbio, do que
os protagonistas sairán airosos grazas ao enseño das crías de xirafa e crocodilo. Con isto
demóstrase que, a pesares das súas diferenzas, todos conseguen adaptarse, convivir e
satisfacer as súas necesidades diarias, ademais de facer fronte ás adversidades
traballando sempre en equipo. Esta obra de tapa dura e formato vertical está ilustrada
pola autora do texto. Dentro dunha ventaíña enmarcada en cor azul atopamos a imaxe
da cuberta: unha escena familiar de cores suaves e debuxo figurativo. Na contracuberta
preséntase o mesmo formato con distinta ilustración. As gardas son a dobre páxina, con
elementos repetivos que fan referencia a unha xirafa e a un crocodilo, os personaxes
protagonistas da historia. No interior as ilustracións son bastante descriptivas e
preséntanse a dobre páxina, a media páxina e incluso seis pequenas ilustracións nunha
mesma folla.
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Recensións:
-Paula Fernández, “Traballo en equipo”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 384,
“Libros”, 22 setembro 2011, p. VII.
Fálase de Unha familia normal (Faktoría K, 2011), da escritora Daniela Kulot. Ofrécese
o argumento e indícase que se trata dun conto divertido e atractivo tanto dende o punto
de vista plástico como literario que ten como obxectivo promover o respecto á
diversidade, o traballo conxunto e a eliminación dos prexuízos. Apúntase que as
ilustracións, “coloridas e vivaces”, foron realizadas pola propia escritora.
Referencias varias:
- Romina Bal, “Palabras envolventes para xente sorprendente”, Galicia Hoxe, “Lecer”,
n.º 869, “Cativadas”, 19 xuño 2011, p. 6.
Preséntalle ao lectorado as dúas novidades editadas por Factoría K: Unha familia
normal, de Daniela Kulot, e O peixe vermello.
- Daniela Kulot, “Unha familia normal”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 9 xullo
2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra Unha familia normal, escrita e
ilustrada por Daniela Culto.
Latorre, Charo e María Ferreiro (adapt. e redacción dos textos), Iria e a torre de
Breogán/Iria y la torre de Breogán/Iria and Breogan’s Tower, ilust. Tomás Latorre,
trad. ao galego Pura Salceda, trad. ao inglés Kay Leach, ed. trilingüe, Navarra: La
Opinión/Aneto Publicaciones, col. Lendas galegas, n.º 1, [lectorado autónomo], 2011,
31 pp. Inclué CD. (ISBN da colección completa: 978-84-15445-06-7//ISBN: 978-8415445-11-1).n
Adaptación en edición trilingüe galego-castelán-inglés da lenda da torre de Breogán
realizada por Charo Latorre e María Ferreiro. Abre o volume un apuntamento sobre as
orixes da colección Lendas Galegas da que forma parte. A seguir aparece un epígrafe
que relata como a protagonista, Iria, leva os seus amigos e amigas ao Festival de Música
Celta de Ortigueira e fálalles do pasado celta en común entre galegos e británicos.
Comeza coa presentación de Ith e Bregh, fillos de Breogán, o druída que reina sobre a
illa de Brigantia. Un bo día arriba unha embarcación de mercadores fenicios e, vendo
que a chegada de barcos era cada vez máis frecuente, Breogán decide construír unha
torre para vixiar os mares. Cando xa está rematada, Ith descobre dende alí unha terra
distante e decide ir explorala. Breogán outórgalle permiso coa condición de que
permaneza sempre montado nun cabalo que el lle entrega, para así estar protexido de
todo mal. Conseguen chegar até a illa, pero os seus habitantes pensan que están sendo
atacados e preséntanlles batalla na que Ith resulta ferido de morte. Cando Breogán
coñece o acontecido decide enviar os seus homes para vingar a súa morte. Así pois, o
exército de Breogán conquista aquela illa bautizándoa co nome de Eirin. Neste punto
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prodúcese un salto temporal que leva ao lectorado de volta a Iria, que remata de explicar
esta historia aos seus amigos e amigas dicíndolles que cada vez que soa unha gaita, as
súas notas choran o pasamento de Ith. O texto aparece presentado nas tres linguas,
equivalendo cada viñeta a unha delas: a de cor azul é a galega, a de cor amarelo a
castelá e a de vermello a inglesa. Cada viñeta vai encabezada por un pequeno círculo
que representa a bandeira de cada país. O narrador é omnisciente e presenta a historia
mediante o emprego do presente histórico, en terceira persoa.
León-Barreto, Martín, A viaxe de Olaf, IV Premio Internacional Compostela de
Álbums Ilustrados, ilust. do autor, trad. Manuela Rodríguez, Pontevedra: Kalandraka
Editora, [lectorado autónomo], outubro 2011, [48] pp. (ISBN: 978-84-8464-769-0).n
Álbum infantil do autor e ilustrador Martín León Barreto (Montevideo, 1973) que se
inicia cun paratexto en forma de dedicatoria: “A Vicky, e aos autores...do autor”.
Ofrécese un relato acumulativo de estrutura circular que conta a viaxe iniciática de Olaf.
Farto do aburrimento e soidade na súa casa grande, Olaf sae en busca de compañía e
amizade. Durante o camiño atópase con diferentes animais imaxinarios e fantásticos, de
clara inspiración mítica, como un peixe con cola do revés, un cabalo alado, un tigre arco
da vella, un elefante elegante, un paxaro que sabía falar e un lucecú que o guía na noite.
Os animais únense a Olaf e acompáñano na súa viaxe, conformando un grupo
heteroxéneo e compacto até que chegan de novo á casa que, con tanta compañía, faise
“pequeniña”. A cuberta xa presenta os animais que acompañan a Olaf na súa viaxe e as
gardas están decoradas. As cores que emprega Martín León Barreto teñen unha grande
importancia, tanto para separar o día da noite como para encher de alegría e optimismo
as páxinas dos animais nunha progresión que segue as cores do arco da vella. As
composicións de formas xeométricas achegan dinamismo ás imaxes. As figuras
intégranse unhas nas outras como pezas dun crebacabezas e os textos adáptanse aos
espazos que quedan baleiros. A conxunción dos textos e das imaxes é indispensábel
para ler este conto.
Recensións:
- Carmen Ferreira Boo, “A viaxe de Olaf’ amosa un orixinal mundo faunístico”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de Lectura”, 6
decembro 2011, p. 42.
Primeiramente comenta que o Premio Internacional Compostela de Álbums Ilustrados,
iniciado no ano 2007 co obxectivo de estimular entre escritores e ilustradores de
calquera nacionalidade a creación de álbums, estase a converter nun referente. A seguir
presenta o último álbum premiado da autoría do uruguaio Martín León Barreto Johnson.
Indica que ofrece “un sinxelo e emotivo relato acumulativo con estrutura repetitiva e
circular” no que se conta a viaxe iniciática de Olaf. Apunta que nesa viaxe se atopará
con “diferentes animais imaxinarios e fantásticos, de clara inspiración mítica” que
acompañan a Olaf até a súa casa. Salienta que se toman “recursos formais e temáticos
dos contos de transmisión oral como o uso de rimas, a enumeración, os xogos de
contrarios, o diálogo reiterativo, a presenza da oralidade, a viaxe iniciática e o emprego
de animais auxiliares”. Da narrativa visual destaca o xogo coa tipografía e os fondos, a
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harmonía da cor e “as suxestivas ilustracións figurativas coas que se presentan os
personaxes”.
Leysen, An & Louise, A princesa que non podía durmir (Prinses Dommelizntze. Over
een prinses die niet kon slapen, Clavis Uitgeverij, Hasselt-Amsterdam-New York,
2011), trad. Manuel Ramos, ilust. das autoras, Ourense: Ediciones Linteo, col. Linteo
Infantil e Xuvenil [lectorado autónomo], 2011, [30] pp. (ISBN: 978-84-96067-63-9).
Conto infantil de An & Louise Leysen protagonizado por unha princesa que ten un
problema: non pode conciliar o sono. Isto provoca outro problema xa que cando a
princesa non dorme berra moi alto “non podo durmir”, o que fai que toda a corte estea
esperta tamén e non traballe durante o día. Para tentar solventar este problema o rei
ofrece o seu reino a quen faga que a princesa durma unha noite. Polo palacio desfilan
todo tipo de personaxes que tentan que a princesa durma: médicos, bufóns, doutores,
forzudos, contadores de contos..., pero ninguén ten éxito. Finalmente, un príncipe chega
á corte coa intención de ver a princesa e facela durmir, pero é tal o ruído que fai o resto
que ten que berrar pregando silencio e nese mesmo intre a princesa queda durmida. As
autoras dos textos son as encargadas tamén de ilustralos. A cuberta ten a imaxe da
protagonista e o título repetido, un cunha tipografía impresa e outro cunha letra infantil.
Este álbum ten gardas ilustradas, deseño na portada cun xogo interesante coa tipografía.
Na páxina dos créditos hai un debuxo das dúas. As composicións dispoñen as figuras
sobre un fondo moi traballado que ten texturas, debuxos infantís, estampacións e anacos
de papeis. A pintura coa que se traballa está aplicada dun xeito solto, expresivo, con
pintura espesa e mesturas pouco traballadas. As figuras teñen anacos de papel, pedazos
de encaixes, gravados e tecidos integrados coa pintura. As cores son suaves e
harmónicas. Texto e ilustracións compleméntanse e as imaxes aportan información
visual con detalles sobre vestimentas, estancias de palacio e obxectos da época.
Lienas, Gemma, O diario violeta de Carlota (El diari lila de la Carlota, 2001), trad. Mª
Fernanda González Briones, Vigo: Editorial Galaxia, col. Costa Oeste, [mocidade],
xaneiro 2011, 161 pp. (ISBN: 978-84-9865-335-9).
Novela de Gemma Lienas (Barcelona, 1951), que mestura a partes iguais a estrutura de
diario coa de novela para a mocidade. Tras unha dedicatoria a David e Anabel e unha
cita de Dürrenmat sobre a loita polas causas que o requiren, aparece un apuntamento da
autora encol das motivacións persoais e circunstancias sociais que lle levaron a escribir
esta novela. Indica, neste apuntamento, a súa posterior revisión do texto, na que engadiu
conceptos novos do movemento feminista. Aparece a seguir outro apuntamento da
autora no que explica a súa decisión de ter incluído na novela algunhas narracións sobre
feitos alarmantes e crueis que acontecen hoxe en día a algunhas mulleres e nenas, así
como o seu persoal chamamento ao lectorado a poñer as “lentes violetas” e comezar a
ollar a sociedade que nos rodea cunha visión non machista. A historia arrinca co regalo
que Isabel, a avoa de Carlota, lle fai polo seu aniversario: un diario de cor violeta no que
describir as situacións machistas que acontecen ao seu redor. Xunto a Marcos, seu
irmán e súa avoa, Carlota comeza a deitar no seu diario todo tipo de situacións
machistas relativas á linguaxe e a diversos comportamentos sociais de homes e
mulleres, estas situacións van levando a Carlota a decatarse da realidade da falta de
igualdade entre homes e mulleres. Pouco a pouco e coa axuda do seu sempre activo e
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positivo irmán, consegue levar a cabo o proxecto ACOMI (Asociación Contra os
Modelos Impostos) no seu instituto. Todos os estudantes se reúnen cada pouco tempo
para idear novas estratexias en contra do machismo e das regras impostas pola
sociedade actual. En cada capítulo aparece unha carta da avoa enviada a Carlota sobre
complexas situacións de inxustiza que a cotío e por desgraza sufren moitas mulleres e
nenas de países en vías de desenvolvemento, para que Carlota estea ao tanto do que
sucede no mundo actual e reflexione ao respecto. Pecha o volume un vocabulario que
contén varios termos relativos aos estudos de xénero mencionados ao longo da novela,
co obxectivo de explicar ao lectorado en que consiste cada un deles e facilitarlle así o
proceso lector. Neste libro de tapa branda a cuberta e a contracuberta están realizadas en
cor violeta. Só na primeira atopamos a fotografía dunhas gafas en forma de corazón. Na
contracuberta obsérvase a fotografía da autora e a sinopse do libro. No interior non hai
ilustracións.
Recensións:
- Marga Romero, “Carlota con lentes violetas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
365, “Libros”, 17 marzo 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 325, “Letras galegas”,
26 marzo 2011, p. 6.
Comenta a saída ao prelo da tradución ao galego da novela de Gemma Lienas, O diario
violeta de Carlota (2011), editada por Galaxia. Trae á memoria nada máis comezar a
novela anterior da mesma autora, O diario vermello de Carlota (2003), para despois
destacar o contido pedagóxico de ambas historias no referente á sexualidade e ao
feminismo. Subliña finalmente o feito de engadir un vocabulario ao final do volume
sobre algúns dos termos empregados na corrente feminista.
- Montse Pena Presas, “Literatura vs. educación”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 17,
“proPostas”, inverno 2011, p. 10.
Comeza indicando que esta obra deixa claro dende o título á apariencia máis externa
que o seu tema principal é unha ollada feminista do mundo. Sublíñase que o
desenvolvemento da novela está ideado para ir desmontando estereotipos negativos
arredor do feminismo e ir achegando ao lectorado conceptos básicos dese pensamento.
Saliéntase que se consegue dotar aos rapaces de ferramentas para avaliar actitudes da
vida cotiá que pasan desapercibidas e que, porén, agochan comportamentos machistas.
Faise referencia á presenza dunha evidente compoñente divulgativa e coméntase que, en
ocasións, se perde de vista que esta é unha obra de ficción.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 363,
“Libros”, 3 marzo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 322, “Letras en galego”, 5
marzo 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que se trata dunha observación da realidade dende unha óptica feminista e
igualitaria. Tamén se seleccionan 1Q84. Libros 1 e 2 (2011), de Haruki Murakami e
Monte do Seixo. Reivindicación da montaña máxica (2011), de Calros Solla.
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- Ada Casa Grande, “Para rir, pensar, sentir e emocionarse”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º
866, “Raparigadas”, 29 maio 2011, p. 6.
Ofrece uns apuntamentos argumentais das dúas novidades editadas por Galaxia para o
público xuvenil: O diario violeta de Carlota, de Gemma Lienas, e Tardes con
Margueritte, de Marie-Sabine Roger.
Lluch, Enric, O can do avó. Grandpa’s dog (El gos del iaio, 2011), ilust. Monstse
Tobella, Vigo: Ir Indo Edicións, col. Letra Grande, n.º 1, [lectorado autónomo], outubro
2011, 23 pp. (ISBN: 978-84-7680-676-0).
Álbum ilustrado en edición bilingüe de Enric Lluch (Algemesí, 1949) que ten como
protagonistas a un neno e o seu avó. Este cóntalle que tiña un can moi intelixente que
escollía sempre a mellor laranxa da horta, que atopaba os coellos como ningún outro e
que osmaba na horta até atopar a sandía máis doce. Nese intre a avoa achégase ao rapaz
e cun aloumiño dille que o avó nunca tivo ningún can. A cuberta segue o deseño
marcado pola editorial para esta colección cunha imaxe grande onde aparece un can na
horta. As ilustracións figurativas de Montse Tobella (Barcelona, 1957) céntranse nun
neno e o seu avó. O deseño dos protagonistas é realista e amosa as diferentes emocións
que embargan ao neno ao longo do relato, a satisfacción que reflicten os ollos grandes
que ten. As composición ocupan todas as páxinas impares e nas pares están os textos
breves acompañados dun pequeño debuxo dun can xoguetón. Os textos vense moi
enriquecidos co que aportan as imaxes que van describindo as aventuras do can do avó.
Lluch, Enric, A pomba coxa. The lame pigeon (El colom coix, 2011), ilust. Jorge del
Corral, Vigo: Ir Indo Edicións, col. Letra Grande, n.º 2, [lectorado autónomo], outubro
2011, 23 pp. (ISBN: 978-84-7680-675-3).
Álbum ilustrado en edición bilingüe de Enric Lluch (Algemesí, 1949) que ten como
protagonista a unha pomba coxa. A historia desenvólvese nun parque, onde dous nenos,
Carla e Paulo, bótanlles faragullas de pan as pombas. Todas van correndo para poder
coller algunha pero a pomba que está coxa como non pode correr tan rápido como as
demais, sempre chega tarde, e ao final non pode comer ningún anaco de pan, por iso
está tan delgada. Os dous nenos trazan un plan: mentres Carla entretén as outras
pombas, Paulo dálle de comer, a parte, á pomba coxa. A cuberta segue o deseño
marcado pola editorial para esta colección cunha imaxe grande onde aparece unha nena
rodeada de pombas. As ilustracións figurativas son de Jorge del Corral e céntranse na
pomba protagonista. O deseño dos protagonistas é realista. As composicións ocupan
todas as páxinas impares e nas pares están os textos breves acompañados dun pequeño
debuxo da pomba coxa. Os textos vense moi enriquecidos co que aportan as imaxes que
van alternando o punto de vista da pomba e o dos rapaces. As cores empregadas son
cálidas e as formas que predominan son as curvas.
Lluch, Enric, A lúa ten frío. The moon is cold (La lluna té fred, 2011), ilust. Óscar T,
Pérez, Vigo: Ir Indo Edicións, col. Letra Grande, n.º 3, [lectorado autónomo], outubro
2011, 23 pp. (ISBN: 978-84-7680-679-1).
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Álbum ilustrado en edición bilingüe de Enric Lluch (Algemesí, 1949) no que un
narrador omnisciente en terceira persoa conta como unha nena chamada Sara ve a lúa
pola fiestra da súa habitación e cando esta é tapada por unha nube e pregunta por qué se
cubre dinlle que é unha bufanda para tapala do frío. Mentres cean comeza unha treboada
e Sara vai a polo seu chuvasqueiro e cando lle preguntan que está a facer dilles os seus
país que é para a lúa, para que non se apague. As ilustracións figurativas son obra de
Óscar T. Pérez. A cuberta segue o deseño marcado pola editorial para esta colección
cunha imaxe grande onde aparece a lúa protagonista. Ao estilo figurativo dos
personaxes, o ilustrador engádelle doses de imaxinación ao dotar á lúa de ollos, nariz,
boca e gorro ou cando debuxa unha escada para subir até ela. As imaxes son moi
realistas e teñen detalles abundantes dos protagonistas e da casa onde viven, tanto do
interior como do exterior. As composición ocupan todas as páxinas impares e nas pares
están os textos breves acompañados dun pequeño debuxo da lúa que cambia seguindo as
fases do ciclo luar ao longo do libro. Os textos vense moi enriquecidos co que aportan
as imaxes.
Lluch, Enric, Pintando a casa. Painting the house (Pintant la casa, 2011), ilust. Fran
Parreño, Vigo: Ir Indo Edicións, col. Letra Grande, n.º 4, [lectorado autónomo], outubro
2011, 23 pp. (ISBN: 978-84-7680-682-1).
Álbum ilustrado en edición bilingüe de Enric Lluch (Algemesí, 1949), de tendencia
realista con trazos fantásticos. Relata, a través dun narrador omnisciente en terceira
persoa, o que lle acontece a un raparigo chamado Carlos un día que o seu pai está
pintando a casa. Mentres este sae mercar máis pintura, o protagonista tenta colorear a
parede e espalla a cor amarela polo chan. Comeza a limpar a desfeita para que cando
chegue o seu pai non se decate de nada. Cando este entra na casa, Carlos ten a cara
manchada de cor amarelo, co que se descubre a súa desfeita. A cuberta da obra segue o
deseño marcado pola editorial para esta colección cunha imaxe grande onde aparece un
neno colocando xornais no piso. As ilustracións figurativas son de Fran Parreño e
amosan todo o que lle ocorre a Carlos cando queda só coa pintura a man. As
composición ocupan todas as páxinas impares e nas pares están os textos breves
acompañados dun pequeño debuxo da mascota do neno que cambia en todas as páxinas.
Os textos vense moi enriquecidos co que aportan as imaxes en canto as situacións e
teñen un deseño imaxinativo no que a pintura amarela e o neno son protagonistas.
Lluch, Enric, O dente de María. Mary’s tooth (La dent de Maria, 2011), ilust. Anna
Clariana, Vigo: Ir Indo Edicións, col. Letra Grande, n.º 5, [lectorado autónomo],
outubro 2011, 23 pp. (ISBN: 978-84-7680-681-4).
Álbum ilustrado en edición bilingüe de Enric Lluch (Algemesí, 1949), de tendencia
realista con trazos fantásticos. Relátase por medio dun narrador en terceira persoa,
combinado, en ocasións, con fragmentos de diálogo. Á protagonista, María, un día que
está comendo o bocadillo no recreo, cáelle un dente. Ao decatarse ponse toda contenta e
gárdao. Cando chega á casa cóntallo aos seus pais, pero non encontra o dente. Os pais
dinlle que non se preocupe que o ratonciño Pérez é moi listo, asíque lle deixa unha nota
debaixo da almofada e ao día seguinte ten un estoxo de cores. A cuberta segue o deseño
marcado pola editorial para esta colección cunha imaxe grande onde aparece unha nena
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e a súa nai. As ilustracións figurativas son de Anna Clariana e céntranse en María e o
seu entorno. O deseño dos protagonistas é estilizado e amosa as diferentes situacións
polas que pasa a nena. As composición coloristas ocupan todas as páxinas impares e
exténdense un pouco na páxina onde están os textos acompañados dun pequeño debuxo
dun rato que cambia en todas as páxinas. Os textos son breves e vense moi enriquecidos
co que aportan as imaxes.
Lluch, Enric, Elefantes de cores. Coloured elephants (Elefants de colors, 2011), ilust.
Jaume Vilanova, Vigo: Ir Indo Edicións, col. Letra Grande, n.º 6, [lectorado autónomo],
outubro 2011, 23 pp. (ISBN: 978-84-7680-677-7).
Álbum ilustrado en edición bilingüe de Enric Lluch (Algemesí, 1949). Os protagonistas
son dous nenos completamente opostos en canto ao carácter: Miguel é un neno ledo,
feliz, sorrinte que percibe a vida como algo moi bonito, por iso escolle para representar
a realidade sobre todo cores cálidas. Pola contra, o outro protagonista, Rubén, é un neno
serio, ten alma de adulto e non lle gusta que Miguel pinte con cores distintos dos reais.
Cando ve que Miguel vai pintar o corpo do elefante de cor vermella, dille que non hai
elefantes desa cor, mais Miguel, que ten criterios propios, non lle fai caso e continúa
pintando como a el lle gusta. O mesmo ocorre cando pinta os cabeiros de cor azul e o
rabo de cor amarela. Ao rematar esta tarefa, moi feliz polo resultado acadado, ensínallo
a unha persoa da cal si lle importa a opinión por ser unha persoa á quen quere e admira,
xa que é a que está a súa beira ensinándolle o bonita que é a vida: a mestra. Esta
felicítao polo traballo e Miguel queda aínda máis feliz. Pero este feito produce unha
transformación en Rubén que decide desistir da súa actitude seria e cambiala pola de
Miguel, que é máis positiva, polo que el tamé colle as cores vivas para pintar o seu
elefante. A cuberta segue o deseño marcado pola editorial para esta colección cunha
imaxe grande onde aparece un neno debuxando. As ilustracións figurativas son de
Jaume Vilanova. Céntranse nos debuxos que están a facer os rapaces. O deseño dos
protagonistas é realista e amosa as diferentes emocións que embargan aos nenos ao
longo do relato, a satisfacción dun e o fastidio do outro. As composición ocupan todas
as páxinas impares e nas pares están os textos breves acompañados dun pequeño debuxo
dun elefante vermello que cambia en todas as páxinas según o van debuxando. Os textos
vense moi enriquecidos co que aportan as imaxes en canto ás emocións e teñen un
deseño imaxinativo no que as cores son protagonistas.
Lluch, Enric, Na feira. At the fair (A la fira, 2011), ilust. Pablo Tambuscio, Vigo: Ir
Indo Edicións, col. Letra Grande, n.º 7, [lectorado autónomo], outubro 2011, 23 pp.
(ISBN: 978-84-7680-680-7).
Álbum infantil da autoría de Enric Lluch (Algemesí, 1949), en edición bilingüe e de
tendencia fantástico-realista. Trata o tema da avaricia ou a codicia, é dicir, o sentimento
de querer ter todo ao mesmo tempo, sen que importe nada máis. O protagonista, Álex,
está na feira cos seus pais e pídelles un globo dos que alí se venden. Mércanllo, pero a
súa nai advírteo de que non o deixe escapar. Despois pide unha mazá cuberta de
caramelo, que lle compraron ao momento. Pasa por diante dun posto de xeados e pide
un de amorodo. Os seus pais explícanlle que xa non ten mans para suxeitalo. Álex non
fai caso e chora e berra polo seu xeado. Cómpranllo, pero cando o quere coller,
escápaselle o globo. Acto seguido tenta coller o globo e cáelle a mazá e cando quere
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recoller a mazá escorrégaselle o xeado. Finalmente volve para a súa casa coas mans
baleiras. A cuberta segue o deseño marcado pola editorial para esta colección cunha
imaxe grande onde aparece un neno nunha feira. As ilustracións figurativas son de
Pablo Tambuscio (Buenos Aires, 1981). As imaxes céntranse en Alex e o seu entorno.
O deseño segue un estilo infantil. As composicións coloristas ocupan todas as páxinas
impares. Nas pares están os textos acompañados dun pequeño debuxo do neno inflando
un globo até que estoupa na última páxina seguindo unha secuencia case animada. Os
textos son breves e vense moi enriquecidos co que aportan as imaxes.
Lluch, Enric, A cova. The cave (La cova, 2011), ilust. Jordi Villaverde, Vigo: Ir Indo
Edicións, col. Letra Grande, n.º 8, [lectorado autónomo], outubro 2011, 23 pp. (ISBN:
978-84-7680-678-4).
Álbum infantil de Enric Lluch (Algemesí, 1949) en edición bilingüe. Conta a historia de
catro nenos que se atopan ao final do camino cunha cova. Os curmáns e a irmá de David
querénlle meter medo; por iso, Pepe dille que hai un dragón agochado; Maite, pola
contra, dille que vive un ogro; e , a súa irmá, Cristina, que hai un bruxo. Pero finalmente
descobren que o que se oculta naquel espazo é unha lagarta. As ilustracións figurativas
son de Jordi Villaverde. A cuberta segue o deseño marcado pola editorial para esta
colección cunha imaxe grande onde aparecen os protagonistas mirando para a cova.
Vaise poñendo en imaxes as diferentes ideas que os rapaces teñen sobre os que moran
na cova. O deseño dos protagonistas é realista e amosa as diferentes emocións que
embargan aos nenos ao longo do relato. As composición ocupan todas as páxinas
impares e nas pares están os textos breves acompañados dun pequeño debuxo dun
lagarto que cambia de posición en todas as páxinas. Os textos vense moi enriquecidos
co que aportan as imaxes.
Lobel, Arnold, Tío Elefante (Uncle Elephant, HarperCollins, 1981), ilust. do autor, trad.
Xosé M. González Barreiro, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Tras os Montes,
[lectorado autónomo], xuño 2011, 65 pp. (ISBN: 978-84-8464-761-4).
Álbum ilustrado, de Arnold Lobel (Los Ángeles, 1933-Nova York, 1987) que comeza
cun paratexto en forma de dedicatoria (“Para Charlotte Zolotov”). O seu título dá nome
ao tío dun pequeno elefante, quen narra en primeira persoa unha serie de situacións
cotiás que vive con el tras a tráxica desaparición de seus pais nun barco, e grazas a quen
pasa momentos de tenrura para esquecer o acontecido. Deste xeito, Tío Elefante
acompaña ao pequerrecho con cancións divertidas, contos e xogos de palabras facendo
das situacións máis rutineiras momentos entrañables e fermosos cheos de ledicia, aínda
que levemente tinguidos de melancolía e morriña polo suceso sen resolver. Trátase
dunha narración moi sinxela para os máis novos que introduce ao lectorado nun
pequeno conflito con final feliz grazas á aparición dos pais do pequeno elefante. A
historia nárrase mediante un texto curto con palabras breves e fáciles de recoñecer,
conseguindo que non pola súa simplicidade a obra careza de certa poeticidade.
Ademais, o complemento entre as palabras e as grandes imaxes, de cores suaves e
realistas e que acentúan as formas dos seus personaxes ilustrando o contado, contribúen
a unha lectura conxunta que axuda á inmersión da nenez na obra a través de personaxes
que son animais humanizados que expresan sentimentos básicos, todo elo envolto nunha
atmosfera de afecto e cariño. O libro, en formato vertical e tapas duras, está ilustrado
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polo mesmo autor do texto. Na cuberta atópanse os personaxes protagonistas debuxados
cun estilo que recorda a vellas historias de grafismo inglés, cun toque con acualera para
dar cor en tons antigos, para figurar que pasaron anos. A contracuberta é de cor verde
plano, sen información visual nin texto. No interior pequenas ilustracións a modo de
postal completan o texto co mesmo estilo que se presenta na cuberta. Son moi
descriptivas e doces, aínda que se trata de personaxes que representan dureza.
Recensións:
- Pilar Bendoiro, “Tenrura e sinxeleza da man de ‘Tío Elefante’, de A. Lobel”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de Lectura”, 23
agosto 2011, p. 42.
Coméntase que a editorial Kalandraka segue a achegar clásicos contemporáneos da
Literatura Infantil e Xuvenil na súa aposta polo álbum ilustrado, como é o caso desta
obra. Dáse conta do argumento e indícase que se trata dunha narración moi sinxela que
introduce o lectorado nun pequeno conflito con final feliz. Saliéntase que se adecúa
perfectamente a un público que está a crear o seu imaxinario e a manter os primeiros
contactos coa literatura ao narrar a historia mediante un texto curto con frases breves e
fáciles de recoñecer, conseguindo unha gran poeticidade. Faise referencia a que a
complementariedade entre as palabras e as grandes imaxes de cores suaves e realistas
axuda á inmersión da nenez nunha obra chea de afecto e cariño.
- Paula Fernández, “Vínculos afectivos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 385,
“Libros”, 29 setembro 2011, p. VII.
Preséntase Tío elefante, un volume de Arnold Lobel ilustrado polo propio autor.
Explícase que se trata dunha fábula moderna de temática universal e que está
estruturada en nove capítulos protagonizados por animais humanizados que viven
historias tráxicas pero con finais felices. Indícase que está escrita en “versos sen rima e
áxiles” e cunha linguaxe é “sinxela e agarimosa”. Apúntase que o volume pretende facer
reflexionar sobre a amizade, o amor e o paso do tempo.
Referencias varias:
- Olalla Sánchez, “Outra forma de ver a vida”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 422,
“Infantil 0-7 años”, 9 xullo 2011, p. 2.
Fálase de Tío Elefante (Kalandraka, 2011), de Arnold Lobel. Explícase que se trata dun
clásico da literatura infantil protagonizado por dous animais.
- Arnold Lobel, “Tío Elefante”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 1 outubro 2011, p.
3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra Tío Elefante escrita e ilustrada por
Arnold Lobel.
- CLIJ, “Tío Elefante”, CLIJ (Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil), n.º 243,
“Libros”, “De 6 a 8 años”, “Los imperdibles”, setembro-outubro 2011, pp.73.
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Coméntase que de Arnold Lobel non hai un libro despreciábel e agradécese o empeño
de Kalandraka Editora en recuperar títulos, como o clásico Tío Elefante, que achegan os
máis novos ao “cálido, imaginativo y divertido mundo de Lobel”.
London, Jack, A chamada da selva (The Call of the Wild, 1977), ilust. Javi Montes,
trad. e notas Gonzalo Navaza, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Xabaril, n.º 8,
[lectorado mozo], febreiro 2011, 130 pp. (ISBN: 978-84-9914-138-1).
Reedición desta novela de aventuras de Jack London (San Francisco, 1876-Hawai,
1916), encadrada concretamente na aventura individual de evolución do personaxe
protagonista, que fora transvasada por primeira vez ao galego en 1982 da man de
Edicións Xerais de Galicia, con capa e debuxos de M. Fragoso. Tras esta primeira
tradución fóronse sucedendo case anualmente as reedicións nas distintas coleccións nas
que foi mudando a primixenia “Xabarín”, mais mantendo sempre a introdución e notas
do tradutor, Gonzalo Navaza. Esta reedición de 2011 é a única que suprime a citada
introdución e ademais varía as ilustracións que, neste caso, son obra de Javi Montes,
quen adianta o protagonismo do can Buck dende a capa, presentándoo no contorno
nevado das rexións árticas nas cales transcorren as súas aventuras. A 12ª reedición desta
obra xa apareceu descrita no Informe de Literatura 1999.
Recensións:
- Xavier Castro Rodríguez, “De can doméstico a lobo ceibe”, Galicia Hoxe, “Hoxe
Galicia”, “Couso e Arca”, 19 febreiro 2011, p. 2.
Comenta a saída ao prelo da tradución ao galego da historia de Jack London, A
chamada da selva (2011), editada por Xerais. Lembra primeiramente algunhas das súas
historias anteriores como O clube dos asasinos, O lobo de mar (1904), ou Martin Eden
(1909), para despois destacar a calidade da prosa do seu autor. Indica máis adiante a
data orixinal de publicación deste volume, en 1903 e a colección da que forma parte,
Xabaril, así como o nome do tradutor, Gonzalo Navaza. Conclúe cunha descrición do
seu fío argumental.
- Mar Fernández Vázquez, “Buck, a loita por sobrevivir”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 28 xuño 2011, p. 40.
Adianta no subtítulo aspectos que retratou Jack London n’A chamada da selva:
violencia, crueldade e irracionalidade, que seguen vivas no século XXI. Reflexiona
sobre a tradución de obras canónicas da literatura universal como unha das estratexias
das que botan man as diferentes literaturas cando se están a configurar e asentar como
sistema literario, caso da Literatura Infantil e Xuvenil galega. Alude a como na sección
“Para coñecela +” se leva destacado semanalmente a falta de planificación no
transvasamento ao galego de autores clásicos doutras linguas. Apunta que a primeira
tradución d’A chamada da selva data de 1982 e que dende entón Gonzalo Navaza
seguiu sendo o tradutor e responsábel das notas e introdución das case anuais
reedicións. Repara nas reedicións realizadas por Edicións Xerais de Galicia no século
XXI sobre as que precisa que todas elas respectaron a normativa vixente no galego
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cando se reeditaron. Apunta que esta novela se encadra na “aventura individual de
evolución do personaxe principal”, unha das tipoloxías das novelas de aventuras, como
acontece con As aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Explica que as actitudes
violentas e as cualidades e reflexións do can Buck son equiparadas ás do home por parte
do narrador omnisciente. Salienta o lugar destacado do can dende a cuberta ilustrada por
Javi Montes e lamenta que nesta reedición se prescindira da introdución de Navaza polo
que achegaba ao lectorado xuvenil. Precisa a significación do punto de partida da
aventura e evolución do can e compara a súa existenca coa de Lázaro de Tormes, até
que chega a ter como dono a John Thornton, “a quen o une unha fidelidade mutua”.
Remata a recensión apuntando que a editorial citada tamén publicou en 1997 o
complemento desta novela, Cairo branco, xa que presenta a aventura á inversa e mantén
elementos característicos d’A chamada da selva.
- Samuel Solleiro, “Racismo e reciclaxe”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 17,
“proPostas”, inverno 2011, p. 8.
Logo de reflexionar sobre a pertinencia dunha chamada literatura xuvenil, indícase que
A chamada da selva, de Jack London, está baseado nos valores da autenticidade e a
dureza, dos que se sinala que están nas antípodas dos actuais. Saliéntase que as dúas
grandes liñas desta obra, a defensa dos instintos e a “épica da salvación” son difíciles de
separar dos relatos de escravitude e que London utilizou ao protagonista desta obra, un
can, para canalizar as súas “fantasías supremacistas”. Reivindícase que esta novela
debería reintegrarse na literatura política e que esta non debería ser menos xuvenil.
Referencias varias:
- Romina Bal, “As letras están duras e saben a pintura”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 853,
“Cativadas”, 27 febreiro 2011, pp. 8-9.
Comenta a saída ao prelo en OQO Editora dos volumes de Silvia Santirosi e Chiara
Carrer, O tren (2011); Darabuc e Fátima Alonso, Tres han de ser (2011); Xoán Babarro
González, Macarrón de narices (2011); Antonio García Teijeiro, Verbas de sal (2011);
Jack London, A chamada da selva (2011) e Oscar Wilde, A pantasma de Canterville e
outros contos (2011).
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 368,
“Libros”, 7 abril 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 327, “Letras en galego”, 9
abril 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o argumento. Tamén se seleccionan Náufragos do paradiso (2011), de Lois
Pereiro; A frecha azul do teixo (2010), de Eva Veiga e Cero (2011), de Oriana Méndez.
López, Edna, Na procura do Tesouro de Kola, premio Edebé de Literatura Infantil,
ilust. Agustín Comotto, trad. Heitor Mera Herbello, A Coruña: Edebé-Rodeira, col.
Tucán, nº 4, serie verde, a partir de 10 anos, marzo 2011, 220 pp. (ISBN: 978-84-8349303-8).
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Edna López (Los Realejos, Tenerife, 1977) narra a historia de Omar Malandrín, un neno
orfo da tribo dos Aviesas, con fama de ladróns e viláns, que vive nunha illa onde a
escaseza de auga trae consigo que esta sexa un ben moi prezado e por iso sirva como
moeda de cambio do mesmo xeito que o ouro no seu momento. Un día recibe a visita
dun oso chamado Silverio que lle trae unha carta escrita nunha linguaxe descoñecida e
decide xunto ao animal, que non se ten por tal, ir á procura do tesouro de Kola, tesouro
que é apreciado por moita xente. Xunto a eles, Isa, unha nena que ten o estraño poder de
empequenecerse; Ernesto, outro atravesado, e a lagosta Marquesiña, amiga do
protagonista, iniciarán unha aventura repleta de acción e de dificultades, nas que se
terán que enfrontar a retos e atravesar grandes obstáculos para chegar ao tan ansiado
tesouro. Trátase xa que logo dunha auténtica aventura, unha loita en busca do tesouro,
un clásico na Literatura Infantil e Xuvenil, construída en quince capítulos e inspirada
nos lendarios “discos de Phaistos”, achado arqueolóxico que viu a luz na illa de Creta.
No libro recóllese parte dos gravados orixinais desta reliquia arqueolóxica, os cales
presentan unha enigmática linguaxe, que aínda non se foi descifrado. O libro está
orientado a satisfacer a curiosidade dos lectores máis novos e inicialos no mundo da
aventura, o misterio e o coñecemento. O libro, de tapa branda, está ilustrado por
Agustín Comotto. Na ilustración da cuberta aparecen os protagonistas da historia
encadrados cun cor verde que fai de fondo para a tipografía da cuberta. Na
contracuberta aparecen os mesmos personaxes, aínda que deixando moito máis espazo
para o texto. No interior do libro hai poucas ilustracións e estas aparecen en branco e
negro. Os debuxos están realizados a liña en con certo estilo de cómic.
Malo, Roberto e Francisco Javier Mateos, A nai do heroe, ilust. Marjorie Pourchet,
trad. do castelán Paco Liván, Pontevedra: OQO Editora, col. Q, de 8 a 12 anos,
[lectorado autónomo], marzo 2011, [40] pp. (ISBN: 978-84-9871-311-4).
Álbum infantil de Roberto Malo (Zaragoza, 1970) e Francisco Javier Mateos (Zaragoza,
1970) no que a morte dun Rei ancián e venerabel convértese no desencadeante dunha
historia de aventura e intriga, onde se conxuga a narración omnisciente co diálogo en
primeira persoa. Vacío o trono do palacio, o herdeiro, home instruído en letras pero non
en armas, debe ocupar o posto do seu pai, obrigación que asume con pouco entusiasmo.
O primeiro día do seu reinado, o novo gobernante decátase das malas empresas que
desempañaba o seu pai como Rei, pois deixou pendente unha gran débeda cun perigoso
cabaleiro da fronteira, o cabaleiro Negro. Asustado e sen saber qué facer ante unha
situación tan descoñecida e perigosa, ocórreselle unha idea: enviarlle unha carta a Dick
Van Dyke, o mellor espadachín de todo o reino, para pedirlle a súa axuda. A partir de
entón, este personaxe convértese no protagonista do conto e no narrador do relato.
Disposto a cumprir a petición do Rei, o mozo guerreiro pronto comeza a súa andaina
para dar co cabaleiro Negro e saldar as débedas pendentes. A esta aventura apúntase a
nai do espadachín, quen se empeña en ir co seu fillo, a pesares das negativas deste. A
súa compañía entorpece, nun principio, a misión de Van Dyke, aínda que, finalmente, é
a única persoa que logra vencer ao temíbel cabaleiro, propinándolle un golpe na cabeza
co seu bolso. Grazas a esta heroína, o Rei salva a súa cabeza e consegue vivir en paz
para o resto dos seus días. Marjorie Pourchet é a autora dunhas ilustracións figurativas
para un álbum de tapas duras, gardas decoradas e composicións a dobre páxina. A
técnica é mixta e emprega debuxos, papeis recortados e pintura. As imaxes aportan
moita información sobre os diferentes escenarios nos que transcorre o conto e están
configuradas en base a cores cálidas que enriquecen aos textos cun tratamento dinámico
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dos personaxes. A tipografía varía de tamaño en función da intensidade dos diálogos
dos protagonistas. Na cuberta aparece o protagonista do libro acompañado pola súa nai,
nunha escena un tanto cómica, rodeados por unha árbore en cor vermella, que se duplica
pola contracuberta. As gardas teñen tampóns de motivos florales que serven de
decoración. Na páxina de créditos, volve a aparecer a árbore vermella e a nai do
protagonista. No interior do libro obsérvanse ilustracións a dobre páxina e con texto
mesturado entre elas. As ilustracións son a cor en tons pastel, aínda que aparecen moitos
elementos en cor vermello. As imaxes teñen un debuxo moi definido e particular.

Recensións:
- María Navarro, “Fino humor”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 375, “Libros”, 2
xuño 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 334, “Letras galegas”, 28 maio 2011, p.
7.
Define A nai do heroe como unha sucesión de situacións e elementos propios dun conto
tradicional aínda que se trata dun texto que se refire a asuntos da actualidade. Pon de
relevo o apropiado do título, pois a nai é a auténtica protagonista, e repara na presenza
do humor para abordar a actitude sobreprotectora cos seres que máis queremos.
Referencias varias:
- Roberto Malo e Francisco Javier Mateos, “A nai do heroe”, El Progreso, “Pícaros”,
“O conto”, 16 abril 2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra A nai do heroe, escrita por Roberto
Malo e Francisco Javier Mateos e ilustrada por Marjorie Pourchet.
- Romina Bal, “Ai, miña naiciña! A miña furia vingadora”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º
861, “Cativadas”, 24 abril 2011, p. 6.
Entre as novidades editadas por Oqo, resume o argumento de A nai do heroe, escrita por
Roberto Mato e Francisco Javier Mateos, indicando que malia as aparencias non se trata
dun conto tradicional.
Marcuse, Aida E., Un anaco de pan. A piece of bread, ilust. Verónica Chaves, trad.
Millán Picouto, Ourense: Edicións Linteo, col. Linteo Infantil e Xuvenil, ed. bilingüe,
[lectorado autónomo], 2011, 49 pp. (ISBN: 978-84-96067-60-8).
Relato de Aida E. Marcuse (Montevideo, 1934) en terceira persoa. É unha edición
bilingüe na que se recolle a esquerda o texto en galego e a dereita en inglés. O
protagonista é un pato que non pode voar por ser vello. Unha nena lévalle pan os martes
pero un día o pato queda durmido e o pan está reseso. Mete o pan na auga e volve a
quedase durmido. Un coello, un esquío e un merlo queren facerse co anaco de pan.
Verónica Chaves representa na ilustración da cuberta aos protagonistas da historia. O
debuxo está realizado a ceras de cores cun contorno moi marcado e con un veo branco
que enmarca a todos os personaxes. Na contracuberta non hai ilustración. As gardas non
aportan tanta cor como o resto do libro, os personaxes están en branco e contorno negro,
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mentras que o fondo en cor ocre amarelo. Antes da páxina de créditos aparece unha
ilustración cun personaxe que sostén un cartel de “pertence”. Xa na páxina de créditos
predomina a cor verde e dúas enormes nubes brancas e amósase de costas a un dos
protagonistas. No interior as nubes xogan o papel de sustentadores de texto. Azuis e
verdes predominan nas ilustracións que son a dobre páxina e con texto en galego e en
inglés.

Referencias varias:
- Xosé Carlos Caneiro, “Polifonía”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 435, “A outra
mirada”, “Club dandi”, 8 outubro 2011, p. 15.
Faise referencia ás dúas traducións realizadas por Millán Picouto para a editorial Linteo:
Un anaco de pan (2011) e A miña avoa fala galego (2011).
Mazo, Margarita del, A min non me comas!, ilust. Vitali Konstantinov, trad. do castelán
Laura Rubio, Pontevedra: OQO Editora, col. O, [lectorado autónomo], xuño 2011, [32]
pp. (ISBN: 978-84-9871-323-7).
Conto infantil de Margarita del Mazo. A historia preséntase a través dun narrador en
terceira persoa que amosa os medos dun neno (especialmente o temor á escuridade), que
só confesa ante a nai e que finalmente consegue superar. Ao protagonista, un neno
chamado Mateo, encantalle durmir e esta noite cae co sono. Coma todos os días, antes
de ir á cama dalle un bico á súa nai, á tía Rosalía, ao seu irmán Gustavo e ao seu can,
Rufo. Marcha para o seu cuarto e queda durmido. De súpeto esperta asustado por unha
voz que di: "son o monstro terrible e vermello! Estouche vendo o pelello, voute comer!"
trátase dun monstro que saíra con fame dos abrigos que o neno colgaba trala porta. O
rapaz, berra: "non, a min non me comas!" e pensa que é mellor que coma o osiño co que
durme e así o fai o monstro. Mateo chama a Rufo para que durma con el e o monstro
engule tamén o can. Despois promételle ao seu irmán xogar con el para que vaia para a
súa cama e pasa o mesmo. Logo tócalle á tía Rosalía, á que lle promete que a deixará ler
tranquila todo o día se vai xunto a el. O monstro engúlea tamén. No momento en que
chega a súa nai e aparece o monstro, rebélase, dicíndolle a este que non vai comer a
ninguén máis e que lle devolva a todos. Mateo nunca máis o ve saír. Esta obra, ilustrada
por Vitalí Konstatinov, presenta na cuberta un predominio da cor vermella e negro de
sombra. O protagonista aparece no medio da cuberta asustado por un monstro tan
grande que non cabe nela e do que só podemos ver a boca e as mans. As gardas están
cheas de elementos do libro en fondo vermello. Na páxina de créditos ten pantasmas
ofrecendo un mundo de pesadelo. No interior, practicamente todo o relato aparece cun
fondo en cor vermella, que é a do monstro. Os personaxes e os elementos que forman as
ilustracións están realizadas a lapis negro e branco. As ilustracións son a dobre páxina,
aínda que deixan moi claro o espazo para o texto que completa a información
descuberta polas imaxes. A tipografía ao longo da obra xoga o seu papel de ofrecer
intensidade á historia.

Recensións:
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-María Navarro, “Monstros nocturnos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 387,
“Libros”, 13 outubro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 349, “Letras Galegas”, 22
outubro 2011, p. 7.

Preséntase o volume A min non me comas! (OQO, 2011) escrito
por Margarita del Mazo e ilustrado por Vitali Konstantinov.
Ofrécese o argumento e indícase que a escritora logra manter a
“tensión narrativa” permitindo ao lectorado ser partícipe da
angustia e do medo que vive o protagonista. Defínese como un
“volume de autoaxuda”, un “texto terapéutico” e unha “historia de
nenos”.
Referencias varias:
- Margarita del Mazo, “A min non me comas”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 16
xullo 2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra A min non me comas, escrita por
Margarita del Mazo e ilustrada por Vitali Konstantinov.
Menéndez-Ponte, María, Pupi e a aventura dos vaqueiros (ISBN: 978-84-9854-275-2)/
Pupi e as pantasmas (ISBN: 978-84-9854-325-4)/ Pupi e o club dos dinosauros (ISBN:
978-84-9854-286-8)/ Pupi e a cabeza chea de fume (ISBN: 978-84-9854-285-1), ilust.
Javier Andrada, trad. do castelán Isabel Soto, Vigo: SM-Xerme Edicións, col. O barco
de vapor, serie Pupi, n.os 1/2/3/4, [lectorado autónomo], 2011, 60/59/64/60 pp.
Entregas da serie escrita por María Menéndez-Ponte e protagonizada por Pupi, un
extraterrestre con poderes máxicos. A primeira delas, Pupi e a aventura dos vaqueiros,
comeza cun paratexto en forma de dedicatoria (“A miña curmá Carme, cómplice de
tantas tardes de cine e flocos de millo”). Un grupo de rapaces vai xogar á casa de
Coque, que é un neno moi consentido que non lles quere deixar os xoguetes porque se
enfada se as cousas non son como el quere. Pero Pupi, un pequeno ser azul, consegue
trasladalos a todos cos seus poderes a un salón do Oeste americano e Coque ve unha
escena que o fai reflexionar sobre o seu comportamento. Arrepíntes, pídelles perdón e
comezan a xogar todos xuntos e a pasalo tan ben que nin se decatan do transcurso do
tempo. Na segunda, Pupi e as pantasmas, Pupi e o seu amigo Nachete dormen xuntos e
arman moito rebumbio. Cando a nai do rapaz acode a berrarlles, botánlles a culpa a
unhas pantasmas. Acúsanas tantas veces que no momento en que verdadeiramente se
asustan incentivados pola súa imaxinación, a nai é incapaz de dar credibilidade ás súas
palabras e explícalles que lles está a pasar o mesmo que a Pedro co lobo, pero non a
entenden, polo que lles conta esa historia e moitas outras até que rematan por durmirse.
Na seguinte, Pupi e o club dos dinosauros, cóntase cómo Pupi quere entrar no club dos
dinosauros, fundado por Nachete. Para seren admitidos teñen que realizar unha fazaña
importante, pero a Pupi non dá atopado nada mentres o club vai aumentando o número
de socios: Rosy, Coque, Blanca... Un bo día ocórreselle unha idea: facer patacas de
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dinosauros, pero ten moitos problemas para fritilas, primeiro para prender a
vitrocerámica e logo pensando qué botarlle á tixola para fritir. Proba con coca-cola antes
de descubrir que era con aceite co que había que facelo, e finalmente fai unha desfeita
na cociña, e non queda contento co resultado. Con isto non ía ser posíbel entrar a formar
parte do club, pero de súpeto, comezan as patacas fritidas a medrar, e os de Pupi
convértense nos mellores dinosauros de todos, co que, finalmente, consegue o carné do
club. Finalmente, a última das entregas ábrese cun paratexto en forma de dedicatoria da
autora (“A miña irmá sempre nena nena sempre”). A historia arméllase a partires dun
erro de comprensión. Pupi cre que lle escoitou dicir a unha veciña que o señor do quinto
tiña a cabeza chea de “nume” (no canto de “fume”) e aí comeza unha rolda de preguntas
ao seu amigo Nachete que non fai máis que alimentar a súa confusión. A situación vira
cara ao surrealismo cando os amigos lle piden axuda a un transeúnte que, estranado,
marcha aborrecido; ou a Coque, co que rematan rifando. A xeito de reconciliación,
artellan unha estratexia para salvaren ao pobre veciño e a súa misteriosa cabeza:
pegarlle palabras fermosas nela. Ante a indecisión dos seus amigos, Pupi preséntase
voluntario para botarlle a cola por enriba da testa. Porén, esta boa acción enfada ao
home, que non dubida en reprendelos. Mais a maxia do extraterrestre consegue que as
palabras fermosas actúen nese mesmo intre e o veciño vese cheo de ledicia. O cambio é
tan radical que as veciñas de novo murmuran. Desta volta, din que o vello perdeu a
cabeza. E Pupi, orgulloso, explícalles que iso xa non é certo pois eles sanárono coas
súas ideas. As mulleres, sorprendidas, escachan a rir.

Recensións:
- María Navarro, “Paciencia e imaxinación”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 396,
“Libros”, 15 decembro 2011, p.VII.
Dáse noticia da publicación por parte de Xerme Edicións dunha nova colección onde
Pupi e os seus amigos amosan como con paciencia e imaxinación se consegue
estabelecer boas relacións con outros rapaces. Danse unha notas argumentais de Pupi e
a aventura dos vaqueiros, salientando que os personaxes pasan unha tarde na casa de
Coque, o cal se nega a compartir os seus xoguetes e remata illado polos seus amigos
debido ao seu comportamento até que se dá conta de que é máis feliz compartindo.
Saliéntase que o relato ensínalle aos nenos que ningún aparello se pode comparar coa
imaxinación dun cativo como compoñente de gozo. Remata comentando que as
ilustracións de Javier Andrada complementan o texto sinxelo e coidado de María
Menéndez-Ponte e axudan a comprender as repercusións que poden ter os actos
individuais.
Mezquita, Roberto, O galo traganoces, ilust. Bernardo Carvalho, trad. do castelán
Laura Rubio, Pontevedra: OQO Editora, col. O. Contos a pedir de boca, de 3 a 7 anos,
maio 2011, [36] pp. (ISBN: 978-84-9871-321-3).
Nova versión a cargo de Roberto Mezquita do conto acumulativo estendido por toda
Europa, coñecido como O pitiño da abeleira, inspirado na versión sueca. O texto deste
álbum infantil combina o diálogo con narración en terceira persoa. Conta como o galo e
a galiña atopan unha nogueira e o primeiro come tantas noces que afoga, polo que a
galiña busca axuda. A xente está disposta a axudar pero non teñen todas as ferramentas
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necesarias. Esta é a razón pola que se estabelece unha cadea e logran salvarlle a vida ao
galo e que poida volver a cantar. As ilustracións deste álbum son de Bernardo Carvalho.
O protagonista aparece na cuberta en primeiro plano e a súa imaxe complétase coa
contracuberta. As letras do título están debuxadas e son de todas as cores, o que xunto
coa cresta vermella do galo e as follas verdes fan un contraste moi alegre e atractivo que
invita a coller o libro. A técnica que emprega está basada nos trazos de ceras de cores e
suxire un acabado moi próximo á estética dos debuxos infantís. As formas son planas,
sen volume e os trazos sensíbeis e grosos. As cores están moi saturadas e crean
contrastes fortes e atraíntes. As composicións de formas sinxelas teñen os elementos
necesarios para situarnos no bosque, na ferrería ou na casa do zapateiro. En relación aos
personaxes o seu esquematismo non lles resta expresividade. As imaxes van
acompañando aos textos e complementándoo para facer unha lectura máis doada ao
neno.
Recensións:
- María Navarro, “Solidariedade e axuda”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 384,
“Libros”, 22 setembro 2011, p. VII.
Preséntase O galo traganoces (OQO Editora, 2011), escrito por Roberto Mezquita e
ilustrado por Bernardo Carvalho. Explícase que a historia proposta inspírase na versión
sueca do conto tradicional O pitiño de Abeleira e que se mantén a trama e o desenlace,
así como a estrutura repetitiva que achega a estrutura do volume á tradición oral.
Destácanse as alusións ao compañerismo, ao diálogo e ao traballo en equipo.
Referencias varias:
- Romina Bal, “A lúa colga dun fío máis alá das estrelas”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º
868, “Cativadas”, 12 xuño 2011, p. 4.
Fálase das novidades de OQO editora entre as que se atopa O galo traganoces, de
Roberto Mezquita; Zimbo de Arturo Abad; Maxia!, de Charo Pita e As aventuras de
Osiño, de Helga Bansch.
- Roberto Mezquita, “O galo traganoces”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 2 xullo
2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra O galo traganoces, escrita por Roberto
Mezquita sobre un conto tradicional europeo e ilustrada por Bernardo Carvalho.
Mezquita, Roberto, A vella na botella, ilust. Alejandro Galindo, trad. do castelán Laura
Rubio, Pontevedra: OQO Editora, col. O. Contos a pedir de boca, de 3 a 7 anos,
novembro 2011, [34] pp. (ISBN: 978-84-9871-363-3).
Álbum infantil de Roberto Mezquita, no que se narra, a partir dun conto tradicional
europeo, a historia dunha vella rosmona que non para de queixarse da bruxa que ten
como veciña até que un día, farta de aturala, esta bótalle un meigallo que vai dar coa
vella encerrada nunha botella de cristal. Un bo día, unha fada que pasaba por alí escoita
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as súas queixas e ofrécese a sacala dalí. Pregúntalle ónde lle gustaría vivir, ao que a
anciá contesta que nunha casa con horta e galiñas. Concedido o desexo a fada vaina
visitar e atópaa rosmando e dicindo que lle gustaría máis vivir nun castelo. Así, con
cada desexo a protagonista vai conseguindo unha residencia cada vez máis exquisita da
que, porén, axiña cansará, até que, farta de queixas e máis queixas, a fada rematará
concedéndolle un desexo que dará coa protagonista nun lugar por ela xa coñecido, a
botella. As ilustracións son obra de Alejandro Galindo. A imaxe da cuberta complétase
na contracuberta e presenta a unha vella ollando a través dunha botella. As das gardas
teñen relación co conto e son diferentes as dianteiras das traseiras. A portada e a páxina
dos créditos tamén teñen ilustracións significativas. As composicións deste álbum son
de páxinas dobres. Son imaxes figurativas que mesturan realidade con fantasía. O estilo
empregado presenta moitos detalles que complementan aos textos e aportan a
posibilidade dunha lectura visual entretida seguindo pormenores dos interiores, dos
personaxes, das paisaxes etc. A técnica empregada é a pintura, está aplicada con
pinceladas espesas e cores cálidas e moi mesturadas.
Referencias varias:
- Amaia Mauleón, “Manuel Rivas y Domingo Villar, estrellas gallegas para las lecturas
del nuevo año”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 31 decembro 2011, p. 44.
Faise referencia á publicación por OQO Editora deste álbum infantil.
Neuschäfer-Carlón, Mercedes, Mefi, Sata e Demi (Mefi, Sata y Monio, 1988), ilust.
Dani Torrent, trad. Ramón Nicolás, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Seteleguas,
[lectorado autónomo], xuño 2011, 44 pp. (ISBN: 978-84-8464-762-1).
Conto de Mercedes Neuschäfer-Carlón ambientado nun bosque sombrío onde viven o
conde Similoff e os seus tres fillos, Mefi, Sata e Demi, os nomes abreviados de
Mefistófeles, Satanás e Demo, tres nenos malísimos cunha aparencia horrible que se
corresponde co terrible comportamento do que fan gala. Un día o seu pai decide volver
casar e a partir dese momento toda a súa crueldade cinguirase a facer a vida imposible
ás súas tres medio irmás, Bianca, Bela e Angui. No entanto, tras a aparencia candorosa
destas tres nenas escóndese outra realidade que só se fará visible ao final do libro.
Mercedes Neuschäfer-Carlón (Oviedo, 1931) vincula esta historia, pensada para lectores
a partir dos sete anos, cos medos e terrores infantís. O conto está narrado en terceira
persoa e aos poucos vaise desenvolvendo nel un ambiente de misterio a través do
contrapunto que supoñen os seis nenos protagonistas. Non abundan os diálogos e a
través dunha prosa sinxela reflexiónase sobre temas como a educación, a familia ou o
ben e o mal. O ilustrador, Dani Torrent (Barcelona, 1974) presenta un libro de edición
moi coidada, con tapa dura e papel de cor crema e satinado. A imaxe da cuberta resulta
turbadora: o gato negro, a escultura do demo,a casa de aspecto gótico, o ceo escuro e as
letras en vermello xunto co significado do título prometen unha narración inquietante.
As ilustracións do interior están centradas nos protagonistas e descríbenos con moito
detalle, sobre todo as expresións maléficas dos rapaces e beatíficas das nenas, pero
insistindo nos ollos e nas miradas e creando unhas sensacións desacougantes. O
tratamento das luces tamén insiste nunha atmosfera de misterio e os ambientes son
antigos como de fotografías queimadas polo tempo.
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Recensións:
-María Navarro, “Narración clásica”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 386,
“Libros”, 6 outubro 2011, p. VII.
Fálase de Mefi, Sata e Demi (Kalandraka, 2011), un libro de Mercedes NeuschäferCarlon e ilustrado por Dani Torrent. Ofrécese o argumento e indícase que o comezo da
historia cumpre os requisitos estruturais da narración clásica, xa que presenta o espazo,
o tempo e os personaxes da historia. Indícase que as analepses permiten ao lectorado
coñecer o pasado dos protagonistas e, polo tanto, comprender o seu comportamento.
Engádese que o obxectivo da obra é demostrar que as relacións familiares entre irmáns e
medio irmáns poden ser harmónicas e que a educación é a clave que marca as
diferenzas.
Referencias varias:
- Romina Bal, “A tristura esvaécese cos primeiros baños no mar salgado”, Galicia
Hoxe, “Lecer”, n.º 867, “Cativadas”, 5 xuño 2011, p. 5.
Entre as novidades de Kalandraka para o verán, resúmese o argumento de Mefi, Sata e
Demi, de Mercedes Neuschafer-Carlón e Dani Torrent, encargado das ilustracións,
indicando que se trata dun relato escrito en 1988.
- A. Bordón e E. Ocampo, “Pequeños grandes libros para un verano de sueños”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, “Faro Verano”, 14 agosto 2011, pp. 42-43.
Recoméndanse dez libros infantís como lectura de verán entre os que se atopa este que
agora nos ocupa.
Nozière, Jean-Paul, Cabeza de pelouro (Maboul à zéro, Éditions Gallimard Jeneusse,
París, 2003), trad. Leandro García Bugarín, Vigo: Editorial Galaxia, col. Costa Oeste,
[mocidade], setembro 2011, 145 pp. (ISBN: 978-84-9865-391-5).
Novela de tipo social de Jean-Paul Nozière (Monay, 1943) que se estrutura ao redor de
once capítulos que van dando conta, a partir dun narrador omnisciente en terceira
persoa, da vida de Aïcha, unha adolescente árabe, filla de emigrantes de Aïn Menara,
cidade alxeriana da que súa nai vese obrigada a fuxir. A acción transcorre nunha vila
francesa, entre o instituto de secundaria no que Zohra, a nai de Aïcha, traballa coma
conserxe e a residencia familiar, onde vive xunto ao seu pai, Karim e seu irmán,
Mouloud, ao que chaman “cabeza de pelouro”. A liña temática céntrase na situación de
racismo e marxinación que esta familia árabe sofre na antedita vila. Así, cada capítulo
amosa o día a día desta familia emigrada por forza, debido á terríbel situación política
do seu país natal, a través de flashbacks nos que a nai conta a historia da súa fuxida á
súa filla, que o grava todo nunha cinta, para poder escoitalo nun futuro. Pecha o volume
un epílogo que aclara o desenlace da novela. Seguindo un deseño de Fausto Isorna para
esta colección, a cuberta presenta unha fotografía con obxectos que representan as
obsesións que forman parte da vida dos protagonistas. Esta obra recibiu axuda da
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Consellería de Cultura e Turismo da Dirección Xeral de Promoción e Difusión da
Cultura na súa convocatoria de 2010.

Recensións:
- Laura Blanco Casás, “Retrato da intolerancia”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
390, “Libros”, 3 novembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 352, “Letras
galegas”, 12 novembro 2011, p. 6.
Fálase da novela Cabeza de pelouro (Galaxia, 2011) escrita por Jean-Paul Nozière e
traducida ao galego por Leandro García Bugarín. Ofrécese o argumento e indícase que o
obxectivo deste libro é “retratar a vil intolerancia” da sociedade racista a través da
historia dunha familia alxeriana inmigrante na vila francesa de Sponge.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 387,
“Libros”, 13 outubro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, “Letras en galego”, 22
outubro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
destácase o realismo con que se retrata o mundo dos adolescentes e a realidade na que
viven. Neste caso selecciónanse Mitoloxía de Galiza (2011), de Vítor Vaqueiro e O
souto escuro e perigoso (2011), de Miguel Vázquez Freire.
Olavide, Maruxa, Carolina a fantástica (La fantástica Carolina), ilust. Marta Rivera
Ferner, adapt. ao galego Irene Penas Murias, A Coruña: Everest Galicia, col. Ler é
Vivir, serie vermella, a partir de 6 anos, 2011, [52] pp. (ISBN: 978-84-403-1158-0).
Conto infantil escrito pola artista multidisciplinar Maruxa Olavide (A Coruña, 1930).
Trátase dun relato breve con tendencia fantástica, xa que a historia centrase nunha nena,
chamada Carolina, que vive unha aventura cargada de fantasía. Unha vez lido o conto,
pódense ver coma dúas partes; unha onde os elementos son máis reais, xa que se centra
na descrición física e psíquica da protagonista coa intención de resaltar que se trata
dunha nena moi peculiar, cargada de imaxinación e a quen lle gusta contar historias
marabillosas; e outra onde se narra un suceso imaxinario. Este comeza unha vez
Carolina se bota a pasear un domingo de sol co seu pastor alemán Zol. Carolina sen
querer séntase enriba dun formigueiro, onde as formigas estaban agardando ás
bolboretas brancas, as fadas da fraga, que viñan a voda da princesa das formigas para
darlle sorte. Cando se aparta, chegan as bolboretas e entre elas cóase a gran bolboreta
negra, unha bruxa malísima que quería arruinar a voda da princesa facendo que o poder
das bolboretas brancas ficara reducida á metade. Entón as formigas pídenlle axuda a
Carolina. Ten que achegarse ao niño do Señor Cuco para que el vaia até o formigueiro e
se desfaiga da bolboreta negra. O problema é que o Señor Cuco non a pode axudar
porque ten o día moi ocupado. Entón mándaa na procura do Señor Galo, un personaxe
moi rechamante e elegante, que a fai esperar, pero cando Carolina lle conta o problema
enseguida se dirixe con ela a todo correr cara o formigueiro.Unha vez alí, o Señor Galo
enfróntase á bolboreta negra, a cal queda convertida en puré cando este lle bota o
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peteiro. Por outra banda, este conto caracterízase polo seu contido moral, xa que a
través da forma de actuar da protagonista, quérese transmitir aos nenos unha serie de
valores, coma a amizade, a perseveranza na resolución de problemas, a bondade e o
amor pola natureza. Péchase o volume cunha consideración da autora do conto:
“Carolina é unha rapaciña fantástica en todos os sentidos: pola súa grande imaxinación,
pola súa bondade, polo seu amor pola Natureza e, sobre todo, pola súa capacidade para
resolver problemas”. As ilustracións a toda cor están feitas por Marta Rivera Ferner,
quen, aproveitando as posibilidades compositivas do ordenador, fai unha mestura de
fotomontaxe e debuxo. Esta técnica permítelle conxugar debuxos e fondos con texturas
diversas para completar as imaxes. Son figurativas e os animais están representados
como seres fantásticos cercanos ao humano. Manteñen ao longo do transcurso do conto
o fío conductor da narración. A nivel compositivo son destacábeis os diferentes
ambientes e contextos representados. As imaxes están cheas de contrastes, anacos reais
e recreados, planos cortos e xerais, fondos planos de cores chamativas e entornos cheos
de matices e ornamentos. Introducen ao lectorado a través do real nun mundo novo e
imaxinado.
Papini, Arianna, Que che gustaría ser? (Chi vorresti essere?, 2011), mención especial
do IV Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, ilust. da autora, trad. do
italiano Xosé Ballesteros, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. MareMar, [lectorado
autónomo], outubro 2011, 34 pp. (ISBN: 978-84-8464-770-6).
Álbum infantil de Arianna Papini (Florencia, 1965) que se abre coa dedicatoria “A Sara
Reggiani, que lle deu a este libro a súa primeira voz en español. A Rebecca, aos seus
xogos”. Que che gustaría ser? é un relato construído arredor dun argumento sinxelo,
sintetizado polo propio título da obra. A cuestión da identidade, intimamente ligada á
descuberta do “eu” na infancia, é o piar esencial da historia. Constrúese unha enorme
cadea de personaxes, dende a nena Rebeca até un peixe, marcadas por un denominador
común: unha capacidade desbordante para imaxinar realidades alternativas. Os uns
soñan con parecérense aos outros, dando lugar a un xogo de naturezas híbridas. O
lectorado asiste, por exemplo, á transformación dunha curuxa en crocodilo ou dun
tucano en camaleón. Ao contrario que nas metamorfoses literarias clásicas, retratadas
por Ovidio e Apuleio, a autora non fai do cambio un castigo ás faltas cometidas polos
humanos e neste álbum a noción de mutación reviste un carácter positivo, lúdico,
festivo. Papini propón unha estrutura narrativa de tipo circular, creando un ritmo
recursivo, técnica presente nos modelos tradicionais da LIX, fundados sobre a
repetición como mecanismo pedagóxico. A personaxe de Rebeca funciona aquí como
principio e fin. Do seu maxín saen os diversos protagonistas que poboan o álbum e a el
han de retornar. Este álbum, ilustrado pola propia autora, preséntase nun formato
diferente, alongado e apaisado que desplega as páxinas de arriba a abaixo. As
composicións seguen unha estrutura repetitiva que retoma o debuxo do animal que soña
ser outro e mistura visualmente as características dos dous. As cores suaves conforman
unha composicións harmónicas sen estridencias. Os debuxos son sinxelos e estilizados,
de tintas planas, realizados cunha técnica mixta que tanto emprega a tinta como papeis
recortados ou trazos de lapis. O esquema compositivo repítese en todas as páxinas: na
de arriba vai o texto estampado nunha tira de papel e un pequeno debuxo do animal e na
de abaixo, unha composición centrada no animal, alternándose o real co imaxinado. A
lectura do libro xoga coa alternancia entre os textos e os debuxos para disfrutar
paralelamente da riqueza dos aspectos visuais e textuais.
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Pedrolo, Manuel de, Xogo sucio (Joc brut, Edicions 62, 1965), deseño da cuberta
Fausto Isorna, trad. Leandro García Bugarín, Vigo: Editorial Galaxia, col. Costa Oeste,
[mocidade], xuño 2011, 121 pp. (ISBN: 978-84-9865-353-3).
Nova edición en galego desta novela policíaca de Manuel de Pedrolo (1918-1990) xa
descrita no Informe 1999. O único cambio salientábel é o deseño da cuberta a cargo de
Fausto Isorna.
Prestifilippo, Pablo, Catálogo de obxectos rebuldeiros. Toda a verdade sobre os
obxectos que nos axexan na casa (Catálogo de objetos traviesos. Toda la verdad sobre
los objetos que nos acechan en casa, Factoría K de Libros, 2011), ilust. do autor, trad.
Ramón Nicolás, Pontevedra: Faktoría K de Libros, col. Textos infames, [lectorado
autónomo], xaneiro 2011, 40 pp. (ISBN: 978-84-96957-99-2).
Pablo Prestifilippo (Bos Aires, 1960-2008) presenta esta obra como un manual que
pretende dar resposta a algúns dos misterios máis sorprendentes que se esconden en
calquera fogar. Para iso, crea a historia do profesor Aristítoles (Tito para os amigos), un
investigador que desexa darlle unha explicación científica a unha serie de fenómenos,
en aparencia, inexplicabeís: desaparicións, pantasmas, espíritos… Deste xeito, o
protagonista do relato vai proporcionando ao longo de varias páxinas sucesos aos que
ninguén atopa razón de ser, salvo el. Os seguintes son algúns destes casos: Por qué un
home foi abducido, segundo a súa muller, por uns marcianos e foi trasladado ao cuarto
da veciña? Pois, segundo o profesor Aristítoles, porque a primavera o sangue altera e as
escaleiras de caracol, en noites de lúa chea, conseguen conectar a nosa casa con lugares
insospeitados. Por qué sempre se perde unha única luva? Porque as luvas bulideiras, ao
estar feitas de toda a pel do animal, incluída a zona da pata, adoita saír as carreiras. Por
qué pensar que a casa está habitada por pantasmas cando está chea de cuadrúpedes: a
cadeira, esa gran descoñecida? Resposta de Tito: as cadeiras de madeira, que tanto se
semellan a unha xirafa, saen a pasear polas noites porque están aburridas de non
moverse en todo o día. Por qué crer que a cama dun está enmeigada cando o que en
realidade hai que saber é de qué está feita, xa que, dependendo do material, produce un
tipo de soño ou outro? Por qué bota o baño un cheiro desagradábel? Unha das varias
razóns que atopa o profesor atribúella aos xabóns: seres que, ao ser tan namoradeiros do
corpo do seu dono, gústalles pegarse á súa barriga, ao seu cu ou a calquera outra zona
da anatomía humana. Finaliza este manual cunha historia que o mesmo profesor asegura
vivir: coñecer a unha muller araña, a súa veciña Margarida, a quen vai dedicado este
libro.
Recensións:
- Paula Fernández, “A partir do cotián”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 372,
“Libros”, 12 maio 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 332, “Letras galegas”, 14
maio 2011, p. 7.
Identifica tres claves na obra de Pablo Prestifilippo: o surrealismo, a extravagancia e a
imaxinación, presentes no seu novo libro Catálogo de obxectos rebuldeiros, na liña de
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Manual de calcetíns salvaxes e Instrucións para espertar unha cadeira durmida.
Salienta que o texto crea unha atmosfera de caos coa descrición de estraños fenómenos
que ocorren nas nosas casas e que a seguir son explicados polo profesor Aristítoles.
Conclúe indicado que a escrita e a ilustración se complementan no seu xogo co absurdo,
o humor e a fantasía.
Prévert, Jacques, Para facer o retrato dun paxaro (Pour faire le portrait d’un oiseau,
Editions Gallimard, 1949), ilust. Mordicai Gerstein, trad. Fernando Moreiras,
Pontevedra: Faktoría K de Libros, [prelectorado], marzo 2011, [48] pp. (ISBN: 978-8415250-00-5).
Álbum baseado nun poema de Jacques Prévert (París, 1900-1977) de 1943, dedicado a
Elsa Henríquez, que contén as instrucións para facer o retrato dun paxaro. Dende unha
segunda persoa que se dirixe ao lectorado, o narrador conta todos os pasos necesarios
para poder pintar fermosos paxaros, un cada día. Cando o neno durme, o paxaro,
convertido nun ser totalmente real, marcha, e todo volve a comezar. Aínda que estivese
no lenzo, ao día seguinte non aparecerá e o neno poderá pintar outro. Así, o autor incita
aos pequenos á liberdade, á creación e á sensibilidade. O álbum está ilustrado por
Mordicai Gerstein (Os Ánxeles, Estados Unidos, 1935), que dedica a obra “Para Aram,
Marina, Daisy e Hugh con todo o meu amor”, xoga coa imaxe da cuberta que é un cadro
enmarcado dun paxaro e a da contracuberta que simula a parte traseira dun cadro real.
Destaca a figura do paxaro cun tratamento brillante sobre papel mate do resto da imaxe.
A narración visual comenza antes de comenzar os versos do poema. As imaxes vanse
sucedendo nunha narración visual que sigue o texto pero que funciona , tamén, dun
xeito independente. A pintura empregada aporta a delicadeza das tonalidades suaves da
acuarela.

Recensións:
- Paula Fernández, “Relato circular”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 369,
“Libros”, 24 abril 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 328, “Letras galegas”, 16
abril 2011, p. 7.
Interpreta o álbum Para facer o retrato dun paxaro, do poeta e autor teatral francés
Jacques Prévert como unha reflexión fabulada sobre a arte, a beleza e o efémero. Valora
tamén a calidade das ilustracións de Mardicai Gerstein, por realizar un completo
traballo e captar o xogo de planos.
- Xabier P. Docampo, “Movemento e espera”, Tempos Novos, “Protexta”, n. º 18,
“proPostas”, verán 2011, p. 8.
Comenta a obra do poeta francés Jacques Prévert Para facer o retrato dun paxaro
(2011), publicada en Factoría K na tradución de Fernando Moreiras. Ademais, ofrece
datos deste intelectual francés, como é o da súa faceta de guionista de filmes. Sobre o
traballo gráfico de Mordical Gerstein para esta adaptación, di que respecta o sentido
total da obra, pero non o fai así “coa literalidade do poema”.
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Prieto, Esther, Avó Ismail (Güeli Ismail, Ediciones Trabe, 2002), XXII Premio Xosefa
de Xovellanos, deseño de cuberta Fausto Isorna, trad. e limiar Esperanza Mariño Davila,
Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións, col. Docexvintedous [lectorado
autónomo], 2011, 83 pp. (ISBN: 978-84-7824-611-3). n
Relato de Esther Prieto (Arenas de Cabrales, 1960). Comeza coa dedicatoria “Ao pobo
palestino. A Khalil e Aida, que forman parte del”. O limiar de Esperanza Mariño Davila
describe a historia da literatura escrita en lingua asturiana e o seu auxe a finais do século
XX para centrarse na autora e en Avó Ismail, primeira novela escrita por unha muller en
lingua asturiana e terceira obra da literatura asturiana traducida ao galego. No comezo
inclúese un fragmento da Declaración de Independencia aprobada polo Consello
Nacional Palestino en Alxer o quince de novembro de 1988. O relato en terceira persoa
describe en trece capítulos como o cego avó Ismail lle conta historias da súa vida ao seu
neto Nader. Ten máis de setenta anos e nacera en Beersheba, preto do deserto do
Néguev. Recorda o exilio palestino da familia Abu Mussa, describe as guerras, as
revoltas, a vida nos campos de refuxiados, as mortes de varios membros da familia.
Cando ten dezaseis anos Nader vaise a estudar ao Cairo. No epílogo atopamos a un
Nader vello que vive en Asturias e recorda a súa vida e o seu avó. Só conta cunha
ilustración, a imaxe da cuberta, deseñada por Fausto Isorna (Catoira, 1961), cunha
fotografía do deserto, árido e desolado na que só aparecen un home e o seu camelo,
contextualiza a historia nun escenario concreto. Contou para a súa publicación coa
axuda da Consellería de Cultura e Turismo do Principado de Asturias.

Rodari, Gianni, Contos por teléfono (Favole al telefono, Edizione EL), ilust. Pablo
Otero, trad. do italiano Carlos Acevedo, Pontevedra: Kalandraka Editora, [lectorado
autónomo], 2011, 155 pp. (ISBN: 978-84-8464-759-1).
Conxunto de relatos de Gianni Rodari (Omegna, 1920-Roma, 1980), reeditados agora
por Kalandraka coa axuda da Consellería de Cultura e Turismo, na convocatoria de
axudas para o ano 2010. Comeza cunha dedicatoria: “A Paoleta Rodari e aos seus
amigos de todas as cores”. Mantén os setenta relatos breves con tintes surrealistas,
incluídos xa no volume que en 1986 publicou a Editorial Juventud. Ditos relatos
abordan diferentes temáticas e historias enfiadas a través da figura do Sr. Bianchi,
representante de comercio, e que, motivado pola súa filla, decide chamala cada noite
para contarlle un conto dende os diferentes lugares aos que viaxa por motivos de
traballo. Son múltiples e variopintos os personaxes que se poden atopar ao longo das
súas páxinas, mais entre todos eles, destaca a figura de Giovannino Perdetempo, un gran
viaxeiro, que leva ao lectorado a visitar da súa man, os lugares máis insólitos e
sorprendentes que un se poida imaxinar. O país onde todas as casas teñen as esquinas
arredondadas, o país onde viven os homes de manteiga, ou o Despaís, onde todo parece
funcionar ao revés do que é habitual, son un exemplo dos lugares tan “inverosímiles”
que o lectorado pode chegar a coñecer. Este conxunto de relatos caracterízase pola súa
brevidade e pola intertextualidade presente nas súas historias facendo constantes
referencias a contos e personaxes clásicos da literatura infantil, como pode ser o
personaxe de Alicia Caediza, que evoca á protagonista da obra de Lewis Carroll. A
sonoridade presente na linguaxe empregada, o uso frecuente de frases curtas e o
emprego da metáfora como un recurso recorrente na súa escrita, son outras das
características que definen o estilo de Rodari e que seguen patentes neste volume xunto
co uso do humor e do xogo que invitan ao lectorado a reflexionar sobre diferentes
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problemáticas como son o rexeitamento da guerra ou o ensalzamento da liberdade. O
encargado das ilustracións é Pablo Otero, quen presenta na cuberta un teléfono que
repite visualmente o que se di no título. No interior hai ilustracións de páxina enteira
con imaxes relacionadas cos diferentes relatos. A técnica empregada conforma as
figuras con planos de cor e liñas de cores sen rechear. As cores son contrastadas e sobre
todo vemos vermellos, azuis, verdes e laranxas sobre un fondo claro. A relación entre as
imaxes e os textos é de tipo conceptual.
Roger, Marie-Sabine, Tardes con Margueritte (La tête en friche, 2008), trad. María
González González, Vigo: Editorial Galaxia, col. Costa Oeste, [mocidade], xaneiro
2011, 223 pp. (ISBN: 978-84-9865-334-8). n
Novela realista de Marie-Sabine Roger (Bordeos, 1957). Está protagonizada por
Germain, un home rudo en apariencia pero dotado ao mesmo tempo dunha gran tenrura.
Aos corenta e cinco anos só se emancipou parcialmente, pois vive nunha caravana
instalada no xardín da casa materna, e resístese, aínda que cada vez con menos forza, a
formalizar a súa relación con Annette. Grazas a unha amizade inesperada con
Margueritte, con quen comparte a afección polas pombas, empeza a sentir unha intensa
curiosidade por múltiples cuestións que até agora lle pasaron desapercibidas. As súas
conversas, ambientadas no banco dun parque, adquiren progresivamente intimidade
grazas á naturalidade de Margueritte, que obtén así a súa confianza. O afecto e o desexo
de protección que a anciá esperta en Germain provocan un cambio de actitude nel, que
facilita unha relación máis madura coa súa contorna. Desta maneira, supera en gran
parte a súa carencia formativa e afectiva. Máis alá das historias particulares nas que se
basea a novela, obsérvase o tratamento de cuestións que atinxen o conxunto da
sociedade, neste caso a francesa, pois aparecen referencias ao fracaso escolar, os
problemas de convivencia derivados da inmigración e a precariedade laboral. O precoz
abandono das aulas por parte do protagonista aparece motivado pola falta de apoio por
parte dun profesor que o humillaba en lugar de alentalo a superar as súas dificultades de
aprendizaxe. En relación á convivencia entre culturas, salienta na novela a mención
dalgúns prexuízos xenófobos a través das conversas no grupo de amigos de Germain.
Reflíctese tamén preocupación pola porcentaxe da cidadanía que traballa de maneira
esporádica e vive das axudas estatais o resto do tempo. Seguindo o deseño da colección,
Fausto Isorna (Catoira, 1961) elixe unha imaxe de pombas voando sobre un fondo plano
de cor verde. No interior non hai ilustración e na contracuberta ofrécese unha fotografía
da autora. Contou coa subvención da Consellería de Cultura e Turismo.
Recensións:
- Esther de León Viloria, “Tardes con Margueritte’, unha loita contra a soidade”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 5
xullo 2011, p. 41.
Coméntase que La tête en friche de Marie-Sabine Roger traduciuse ao galego como
Tardes con Margueritte, outorgando maior presenza a unha das personaxes
protagonistas, a anciá Margueritte, no canto de penetrar no sentido máis fondo da
novela. Indícase que tête en friche fai referencia a unha mente caótica, a unha
intelixencia carente do enriquecemento cultural e que o merecedor dese “afago” é
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Germain, un home rudo e tenro ao mesmo tempo. Saliéntase que, cun ton desenfadado,
lévase a cabo un retrato crítico da sociedade francesa, referíndose a temas como o
fracaso escolar, os problemas de convivencia derivados da inmigración e a precariedade
laboral. Finalmente, faise referencia a que o volume foi publicado en francés no ano
2008 nunha colección para o lectorado adulto e que se incorpora ao sistema literario
galego a través da colección “Fóra de xogo”, de Edicións Xerais de Galicia, gañándose
para a Literatura Infantil e Xuvenil.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 366,
“Libros”, 24 marzo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 325, “Letras en galego”, 26
marzo 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que se trata dunha novela para sentir. Tamén se seleccionan O misterio das
badaladas (2011), de Xabier P. Docampo; Páxinas amarelas (2010), de Luciano
Rodríguez e Nube de seda na lúa (2009), de Xosé Luís Vázquez Somoza.
- Ada Casa Grande, “Para rir, pensar, sentir e emocionarse”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º
866, “Raparigadas”, 29 maio 2011, p. 6.
Ofrece uns apuntamentos argumentais das dúas novidades editadas por Galaxia para o
público xuvenil: Tardes con Margueritte, de Marie-Sabine Roger e O diario violeta de
Carlota, de Gemma Lienas.
Santirosi, Silvia, O tren, ilust. Chiara Carrer, trad. do italiano Paco Liván e Raquel
Bautista, Pontevedra: OQO Editora, col. Q, de 8 a 12 anos, xaneiro 2011, [48] pp.
(ISBN: 978-84-9871-305-3).
Álbum infantil de Silvia Santirosi que combina o uso da primeira e segunda persoas.
Narra como unha nena fala co pai sobre as estrelas e os soños. A nena soña
reiteradamente con que o tren se vai de noite e ela queda soa. Este feito será unha
metáfora coa que o pai intentará que a nena acepte a recente morte da súa nai. A
cuberta, en tapa dura, grande e vertical, presenta á protagonista da historia e, na
contraportada, aparece a imaxe do tren. Nas imaxes do interior emprega cores escuras
para referirse a situacións de medo, incertidumbre, anguria, soidade ou a noite. Os
primeiros planos están focalizados na nena protagonista. O estilo dos debuxos é sinxelo
e recurre a imaxes simbólicas para coordinarse cos textos á hora de narrar uns feitos que
beben das emocións humanas. A ilustradora utiliza unha técnica mixta con recortes,
collages, pintura e debuxos con lapis e carbón. A tipografía dos textos varía de tamaño
diferenciando as voces dos protagonistas.
Recensións:
- María Navarro, “Correr pola vía”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 366, “Libros”,
24 marzo 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 325, “Letras galegas”, 26 marzo 2011,
p. 7
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Dá conta da saída ao prelo do volume de Silvia Santirosi, O tren (2011), na colección Q
de OQO Editora. Describe o seu fío argumental e sinala o bo labor da ilustradora,
Chiara Carrer, así como o feito de empregar a segunda persoa do singular para referirse
á protagonista da historia.
Referencias varias:
- Carlos Ocampo, “Lobos, trens e a Lúa ladroa”, La Voz de Galicia, “La Voz de la
Escuela”, n.º 982, “Literatura infantil y juvenil”, 16 febreiro 2011, p. 8.
Indica a saída ao prelo dalgúns álbums ilustrados de literatura infantil, entre os que
destaca O tren (2011), de Silvia Santirosi.
- Romina Bal, “As letras están duras e saben a pintura”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 853,
“Cativadas”, 27 febreiro 2011, pp. 8-9.
Comenta a saída ao prelo en OQO Editora dos volumes de Silvia Santirosi e Chiara
Carrer, O tren (2011); Darabuc e Fátima Alonso, Tres han de ser (2011); Xoán Babarro
González, Macarrón de narices (2011); Antonio García Teijeiro, Verbas de sal (2011);
Jack London, A chamada da selva (2011) e Oscar Wilde, A pantasma de Canterville e
outros contos (2011).
- Silvia Santirosi, “O tren”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 26 marzo 2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra O tren, escrita por Silvia Santirosi e
ilustrada por Chiara Carrer.
Sasek, M., Isto é Nova York (This is New York, 1960), trad. Isabel Soto, Santiago de
Compostela: El Patito Editorial, [lectorado autónomo], 2011, 60 pp. (ISBN: 978-84938832-5-6).
Álbum ilustrado de M. Sasek (1916-1980), traducido ao galego por Isabel Soto, que tal
e como sinala o título, ten como protagonista principal a cidade de Nova York. O
narrador en terceira persoa omnisciente fala dun holandés que mercou a illa de
Manhattan a uns nativos no 1626. Todo o referente á cidade de Nova York descríbese
como xigante: edificios, estatuas, idiomas, supermercados, beirarrúas… A edición desta
obra presenta varios indicios de calidade: o primeiro é a presenza, non habitual, de
sobrecuberta; tamén destaca a calidade do papel de máis gramaxe, as gardas e o formato
máis grande e vertical. A imaxe da cuberta e a da contracuberta non deixan dúbidas do
que imos atopar no interior: un percorrido polos lugares emblemáticos da cidade
norteamericana. As ilustracións son a toda cor, están feitas con acuarelas para a mancha
cromática e con liñas de tinta negra cando se fai necesaria máis precisión no trazo que
describe os monumentos. As figuras que animan as composicións presentan un estilo
esquemático e non teñen intencións volumétricas; pola súa atitude, aportan unha idea de
cidade amigábel xa que amosan expresións simpáticas. Neste álbum as ilustracións son
totalmente imprescindíbeis para seguir a narración que se basea nas imaxes para amosar
o máis característico de Nova York.
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Sasek, M., Isto é Roma (This is Rome, 1960), trad. Isabel Soto, Santiago de
Compostela: El Patito Editorial, [lectorado autónomo], 2011, 60 pp. (ISBN: 978-84938832-3-2).
Álbum ilustrado de M. Sasek (1916-1980), traducido ao galego por Isabel Soto, que tal
e como sinala o título, ten como protagonista principal a Roma. Combínanse debuxos
dos grandes monumentos e espazos naturais desta cidade (a Fontana di Trevi, o Coliseo,
o río Tíber ou os xardíns de Villa Borghese) con textos breves que resumen as
principais características dos mesmos. Faise referencia tamén a costumes romanos e a
curiosidades en xeral. Tamén se fala da cidade do Vaticano e da súa historia. A edición
deste álbum presenta varios indicios de calidade: o primeiro é a presenza, non habitual,
de sobrecuberta; tamén destaca a calidade do papel de máis gramaxe, as gardas e o
formato máis grande e vertical. As imaxe da cuberta e a da contracuberta non deixan
dúbidas do que imos atopar no interior: un percorrido polos lugares emblemáticos da
cidade romana. As ilustracións son a toda cor, están feitas con acuarelas para a mancha
cromática e con liñas de tinta negra cando se necesita máis precisión no trazo que
describe os monumentos. As figuras que animan as composicións presentan un estilo
esquemático e non teñen intencións volumétricas; pola súa atitude, aportan unha idea de
cidade amigábel xa que amosan expresións simpáticas. Neste álbum as ilustracións son
totalmente imprescindíbeis para seguir a narración que se basa nas imaxes para amosar
o máis característico de Roma.
Sierra i Fabra, Jordi, A modelo descalza (La modelo descalza, 2010), deseño da
cuberta Fausto Isorna, trad. Ramón Nicolás Rodríguez, Vigo: Editorial Galaxia, col.
Costa Oeste, [mocidade], abril 2011, 240 pp. (ISBN: 978-84-9865-364-9). n
Logo dun paratexto en forma de dedicadoria (“Para José R. Cortés Criado, pola súa
amizade, a súa tese, a miña biblioteca e tantas outras historias compartidas, humanas e
literarias”) dá comezo a novela de Jordi Sierra i Fabra (Barcelona, 1947) sobre o caso de
asasinato de Christian van Peebles, o suposto noivo de Alexandra Galvany, unha
modelo de sona internacional que anos atrás mantivera unha relación sentimental co
protagonista, Jonatan Boix, fillo de Paula Montornés, a grande editora da revista Zonas
Interiores. Estruturada ao redor de dúas partes, a primeira, intitulada “Alexandra”, sitúa
ao lectorado nas circunstancias da ruptura entre Jonatan e Alexandra e no momento
preciso en que este se decata da lea na que anda metida a súa anterior parella. Decide
axudala e ponse de inmediato a levar a cabo as indagacións correspondentes coa
intención de que todo o mundo se decate da súa inocencia, así como de atrapar ao
verdadeiro culpábel e resolver así o crime. A segunda parte, “Alexia”, dá conta da
resolución do crime grazas a Jonatan, á súa nai e ao comisario de policía, Genaro
Martín. O decorrer da acción sitúase na cidade de Barcelona, a partir da chegada alí do
personaxe principal, procedente de África. A primeira parte do volume inclúe dezasete
capítulos e a segunda os restantes dezanove, conformando así un total de trinta e seis
capítulos entre as dúas. Do mesmo xeito, a linguaxe da que fai uso o autor inclúe un
léxico culto e ateigado de expresións propias da fala e da escrita dos diferentes
personaxes. Pechan o volume unhas liñas de agradecemento por parte do autor ao seu
amigo Marcel, ás modelos e ás axencias de moda que lle permitiron redactar a súa
novela e indica asemade os dous lugares de xestación e redacción da mesma, en México
e Barcelona, nos anos 2007 e 2008. Na contracuberta aparece unha fotografía do autor

1140

en branco e negro sobre fondo azul a cargo de Paola Tinoco. Esta obra recibiu axuda da
Consellería de Cultura.
Recensións:
- Esther de León Viloria, “Cóctel de amor explosivo”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 3 novembro 2011, p.
50.
Coméntase que nesta novela se mesturan con acerto romanticismo e intrigas
detectivescas. Dáse conta do argumento e saliéntase que a súa orixinalidade reside no
estilo dinámico e a intensidade, non exentos de invitacións a reflexións sobre o amor
como forza vital determinante, as relacións paterno-filiais e a importancia do ámbito
escolar com ofactor influente da personalidade.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 376,
“Libros”, 9 xuño 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 337, “Letras en galego”, 18
xuño 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa,
saliéntase que trata temas como a importancia da imaxe perfecta, os trastornos
alimentarios ou o desamor, entre outros. Tamén se seleccionan Modesta proposición e
outros ensaios (2011), de Lois Pereiro, editado por Fran Alonso; Stefano (2010), de
María Teresa Andruetto e Do A ao Z con Rosalía (2009), de Ana María Fernández.
Stilton, Geronimo, O sorriso da Mona Ratisa (Il sorriso di Monna Topisa, 2000), ilust.
Matt Wolf revisadas por Larry Keys (ISBN: 978-84-08-09960-4) /O galeón dos gatos
piratas (Il galeone dei Gatti Pirati, 2000), ilust. Matt Wolf revisadas por Moustache
de’Fer, Andy Mc Black e Tofina Sakarina (ISBN: 978-84-08-09961-1) /Vaite de aí,
cara de queixo! (Giù le zampe, faccia di fontina!, 2000), ilust. Matt Wolf e Blasco
Tabasco (ISBN: 978-84-08-10216-8)/O misterio do tesouro desaparecido (Il misterio
del tesoro scomparso, 2000), ilust. Larry Keys (ISBN: 978-84-08-10235-9), trad. Isabel
Soto, Barcelona: Editorial Planeta, col. Destino Infantil&Juvenil, n.os 7/8/9/10,
[lectorado autónomo], febreiro 2011/maio 2011/setembro 2011/novembro 2011,
128/118/117/117 pp.
Entregas da serie escrita por Elisabetta Dami e protagonizada polo rato xornalista
Geronimo Stilton. Na primeira, O sorriso de Mona Ratisa, ao longo de vinte e catro
capítulos, cóntase que o cadro de Mona Ratisa, pintado por Ratardo da Vinci, esconde
un segredo. No museo descubriron que se o miras con raios X, aparecen unha serie de
pistas que conducen a un lugar marabilloso, pero cheo de misterio. Geronimo, Tea, a
súa irmá; Trampita, o seu curmán, e Benxamín, o seu sobriño, farán o posíbel por
descubrir o segredo, pero o problema é que non serán os únicos. (valoración da
colaboradora). En O galeón dos gatos piratas, Geronimo e a súa familia saen en busca
da misteriosa Illa de Prata, cuxa localización sempre é diferente. Logo de voar durante
algúns días en globo, descobren un punto luminoso no océano e, convencidos de que se
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trata da famosa illa, deciden tomar terra; pero axiña se dan conta de que caeron no
galeón de prata dos piratas máis gatunos do mar que os farán prisioneiros e terán que
idear o xeito de escapar deles e volver sans e salvos a casa. En Vaite de aí, cara de
queixo! Geronimo Stilton levántase unha mañá e descobre que aqueles con quen se vai
atopando lle falan de cousas que el non lembra. Estupefacto, chama á súa irmá Tea e ela
decide mandalo a un psicanalista, que non lle serve de nada. Descobre que alguén está
tratando de suplantar a súa identidade ao dar no Teatro con un individuo idéntico a el.
Segue coas súas pescudas e atopa unha carta de Sally, a directora da Gaceta do Leirón e
a súa peor inimiga, na que desvela que pretende roubarlle o xornal. Facéndose pasar por
ela, Geronimo, Tea e o seu curmán coánse no despacho de Sally e conseguen darlle
marcha atrás á operación. En O misterio do tesouro desaparecido, Stilton é reclamado
pola súa tía Nela para que lle axude a atopar un tesouro perdido hai vinte anos no
naufraxio do barco do seu marido, o tío Espeluxado. Geronimo, coa axuda dos seus
irmáns, Trampán e Tea, e seu sobriño Benxamín, e seguindo as instruccións que lles
deixara o seu tío, atopan o barco e o tesouro. Ao cambiar a ruta de volta a casa para non
coincidir cuns ladróns, dan cunha illa que non forma parte de ningún mapa e alí atopan
ao tío Espeluxado, quen conseguira sobrevivir todos aqueles anos alimentándose de
cocos e peixe. Xa de volta na Illa dos Ratos, descobren que o queixo que atoparan na
nave naufragada tiña moito máis valor que o tesouro que perderan no fondo do mar.
Contan con ilustracións de Larry Keys, que teñen grande importancia na historia, xa que
non só os debuxos son necesarios para seguir as narracións, senón que tamén teñen
importancia visual os xogos coa tipografía e coas imaxes transparentes sobre os textos.
O estilo é figurativo e amosa uns ratos con aspecto simpático en actitudes
antropomórficas. As imaxes están salpicadas entre os textos, ás veces de páxina enteira
e outras son debuxos pequenos que obrigan os textos a adaptarse a elas. A tipografía
presenta múltiples variacións, con palabras de cores, con tipos de fantasía, con palabras
de maior tamaño, con liñas que se inclinan ou se ondulan, con moitos símbolos etc.
facendo unhas páxinas atractivas visualmente. A técnica empregada é a acuarela e as
cores saturadas alegres e contrastadas.

Recensións:
- Cristina Fdez. Santomé, “Galeguizando a G. Stilton”, El Correo Gallego, “Literatura
Infantil e Xuvenil”, “Tendencias”, “ELOS de lectura”, 15 novembro 2011, p. 50.
Comézase sinalando que, dous anos despois das primeiras traducións da serie, ven a luz
máis entregas. Indícase que Isabel Soto, tradutora ao galego, tenta adaptar as aventuras
deste rato detective humanizado e de todo un abano de figuras corais. Indícase que se
trata de tramas sacadas da novela negra europea, con claras referencias intertextuais a,
por exemplo, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci ou a “En busca del arca perdida”, de
Steven Spielberg. Destácase que estes novos volumes garanten, no plano estético e
lingüístico, a fórmula artellada pola súa autora, Elisabetta Dami, e que tentan achegar o
texto-fonte á realidade da sociedade receptora.
Tobery, Lea, Resurrección, deseño da cuberta Miguel Vigo, trad. Ana Boullón, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, marzo 2011, 267 pp. (ISBN: 978-84-9914-230-2).
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Novela de Lea Tobery (Albuquerque, 1982) que refire a historia da morte aparente de
Emma cando esta tiña dezasete anos e acodía ao instituto de secundaria. A acción
sitúase no seu instituto, onde Emma sofre este episodio, para despois continuar na súa
casa e arredores da cidade. Xunto ás súas amigas, Julia, Rachel, Fannia e Janis, é a
protagonista de experiencias que a unen ás almas dalgunhas persoas da súa familia xa
mortas, como a súa avoa, que se lle aparece por dúas veces dándolle pistas sobre as súas
orixes. Durante o momento de morte aparente Emma coñece a Ethan, un rapaz do que
namora profundamente e que procura unha vez volve á vida. A través de Rachel, atopa a
Brice, un rapaz co que comezará unha relación, tras descubrir que Rachel lle pedira que
se fixese pasar por Ethan para axudala. Cando consegue xuntar varias pistas, a súa nai
decide contarlle a verdade sobre as súas orixes e sobre o seu verdadeiro pai, un home co
que tivera unha relación que cada vez fora a peor até que case mata accidentalmente a
Emma cando esta era apenas un bebé. O momento chave da narración ten lugar no
interior dun volcán, onde había dezasete anos Emma case morrera afogada e fora
salvada polo seu tío Craig, milagrosamente. A linguaxe empregada é informal, cun
léxico propio duns personaxes xoves e de clase social media alta, a través dun narrador
omnisciente en terceira persoa mesturado coa narración en primeira persoa da
protagonista. Manuel Vicente é o autor da fotografía da cuberta que presenta unha
rapaza de costas ao lectorado ollando cara a unha paisaxe agreste e tinguida de laranxa.
O título da novela reafírmase na frase que leva a camiseta da protagonista, que fala de
vida.
Recensións:
- Francisco Martínez Bouzas, “Soños de cor laranxa”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 376, “Libros”, 9 xuño 2011, p. VI.
Considera que a tradución ao galego da novela Resurrección, de Lea Tobery non era
urxente porque non engade nada á nosa literatura, malia afirmar que seguramente está a
ser un libro multitudinario. Defínea como unha “mística alienación, cun aceptable
remate que de algunha maneira converte ese mundo dos seres do máis alá nun relato de
formación”. Apunta que o argumento parte dun tema interesante, a idea da norte
aparente, mais despois sucédense experiencias paranormais, a protagonista emprende
unha viaxe que acaba de forma sorprendente e o proceso de maduración ocupa
únicamente as últimas páxinas. Ao seu ver, trátase dunha novela pouco cobizosa na que
imperan os capítulos curtos, ateigados de acción, descricións concisas e esfameadas que
semellan querer “recrutar lectores adictos á superficialidade”, personaxes planos e
explicacións racionais do fenómenos fantástico pouco cribles. Finalmente, con respecto
á tradución, sinala a presenza de erros lingüísticos moi reiterados.
Torrent, Dani, O meu avó Carmelo, (El abuelo Carmelo, 2011) ilust. do autor, trad.
Manuela Rodríguez, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. MareMar, [lectorado
autónomo], setembro 2011, [30] pp. (ISBN: 978-84-8464-767-6).
Álbum infantil de Dani Torrent (Barcelona, 1974), traducido ao galego, que comeza
cuns paratextos en forma de dedicatorias: “Sen Rebeca, Mariona e Llanos, este libro
non sería así”, “Sen o meu avó, este libro non sería”, “En lembranza do meu avó
Carmelo”. Dálle voz a un neno ao que lle acaba de morrer seu avó. El recorda con
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tenrura o xardín que tiña seu avó Carmelo, onde pasaba as tardes placidamente. No
solpor, o avó contáballe historias de terras afastadas a onde chegaban as andoriñas ao
acabar o verán. Encantáballes mirar xuntos ás andoriñas e tamén lles gustaba xogar a
facer debuxos coas vasoiras na auga da chuvia, que pouco a pouco ían desaparecendo.
Pero diso xa facía moito tempo, e sen apenas decatarse, todo fora cambiando. O seu
avó, Carmelo, xa non está, evaporouse coma os charcos do verán, coma a auga da
chuvia cando escampa. E é que cando chove, o que rega as flores é Carmelo. A obra, de
formato grande, tapas duras, gardas con debuxos e papel satinado, presenta
composicións moi variadas, pasando de imaxes centradas no neno protagonista a
picados do xardín no que se sitúan os personaxes. A historia que se conta é moi sinxela
e con poucas verbas. As ilustracións son as que aportan ao conto esa atmosfera do
solpor do verán coas figuras redondeadas, as cores cálidas e as formas esvaídas. Tamén
son as imaxes as que, coa disposición nos debuxos de fragmentos de cartas, de sobres de
avión, de timbres, mataselos e postais manuscritas falan de ausencias, de viaxes a terras
afastadas, de esperas, de persoas na distancia. Este é un libro delicado con imaxes
atractivas e un tanto melancólicas.

Recensións:
- Paula Fernández, “Relación máxica”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 394,
“Libros”, 1 decembro 2011, p.VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 355, “Letras galegas”, 3
decembro 2011, p. 7.
Saliéntase que nesta obra reprodúcese, de maneira sobria e delicada e empregando
intelixentemente as metáforas, a relación máxica que se estabelece entre as lembranzas
dun avó e a fascinación do seu neto. Dise que, se ben o paso do tempo é un tema
delicado para os máis pequenos, este autor soluciona o problema cun ton delicado e
unhas ilustracións de cores cálidas baseadas na esaxeración das proporcións coas que
transmite expresividade e movemento. Saliéntase o emprego da metáfora das pucharcas
como a máis fermosa das empregadas na obra, representación da fugacidade da vida.
Tusquets, Esther, A coelliña Marcela (La conejita Marcela, 1980), ilust. María
Hergueta, trad. Xosé Ballesteros, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Demademora,
[lectorado autónomo], decembro 2011, [40] pp. (ISBN: 978-84-8464-773-7).
Álbum infantil de Esther Tusquets (Barcelona, 1936) que se abre cuns paratextos en
forma de dedicatorias da autora (“Para Néstor e Milena, Óscar e Juan”) e da ilustradora
(“A Anna”). Esta obra aborda cuestións como a educación en igualdade, o respecto
polas diferenzas e a tolerancia e a convivencia entre culturas, razas e crenzas. Marcela é
unha coelliña distinta ao resto de habitantes da súa comunidade porque ten un ollo
birollo, que ocultan uns anteollos afumados, e porque non se adapta ás normas
estabelecidas. Un día escapa e vai dar a un poboado de coellos negros e brancos que
funciona ao revés da súa comunidade. Finalmente descobre con amargura que, no
fondo, todo era o mesmo e que tamén alí uns pisaban e outros eran pisados. As
ilustracións de María Hergueta son moi realistas. A cuberta é amarela e no centro está a
protagonista ollando para o lectorado. A coelliña ten uns lentes e o fuciño atado. Isto
chama a atención e está directamente relacionado co argumento da historia. O emprego
da cor branca e negra está condicionado polas diferencias entre as dúas razas que quere
1144

tratar este conto, as demáis cores están limitadas ao verde para o campo de herba e o
vermello e o amarelo para as outras formas presentes nas imaxes. As ilustracións
axudan a comprender o relato representando as escenas protagonizadas polos coellos.
Ungerer, Tomi, Críctor (Crictor, Diógenes Verlag AG Zurcí, 1963), ilust. do autor,
trad. Silvia Pérez Tato, Pontevedra: Kalandraka Editora, col. Tras os montes, [lectorado
autónomo], 2011, [40] pp. (ISBN: 978-84-8464-764-5).
Álbum infantil de Tomi Ungerer (Estrasburgo, 1931) que se abre cunha dedicatoria:
“Para Nancy, Ursula e Susan”. Trátase dunha obra cun fondo contido pedagóxico,
agochado tralo veo da recreación do exotismo africano e do refinamento da alta
sociedade francesa de comezos do século XX e a ironía e o surrealismo presentes na
trama. Sitúase nunha pequena vila francesa, onde a señora Madame Louise Bodot recibe
un sospeitoso paquete con forma de “O” desde África, continente no que se atopa o seu
fillo. A súa sorpresa é maiúscula ao descubrir que se trata dunha boa constrictora.
Humanizada polo agarimo da señora Bodot, Críctor convértese nun enxeño con
múltiples aplicacións: ensina e xoga cos nenos, colabora no fogar, axuda na
comunidade. A súa defensa da anciá fronte a un ladrón outórgalle unha nova dimensión
á súa carta de cidadanía: a do heroe admirado. Unha medalla de ouro, unha estatua e un
parque público honran a serpe valente. As ilustracións do propio autor manteñen o estilo
decimonónico da época na que se encadra o relato. Os debuxos a tinta con manchas
verdes e vermellas describen unhas figuras de estilo caricaturesco cunha liña sensíbel e
expresiva. As composicións son de páxina enteira cunhas imaxes frescas que completan
o relato con detalles e información sobre os personaxes, os cuartos, a cidade etc.
Urcaray, Alberto, O monstro do soño (El monstruo del sueño), deseño da cuberta
Francisco A. Morais, ilust. do autor, adapt. ao galego Irene Pena Murias, A Coruña;
Everest Galicia, col. Ler é vivir, a partir de 8 anos, 2011, [57] pp. (ISBN: 978-84-4031159-7).
Conto de Alberto Urcaray que se abre cun paratexto en forma de dedicatoria
(“Dedícolles este libro ás persoas de boa conciencia que educan os nenos na boa
conciencia”). O protagonista, Anxo, é un neno enfermo de gripe que non pode ir á
escola. A súa mestra pídelle que escriba un conto, actividade que lle encanta, posto que
de maior quere ser escritor. Esa historia rematará por ser a súa propia e a da súa familia,
posto que acaba plasmando, entre letras e debuxos, a súa realidade cotiá, marcada pola
violencia de xénero. Reflicte os malos tratos que recibe a nai por parte do pai (os berros,
os insultos “ e outras cousas feas”). Ocasionalmente danse disputas entre os pais e,
nunha delas, describe como a nai leva postas gafas de sol tanto de día coma de noite,
feito que o asusta bastante. Tamén di que a súa nai se maquilla coma os paiasos, xa que
para el os paiasos teñen sempre a cara triste... O neno vive nunha casa onde todos están
atemorizados pola figura paterna, incluso as mascotas (o gato desaparece en mans do
pai). Finalmente, pídelle a unha lámpada máxica que o pai marche da casa. Remata a
obra co seguinte colofón: “Di NON ao Maltrato Familiar e á Violencia de Xénero!”. As
ilustracións son do mesmo autor dos textos. A imaxe da cuberta representa dun xeito
literal o que avanza o título. No interior, os debuxos figurativos complementan aos
textos con imaxes coloristas nas que as expresións dos protagonistas están moi
traballadas. As composicións son de dobre páxina.
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Vallejo, Susana, O espírito do último verán (El espíritu del último verano, 2011),
Premio Edebé de Literatura Xuvenil, deseño da cuberta César Farrés, trad. Ricardo
Fernández Sabín, A Coruña: Edebé-Rodeira, col. Periscopio, n.º 4, [lectorado mozo],
marzo 2011, 161 pp. (ISBN: 978-84-8349-304-5).
Novela xuvenil de misterio de Susana Vallejo Chavarino (Madrid, 1968), que comeza
cunha dedicatoria (“Para Vicky, en lembranza da Casa da Árbore”). Presenta a historia
de Fran, un home xa adulto, que retorna ao lugar no que pasaba a súa nenez, a Casa da
Árbore, para levar a cabo unha aventura do seu último verán: encontrar o tesouro da
raíña moura. O motivo do regreso ao pasado está representado por un momento onírico
do protagonista “porque esa noite soñara coa Casa da Árbore e coa miña avoa Flor, e ela
pediume que regresase” (p. 7). Decidido a atender o sinal da súa avoa, Fran retorna á
Casa da Árbore e rememora un marcado episodio do seu pasado xuvenil. Por medio
dunha narración rememorativa e marcada por unha duplicidade de tempo, entre pasado
e presente, o narrador recupera os principais feitos do seu último verán. Durante o
desenvolvemento da historia, o protagonista relata un episodio marcado por eventos
misteriosos: a premonición dunha fatalidade, a morte de “F”, un paseo familiar
realizado por acontecementos inusuais, como o encontro dun mapa do período
medieval. En canto ás ilustracións, a fotografía da cuberta, de Getty Images, amosa un
primeirísimo plano dunha margarida que nace contra todo pronóstico nun empedrado. É
un xogo simbólico co que ese derradeiro verán supuxo para o protagonista ao recordalo
dende un soño. Só ten ilustración na cuberta e na contracuberta hai una fotografía da
autora da novela.
Recensións:
- Vanessa Regina Ferreira da Silva, “O espírito do último verán”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 6 setembro 2011, p.
42.
Comézase indicando que actualmente obsérvase que o libro de ficción destinado ao
lectorado mozo ten incrementada a súa produción considerabelmente nos últimos anos e
proporcionado un maior recoñecemento literario entre os escritores desa modalidade
artística, como é o caso de Susana Vallejo Chavarino (Madrid, 1968). Destácase que a
escritora é coñecida, sobre todo, polas súas obras xuvenís fantásticas, como a tetraloxía
Porta Coeli (2008-2009) e polos galardóns recibidos polos seus escritos, como o Premio
Edebé de Literatura Xuvenil 2011 recibido por O espírito do último verán. Logo de
ofrecerse o argumento da obra, sinálase que o desenvolvemento e o desenlace da
historia están configurados por un interesante xogo narrativo, constituíndo, á súa vez,
unha intriga moi ben entrelazada. Finalmente, engade que a lectura de O espírito do
último verán conduce a unha ruptura de expectativa no desenlace da historia, porén, o
lectorado só percibe ese ambiguo proceso cando chega ás derradeiras páxinas do libro.
Referencias varias:
- Ada Casa Grande, “A grande aventura da axeitada lectura”, Galicia Hoxe, “Lecer”,
“Raparigadas”, n.º 863, 8 maio 2011, p. 6.
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Dá conta da aparición de dúas novidades editoriais no selo Rodeira-Edebé: O espírito
do último verán, de Susana Vallejo, Premio Edebé de Literatura Xuvenil, e Centauros
do norte, de Marcos Calveiro, Premio Raíña Lupa. Resúmese o seu argumento.
Wilde, Oscar, A pantasma de Canterville e outros contos , trad. Gustavo Luca de Tena,
Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Xabaril, n.º 9, febreiro [LECTORADO
FALTAZ], 2011, 181 pp. (ISBN: 978-84-9914-139-8).
Reedición deste volume de seis contos de Óscar Wilde (Dublín, 1854-París, 1900), que
fora transvasado por primeira vez ao galego en 1983 da man de Edicións Xerais de
Galicia, con capa e debuxos de M. Fragoso. Tras esta primeira tradución fóronse
sucedendo case anualmente as reedicións nas distintas coleccións nas que foi mudando a
primixenia “Xabarín”, mais mantendo sempre a introdución e notas do tradutor,
Gustavo Luca de Tena. Tamén foi incluido na colección “Xabarín de Ouro” no ano
2003, cun cambio nos paratextos das ilustracións a cargo de Federico Fernández. Esta
reedición de 2011 na renovada colección Xabaril é a única que suprime a citada
introdución e ademais prescinde das ilustracións; non obstante mantén as notas a
rodapé. Xa apareceu descrito no Informe de Literatura 2003. A única ilustración, a da
cuberta, de Javi Montes é moi explícita en canto a temática deste libro de misterio e
crimes por resolver. Amosa a imaxe dun interior centrándose na cheminea cunha poza
de sangue no primeiro plano.
Recensións:
- Carmen Ferreira Boo, “Regresa a pantasma de Óscar Wilde: sensibilidade e talento”,
El Correo Gallego, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Tendencias”, “ELOS de lectura”,
26 xullo 2011, p. 40.
Apúntanse as numerosas reedicións das obras do escritor irlandés Óscar Wilde, entre
elas a realizada pola renovada colección “Xabaril” de Edicións Xerais d’A pantasma de
Canterville e outros contos. Indícase que se prescinde das ilustracións interiores de M.
Fragoso e da introdución contextualizadora de Gustavo Luca de Tena de edicións
anteriores, mais sen renunciar ás notas a rodapé. Coméntase que o volume se inicia co
conto “A pantasma de Canterville” e, tras contar o seu argumento, saliéntase que Wilde
reescribe, empregandoa parodia e o humor, os dous motivos principais do conto gótico
de pantasmas (a aparición da pantasma e a casa encantada), que xa foran configurados
dende a literatura latina no relato epistolar de Plinio o Mozo, para amosar as diferenzas
entre a moderna sociedade americana e a tradicional sociedade británica. Por último
indícase que os demais contos salientan “polo seu lirismo, as descricións detalladas e os
valores implícitos que amosan”.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 360,
“Libros”, 10 febreiro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 319, “Letras en galego”,
12 febreiro 2011, p. 7.
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Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o argumento do relato que lle dá título ao volume. Tamén se seleccionan O
soldadiño de chumbo (2010), de H. C. Andersen, Sopa de xarope de amora (2010), de
Xosé Neira Cruz e O barquilleiro, vendedor d’olvido (2009), de Martín Álvarez
González e Mª Carmen Jiménez.
- Romina Bal, “As letras están duras e saben a pintura”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 853,
“Cativadas”, 27 febreiro 2011, pp. 8-9.
Comenta a saída ao prelo en OQO Editora dos volumes de Silvia Santirosi e Chiara
Carrer, O tren (2011); Darabuc e Fátima Alonso, Tres han de ser (2011); Xoán Babarro
González, Macarrón de narices (2011); Antonio García Teijeiro, Verbas de sal (2011);
Jack London, A chamada da selva (2011) e Oscar Wilde, A pantasma de Canterville e
outros contos (2011).
Yoo, Taeeun, O peixe vermello (The little red fish, 2007), ilust.da autora, trad. Carlos
Heras, Pontevedra: Faktoría K de Libros, [lectorado autónomo], abril 2011, [40] pp.
(ISBN: 978-84-15250-05-0).
Álbum narrativo da escritora e ilustradora coreana Taeeun Yoo no que, tras a
dedicatoria “Ao meu avó Heungno e á miña sobriña Sohyung”, se ofrece a historia
fantástico-realista que lle acontece ao neno Ramiro e ao seu peixe vermello, cando
acompañan por primeira vez a seu avó á biblioteca do bosque onde traballa. Alí xunto
ao seu peixe vermello descobre moreas de libros e, co cansazo, queda durmido. Cando
esperta o peixe non está na peixeira e Ramiro comeza a súa busca entre os estantes das
librarías até que o ve meterse nun dos libros. Ao coller o libro e abrilo comeza a mestura
entre realidade e fantasía e é entón cando a narrativa textual deixa paso á narrativa
visual para contar a aventura que inicia Ramiro ao mergullarse nas páxinas do libro,
atravesando mares agarrado ás patas dun flamenco, até que rescata o seu peixe, sae do
libro e regresa á biblioteca. As tapas duras están forradas cun papel vermello con
textura. Na contracuberta un rectángulo de papel satinado contén frases que animan á
lectura e unha imaxe do protagonista. Na cuberta hai unha pequena imaxe que recolle
sinteticamente a trama da historia: un peixe vermello enriba dun libro sobre o cal se
proxecta a súa sombra. As gardas teñen o mesmo debuxo dunha estantería; na
derradeira, a lámpada iluminan os libros, especialmente un, que agora aparece de cor
vermella. Das dezanove imaxes deste álbum só dez teñen texto e este é moi reducido.
Estamos ante un libro no que a narración recae esencialmente no visual. A narración xa
comeza nas páxinas da portada coa imaxe dos protagonistas, o neno e o peixe,
achegándose á casa onde se atopa a biblioteca. As ilustracións son case todas de dobre
páxina e as composicións varían en función da narración: panorámicas da biblioteca,
primeiros planos do neno e achegamentos aos detalles do libro. A narrativa empregada
recorre a solucións dinámicas debuxando nunha mesma imaxe ao neno en diferentes
lugares e impregnando a ilustración de movemento. O emprego da luz é significativo: a
autora xoga coa iluminación das lámpadas, coa claridade da lúa que entra pola fiestra e
se proxecta sobre o piso, e coas sombras dos protagonistas esvarando sobre os andeis
cheos de libros. A utilización deste recurso sirve para apoiar o ritmo narrativo que a
autora quere imprimir á historia. Con relación a cor, todas as imaxes están feitas nunha
gama de grises cálidos e ocres creando un maior contraste e a cor vermella está limitada
exclusivamente ao peixe a ao libro fantástico. O estilo das imaxes está relacionado coa
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orixe oriental da autora: as ondas do mar, as zancudas a estética das ramas das árbores.
Os rasgos do neno e máis do avó reflicten a procedencia asiática. A técnica empregada
para deseñar as figuras e os obxectos é o debuxo a tinta aplicada cunha liña sensíbel e
expresiva, as manchas de cor están dispostas en grandes planos difuminados (fondos e
sombras ocres) ou en pinceladas concretas (cor vermella). En resumo, a historia mestura
realidade e fantasía dun xeito sutil empregando o recurso dos soños e cunha intención
de reivindicar a lectura e os libros como fonte de aventuras inacabábeis.
Recensións:
- Paula Fernández, “Fantasía e dozura”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 380,
“Libros”, 7 xullo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 340, “Letras galegas”, 16
xullo 2011, p. 7.
Fálase de O peixe vermello (Faktoría K de Libros, 2011) de Taeeun Yoo e traducido ao
galego por Carlos Heras. Ofrécese o argumento e indícase que se trata unha historia
sinxela repleta de fantasía e dozura que pretende facer entender ás bibliotecas como
“lugares case sagrados”. Apúntase que se trata dun exemplo de conxugación da
realidade e da ficción en completa harmonía. Engádese que as ilustracións do volume
gozan dunha “sobriedade cromática” sobre as que se apoia a historia.
- Carmen Ferreira Boo, “Na busca do peixe vermello”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 11 outubro 2011, p.
48.
Salienta como “moi interesante e estimulante” o primeiro álbum da escritora e
ilustradora coreana Taeeun Yoo que ofrece Faktoría K de Libros “nunha bela e coidada
edición”. Indica que “consegue crear complicidade tanto no lector adulto coma no
infantil e xuvenil” e comenta que a trama da historia é sinxela, que mestura realidade e
fantasía, que nela se desmitifica o bosque e que se reivindican as bibliotecas e a figura
dos avós “como templos do saber e como lugares lúdicos”. Despois resume o seu
argumento e apunta cando a narrativa textual deixa paso á narrativa visual. Por último
destaca as “suxestivas e coidadas ilustracións figurativas” nas que a autora realiza “un
xogo cromático” coas tonalidades ocres e a cor vermella; emprega a técnica do gravado,
imita o papel apergamiñado e utiliza os recursos cinematográficos para estimular a
imaxinación do lectorado.
Referencias varias:
- Romina Bal, “Palabras envolventes para xente sorprendente”, Galicia Hoxe, “Lecer”,
n.º 869, “Cativadas”, 19 xuño 2011, p. 6.
Preséntalles aos lectores as dúas novidades editadas por Factoría K: O peixe vermello,
de Taeeun Yoo, e Unha familia normal, de Daniela Kulot.
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VII.2. POESÍA
VII.2.1. POETAS GALEGOS
Alonso, Fran, O meu gato é un poeta, deseño do autor, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Sopa de libros, nº 39, a partir de 8 anos, febreiro 2011, 69 pp. Contén CD.
(ISBN: 978-84-9914-211-1).
Fran Alonso (Vigo, 1963) escribe e deseña este poemario concibido como un obradoiro
interactivo co lectorado, enfocando o xénero como un espazo para divertirse e imaxinar,
contaxiar a lectura e estimular a escrita na liña xa practicada polo autor na exitosa
antoloxía Poetízate (2006). Neste volume, a voz lírica en primeira persoa preséntanos o
seu gato poeta que é o artífice de corenta textos nos cales dialoga, dende a iconoclastia e
a accesibilidade, con diferentes correntes e temáticas da historia da poesía de todos os
tempos e latitudes. Con xogos de palabras, metáforas, imaxes, aliteracións ou
definicións o gato demostra como se divirte enredando coa lingua, argallando propostas
surrealistas, haikus, caligramas, prosas poéticas e poemas visuais, utilizando os códigos
da oralidade, o amor, o medo, a poesía social ou a contemplación da paisaxe, e
intercalando constantes apelacións aos destinatarios. Inclúe tamén listaxes de consellos
para ser poeta, de creadores de todas as literaturas, de posíbeis usos da poesía,
decálogos, manuais, menús e lemas de outrora, dando decote entrada ao humor. Dende
o punto de vista da maquetación, aprovéitanse as súas posibilidades expresivas, de feito
que as páxinas son de diferentes cores, aparecen do revés ou reforzan a dimensión
visual dos textos grazas ao emprego de recursos tipográficos diversos e da concepción
dos paratextos como parte inescusable na construción de sentido. O volume vai
acompañado dun CD que unha selección de versións musicadas, realizadas por Xurxo
Souto, ás que se unen dúas composicións pertencentes ao poemario Cidades (1997), e
complétase cunha parte interactiva na web www.gatopoeta.net á que se accede cunha
clave inserida no libro e na que se poden escoitar estes e outros poemas na voz de Fran
Alonso e de súa filla Alba, opinar, ampliar coñecementos, acceder a novos enlaces ou
votar sobre as inquietudes do gato. O tratamento das imaxes é moi libre e integra os
textos dos poemas coas ilustracións, á vez que emprega a tipografía para facer xogos
visuais variando a cor, a mancha gráfica a disposición das verbas etc. na liña dos
caligramas surrealistas. Cada páxina ten unha cor diferente.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Un libro-espectáculo”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
“Recomendaciones”, 7 marzo 2011, p. 27.
Sinala a saída ao prelo da man de Edicións Xerais dun volume de poesía dirixido aos
máis cativos: O meu gato é un poeta (2011), da autoría de Fran Alonso. Trae á memoria
outros dos seus poemarios como Cidades (1997) ou Poetízate (2006), dos que se sinala
que se poderían encadrar, ao igual que a obra que agora nos ocupa, nunha “sorte de
libro-espectáculo” e cita as versións musicadas dalgúns dos poemas por parte de Xurxo
Souto.
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- Vicente Araguas, “Estratexias gatunas”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
738, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 668, “Libros”,
p. 30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, nº 668, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 10
abril 2011.
Comeza apuntando o dano irreparábel que os poemas de Gloria Fuertes lle fixeron á
poesía, polos seus ripios e súa sucesión de rimas consonantes previsíbeis. A seguir,
apunta a calidade d’O meu gato é un poeta, de Fran Alonso, pola súa maquetación, polo
conxunto de poemas “ricaces, gustosos e variados” que recolle, pola profusión de cores
e tipografías e por interactuar na rede cos lectores. Indica tamén que o volume vai
acompañado dun CD con música de Xurxo Souto.
- Paula Fernández, “Orixinal proposta”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 375,
“Libros”, 2 xuño 2011, p. VII.
Sinala que O meu gato é un poeta xoga coas palabras e que Fran Alonso consegue,
inserindo rimas, encadeados ou aliteracións, un conxunto de poemas divertidos que
cualifica de “agasallo para os sentidos”. Fala así mesmo do espazo creado na rede como
complemento do libro e mais das composicións musicais de Xurxo Souto, todo o cal lle
outorga frescura ao proxecto.
- Isabel Soto López, “Os segredos do gato poeta que escribe porque lle peta”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 7 xuño
2011, p. 40.
Considera O meu gato é un poeta, de Fran Alonso un dos libros sobranceiros de 2011 e
da poesía infantil galega e valora o seu deseño, ideado polo autor, e o feito de constituír
un obradoiro interactivo co lectorado no ronsel da antoloxía Poetízate (2006). Salienta
que o poemario contén corenta textos que dialogan con diferentes correntes e temáticas
da poesía de todos os tempos e que presenta xogos de palabras, aliteracións,
composicións surrealistas, caligramas, haikus e poemas visuais, poemas tirados da
oralidade, amorosos, paisaxísticos e prosas poéticas. Comenta tamén que o volume vai
acompañado dun CD cunha selección de versións musicadas e que o formato libro se
completa na web www.gatopoeta.net.
- Ánxela Gracián, “Aloumiño de esperanza”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 18,
“proPostas”, verán 2011, p. 9.
Repara na nova achega poética do escritor Fran Alonso, que vén de publicar O meu gato
é un poeta (2011), que define como a maduración dunha voz tan orixinal como a súa no
panorama da poesía infantil. Ademais de se deter no argumento, apunta que a obra se
caracteriza pola combinación intelixente do humor e ludismo cunha proposta
minimalista. Di tamén que malia a aparente naturalidade dos versos, hai un “esmerado e
difícil traballo de precisión” do complexo sistema semiótico.
Referencias varias:
- Héctor J. Pena, “Fran Alonso: ‘Non lle gustaba á vella garda da literatura galega”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 7 febreiro 2011, p. 34.
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Comenta a traxectoria literaria do escritor Fran Alonso co gallo da saída ao prelo do seu
poemario O meu gato e un poeta (2011).
- A. M., “Poesía dos gatos para os nenos”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 2 abril 2011, p.
39.
Nota informativa sobre os contidos e complementos que ofrece o poemario de Fran
Alonso, O meu gato é un poeta.
- Lupe Gómez, “A serenidade vixiante”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 16 abril 2011, p. 26.
Conversa con Fran Alonso na que, entre outros temas, sinala que O meu gato é un poeta
achégase á sensibilidade dos rapaces da actualidade, que a través da web creada como
complemento poden expresar as súas opinión e completar a lectura con diferentes
contidos.
- Ágatha de Santos, “Fran Alonso y Xurxo Souto editan su primer poemario musicado”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, 14 maio 2011, p. 46.
Dá conta da presentación deste poemario na librería viguesa Libros para soñar, na que
tivo lugar un espectáculo poético-musical a cargo de Fran Alonso e Xurxo Souto.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 380,
“Libros”, 7 xullo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 340, “Letras en galego”, 16
xullo 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que mestura diferentes tipos de poesía e que bota man das novas tecnoloxías.
Tamén se seleccionan Vivir, unha aventura irrepetible (2011), de Mercedes Queixas
Zas e Fedor (2011), de Luís Valle Regueiro.
- A. Pazos, “Los cuentos llenan O Sequelo”, Diario de Pontevedra, “Diario do
Morrazo”, nº 178, 3 decembro 2011, contracuberta.
Infórmase da presentación no CEIP O Sequelo de Marín deste poemario.
Blanco, Concha, Luces, bicos e cores, ilust. Gemma Aguasca, Ferrol: Edicións Embora,
col. Fardel dos soños, [lectorado autónomo], decembro 2011, [26] pp. (ISBN: 978-8492644-40-7).
Poemario de Concha Blanco Blanco (A Coruña, 1950) dirixido ao público infantil.
Trátase dun conxunto de poemas fantástico-realistas que teñen como obxectivo
introducir aos máis pequenos no mundo dos soños, a través dunha viaxe na que a
realidade mestúrase con elementos fantásticos, facendo que os rapaces teñan que botar
man da imaxinación para comprendelos. Os temas son variados e prodúcese unha fusión
entre natureza, tradición, amor e amizade. Acolle dez composicións baixo os títulos: “A
viaxe do papaventos”, “A cor gris”, “A gaita”, “Bicos”, “A princesa de negro”, “Teatro
con flores”, “O vento soprón”, “Historias, soños”, “Cos amigos” e “O outro espello”. A
través de personificacións e metáforas, relátanse unha serie de accións como as levadas
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a cabo polo papaventos, que voa moi alto lucindo as súas mellores galas para repartir
bicos, a cor gris do ceo anunciando que chega a chuvia aínda que o sol fai intentos por
querer saír, a lenta sinfonía que toca a gaita porque quedou sen fala, os saltos que dan os
golfiños para poder bicarse ou o vento que quere xogar e abrir as fiestras das casas e dos
castelos. A maior parte dos poemas están narrados en terceira persoa, agás “Cos
amigos”, na que a composición adquire forma de diálogo entre un emisor e un receptor,
facendo unha crítica da sociedade actual, na que os nenos non saen da casa ó dispoñer
de todo tipo de tecnoloxías e defendendo as antigas costumes como eran andar en
bicicleta e saír á rúa a xogar cos amigos. As ilustracións son de Gemma Aguasca e
ofrecen gardas decoradas e tapas duras cun debuxo que se corresponde cunha
composición do interior. As cores saturadas e alegres da cuberta conseguen un aspecto
atraínte. No interior hai distintas ilustracións de dobre páxina para representar os
poemas que se dispoñen nun espacio baleiro especialmente pensado para eles. A técnica
empregada é a pintura.
Carballeira, Paula, As outras historias, ilust. Xosé Cobas, Vigo. Editorial Galaxia, col.
árbore/galaxia, serie laranxa, a partir dos 8 anos, xaneiro 2011, 80 pp. (ISBN: 978-849865-331-1).
Conxunto de contos rimados de Paula Carballeira (1972) que se inicia coa dedicatoria
“Para a miña nai e o meu pai. Para quen busca sempre as outras historias, as pequenas
historias que se coñecen pouco, as humildes”. Está composto por historias fantásticas,
precedidas dunha primeira titulación que en todos os contos menos no primeiro comeza
por “se che gustan…”; despois aparece o título do conto e a historia, na que se narra o
contrario que esperamos encontrar ao ler o primeiro título. “Otras historias de había
unha vez… Pois habia unha vez” é un conto diálogado entre unha nena e a persona que
lle está a contar a historia. Comeza con “Había unha vez”, e é a nena quen vai decidindo
o que acontece. O final, a historia non ocurre nun só lugar sinón na escola, no parque,
na praia.. Un día que chovía, apareceu unha bruxa mala e converteunos a todos en
pedra. “Se che gustan os contos de princesas… Historia da princesa Adela” narra a
historia dunha princesa que era moi fea, tiña as pernas tortas, o nariz vermello e dentes
de coello, pero ela non quería ser princesa por iso, deixou o palacio e foise o país da
neve para ser tan feliz como calquera. “Se che gustan os contos pola noite… Historia do
demo pequeño” conta como un demo pequeno, cada vez que sopraba convertía todo en
negro, o sol, o mar… e saía de noite para que todo fose negro. “Se che gustan os contos
de pantasmas… Historia dunha pantasma” conta a historia dunha pantasma que xa vivíu
a sua vida e agora non asusta senón que axuda a unha nena a conciliar o sono con
cancións, contos e xogos, pois se trata dunha pantasma sensíbel, mimosa e silenciosa.
“Se che gustan os contos de medo… Historia dunha noite de medo” explica como o
meno ven de noite e querete asustar e non se vai por moito que fagas. “Se che gustan os
contos de animais… Amor a primeira vista” é a historia dun corvo que sentiase só e
buscou compañía, primeiro na tartaruga, despois na serpe e na curuxa até que coñeceu a
lúa e sentiron amor a primeira vista. “Se che gustan os contos con recendo a mar…
Historia das luras xigantes”, estas viven no fondo máis fondo do mar. A xente pensa que
deberíamos comelas, elas non din nada pero as veces saen a praia para que sepamos que
están ahí no fondo do mar. “Se che gustan os contos de carreiras… Historia do neno da
cadeira de rodas” narra a historia dun neno que vai en cadeira de rodas e pensa en como
poder camiñar, en como subir escaleiras. E único baixando as costas e como un raio vai
a toda velocidade pero son as rodas que tiran de él. En “Se che gustan os contos de
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viaxes… Historia do amigo que marcha” Isma é un neno negro que ten un amigo, están
todo o día xuntos, pero un día Isma ten que marchar e déixalle un mapa para que o
poida encontrar. “Se che gustan os contos como a Cincenta… Historia da nena dos
zapatos rotos”, a nena e a maior dos seus irmáns e non para de traballar, por eso non vai
a escola , no sabe ler pero aínda así sabe contar, sumar, restas, dividir e multiplicar pero
o máis importante sabe cantar. “Se che gustan os contos roubados… Historia do ladrón
cego” era un ladrón que roubaba, e despois o vendía. A policía o queríao coller pero era
moi áxil, até que un día lle roubaron a el e enfermou da rabia que tiña. “Se che gustan os
contos con fina feliz… Historia do colorín colorado” comeza cunha pregunta: Qué será
o colorín? E segue con outros interrogantes intentando respostar á primeira: unha cor
pequeña?; un paxaro vermello?; ou será que de tanto leer sentes outra febre de saír
correndo a buscar outros contos? Só ten ilustración a cor a cuberta. No interior as
ilustracións de Xosé Cobas (Logrosa-Negreira-A Coruña, 1953) son a lapis de grafito e
as veces algún trazo en azul. Cada poesía ten á súa beira unha imaxe que interpreta
visualmente o tema principal. O ilustrador ten unha visión moi particular e imaxinativa
de describir con imaxes o que se conta nos textos.
Recensións:
- Paula Fernández, “Musicalidade poética”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 367,
“Libros”, 31 marzo 2011, p. VII.
Comeza afirmando que Paula Carballeira introduce en As outras historias o seu bo facer
coas historias populares, neste caso a través do verso. Apunta que o volume se abre cun
poema introdutorio, “Outra historia de había unha vez”, ao que seguen outros
acompañados dun breve texto e que comparten o trazo de desmontaren tópicos e
apostaren polas rimas, os retrousos e a sonoridade, e que conclúe coa “Historia do
Colorín Colorado”.
Referencias varias:
- Romina Bal, “Lonxe da terra seca poderás soñar esperto”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º
852, “Cativadas”, “Novidades”, 20 febreiro 2011, p. 8.
Comenta a saída do prelo en 2011 de tres volumes editados na colección Árbore da
Editorial Galaxia: Que desfeita!, de Paul Jennings; As outras historias, de Paula
Carballeira e Águeda e o misterio dos calcetíns, de Paula Señarís.
Castro, Juan (coord.), De paxaros e outros minerais. XXXVIII Premios Literarios
“Minerva” 2010, Santiago de Compostela: Colexio M. Peleteiro/Revista Vamos,
[lectorado mozo], 2011, 108 pp. (ISBN: 978-84-614-7528-5). u
En primeiro lugar atopamos a listaxe, dividida en dúas modalidades: poesía e narrativa,
co xurado da XXXVIII edición dos Premios Literarios “Minerva” que otorga tres
premios nas dúas modalidades sinaladas e tres accésit en poesía e dous en narrativa. É
salientable que a maqueta e o deseño fose elaborado polos alumnos de Educación
Plástica e Visual de 4º da ESO do Colexio Manuel Peleteiro, xa que entre as narracións
e as poesías se intercalan unha serie de debuxos en blanco e negro. Ademais disto, antes
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de expor os textos premiados, caracterízanse aos autores e autoras mediante o lugar de
procedencia, a súa perspectiva da literatura e os seus gustos literarios principalmente.
Ao final do libro atopamos unha fotografía na que aparecen o conxunto dos premiados.
O título do libro coincide co do primeiro premio de poesía. A continuación descríbense
os traballos incluídos na modalidade de poesía:
- Jesús Castro Yáñez, “De paxaros e outros minerais”, Primeiro Premio de Poesía, pp.
7-14.
Dous poemas, o primeiro estructurado en dúas partes, das cales a primeira trata sobre a
morte dunha anduriña e o segundo do paso do tempo; o último poema “De profundis”
ten como tema principal o amor.
- José I. Ramos Castelo, “Oda á cafeína (ou anecdotario dun amor de inverno)”,
Segundo Premio de Poesía, pp. 15-22.
Con forma de diario vaise describindo en primeira persoa un suceso amoroso de cando
tiña quince anos.
- Daniel Martínez Mariño, “Lingua franca”, Terceiro Premio de Poesía, pp. 23-34.
Tres poemas: o primeiro “Tratado de anorexia” aplica esta enfermidade a un
diccionario, o segundo “Sexamos esquíos” e máis o terceiro “A sedicción dos paxaros”
falan da importancia da conservación da nosa lingua.
- Jéssica Amado Dosil, “Tritetricismos de corpo morto”, Primeiro Accésit de Poesía, pp.
35-42.
Trata o silenzo e as palabras entre outros temas.
- Alfonso F. Traficante Fernández, “Grotesque”, Segundo Accésit de Poesía, pp. 43-50.
O primeiro poema estructurado en dúas partes “El” e “Ela” trata sobre o amor, o
segundo poema ten coma protagonista os caracois concluindo que non sempre gañan a
carreira os máis rápidos e o último poema “Grotesque” comenta a cruda realidade do
mundo no que vivimos.

- Sabela Rodríguez Lorenzo, “Sen título”, Terceiro Accésit de
Poesía, pp. 51-57.
Tres poemas onde o mundo e o amor cobran protagonismo.
Castro, Juan (coord.), Circo de tres pistas. XXXIX Premios Literarios “Minerva” 2011,
Santiago de Compostela: Colexio M. Peleteiro/Editorial Galaxia, [lectorado mozo],
2011, 112 pp. (ISBN: 978-84-615-5233-7). u
Recóllense os poemas e relatos gañadores dos XXXIX Premios Literarios “Minerva”
2011”. Logo de sinalar os membros do xurado desta edición, aparecen os diversos
textos gañadores, distribuídos nas dúas modalidades, a de poesía e a de narración. Ao
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final do volume, hai dúas fotografías: unha é de Manuel Rivas (mantedor do acto) e
outra é do grupo de premiados na presente edición destes premios. A maqueta e o
deseño vai a cargo dos alumnos de Educación Plástica e visual de 4º ESO do Colexio
Manuel Peleteiro. En canto á modalidade de poesía, inclúense as seguintes
composicións:
- Ismael Ramos Castelo, “Circo de tres pistas”, Primeiro Premio de Poesía, pp. 7-17.
Esta composición preséntase dividida en tres partes ou “funcións” e acompañada por
dúas citas, unha de Luisa Castro e outra de Estevo Creus. Nela o eu lírico se enfronta ao
sentimento de amor, a través de diversos movementos e á súa propia fraxilidade.
- Helena Salgueiro Golán, “A rev(b)elación do poema”, Segundo Premio de Poesía, pp.
19-24.
Poema en tres partes que ten como tema principal o desamor e no que se sinala que as
doses de dor foron “elementais para sobrevivir”.
- Lara Porto Mato, “Servicio de rede de sumidoiros. Ou metafísica amorosa gozada,
analizada e guindada polo sumidoiro”, Terceiro Premio de Poesía, pp. 25-31.
O eu lírico lembra ao seu amado na distancia.
- Óscar Rivero Salgado, “Só ruído”, Primeiro Accésit de Poesía, pp. 33-40.
Compónse de tres partes: “Sombras dunha tarde calquera”, “Apertas perdidas na noite”,
“Poemas de amor lanzados ó mar”, que se caracterizan polo verso longo e a
adxectivación.
- Mª Elena López González, “Poemario das formas”, Segundo Accésit de Poesía, pp.
41-47.
Serie de tres poemas (“O círculo”, “A espiral” e “O cadrado”), onde se amosan certas
reflexións do eu lírico e cavilacións metapoéticas.
- Alba Souto Rodríguez, “Mono no aware ou o límite da dioptría nun cadro de
poliexpán”, Terceiro Accésit de Poesía, pp. 49-58.
Composición en dúas partes, inspirada na obra Hoyos, de Louis Sachar e no personaxe
de La Maga, de Rayuela, de Cortázar.
Cortizas, Antón, Vaia tropa!, ilust. Mª Reyes Guijarro, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia, col. Merlín, nº 213, de 9 anos en diante, outubro 2011, 120 pp. (ISBN: 978-84-9914-299-9).
Poemario composto por setenta composicións precedidas dunha dedicatoria na que se
presenta os seus habitantes: unha cumprida tropa de tolos e tolas que se sitúan lonxe de
comportamentos convencionais. O prólogo que se antepón aos poemas enuncia a
poética do autor e introduce as instrucións para achegarse a esta tropa. Dende a
perspectiva do absurdo, Antón Cortizas (Ferrol, 1954) dialoga coa tradición poética
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empapando os seus versos con recursos de base popular, tales como rimas disparatadas,
palabras inventadas ou aliteracións fonéticas e silábicas, situando, a carón de referencias
á xeografía galega, outras que nos fan viaxar a lugares como Rusia, China, Porto,
Lisboa, Sevilla ou Marsella, onde viven personaxes igualmente interesantes e insólitos.
Todos eles dispoñen de cadanseu retrato versificado no que se adoita incluír a súa
profesión e/ou a característica que os singulariza. Ademais, o poemario invita a xogar
co obxecto libro, pois para ler algúns dos textos cómpre afastalo, pegalo a rentes dos
ollos, darlle a volta ou mesmo xiralo, mentres que noutros debemos aguzar a vista para
descubrir o que as liñas riscadas ocultan, ler en sentido vertical ou utilizar o espello de
cartolina que acompaña o exemplar. No que atinxe ás ilustracións, Mª Reyes Guijarro
(Sevilla, 1975), complementa os textos con imaxes que afondan na súa dimensión
absurda e engade imaxes anamórficas, que tamén precisan do espello para seren
contempladas. Tamén xoga coa disposición dos textos nas páxinas facendo formas
coma círculos e espirais ou estirando as letras e deformándoas. A edición deste libro ven
na compaña dun espello que serve para ler as letras que están do revés ou para descifrar
as figuras deformadas. Todas as composicións son figurativas pero de formas sintéticas
e cun estilo infantil. A ilustradora está inspirada nos caligramas dos poetas surrealistas e
o conxunto fai unha obra divertida, un pouco tola na cal a intervención do lectorado é
dinámica e activa e a conxunción de texto e imaxe e indisolúbel.
Recensións:
- Isabel Soto, “Poemas para ler de esguello ou que precisan dun espello”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Elos de Lectura”, 14 decembro
2011, p. 50.
Sitúase Vaia tropa!, de Antón Cortizas no ronsel de poemarios publicados en 2011 que
afondan na dimensión máis lúdica da poesía e saliéntase a presenza do absurdo e a
proposta de manipular o libro para ler as composicións, moitas delas utilizando un
espello de cartolina incluído no libro. Repárase así mesmo no uso de recursos de base
popular, tales como rimas absurdas, palabras inventadas ou aliteracións fonéticas e
silábicas; na dimensión narrativa dos poemas, que ofrecen retratos versificados dos
personaxes; e no traballo realizado coas ilustracións, en particular coas imaxes
anamórficas.

Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 391,
“Libros”, 10 novembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 353, “Letras galegas”,
19 novembro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que se trata dun libro de poesía do absurdo, pensando para ser lido de formas
diversas. Tamén se selecciona O máis estraño. Contos reunidos (2011), de Manuel
Rivas.
- Antón Cortizas, “Vaia tropa!”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 19 novembro 2011,
p. 3.
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Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra Vaia tropa! (2011), escrita por Antón
Cortizas e ilustrada por Mª Reyes Guijarro.
- M. J. Rico, “Ós nenos gústalles a poesía, entenden as metáforas e os ritmos”. Diario
de Ferrol, “Ferrol”, 24 decembro 2011, p. 10.
Reprodúcese unha entrevista con Antón Cortizas con motivo da saída do prelo deste
poemario. Nela coméntase que se trata de composicións moi breves, na liña do
“nonsense”, que se poden interpretar como un xogo.
Cortizas, Antón, Antonio García Teijeiro, Gloria Sánchez e Gloria M. Roel, Mamá
Cabra. Xa me tardan estes Magos, ilust. Kristina Sabaite, Vigo: Editorial Galaxia, col.
árbore/galaxia. Sonárbore, [lectorado autónomo], 2011, [32] pp. Inclúe CD. (ISBN:
978-84-9865-390-8).
Conxunto de poemas da autoría de Antón Cortizas (Ferrol, 1954), Antonio García
Teijeiro (Vigo, 1952), Gloria Sánchez (Vilagarcía de Arousa, 1958) e Gloria M. Roel
dirixidos a un lectorado autónomo. De Cortizas son: “O cuarto rei mago”, “Cantamos os
reis”, e “Panxoliña de todo o ano”. Todos eles constan dunha serie de estrofas (seis,
doce e trece, respectivamente), de catro versos cada unha, excepto no último, no que son
pareados, con rima asonante. As palabras do título e da sinatura van escritas en
vermello, mentres que os versos de cada canción van en negro. Cada canción ten un
tema diferente, como a figura de Papá Noel como o cuarto rei mago; a consecución do
aguinaldo ou os meses do ano. A Gloria Sánchez pertencen “Tres reis en bicicleta”,
“Panxoliña dos ratos”, “Ano novo con ben veñas”, “Rock do bacallau con coliflor” e “O
zapatiño”, de oito, sete, nove, tres e cinco estrofas cada un, con rima asonante e o último
cun retrouso. Escritos con letra de cor branca os dous primeiros e os tres últimos con
negra, de novo cadanseu título e sinatura en vermello. Tratan, respectivamente, da
substitución dos camelos dos reis por bicicletas, o “Ratimago”, unha petición ao
Aninovo para que traia cousas boas, a felicidade e o baile e un zapato onde Papá Noel
deixa os regalos. De Teijeiro son “A luz do Nadal” e “Pintan as verbas de paz”, de cinco
estrofas de rima consonante, grafados o primeiro en letra branca e o segundo en negra,
cos títulos e sinaturas en vermello e os temas centrados no Nadal, a ledicia e a paz desa
época. Por último, pertencen a Roel “Xa me tardan” e “Na casa da miña avoa”, de nove
e catro estrofas cada un, con rima asonante, grafados en letra branca o primeiro e negra
o segundo, sobre un neno á espera dos reis magos e a celebración do Nadal na casa da
avoa. No referente ao labor ilustrativo de Kristina Sabaite, cómpre salientar a variedade
de debuxos ao longo do volume, cada un facendo referencia aos temas tratados en cada
canción. Predominan as cores azul, vermella e branca, simbolizando o Nadal. Os
debuxos representan, por orde, un Papá Noel con lentes, un rato cunha bufanda negra e
branca durmindo, dous nenos e dúas nenas cantando, unha cometa riseira voando no
aire, dúas nenas fitando por senllas fiestras, os nomes dos meses do ano e a verba Nadal,
unha avoa con lentes, unha rapaza danzando, un home con aparencia inglesa fumando
en pipa e tres nenas, cada unha sostendo unha letra da palabra paz. Cada poema vai
grafado nun fondo de diferentes cores: verde, azul claro, rosado, crema... Pecha o
volume un pequeno apuntamento cos nomes dos músicos e os instrumentos que tocan
en cada canción incluída no CD que acompaña este volume. Esta obra recibiu axuda da
Consellería de Cultura e Turismo, a través da Dirección Xeral de Promoción e Difusión
da Cultura na convocatoria do ano 2010.
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Referencias varias:
- Ana Baena, “O formato libro-disco triunfa entre os pequenos”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 18 outubro 2011, p. 10.
Faise referencia a que esta obra é unha das apostas da Editorial Galaxia para o Nadal
2011.
- Antón Cortizas, Antonio García Teijeiro, Gloria Sánchez e Gloria M. Roel, “Xa me
tardan estes magos”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 22 outubro 2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra Xa me tardan estes magos, escrita para
Mamá Cabra por Antón Cortizas, Antonio García Teijeiro, Gloria Sánchez e Gloria M.
Roel e ilustrada por Kristina Sabaité.
- CLIJ, “Mamá Cabra. Xa me tardan estes Magos”, CLIJ (Cuadernos de Literatura
Infantil y Juvenil), n.º 244, “Libros. Novedades”, “De 6 a 8 años”, novembro-decembro
2011, pp.66.
Dáse conta da saída do prelo desta obra e sinálase que acolle doce poemas descriptivos
sobre o Nadal.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 394,
“Libros”, 1 decembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 355, “Letras galegas”, 3
decembro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que participaron poetas galegos como Antón Cortizas, Gloria Sánchez e
Antonio García Teijeiro. Tamén se selecciona Balea2 (2011), de Estevo Creus.
- M. Varela, “Exitazo do Culturgal pontevedrés”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 5
decembro 2011, contracuberta.
Dáse conta da presentación desta obra no vestíbulo do auditorio do Pazo da Cultura de
Pontevedra.
- Dolores Vilavedra, “Rosalía e as baleas”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 16 decembro 2011, p.11.
Entre outras obras literarias, dáse conta da saída do prelo desta que agora nos ocupa.
- Xesús Fraga, “As editoriais galegas festexan o Nadal con novidades literarias”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 24 decembro 2011, p.53.
Fálase das novidades literarias das editoriais galegas para a campaña de Nadal, entre as
que se inclúe esta obra.
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- C. V., “Mamá Cabra’ puso música a la Navidad”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”.
“Programación para los más pequeños”, 30 decembro 2011, p. 11.
Coméntase o concerto ofrecido por Mamá Cabra e organizado por Galaxia en Vilagarcía
de Arousa, no que se presentaron temas incluídos nesta obra.
- Luís P. Ferreiro, “Los villancicos de Mamá Cabra”, La Opinión, “A Coruña”, 31
decembro 2011, p. 12.
Coméntase que Mamá Cabra dará a benvida ao ano 2012 no auditorio do Fórum
Metropolitano cun concerto no que presentará esta obra.
- M. B., “Coa música os nenos reaccionan moi ben a todo aprendizaxe”. La Voz de
Galicia, “ La Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 31 decembro 2011, contracuberta.
Dáse conta da publicación desta obra no colexio La Salle de Santiago de Compostela.
Fernández, Ana María, Páxinas de Carricanta, ilust. DNL, A Coruña: Everest Galicia,
col. Punto de Encontro, [lectorado autónomo], 2011, 42 pp. (ISBN: 978-84-403-11528).
Poemario de Ana María Fernández (Palma de Mallorca, 1949) que aparece introducido
por uns paratextos en forma de dedicatoria (“Para Xoán”) e dúas citas, unha de North,
de Seamus Heaney e outra d’A desaparición da neve, de Manuel Rivas. A voz lírica está
representada por un “eu” un tanto singular, pois trátase dunha carricanta que, dende a
súa condición animal, canta as súas experiencias, pensamentos e meditacións máis
persoais e estreitamente vinculados co medio natural. Trátase dun metafórico percorrido
vital que podería corresponder ao de calquera persoa, xa que este sensíbel e reflexivo
insecto abonda naquelas cuestións existenciais que sempre preocuparon ao ser humano
(o nacemento, a morte, a vida, o amor ), nesta ocasión, con referencias, apelacións e
comparacións constantes aos diferentes constituíntes do reino animal e vexetal. En
xeral, estas corenta e dúas composicións destilan melancolía, soidade, destrución,
desacougo…, sendo moi escaso o espazo reservado á felicidade e á alegría. Todo este
universo poético que nos somerxe nun rico, vivo, sentido e humanizado medio natural
constrúese a partir da combinación da métrica clásica e dun versolibrismo máis actual,
así como da recorrencia a recursos como son o paralelismo, a enumeración, a
derivatio… e a símiles e metáforas altamente estimulantes e suxestivos para os sentidos
e o pensamento. As ilustracións deste libro son de DNL (Daniel Puente Bello). A imaxe
ten moita importancia xa que o formato do libro está baseado en fotografías da natureza
que describen o entorno. As fotografías amosan dende o punto de vista dunha carricanta
as plantas, as árbores,as cortizas, o río, o ceo, resultando imaxes con primeiros planos,
contrapicados e desenfoques.
Recensións:
- Paula Fernández, “Estilo evocador”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 376,
“Libros”, 9 xuño 2011, p. VII.
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Describe Páxinas de Carricanta, de Ana María Fernández como un conxunto de
poemas acompañados de fotografías na voz dun personaxe singular: a dunha carricanta,
que describe o mundo no que vive e alude a temas universais e sentimentos. Enumera
temáticas como a vida e a morte, a esperanza e a desesperación ou o enfrontamento
entre o rural e o urbano. Salienta o estilo evocador da obra, así como o dominio da
metáfora e do léxico.
Freire, Santiago, Do revés. Poemas para nenos, Cangas do Morrazo: Edicións
Morgante, col. Mudanzas, n.º 19, [lectorado autónomo], 2011, 65 pp. (ISBN: 978-8415166-29-0).
Poemario de Santiago Freire (Moaña, 1972) dedicado a todas as mentes cheas de
imaxinación e, en especial, a Roque e Clara. Ao longo de vinte e tres composicións
divididas en catro apartados téntase explicar o Universo e a vida. Así, hai poemas
dedicados ao sistema solar, aos desexos, ás preocupacións dos nenos e nenas ou ao
amor. O “eu” lírico dá conta das súas sensacións en diferentes situacións por medio do
uso da primeira persoa, como, por exemplo, en “O porqué de deixar de ler o periódico”,
“Soneto a un moco” ou “Pareados de desamor”; nos que se tenta que o lectorado se
sinta identificado co que se lle tenta transmitir. Outros vérquense a través dunha terceira
persoa, como é o caso de “Astrónomos”, “Éxito” ou “Pokemon”. Reflexiónase sobre
experiencias vividas ou propias da nenez, servíndose dun humor retranqueiro e de
verbas sinxelas, tentando imitar as que calquera neno empregaría.
García, Xosé Lois, Do A ao Z con... Manuel María. Clásicos en voces contemporáneas,
ilust. Jaime Asensi, A Coruña: Everest Galicia, col. Ler e Vivir, a partir de 10 anos,
2011, [61] pp. (ISBN: 978-84-403-1180-1).
Trátase dun poemario de Xosé Lois García (Lugo, 1945) formado por vinte e tres
poemas que, como indica o título, son presentados a xeito de abecedario, xa que o título
de cada poema corresponde con cada unha das letras do alfabeto. Abre o libro o poema
“Advento”, que nos fala dun rexurdir e dun tempo mellor que virá. A este poema ségueo
“Barriga Verde”, que fai mención á obra de monicreques de Manuel María. O terceiro
dos poemas é “Cepelo”, onde se menciona o pequeno regato que desemboca no gran
Miño, seguido de “Dorna”, que fala desas pequenas embarcacións empregadas polos
mariñeiros. A continuación pódese ler “Elexía”, poema dedicado a Compostela.
Seguidamente atópanse as composicións poéticas “Florencia”, título e temática elixida
por unha das viaxes de Manuel María a esta cidade, e “Galiza”, poema que louva esta
terra. Estes son algúns exemplos da diversidade temática que caracteriza este volume.
Todos teñen en común a estreita relación que manteñen con Manuel María, xa que Xosé
Lois García percorre nesta obra o campo literario e vital deste escritor. Inclúe unha serie
de ilustracións figurativas de Jaime Asensi. As imaxes son de páxina enteira e
prolónganse cara a páxina que ten os textos. As composicións están centradas en
describir o que os textos refiren. A técnica é similar á dos cómics, con formas planas de
cor e liñas negras que configuran o contorno. Finalmente o libro pecha cunha
explicación dalgúns dos títulos dos poemas.
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Varela Puñal, Diana, As trovas de Midas, ilust. da autora e de D’Navalha, A Coruña:
Edicións Galebook, [lectorado autónomo], 2011, 67 pp. (ISBN: 978-84-938735-2-3).
Poemario de Diana Valera Puñal que comeza cuns paratextos en forma de dedicatoria
(“A Alexandro e Xermán Varela Puñal”) e unha “Nota da Autora”, onde explica que o
seu gato Midas, nome que ven da lenda da mitoloxía grega do rei co mesmo nome, é o
motivo da escrita da mesma, xa que como ela di: “[…] conforme collemos confianza,
descubrino asemade coma un troveiro marabilloso coñecedor de centos de lendas e
personaxes, que eu, simplemente me limitei a recompilar”. A obra divídese en dúas
partes. Na primeira, “Trovas da nena”, a voz e o punto de vista son os dunha nena
chamada Zoe, querida amiga do gato, onde conta trazos e curiosidades do seu día a día,
cos animais, coa familia ou en contacto coa natureza. Na segunda, “Trovas do gato”, o
punto de vista adoptado é o de Midas e conta situación do gato coa nena ou con outros
animais, coma as gaivotas. Nesta ultima parte tamén hai poemas sobre outros animais
coma unha abella, formigas ou unha lagartixa. No último poema, chamado “Razóns” fai
unha versión da lenda do rei midas, co gato e a nena de protagonistas. Péchase o volume
coa sección “Aprendendo con Midas”, que inclúe exercicios baseados nos textos. As
ilustracións figurativas destes poemas son da autora e de D’Navalha. Son imaxes feitas
con acuarelas de cores suaves e manchas húmidas. Hai páxinas profusamente ilustradas
e outras con pequenos detalles relacionados coas poesías.
VV. AA., Premios “Terras de Chamoso”. Libro recompilatorio dos traballos
gañadores do Certame Literario Terras de Chamoso. I, II e III (2007-2009), O Corgo:
Asociación Cultural Arumes do Corgo, 2011, 218 pp. (ISBN: 978-84-694-1450-7). u
Volume que se abre cun limiar de Mario Outeiro Iglesias, secretario do xurado do
Certame Literario Terras de Chamoso nas súas tres primeiras edicións, no que salienta
que o premio naceu para incentivar a creación de textos en galego nos concellos que
formaban o antigo “comitatus Flammusus”, o primeiro dos tres concellos nos que estaba
dividido o antigo convento xurídico lucense do reino suevo, é dicir, O Corgo,
Castroverde, parte de Láncara e Baralla e un anaco de Becerreá e Lugo. Explica tamén
que o certame conta con tres categorías –infantil, xuvenil e adultos– e dúas modalidades
–poesía e relato curto-, e ademais achega datos sobre o número de persoas participantes
e a composición dos xurados. O volume recompila unha selección de trinta e cinco
textos gañadores, ademais de incluír na parte final once breves colaboracións escritas
por algúns dos membros do xurado nestas edicións. Así, Miguel Costa Llovera comenta
en “O pino de Formentor” (pp. 179-182) a importancia das árbores na nosa cultura e
acompaña o seu texto cun poema; Antonio Reigosa Carreiras, en “O Ponteciña” (pp.
183-187) presenta unha anécdota de estirpe popular relacionada con Pedro Madruga;
Rubén Ruibal Armesto, en “A excursión á cova” (pp. 189-191) escribe un monólogo na
voz dun neno que ten un pesadelo; Toño Núñez, en “Rapsodia temporal” (pp. 193-195),
recrea o renacemento do compromiso coas raíces propias; Marica Campo, en “Ser
nelas” (pp. 197-199), colabora cun poema inédito sobre a loita contra o feminicidio na
India; Xabier Cordal Fustes achega catro breves poemas de ton humorístico en “Orixes
do turismo rural” (pp. 201-202); Lois Diéguez Vázquez, en “Estraño obxecto” (pp. 203204), presenta un relato moi breve encadrábel na ciencia ficción; Xurxo Xosé Rodríguez
Lozano achega dous poemas titulados “Xermola a semente” (p. 205) e “Primavera en
Quinte” (p. 207); e Mario Outeiro Iglesias fai protagonistas as cores nas súas dúas
colaboracións “O arco do vello” (pp. 209-210) e “Escala de grises” (pp. 211-213). A
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seguir indícanse os poemas da categoría infantil e xuvenil premiados no Certame Terras
de Chamoso que aparecen no libro:
Primeira edición (2007):
Categoría xuvenil:
Modalidade de poesía:
- Noelia Martínez Rey (Lugo), “Síntote”, primeiro premio, pp. 41-43.
- Judith Arango Arias (Vilar de Mouros), “Avó, onde estás?”, segundo premio, pp. 4546.
Categoría infantil:
Modalidade de poesía:
- Isabel Rodríguez Gay (O Páramo), “O meu amigo”, primeiro premio, p. 53.
- Patricia Díaz Barreiro (O Páramo), “A Navidade”, segundo premio, pp. 55-56.
Segunda edición (2008):
Categoría infantil:
Modalidade de poesía:
- Cristina Pernas Pereiro, “O castiñeiro dos sentimentos”, primeiro premio, p. 107.
- Mariña Pérez Toro (Pena, Castroverde), “A miña vila”, segundo premio, p. 109.
Terceira edición (2009):
Categoría infantil:
Modalidade de poesía:
- Lucía Méndez Gómez (Vilar de Sarria, Sarria), “O inverno”, primeiro premio, p. 163.
- Rocío González Pin (Vilar de Cas, Castroverde), “Eu son…”, segundo premio, p. 165.
Tamén está descrito nos apartados II.1 Narrativa, II.1. Poesía e VII.2.1. Literatura
Infantil e Xuvenil deste Informe.
Referencias varias:
- P. R., “Arumes do Corgo reúne en un libro las obras del certamen Terras de
Chamoso”, El Progreso, “Comarcas”, 11 xuño 2011, p. 13.
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Fálase da presentación desta obra que recompila os traballos premiados nas tres
primeiras edicións do certame literario Terras de Chamoso. Indícase que a edición corre
da man da asociación cultural Arumes do Corgo.

1164

VII.2.2. REEDICIÓNS
Alonso, Fran, Poetízate, limiar do antólogo, introdución de Carlos Negro, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col Fóra de Xogo, [mocidade], xuño 2011, 224 pp. (ISBN:
978-84-9914-250-0).
Reedición desta antoloxía que foi publicada por primeira vez en 2006 e que é unha das
poucas colectáneas que se dirixen ao lectorado adolescentes para desbotar prexuízos
sobre o xénero poético e asimilando a lectura a un acto de rebeldía, contestación e
transgresión. Nesta nova edición o autor, Fran Alonso (Vigo, 1963), ofrece unha
selección revisada e ampliada, na que se conserva, e mesmo acentúa, o espírito
contestatario da primeira. Entre as novidades que presenta esta edición está a
reafirmación da mensaxe rupturista e de apelación á rebeldía da xuventude que se
percibe xa dende o deseño da cuberta, continúa coa inclusión dun texto introdutorio de
Carlos Negro que, baixo o título de “A onza de chocolate, o peixe e o paxaro (un saúdo
desde Poetízate)”, insiste no interese desta colectánea, chama a atención sobre o seu
carácter rupturista e a convicción do antólogo de crear un proxecto no que poucos
confiaban. Negro adopta un ton confidencial e cómplice co lectorado agardado, ao igual
que o fai o propio antólogo no limiar, “A poesía non morde”, de modo que ambos
convidan a unha achegamento aos textos antologados. A selección poética toma como
punto de partida algunhas composicións de Rosalía de Castro e engade á selección
orixinal de 2006 composicións de María Lado (Cee, A Coruña, 1979), Lucía Novas
(Bueu, Pontevedra, 1979), Dores Tembrás (Bergondiño, 1979), Daniel Salgado
(Monterroso, 1981), Antía Otero (A Estrada, 1982), Xiana Arias (Fonsagrada, Lugo,
1983), Berta Dávila (Santiago de Compostela, 1987) e Rosalía Fernández Rial
(Carballo, 1988). Con estas novas propostas reflíctense algunhas das últimas liñas da
lírica galega máis actual.
Recensións:
- Isabel Mociño González, “Unha antoloxía para vivir a poesía como unha rebelión”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 8
novembro 2011, p. 50.
Coméntase que no ano 2006 Fran Alonso publicou Poetízate, na que se dirixía á
mocidade, animándoa a desbotar prexuízos sobre a poesía e asimilando a súa lectura a
un acto de rebeldía e transgresión. Saliéntase que ven de saír do prelo a reedición desta
antoloxía, nunha reedición revisada e ampliada que acentúa o espírito contestatario da
primeira xa na mesma cuberta. Indícase que os elementos presentes nela acenan cara a
mensaxe subversiva dunha estética urbana e próxima á adolescencia. Menciónase tamén
a inclusión doutros elementos paratextuais como o texto introdutorio do poeta Carlos
Negro, escrito, ao igual que o limiar de Alonso, nun ton cómplice co lectorado
agardado. Explícase que a selección parte de Rosalía de Castro, que inclúe oitos novas
voces e que se pecha simbolicamente con Rosalía Fernández Rial. Finalmente, apúntase
que se trata dun instrumento moi actual e imprescindíbel para achegar a poesía ao
lectorado mozo ao conectar coa sensibilidade e preocupacións deste.
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García Teijeiro, Antonio, Recendos de aire sonoro, ilust. Fino Lorenzo, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col. Sopa de libros, n.º 41, a partir de 8 anos, febreiro 2011,
87 pp. (ISBN: 978-84-9914-201-2).
Este poemario de Antonio García Teijeiro (Vigo, 1952) ten a súa orixe en Aire sonoro,
que foi publicado en 2001 por Ir Indo Edicións e xa descrito no Informe dese ano. Esta
obra foi finalista do Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil, ademais de ser
recoñecida co Premio Lecturas 2003 no apartado de ilustración. A actual edición ábrese
cun texto autorial e coas palabras dos directores de orquestra, Daniel Barenboim e
Jehudi Menuhin, e incorpora novas composicións, dándolle corpo a unha mostra
poética, na que se combinan esquemas estróficos tradicionais con outros máis
innovadores. Ao longo de máis de trinta poemas recréanse múltiples aspectos referidos
á música (instrumentos, partituras, xéneros, artistas…) estreitamente vinculados coa
natureza, que sobresaen pola sonoridade lograda a partir do emprego de recursos como
o fonosimbolismo, a aliteración, os xogos lingüísticos, o paralelismo… Tamén destaca a
plasticidade que se desprende das súas estrofas e se acentúa a través de evocadoras
metáforas, así como a harmonía e sentimentos que se desprenden do universo musical
humanizado que se traza neste poemario de ecos vangardistas, no que se experimenta
coa disposición gráfica dos seus versos. As ilustracións de Fino Lorenzo (Baiona, 1962)
son de tipo figurativo. Mestura colaxes, con papeis recortados de moi diversa
procedencia de cores e texturas variadas, con trazos de lapis. O estilo infantil das figuras
debuxadas aporta frescura e dinamismo ás imaxes que gozan de liberdade na súa factura
e composición. As cores alegres dos papeis xunto coa temática musical dos poemas fan
deste libro unha obra atractiva de ler. As imaxes seguen os textos e complementan as
ideas que xorden dos poemas con figuras de instrumentos ou de músicos e, ás veces,
tentan representar as tonalidades e as notas musicais.
Recensións:
- Eulalia Agrelo Costas, “Volven os ‘aires sonoros”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 3 maio 2011, p. 48.
Logo de facer un breve repaso pola vida e obra de Antonio García Teijeiro, coméntase
que Recendos de aire sonoro parte de Aire sonoro, aínda que acolle novos poemas e
está ilustrado por Fino Lorenzo coa técnica da colaxe e uns trazos moi coloristas.
Indícase que esta nova proposta ábrese cun texto autorial e coas verbas de dous
directores de orquestra, Daniel Barenboim e Jehudi Menuhin, e que, a continuación,
acolle trinta composicións asentadas en esquemas estróficos da poesía popular e outros
máis actuais. Saliéntase que a temática xira ao redor da música, presente nas numerosas
referencias a este ámbito e no ritmo marcado duns textos cargados de sonoridade.
- Lupe Gómez, “O gramófono sensible”, El Correo Gallego, “Lecer”, n.º 867,
“Disonancias”, 5 xuño 2011, p. 39.
Ademais doutras consideracións sobre a música e a súa presenza na escola noutros
tempos, alude ás posibilidades de Recendos de aire sonoro para “celebrar a
sensibilidade musical dos gramófonos”. Define os poemas como pequenas xoias
construídas con palabras sinxelas e emocionantes e sinala que poden axudar os nenos a
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amar a música. Con respecto ás ilustracións apunta que se trata de colaxes imaxinativas
ateigadas de cores e luminosidade.
- María Navarro, “Acordes cordiais”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 376,
“Libros”, 9 xuño 2011, p. VII.
Comenta que Antonio García Teijeiro constrúen en Recendos de aire sonoro un diálogo
entre poesía e música, entre palabra e son, convertendo en personaxes os instrumentos,
que desfilan acompañados de flores, nubes, andoriñas, ondas do mar e amores co
obxectivo de “crear unha atmosfera de benestar”.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 367,
“Libros”, 31 marzo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 326, “Letras en galego”, 2
abril 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que une poesía e música nas súas composicións. Tamén se seleccionan Lois
Pereiro. Náufrago do paraíso. Biografía e antoloxía (2011), de Marcos Calveiro;
Pequenos encontros. As marcas deixadas (2010), de Farruco Sesto e o número 188 de
Grial (2010).
- A. M., “Poesía para ollos ben abertos”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 16 abril 2011, p.
39.
Breve nota que presenta os contidos de Recendos de aire sonoro, de Antonio García
Teijeiro, que se cualifica de “fermoso poemario”.
- Ágatha de Santos, “La poesía es necesaria porque nos invita a reflexionar”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, 9 maio 2011, p. 18.
Breve entrevista na que Antonio García Teijeiro fala sobre a importancia da poesía e o
moito que lles gusta aos rapaces e rapazas.
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VII.2.3. TRADUCIÓNS
Salaberria, Leire, Cando chove (Euria ari duenean, Pamiela, 2011), V Beca Etxepare,
ilust. da autora, trad. G. Tolentino, Pontevedra: Faktoría K de Libros, [lectorado
autónomo], setembro 2011, [40] pp. (ISBN: 978-84-15250-28-9).
Álbum infantil de Leire Salaberria (Andoain, 1983) que se abre cun paratexto en forma
de dedicatoria: “Ao meu irmán Aritz, por ensinarme a sorrir. Aos meus pais, pola
coraxe”. Escrita en primera persoa, a historia ten como protagonista a unha nena que
conta o que pasa nos días de choiva. Por unha banda, presenta unha visión alegre: os
paraugas de todas as cores polas rúas, os animais que saen a mollarse, as árbores que se
poñen moi verdes, a ida ao colexio co pai en coche, as pescas imaxinarias cos amigos e
os soños como pirata facendo fronte a ondas xigantes. Pola outra, destaca que para
moitos a choiva convértese nun trastorno, como para os ratos, coa enchente dos
sumidoiros; para os gatos, coa imposibilidade de saír da casa; para a irmá, co arrepiar do
cabelo e para as señoras, coa inviabilidade dun paseo pola cidade. Sen deixar súa visión
alegre deses días, a nena remata súa historia coa expresión “Abofé que é moi
divertido!”. Neste álbum as ilustracións da propia autora son sobrias, sintéticas,
recortadas e planas. A imaxe da cuberta complétase na contracuberta e ten unhas formas
moi simples, casi abstractas: un gran círculo negro que contén o título e o nome da
autora, uns semicírculos de cores que representan os paraugas e todo o fondo claro cheo
de pequenos trazos coma se fosen pingas. As composicións ocupan todas as páxinas
impares e os textos están nas pares acompañadas dunha pequena nube que troca, se
oscurece, bota pingas ou ten aspecto de treboada. A técnica que se emprega é mixta:
trazos de lapis negro e de cores, formas recortadas, pinceladas e manchas de carbón. As
imaxes que acompañan aos textos describen a choiva e as súas consecuencias dende
unha perspectiva infantil, insistindo na pozas de auga, os paraugas, os chuvasqueiros, as
botas, as chapuzaduras e as vantaxes de que chova.
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VII.2.4. ANTOLOXÍAS
Rei, Anxo (ed.), O ano pitaño, Gondomar: PAI Edicións, [lectorado autónomo], 2011,
[30] pp. Inclúe CD. (ISBN: 978-84-61556-69-4).
Antoloxía poética que se abre cun paratexto en forma de dedicatoria de Anxo Rei, editor
da mesma: “Na terra onde eu nacín, e na que vivo, a miña querida terra valdeorresa, aos
nenos chamámoslles “ninos”. ´É unha expresión que, penso, só se emprega por esta
parte do país. É unha expresión única que nos identifica, do mesmo xeito que a min me
gustaría que este traballo que tendes entre as mans faga que eses “ninos” e “ninas” se
sintamn identificados coas nosas poetas, cos nosos autores, coa nosa lingua e coa
música de noso. É o meu desexo con este traballo. Agardo que se cumpra”. Acóllense
doce poemas de Xosé María Álvarez Blázquez, Darío Xohán Cabana, Ana Mª
Fernández, Yolanda Castaño, Marica Campo e Xosé Rodríguez Ferrer. Catro deles están
protagonizados por animais (“O páxaro carpinteiro”, “A rá clodomira”, “O piollo e a
pulga” e “O año pitaño”), outros catro parten de contos populares (“Cincenta”, “O home
do saco”, “O príncipe encantado” e “Durme neniña”) e outros catro presentan unha
temática variada (“Cando eu saiba ler”, “Imos inventar un conto”, “O un mailo cero” e
“Un airiño suave”). Todos eles están acompañados por un debuxo, a cargo dos finalistas
do I Certame de Ilustracións “Ano Pitaño”.
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VII.3. TEATRO
VII.3.1. DRAMATURGOS GALEGOS
Braxe, Lino e Ana Pontón, Ulises, ilust. Xosé Cobas, A Coruña: Everest Galicia, col.
Punto de Encontro. Teatro, [lectorado mozo], 2011, 91 pp. (ISBN: 978-84-403-1157-3).
Adaptación teatral da obra A Odisea, de Homero realizada por Lino Braxe (Mugardos,
1962) e Ana Pontón (Sarria, 1977), que comeza con paratextos en forma de dedicatorias
dos autores e do ilustrador, Xosé Cobas (Logrosa-Negreira, 1953), e citas de
Aristófanes, Shakespeare, Kavafis e Antón Avilés de Taramancos. Estutúrase en dous
actos, precedidos dun Preludio, intermediados por un Interludio e rematados cun
apuntamento dun Proscenio Imaxinario. Os diálogos, cargados de humor, tentan
humanizar aos heroes mitolóxicos, ao tempo que os achegan ao mundo actual e a
elementos propios da cultura galega. Caracterízase a Ulises como un parvo con sorte
que ás veces loita, pero noutras ocasións non lle queda máis que acatar as decisións
duns deuses demasiado humanos; a Penélope como unha apoucada indecisa entre a
bondade ética e a imbecilidade inxenua; aos pretendentes ao trono de Ítaca como un
vello rico que lembra aos anciáns namoradeiros de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao,
un tolo que só di disparates e un hippy demasiado naíf. Respétanse o desenvolvemento e
o desenlace da trama orixinal, pero reescríbense as aventuras do protagonista (encontros
con sereas peixeiras, unha Nausica caprichosa, un Polifemo que se dedica á óptica ou
unha Circe de proceder peliculeiro) e incídese na espera de Penélope. A obra remata
sendo unha caricatura, unha revisión paródica do texto homérico.
Creación Colectiva, Tarará-chis-pum, pról. Santiago Montenegro, Santiago de
Compostela/Bertamiráns: AGADIC. Centro Dramático Galego/ Edicións Laiovento,
col. Escena Aberta, n.º 7, 2011, 92 pp. (ISBN da Xunta de Galicia: 978-84-453-4974-8/
ISBN de Edicións Laiovento: 978-84-8487-203-0). n
Pequena obra teatral de creación colectiva que sufriu varias reformulacións ao longo do
tempo, escrita por Anabel Gago, Avelino González (Comesaña, Vigo, 1962), Bea
Porrúa (Pontecesures, 1984), Fran Peleteiro (Vigo, 1979), José Carles Illanes, Manuel
Polo, Noemi Rodríguez, Rosa Hurtado e Santiago Montenegro, membros da compañía
Artello Teatro. Trátase dunha peza coral inspirada no Libre Teatro Libre
Latinoamericano. É unha obra coral que busca a participación do público na súa
historia. No prólogo, de Santiago Montenegro, indícase como se compuxo esta obra e as
súas andainas até a súa publicación. En canto ao argumento, nárrase a historia dunha
pallasa que cando era nena perdeu o seu riso na escola. Para recuperalo tivo que
emprender unha viaxe fantástica que a levou a ir buscar o riso a diferentes lugares: ao
mercado, ao fondo do mar, ao bosque ou mesmo á lúa, atopándoo no circo. Trátase
dunha obra cun ritmo rápido e unha linguaxe sinxela e coloquial. Rómpese a cuarta
parede, é dicir, pídeselle ao público que participe na historia e os sete personaxes actúan
fóra do espazo da escena: Dubidubi, Franki Orgo, Ghos, Mari Sabichosa, Pallasa, Urre
Terremoto e Valeriana Poleo, representando diferentes papeis en cada unha das escenas,
chegando a dar vida a máis de corenta personaxes humanas, animais, vexetais e mesmo
obxectos.
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González Costa, Teresa, O misterio da risa, ilust. da cuberta da autora, A Estrada:
Edicións Fervenza¸ col. A Pinguela. Teatro Escolar. Para ler e representar, n.º 80,
[lectorado autónomo], 2011, 32 pp. (ISBN: 978-84-939166-4-0). n
Peza teatral de Teresa González (O Grove, 1975) que parte dun misterioso caso que se
dá nunha casa de hóspedes de verán da que Lola é propietaria. Unha mañá decátase de
que todos os seus inquilinos que baixan a almorzar chegan rindo. Lola, nun primeiro
momento, pensa que se trata do seu vestido, que quizais o ven moi anticuado, pois é da
súa tataravoa Úrsula Damasc. Porén, Raíña, que é cociñeira e inquilina habitual, observa
o mesmo comportamento en cada un dos hóspedes cando a ven e axiña bule a contarllo
a Lola. E así vai acontecendo con todos os inquilinos: o Señor e a Señora Elegante,
Pintor, Domadora de Pulgas e Detective. Raíña sorprende a Lola coa idea de chamar á
Divinia Singularis, que foi a súa mestra de maxia, para que ela vaia romper o feitizo. Á
parte do misterio da risa, Lola ten que atender outro problema: a lavadora deixou de
funcionar e ten que chamar ao fontaneiro. Finalmente atópanse Fontaneiro, Divinia
Singularis, Detective, Lola, Raíña e todos os inquilinos do hotel. Tras varias hipóteses
do Fontaneiro e do Detective, descobren que a causa das risas é un saquiño da mesma
cor do vestido de Lola que estaba no peto do vestido e que fora lavado coas sabas de
todos os inquilinos. No saco había pos de Entroido, que tal e como se informara Lola no
libro da súa avoa, empregábanse para acabar co mal humor da xente e polo tanto
axudaban a que todo o mundo padecera o mesmo síntoma: o síntoma gargalladeiro. Só
ten ilustración na cuberta : un debuxo cheo de obxectos que teñen relación coa obra que
está realizado pola autora dos textos.
Inacio, Fábula galénica, ilus. Óscar Villán, VIII Premio Barriga Verde de textos para
teatro de monicreques (2010, modalidade infantil), A Coruña: Baía Edicións/Xunta de
Galicia, col. Barriga Verde, n.º 10, [lectorado autónomo], marzo 2011, 59 pp. (ISBN
Baía Edicións: 978-84-92630-93-6/ISBN Xunta de Galicia: 978-84-453-4982-3). n
Peza dramática en dezanove escenas de Inacio Vilariño Sanmartín (Lalín, 1974) que se
inicia cunha dedicatoria, “Ao burro, animal cuádrupe vido a menos nestas terras”, e
unha cita de Fuxan os Ventos, “Hai tanto burro a mandare i é na vez da intelixencia que
as veces dou en pensare que a burramia é unha cencia”. A obra acontece en oito espazos
enmarcados no teatriño de monicreques, que semella unha radio antiga xigante.
Emprégase un locutor con voz en off ou rapsoda, acompañado de música en directo, que
dá comezo á peza coa fórmula inicial “Hai moitos anos, en Catasós”. Nas diferentes
escenas alternan os espazos interiores e exteriores da torre do castelo, da fraga de
Catasós e da aldea de Moneixas, e aparecen personaxes animais humanizados (raposa,
lobo e burro), personaxes humanos arquetípicos, como a vella menciñeira, o cura
lambón e o dono avaro, e elementos da natureza animados (a táboa, a fonte, o lume e o
regato). A peza comeza co engano de don Cardo, señor de Catasós, ao arquitecto
Cartabón ao pagarlle os honorarios pola construción do seu novo castelo cun cheque sen
fondos. Cando regresa á súa casa, Cartabón para a durmir debaixo dunha árbore e
durante unha treboada perde o cheque. O burro da tía Lola, a menciñeira, atopa o
cheque e resolve ir a cobrar os cartos xunto a don Cardo. Na viaxe únense o lobo, a
raposa e o regato que o acompañan ao castelo para darlle as súas queixas a don Cardo
por non respectar o medio ambiente. Cando o burro consegue cobrar o cheque, don
Cardo sae correndo do castelo en busca de axuda para recuperar os cartos, cae no burato
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que fixeran o lobo e a raposa para cazar e alí florece como cardo borriqueiro. Remata
con Cartabón voando polos aires ao recibir unha couce do burro por reclamarlle o
diñeiro. As ilustracións do artista gráfico Óscar Villán (Ourense, 1972) describen os
protagonistas da obra cun estilo esquemático que permite describir a personaxes tan
variados como os animais, as persoas e estranos como os obxectos: auga, lume etc. As
cores empregadas son sobrias e pouco saturadas.
Recensións:
- Carmen Ferreira Boo, “Baía saca do prelo ‘Fábula Galénica’, de Inacio Vilariño”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 30
agosto 2011, p. 42.
Apúntase que a admiración de Inacio Vilariño Sanmartín pola cultura popular se reflicte
no eido investigador pero tamén no creativo, sobre todo na literatura dramática. Indícase
que no 2010 mereceu o VIII Premio Barriga Verde de textos para teatro de monicreques
na modalidade infantil con Fábula galénica. Dise que nela homenaxea co título as
narracións tradicionais, as radios de galena e a ciencia farmacéutica. Saliéntase que,
seguindo a liña da reescritura dos materiais narrativos de transmisión oral, nesta fábula
dramática se permiten diferentes niveis interpretativos; se empregan elementos dos
argumentos e temáticos de diferentes contos da transmisión oral; se xoga cos
personaxes estereotipados; e se usa o dinamismo na acción e nos espazos e tamén o
humor, que está presente dende a dedicatoria ao burro. Coméntase que a obra acontece
en oito espazos enmarcados no teatriño de monicreques; que se emprega un locutor con
voz en off ou rapsoda, e que se alternan, en dezanove escenas, os espazos interiores e
exteriores, os personaxes animais humanizados cos personaxes humanos arquetípicos e
con elementos da natureza animados. Indícase que se empregan diferentes motivos dos
relatos humorísticos e dos contos de animais, caso do conto “Os bautizos da raposa” e
do uso do escatolóxico, o recurso de encadeamento dos contos acumulativos e certa
mensaxe moralizante. Por último repárase no labor ilustrativo do artista gráfico Óscar
Villán.
Referencias varias:
- Marta García Márquez, “Rivas destapa o silencio do seu libro cunha lectura en
Méndez Núñez”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 4 agosto 2011, p. 17.
Infórmase de diversas presentacións de obras na XL Feira do Libro da Coruña, entre as
que se encontra a que nos ocupa, Noah Barleywater escapa da casa, A vida fóra,
Cociñando ao pé da letra e Todo é silencio.
Lama, Xavier, Os reloxos preguiceiros de Néboa, V Premio Manuel María de
Literatura Dramática Infantil 2010, ilust. Xosé Tomás, Vigo: Edicións Xerais de
Galicia/Xunta de Galicia, col. Biblioteca Dramática Galega, n.º 16, [lectorado
autónomo], xuño 2011, 100 pp. (ISBN Xerais: 978-84-9914-201-4/ISBN Xunta de
Galicia: 978-84-453-4991-5). n
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Peza teatral de Francisco Xavier Lama López (Guntín, Lugo, 1962) que se abre cun
paratexto en forma de dedicatoria (“Para Martí e Ernest Rossell Lama, que xa saben que
o tempo arde no minuteiro dos reloxos. Con eles un día no restaurante chinés de Chung
Pataching”). Na cidade de Néboa ocorre un estraño suceso que lles quita o sono aos seus
habitantes: unha brétema constante non permite ver o sol e non poden calcular o tempo
xa que os seus reloxos deixaron de contar as horas. O máis desacougado dos personaxes
é a alcaldesa, Sabela Depresa, a quen as queixas dos veciños lle fan acudir ao enxeño da
detective Lupita Grande para tentar resolver o misterio, mais na súa procura da verdade
atópanse co estraño comportamento do encargado do sistema dos reloxos, Cuco Campá,
Superreloxeiro Experto no Cómputo do Tempo Todo. Mediante unha sucesión de
personaxes tan intrigantes e peculiares como os mencionados, aos que se lle suman o
eminente Doutor de homes e máquinas Hipócrates Verruga, o dono dun pazo Don
Baldomero Ninsesabe de máis de trescentos anos de idade ou o cociñeiro-adiviño
Chung Pataching, vaise desenfiando unha historia na que dimensións paralelas, seres
estraños e enganos se ven mesturados para crear unha atmosfera chea de intriga. A peza
componse de dez escenas que veñen introducidas por un “Achegamento argumental”
dende o que se contextualiza a historia, ao que contribúe tamén a relación de personaxes
que segue, na que se explican as peculiaridades das súas personalidades, e as suxestións
escénicas para o reparto de actores, a disposición dos elementos no escenario e a
ambientación musical que acompaña o texto e cuxa melodía se ve ás veces potenciada
por diálogos rimados. As ilustracións figurativas son obra de Xosé Tomás (Betanzos,
1971). Na cuberta aparecen uns reloxos animados e un personaxe misterioso asexa
dende a contracuberta. As gardas tamén teñen reloxos e no interior as ilustracións son
de páxina enteira e refiren momentos importantes da obra. Nas imaxes aparecen
caracterizados os diferentes personaxes. As cores son cálidas e moi matizadas.
Recensións:
- Paula Fernández, “Sorprendente desenlace”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
379, “Libros”, 30 xuño 2011, p. VII.
Indícase que esta obra resultou gañadora do V Premio Manuel María de Literatura
Dramática Infantil. Saliéntase a orixinalidade do argumento do texto, do que se sinala
que vén acompañado das ilustracións de Xosé Tomás, con predominio dun austero pero
intenso xogo cromático. ponse de relevo tamén o ton humorístico que se consegue a
través da presenza do misterio dende o aparente absurdo e dun personaxes
extravagantes. Coméntase que este ton humorístico aparece ligado tamén ao ritmo áxil
nos diálogos, aos versos insertos no medio deles e á música proposta.
- Pilar Bendoiro Mariño, “A Agadic galardoa co Manuel María ó escritor Xavier
Lama”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de
Lectura”, 13 setembro 2011, p. 42.
Coméntase que Xavier Lama vén de recibir o V Premio Manuel María de Literatura
Dramática Infantil 2010 por esta obra. Dáse conta do argumento e indícase que
mediante unha sucesión de personaxes intrigantes e peculiares desenfíase unha historia
na que dimensións paralelas, seres estraños e enganos mestúranse para crear unha
atmosfera chea de intriga. Faise referencia ao “Achegamento argumental” que antecede
ás dez escenas que compoñen a obra e no que queda patente o seu carácter de texto
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dramático para ser representado. Coméntase que as suxerencias para a ambientación
musical vense potenciadas pola gran cantidade de diálogos rimados. Finalmente,
saliéntanse as ilustracións a cargo de Xosé Cobas, das que se apunta que presentan tons
pasteis escuros e liñas redondeadas, que retratan personaxes e escenarios de xeito
esaxerado, pero con certo dinamismo e que axudan a que o lectorado cree a imaxe
mental duns elementos facilmente representábeis.
Referencias varias:
- Xavier Lama, “Os reloxos preguiceiros de néboa”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”,
10 setembro 2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra Os reloxos preguiceiros de néboa,
escrita por Xavier Lama e ilustrada por Xosé Tomás.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 388,
“Libros”, 20 outubro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, “Letras en galego”, 29
outubro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase o argumento. Tamén se seleccionan O libro negro (2011), de Orhan Pamuk e
Laxeiro. Os escritos de don Ramiro (2011), editada por Javier Pérez Buján.
Luna, Xosé, Tulipáns vermellos, pról. Ana Cela, A Estrada: Edicións Fervenza¸ col. A
Pinguela. Teatro Escolar. Para ler e representar, n.º 81, [lectorado autónomo], 2011, 29
pp. (ISBN: 978-84-939166-5-7). n
Peza de teatro de Xosé Luna (A Estrada, 1965) na que se reflicten as duras condicións
de vida das mulleres paquistanís, debido ao réxime político ao que están sometidas.
Dende o punto de vista estrutural presenta cinco lances, nos que se retrata a vida e
limitacións que padecen as mulleres nalgunhas culturas patriarcais. Neste caso
representada por dúas irmás, Zeina e Sahida, estudante e artista, respectivamente. Ao
longo da obra asístese á degradación da vida das protagonistas, que inicialmente aparece
representada nun lugar idílico, onde Sahida pinta un cadro con tulipáns vermellos e
Zeina estuda na universidade. A seguir coñécese, da man de Mulá Omar e Fahim, o
cambio que se vai producir na sociedade por unha radicalización das leis e normas que a
gobernan, e nas que a muller é quen máis as vai sufrir. A separación das irmás propicia
que Zeina viva en primeira persoa a situación de afogo e falta de liberdade, mentres que
Sahida vive libre, ao atoparse estudando nunha universidade de fóra. Esta situación
extrema reflíctese tamén na consulta do Doutor Haussmann e o seu axudante Said, onde
unha muller só lle pode transmitir o que lle pasa a través da súa filla menor de trece
anos, pero sen que o doutor a poida sequera ver nin moito menos examinar, o que leva
ao facultativo a queixarse desta situación absurda ante un amigo. Péchase a obra cunha
escena final a modo de reflexión, na que se pode ver a Zeina camiñando dun lado ao
outro, mentres o seu pensamento se alterna cunha voz coral en off, que serve para
reafirmar a denuncia de todos os réximes ditatoriais, entre eles os que lles prohiben ás
mulleres que gocen dos seus dereitos e da súa liberdade plena. Só ten ilustración na
cuberta: unha representación de Técnicas % Gramaxe S.L. cuns tulipáns en primeiro
plano insiste coa imaxe no reforzo do título.
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Miranda, Anisia, Os amigos, ilust. da cuberta Héitor Picallo Fuentes, A Estrada:
Edicións Fervenza¸ col. A Pinguela. Teatro Escolar. Para ler e representar, n.º 77,
[lectorado autónomo], 2011, 13 pp. (ISBN: 978-84-939166-1-9). n
Obra dramática de Anisia Miranda (1932-2009) que se inicia cun limiar a cargo de Xosé
Luna Sanmartín no que se realizan uns breves apuntes bio-bibliográficos sobre a autora.
A continuación aparece unha ficha na cal se describen os personaxes que van intervir na
obra: Parrulos 1, 2 e 3, narrador, flores, sapo, caracol e crocodilo. Indícase que algúns
dos personaxes serán representados por monicreques e que o narrador será un adulto,
mentres que o resto deberán ser nenos/as. Cóntase que os parrulos, as flores, o sapo e o
caracol están moi felices na lagoa, até que aparece o crocodilo, un animal moi malo que
quere comer ao sapo e ao caracol. Os parrulos, nun acto de solidariedade e de amizade,
van na súa axuda e conseguen salvalos. Durante o transcurso da obra inclúense
pequenas cancións que cantan os personaxes e que se utilizan para dar máis información
e complementar o texto. A imaxe da cuberta simboliza a amizade cun apertón de mans.
As ilustracións son de Héitor Picallo Fuentes, en branco e negro e representan aos
diferentes protagonistas da obra: narrador, flores, parrulos, crocodilo etc.
Miranda, Anisia, Galiña, pomba e rato, ilust. da cuberta Héitor Picallo Fuentes, A
Estrada: Edicións Fervenza¸ col. A Pinguela. Teatro Escolar. Para ler e representar, n.º
75, [lectorado autónomo], 2011, 13 pp. (ISBN: 978-84-96368-53-8). n
Peza teatral de Anisia Miranda (1932-2009) que se inicia cun pequeno limiar intitulado
“Anisia Miranda” (pp. 3-4) da autoría de Xosé Luna Sanmartín no que destaca que “o
denominador común de toda a súa obra é (...) a autenticidade”, e subliña a traxectoria da
autora no panorama literario galego, destacando aspectos como que foi cofundadora
xunto a Neira Vilas da editorial “Follas Novas”, fundou a revista infantil “Zunzún e
Bijirita” e colaborou na biblioteca pública da Fundación Xosé Neira Vilas. A
continuación, danse a coñecer o conxunto de personaxes que conforman a peza ao
tempo que se dan indicacións sobre á lectura a realizar da obra; é dicir, non só se
indican o nome dos personaxes participantes senón que se ofrece unha pequena
caracterización dos mesmos. Así, dá comezo o texto dramático no que se conta a
historia dunha galiña que, aterrada polo perigo que supón marchar do niño en busca de
comida cun rato á espera de roubarlle os ovos, quédase alerta en todo momento sen
poder abandonar o niño. Ao non atoparse o galo xunto a ela, non sabe qué facer para
procurar comida até que unha pomba lle ofrece a súa axuda. Deste xeito deciden
turnarse para ir cazar sen deixar os niños sen vixíanza. Hai que destacar que a peza está
escrita en verso e que o narrador do mesmo remata a historia a modo de moralina
enfatizando valores como o traballo en grupo, o compañeirismo, a importancia de
compartir e de ser solidario. As ilustracións, obra de Héitor Picallo Fuentes, son en
branco e negro e representan aos diferentes protagonistas da obra.

Miranda, Anisia, Unha lagarta en avión, ilust. da cuberta Héitor Picallo Fuentes, A
Estrada: Edicións Fervenza¸ col. A Pinguela. Teatro Escolar. Para ler e representar, n.º
76, [lectorado autónomo], 2011, 12 pp. (ISBN: 978-84-939166-0-2). n
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Peza dramática de Anisia Miranda (1932-2009) que vén precedida dun paratexto en
forma de introdución a cargo de Xosé Luna Sanmartín sobre a autora, na que salienta a
posición que ocupa no seo da historiografía da literatura contemporánea en Galicia,
Cuba e América Latina, así como o seu rol de cofundadora xunto a seu home, Xosé
Neira Vilas, da editorial Follas Novas; de fundadora da revista infantil Zunzún e de
organizadora e bibliotecaria da biblioteca pública da Fundación Xosé Neira Vilas. Antes
da peza aparece unha páxina cos nomes dos personaxes que conforman o elenco,
Lagarta, Curuxa, Meco e Avión, aclarando como deben ser a voz e as personalidades de
cada un deles. Nun aparte sinala que o lectorado debe ser quen procure a música para a
canción da peza. Os apartes da mesma explican a colocación dos útiles no proscenio. O
Meco actúa de presentador/narrador da peza, que comeza con Lagarta berrando, fuxindo
de Camaleón e chamando por Dona Curuxa. Ela recomendalle uns exercicios para
fortalecer as patas e para perderlle medo a Camaleón. Lagarta sube á póla máis alta da
árbore e saúda ás nubes e pídelle a Dona Curuxa que a axude a chegar até elas. Aparece
un avión, Lagarta entra nel e despídese de Dona Curuxa e do público, que xoga un papel
activo ao longo desta peza. A obra inclúe tres ilustracións en branco e negro que
representan un avión, un espantallo e unha curuxa fronte á lúa, a partir de trazos
sinxelos e suaves.
Miranda, Anisia, Paquiño, a semente e a auga, ilust. da cuberta Héitor Picallo Fuentes,
A Estrada: Edicións Fervenza¸ col. A Pinguela. Teatro Escolar. Para ler e representar,
n.º 78, [lectorado autónomo], 2011, 13 pp. (ISBN: 978-84-939166-2-6). n
Peza teatral infantil de Anisia Miranda (1932–2009) que comeza cun prólogo de Xosé
Luna Sanmartín no que se pretende destacar as actividades e logros acadados pola
autora galego-cubana, entre os que destaca a cofundación, xunto con Xosé Neira Vilas,
da editorial “Follas Novas”, grazas á cal puideron espallar a literatura galega en
América. Preséntanse cinco personaxes: un narrador, Paquiño, Xan, a nube gris e a
lombriga e indícase como deben ser representados, poñendo especial atención en que a
laranxeira con froitos sexa “o máis chusca posible”. Cóntase a historia de Paquiño e a
súa laranxeira, á que leva agardando ver medrar moitas mañás, e porén o único que
atravesa a terra é unha pequeña lombriga. Ao ver a cara de tristura do neno, o seu amigo
Xan e as nubes deciden axudalo. O primeiro anconséllalle que regue a semente
diariamente, pero, como non dá resultado, pensa que o que hai que facer é esperar a que
chova. A desesperanza de Paquiño aumenta conforme pasa o tempo sen choiva, e aí é
cando a nube gris decide consolar ao neno e arrexuntar a outras nubes coma ela para
provocar unha forte choiva. Finalmente, a obra remata coa medranza da fermosa
laranxeira que Paquiño levaba tanto tempo agardando. As ilustracións son de Héitor
Picallo Fuentes, en branco e negro e representan aos diferentes protagonistas da obra.

Miranda, Anisia, Xanciño coñeceu a lúa, ilust. da cuberta Héitor Picallo Fuentes, A
Estrada: Edicións Fervenza¸ col. A Pinguela. Teatro Escolar. Para ler e representar, n.º
79, [lectorado autónomo], 2011, 13 pp. (ISBN: 978-84-939166-3-3). n
Peza teatral infantil de Anisia Miranda (1932–2009) que comeza cun prólogo de Xosé
Luna Sanmartín no que se pretenden destacar as actividades e logros acadados pola
autora galego-cubana, entre os que se destaca a cofundación, xunto con Xosé Neira
Vilas, da editorial “Follas Novas”, grazas á cal puideron espallar a literatura galega por
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América. No comezo da historia amósase aos tres personaxes, un narrador, Xanciño, e a
súa nai, e indícase como deben ser representados. Cóntase a historia de Xanciño, un
rapaz que se esperta polas noites para pedir á súa nai que lle traia auga, pero esa noite a
razón é diferente. Chama por ela porque se dá conta de que a habitación está máis clara
do que debería e a súa nai explícalle que é porque se ve unha grande e redonda lúa pola
fiestra. Máis tranquilo, Xanciño volve durmir, pero pouco despois dáse conta de que
volve estar todo escuro. A nai cóntalle que a lúa escondeuse detrás dun edificio porque
quere xogar con el. É así como Xanciño coñeceu a lúa, o seu movemento e as súas
diferentes formas. As ilustracións son de Héctor Picallo Fuentes, en branco e negro e
representan aos diferentes protagonistas da obra.
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VII.3.2. TRADUCIÓNS, VERSIÓNS E REEDICIÓNS
Calo Fontán, Teresa, Marta ante o espello, trad. Pilar Sampedro e Maruxa Caamaño,
Vigo: Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de xogo, n.º 131, [lectorado mozo], febreiro
2011, 57 pp. (ISBN: 978-84-9914-194-7).
Breve peza de teatro da autoría de Teresa Calo Fontán que expón un dos problemas da
sociedade actual como é o trastorno alimenticio da anorexia na figura dunha adolescente
de dezaseis ou dezasete anos. Tras uns breves apuntamentos sobre a decoración do
escenario, comeza o drama monologado da man da protagonista, Marta, unha rapaza
que se atopa no medio de ningures sabendo que está morta. Por medio de personaxes
inanimados que cobran vida como a báscula ou o espello, Marta irase decatando do que
verdadeiramente lle aconteceu nunha etapa da súa vida e de como chegou até onde
agora se atopa. En primeira persoa, con algúns apartes, narra a evolución do seu
problema até o momento en que xa non pode dar marcha atrás, por medio dunha
linguaxe típica de adolescente nada exenta de ironía pero que consegue chegar ao
lectorado para facerlle comprender as dimensións do seu problema, da súa enfermidade.
Toda a acción transcorre no escenario dun teatro no que o público semella formar parte
do reparto, xa que Marta dase conta da súa presenza e advirte que non a poden ouvir nin
ver. A obra remata de forma tráxica, coa aceptación da morte da protagonista e coa
desesperación de non poder terse curado tempo atrás. So ten ilustración na cuberta que
presenta unha fotografía de Antonio Seijas. Nela vemos una imaxe que xoga coa
reflexión dunha mazá nun espello con connotacións de tipo fantástico xa que a realidade
é diferente no espello que diante del. Os tratamentos da luz e as cortinaxes do fondo
sitúannos nun ambiente de teatro que é o que vai achegar a obra. Esta fotomontaxe serve
para simbolizar a visión pervertida da realidade das rapazas con trastornos alimentarios
xa que a realidade diante do espello é diferente ca dentro del.
Recensións:
- Paula Fernández, “Dureza textual”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 366,
“Libros”, 24 marzo 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 325, “Letras galegas”, 26
marzo 2011, p. 7.
Comenta a saída ao prelo da peza Marta ante o espello (2011), de Teresa Calo Fontán,
na colección Fóra de xogo de Edicións Xerais. Tras describir a súa trama e liña
temática, destaca a dureza do desenlace e recomenda finalmente a súa lectura.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 362,
“Libros”, 24 febreiro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 321, “Letras en galego”,
26 febreiro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que se trata dun monólogo teatral sobre a anorexia. Tamén se seleccionan
Poderosa 3. Diario dunha rapaza que tiña o mundo na man (2011), de Sérgio Klein e A
pregunta perfecta (2010), de Juan Tallón.
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- Ada Casa Grande, “Non te atroagues coa túa propia lingua”, Galicia Hoxe, “Lecer”,
n.º 865, “Raparigadas”, 22 maio 2011, p. 8.
Coméntase que esta obra aborda con orixinalidade o tema da anorexia e a bulimia a
través do monólogo teatral de Marta, rapaza de dezaseis anos que superou a
enfermidade e que fai memoria da súa vida durante esa difícil situación.
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VII.3.3. POSTAS EN ESCENA
VII.3.3.1. CICLOS, ENCONTROS, FESTIVAIS, MOSTRAS,
SALAS ALTERNATIVAS E SEMANAS
Bande, XVIº Encontros de Teatro Escolar e Amateur de
Encontros organizados polo Concello de Bande, o IES Aquis Querquernis e o CEIP
Xaquín Lourenzo, no que colaboran os centros de ensino da localidade. Na edición de
2011 participaron dezasete colexios de Ourense, Chantada e Lalín dende o día dezaseis
até o vinte de maio que representaron vinte e cinco obras.
Ben veñas Maio 2011
Mostra teatral ofrecida polos alumnos e alumnas dos Institutos de Ensino Secundario de
Pontevedra na que se presentan pezas dos grupo de teatro dos centros de ensino da
cidade. A edición de 2011 tivo lugar no Pazo da Cultura de Pontevedra dende o vinte e
sete até o trinta de abril. Participaron as compañías Todas+Dous, de profesorado do IES
Sánchez Cantón, coa peza Os cravos de prata; Skene, de profesorado do IES Valle
Inclán, con Comunicando; Ailareria, de profesora do IES A Xunqueira I, con A familia
sempre unida; Terpsicore, de profesorado do IES Frei Martín Sarmiento, con O xigante
egoísta e Argallada, de profesorado do IES Valle Inclán, con Os pintores non teñen
lembranzas.
Referencias varias:
- Javi Cervera e David Freire, “El Teatro Principal acoge la muestra de teatro ‘Ben
veñas Maio 2011”, Diario de Pontevedra, “Gente a diario”, 28 abril 2011, p. 78.
Sinálase que as cinco propostas escénicas do Ben veñas, Maio 2011 virán da man dos
grupos de teatro dos Institutos de Ensino Secundario: Todas+Dous, Skene, Ailareria,
Terpsicore e Argallada.
Calvo Sotelo, XIVº Festival de Teatro Escolar e Afeccionado
Festival de teatro escolar e afeccionado patrocinado pola Deputación da Coruña e CocaCola e organizado polo grupo Candelexas do colexio Calvo Sotelo que se realiza nas
instalacións deste centro da cidade herculina. As compañías presentes participan
ademais nun concurso onde se galardoa a mellor actuación, vestiario e escenografía. Na
edición de 2011 representáronse as obras O afundimento do Titanic e A perla rosa,
polos grupos infantil e cadete da compañía de teatro Vagalume Animación de Carballo;
ademais das representacións dos grupo do colexio María Barbeito, do Centro Social
Sagrada Familia, do cadete Parrocha, do colexio Labarta Pose, do Liceo La Paz, do
Instituto Maximino Romero e tres grupos infantís do colexio Franciscano.
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Cambados, Ciclo de Teatro Infantil de
Ciclo de teatro realizado no Auditorio da Xuventude de Cambados. Na edición de 2011
representáronse as obras Trogloditas, de Tanxarina Teatro; Andainas dun Monicreque,
de Os Monicreques de Kukas; Valentino Rufino e Akil Pillabán de viaxe a Milán, de
Talía Teatro e Mensaxe sen botella, de Caramuxo Teatro.
Referencias varias:
- Fátima Frieiro, “El ciclo de teatro infantil acerca a la villa seis obras que se
representan en A Xuventude”, Diario de Arousa, “Cambados”, 9 xaneiro 2011, p. 9.
Informa do Ciclo de Teatro Infantil de Cambados e destaca as postas en escena das
pezas Mensaxe sen botella, de Caramuxo Teatro; Trogloditas, de Tanxarina Títeres;
Valentino Rufini e Akil Pillabán de viaxe a Milán, de Talía Teatro e Andainas dun
monicreque, da compañía Os Monicreques de Kukas.
Cambados, IIIª Mostra de Teatro Escolar de
Mostra de teatro escolar realizada no Auditorio Municipal A Xuventude de Cambados
os días 11 e 12 de maio. Nesta edición de 2011 representáronse as obras A ratiña
presumida, por parte do colexio infantil A Pastora; O pior enemigo, de Jorge Bucay,
polos alumnos do colexio Antonio Magariños; A viaxe da rata Luísa a Cambados, polos
alumnos do San Tomé; O rockeiro de Hamelin, representada polos alumnos do centro
escolar de Corvillón; e O amor..., qué lío!, de Belén Paz, representada polos alumnos do
colexio Salesianos.
Recensións:
- L. R., “La voz de María do Ceo, la danza de Con de Xido y el teatro centran los actos
del Días das Letras”, Diario de Arousa, “Cambados”, 12 maio 2011, p. 12.
Faise eco do programa de actividades que conmemora o Día das Letras Galegas en
Cambados e indica que comezou coa Mostra de Teatro Escolar coa participación dos
colexios de A Pastora e Magariños que representaron unha versión do clásico de A
Ratiña Presumida e unha adaptación do conto de Jorge Bucay, O pior inimigo,
respectivamente. Informa ademais que a celebración continuará con outras
representacións, como Un fin de semana en Cambados, de Rata Luisa; O roqueiro de
Hamelín, do grupo de alumnado do CEIP Corvillón e O amor... qué lío, do IES dos
Salesianos.
- L. R., “Los niños recuerdan a Cabanillas y al Letras Galegas 2011, Lois Pereiro, con la
tradicional ofrenda floral”, Diario de Arousa, “Cambados”, 13 maio 2011, p. 12.
Fala do acto de homenaxe que se lle tributou a Ramón Cabanillas e a Lois Pereiro.
Sinala que os escolares foron os protagonistas da xornada e que ofreceron o seu traballo
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ao longo da semana na Mostra de Teatro, levando a escena versións de clásicos como A
ratiña presumida, Flautista de Hamelín ou O amor... qué lío! Desta última sinálase que
logrou un gran éxito de público.
Candilejas Don Bosco, Certame de Teatro Escolar e Afeccionado
Certame de teatro afeccionado organizado polo colexio Calvo Sotelo da Coruña
celebrado dende o 8 de abril até o 11 de xuño. Na edición de 2011 representáronse Os
vellos non deben namorarse e Completo, por parte dos alumnos de infantil do colexio
Andaina; Ensaio de liberdade, do grupo senior do Grupo de Teatro Portasabertas;
!Atasco!, do grupo Os Trasnos do colexio Rosalía; Clon, dos alumnos do colexio
Raquel Camacho; Restaurante Farruco, representado polo grupo infantil do colexio
Labarta Pose de Baio; A perla rosa, do grupo de teatro Vagalume Animación; O
misterio das ganas de durmir, do grupo ES3HA2; ademais da peza Aberto por folgacabaré laboral, do grupo Tangatutanga Teatro.
Recensións:
- Luís P. Ferreiro, “Catorce años sobre el escenario”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad
y Cultura”, 2 xuño 2011, p. 12.
Informa da celebración do Certame de “Teatro Escolar y Aficionado Candilejas Don
Bosco”, que tivo lugar no centro Calvo Sotelo da Coruña, e dá conta do éxito que ano
tras ano acada este festival, en palabras do seu coordinador, Francisco Cousido. Sinálase
que os obxectivos son proporcionar aos grupos e aos escolares un salón de actos nos que
representar as súas obras e fomentar o teatro como un elemento didáctico e de
formación. Ademais menciónase algúns dos grupos teatrais que pasarán polo certame,
como Noite Bohemia, que poñerá en escena Electra. Recórdase tamén o percance “máis
sonado” na historia do festival, como foi a reclamación ao grupo do Instituto Zalaeta
dos dereitos de autor por parte da Sociedad General Autores y Editores por representar
unha obra de Federico García Lorca.
Domingos do Principal, Ciclo de Teatro Infantil de Pontevedra
Ciclo de teatro dirixido a un público familiar, que se vén organizando dende o ano 2000
como campaña teatral que parte da iniciativa do Concello de Pontevedra e do grupo
Teatro Akatro, 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. No ano 2011 participou Palimoco Teatro con Construcións Clementina.
Referencias varias:
- Belén López, “Pipi Calzaslargas cantará en Pontevedra”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, 13 xaneiro 2011, p. 58.
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Informa da XII Edición do Ciclo de Teatro Familiar de Pontevedra “Domingos do
Principal” e destácase a posta en escena de Construcións Clementina, de Palimoco
Teatro.
- María Varela, “No solo la música amansa a las fieras”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, 31 xaneiro 2011, contracuberta.
Dáse conta da celebración en Pontevedra do Ciclo de Teatro Familiar “Domingos do
Principal”. Coméntase que está organizado polo concello de Pontevedra eTeatro Akatro.
- Belén López, “Canciones Calzaslargas”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 21
marzo 2011, contracuberta.
Informa da posta en escena da adaptación do musical “Pippi Langstrumpf”, da
compañía Lazzigags, no Pazo da Cultura de Pontevedra, como parte do ciclo de teatro
“Domingos do Principal”.
- Belén López, “Domingos do Principal marcan un récord con máis de 13.000
espectadores”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 13 abril 2011, p. 70.
Comenta o peche do ciclo de teatro familiar Domingos do Principal e destácase o éxito
de público.
En clave de teatro
Ciclo de teatro organizado pola asociación cultural Teatro do Mar de Portonovo,
realizado os días 25 e 26 de xuño.
Escena en Familia
Ciclo de teatro protagonizado por teatro de títeres e de actor que se celebra na sala
compostelá Arteria Noroeste, organizado pola Sgae galega. Na edición de
2011participaron as compañías Talía Teatro, coa obra Carta urxente para Máximo
Toxo, Títeres Cachirulo con As aventuras de Pinoccio, Caramuxo Teatro con Os
Bolechas, The Pinga Teatro con O bufón do reino; A xanela da Maxín con A pequena
Lúa e Títeres Cascanueces con As aventuras de Tolín, o fillo do panadeiro.
Referencias varias:
- ECG, “La compañía Cascanueces en la sala ARTeria”, El Correo Gallego, “Santiago”,
9 abril 2011, p. 28.
Dise que a sala Arteria Noroeste acolle dúas funcións do ciclo Escena en Familia, coa
compañía Títeres Cascanueces que representará As aventuras de Tolín, o fillo do
panadeiro.
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Festiclown, XIIº Festival Internacional de Clown de Galicia
Festival internacional de clown realizado en Vigo, logo de desenvolverse as primeiras
edicións en Pontevedra e Santiago. Conta con diversas seccións: a Sección Oficial,
destinada a compañías femininas; Festiclown & Amigos, onde actúan compañías que
formaron parte do festival dende os seus inicios; Formaclown, un taller de formación en
clown impartido por profesionais; Maraclown, espacio para aquelas compañías que
levan a cabo os ses espectáculos na rúa; Mostra Internacional, onde teñen cabida
compañías de ámbito estatal e europeo; Certame Intergaláctico, onde cinco compañías
presentan os seus espectáculos para seren valorados polo público; Clown Off, que acolle
novos proxectos aínda en proceso; Clown Session, zona de improvisación aberta para
todos aqueles que desexen participar; e Isto non é Walt Disney, sección adicada
exclusivamente aos máis pequenos. A edición de 2011 contou coa participación de Leo
Bassi, as compañías portuguesas Atempo Circ e Circolando; Yllana, Pablo Muñoz, Circ
Bover, Los Kikolas, , Lana Mano Jueves, Good Idea Company, Circo Alboroto, Judita
Látigos, Bla Bla Bla; ademais das galegas Averia Productions, con Eu son o verdadeiro
Estanislasqui; Lusco e Fusco, Peter Punk e Os sete magníficos+1, co espectáculo
infantil Mañá será outro día.
Recensións:
- Ágatha de Santos, “Atempo’, circo y danza en Vigo”, Faro de Vigo,
“TV/Espectáculos”, 26 xullo 2011, p. 59.
Infórmase do comezo da Mostra Internacional do Festiclown no que participará a
compañía Yllana, Leo Bassi así como a nova organización catalá Atempo-Circ, entre
outros. Fálase do traballo desta última compañía. Anúnciase, tamén, a programación do
encontro.
- Jacobo Caruncho, “La risa invade las calles de Vigo”, Atlántico Diario, “Verano”, 27
xullo 2011, p. 14.
Fálase da primeira xornada do Festiclown na que participou o malabarista Djuggledy e
Averia Productions, entre outros. Ofrécese a programación da segunda xornada que
conta coa asistencia de, por exemplo, Claire ou Maga Joana.
- Rafael Silva, “Empieza el mejor Festiclown en Vigo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 27
xullo 2011, p. 37.
Fálase do comezo da Mostra Internacional do Festiclown, unha edición inaugurada pola
compañía Circolando. Indícase que entre os participantes están a compañía Claire, o
alemán Djuggledy, o estadounidense Moshe Cohen e o italiano Leo Bassi. Apúntase
que, segundo a responsábel de comunicación, trátase do mellor Festiclown da historia.
Infórmase, tamén, da celebración do primeiro Festival Internacional de Clown en
Palestina.
- Jacobo Caruncho, “Éxito del humor negro de Yllana”, Atlántico Diario, “Verano”, 31
xullo 2011, p. 13.
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Fálase da peza que a compañía Yllana representou no Festiclown. Indícase que se trata
dunha montaxe de humor negro, absurdo e mordaz. Infórmase, tamén, do programa de
actividades da última xornada do encontro, na que se realizarán clases abertas e cursos
de Formaclown.
Referencias varias:
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 171, “Miscelánea”, xullo 2011, pp. 4-7.
Entre outras actividades anúnciase a undécima edición deste festival até o 31 de xullo en
Vigo.
- Sonia Díaz, “Festivais de verán botándolle ganas á incerteza”, Tempos Novos, n.º 170,
“todo é peixe”, “cataventos”, xullo 2011, pp. 12-15.
Logo de dar conta doutros festivais de verán, infórmase de que aínda non se coñece a
programación de espectáculos do Festiclown, pero si a da súa parte pedagóxica.
- Mar Mato, “En Europa, deberían caer bastantes gobiernos porque la democracia no
existe”, Faro de Vigo, “TV/Espectáculos”, 24 xullo 2011, p. 75.
Entrevístase a Fidel Fernández, actor da compañía teatral Yllana con motivo da súa
participación no Festiclown de Vigo.
- S. N., “El Festiclown toma las calles de Vigo”, Atlántico Diario, “Galicia en la
semana”, 24 xullo 2011, p. 41/ La Región, “Galicia en la semana”, 24 xullo 2011, p. 69.
Fálase do XII Festival Internacional de Clown de Galicia e indícase que contará con
máis dun centenar de actuacións na rúa, preto de vinte no interior e actividades
formativas.
- Iris Domato, “Nuestra obra es una parodia del teatro y de los bohemios”, Faro de
Vigo, “Tv/Espectáculos”, 25 xullo 2011, p. 51.
Entrevístase a Rafa Durán, integrante do dúo cómico Averia Productions con motivo da
participación no Festiclown.
- Ana Baena, “Menos de 200 entradas para Bassi”, Atlántico Diario, “Verano”, 26 xullo
2011, p. 10.
Infórmase da actuación de Leo Bassi dentro da Mostra Internacional do Festiclown e
anúnciase, tamén, a participación de Yllana.
- J. J. Cid, “El humor se instala en Vigo”, La Región, “Vamos a la playa”, 26 xullo
2011, p. 20.
Anúnciase que nesta xornada do Festiclown está programada a participación da
compañía Averia Produtions.

1185

- Ana Baena, “El valor de una sonrisa”, Atlántico Diario, “Verano”, 28 xullo 2011, p.
13.
Fálase da Gala Por Palestina do Festiclown na que participan Leo Bassi, La Mano
Jueves, Peter Punk e Amontonados Por Azar, entre outros.
- S. N., “La irreverencia de Yllana se cuela en el Festiclown”, Atlántico Diario, “Galicia
en la semana”, 28 xullo 2011, p. 29/ La Región, “Galicia en la semana”, 28 xullo 2011,
p. 53.
Coméntase que o XII Festival Internacional de Clown de Galicia está conformada por
máis dun centenar de actuacións na rúa, preto de vinte no interior e cursos de formación
e destácase a participación de Leo Bassi e da compañía Yllana.
- J. J. Cid, “Los ataúdes van en procesión”, Atlántico Diario, “Verano”, 29 xullo 2011,
p. 20/ La Región, “Verano”, “Vamos a la playa”, 29 xullo 2011, p. 21.
Anúnciase a actuación de Leo Bassi no marco do Festiclown.
- Yolanda Vidal, “El Festiclown, solidario y para los más pequeños”, Atlántico Diario,
“Verano”, 29 xullo 2011, p. 15.
Anúnciase a Gala Clown por Palestina que se organiza no marco do Festiclown e no que
participan Leo Bassi, Peter Punk e Amontonados por Azar, entre outros.
- Ana Baena, “666 es generacional, los padres traen a sus hijos”, Atlántico Diario,
“Verano”, 30 xullo 2011, p. 17.
Infórmase da actuación de Yllana na sección internacional do Festiclown.
- Ana Baena, “La cara más seria de los payasos del Festiclown”, Atlántico Diario,
“Verano”, 30 xullo 2011, p. 17.
Ofrécese a valoración de Iván Prado, director do encontro, sobre a cuarta edición do
Festiclown que se celebra en Vigo.
- J. J. Cid, “Homenaje a las grandes bandas”, La Región, “Verano”, “Vamos a la playa”,
30 xullo 2011, p. 21.
Entre outras propostas, recoméndase asistir ao Festiclown en Vigo.
- Iris Domato, “Bassi: ‘Cualquier persona con valores se identifica con la causa por
Palestina”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 30 xullo 2011, p. 41.
Fálase da Gala por Palestina realizada na decimosegunda edición do Festiclown.
- MVI, “En Vigo, Leo Bassi e máis pallasos con valores”, El Progreso, “Verano”,
“Agenda”, 30 xullo 2011, p. 35
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Infórmase da finalización da edición 2011 do Festiclown. Indícase que o broche final o
porán Yllana e Leo Bassi.
- J. J.Cid, “Festival do Landro en Viveiro”, Atlántico Diario, “Verano”, 31 xullo 2011,
p. 16/ La Región, “Verano”, “Vamos a la playa”, 31 xullo 2011, p. 27.
Anúnciase a finalización do Festiclown realizado en Vigo.
- S. N., “Norman Taylor y Leo Bassi cierran el Festiclown 2011”, La Región, “Galicia
en la semana”, 31 xullo 2011, p. 69.
Anúnciase o peche do Festiclown 2011. Fálase dos cursos de formación que foron
realizándose ao longo do encontro entre os que se atopan os impartidos por Leo Bassi,
Antón Valén ou Atanasiu.
- Ágatha de Santos, “El Festiclown cierra en Vigo la ‘mejor edición de su historia”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, 1 agosto 2011, p. 26.
Anúnciase a finalización do Festival Internacional de Clown de Galicai 2011. Ofrécense
as valoracións do director do festival, Iván Prado, quen indica que se trata da edición
con máis éxito dende que se celebra en Vigo.
Galicreques, XVIº Festival Internacional de Títeres
Este festival vense organizando dende o ano 1996 en Santiago de Compostela pola
Asociación Barriga Verde, baixo a dirección de Xurxo Rey. Dende o ano 1998 comezou
a levar representacións a outras cidades galegas como Lugo, Betanzos e Pontevedra.
Actualmente, o festival ten lugar en Lugo, Compostela e mais os concellos pertencentes
ao Consorcio das Mariñas. A asociación organizadora contou co patrocinio de cada un
dos Concellos nos que se celebrou e, dende a edición de 2000, co apoio do IGAEM
(Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais), agora sustituído pola AGADIC
(Axencia Galega das Industrias Culturais, e o INAEM (Instituto Nacional de Artes
Escénicas y Musicales). O nome de “Galicreques” adoptouno no ano 2002. As
representacións están divididas en dous apartados: Títeres nos Teatros, que teñen lugar
nas diferentes salas; e Títeres na Rúa, que se desenvolven nas prazas e barrios dos
concellos participantes. Na edición de 2011 participaron as compañías La Sombrita
Teatro de Pocas Luces, El Chonchón, Madero Grupo de Teatro, Teatro Arbolé, El
Abrojito, La Bicicleta, Tesis Teatro, Guiñoleros UAS, Teatro de Marionetas La Estrella,
La Mar de Marionetas, Teatrillo Mágico, Títeres Cachiporra, Teatro de la Plaza e
Marionetas Actores & Objetos.
Referencias varias:
- Daniel Romero, “El Festival de Títeres del Consorcio pretende crear vínculos con
compañías de Suramérica”, El Ideal Gallego, “Área metropolitana”, “Sada”, 29
setembro 2011, p. 21.
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Fálase da sétima edición do Festival de Títeres que promove o Consorcio das Mariñas.
Indícase que un dos obxectivos do encontro é estabelecer colaboración coas diferentes
compañías para coproducir espectáculos en varios países.
- ECG, “Todo a punto para outra edición de Galicreques”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 29 setembro 2011, p. 20.
Anúnciase a nova edición do Festival Internacional de Títeres Galicreques e infórmase
do taller de construción de monicreques que se está programado.
- Ana López, “Noche con fuegos en el Rosario”, La Opinión, “A Coruña”, 1 outubro
2011, p. 13.
Anúnciase que dentro da programación das Festas do Rosario da Coruña se incluíra o
Festival Internacional de Títeres Galicreques.
- M. G. M., “Cultura aprovecha que el día del Rosario cae en viernes para impulsar las
fiestas”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 1 outubro 2011, p. 13.
Infórmase das actividades das Festas do Rosario, entre as que se atopan diversas
actuacións no marco do Festival Internacional de Títeres Galicreques.
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 2 outubro 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación en Arteria Noroeste de Santiago de
Compostela da obra El patito feo, de A La Sombrita. Teatro de Pocas Luces, dentro do
Festival Internacional de Títeres.
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 3 outubro 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Principal de Santiago de
Compostela da obra El EnmaZcarado, de El Conchón e Sopa, de Títeres Cachiporra e
en Arteria Noroeste dunha obra de A la sombrita. Teatro de Pocas Luces, dentro do
Festival Internacional de Títeres.
- M. Beceiro, “Los títeres hispanos son los protagonistas del Galicreques 2011”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 4 outubro 2011, p. L6.
Fálase do Festival Internacional de Títeres Galicreques e infórmase que esta sexta
edición está dedicada a Hispanoamérica e que conta coa participación de dez países
entre os que se atopan Uruguay, Arxentina, Chile ou Brasil.
- Camilo Franco, “A cultura táctil comezou cos títeres”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Santiago”, 7 outubro 2011, p. L7.
Infórmase da próxima inauguración do Festival Internacional de Títeres Galicreques no
Teatro Principal de Santiago de Compostela.
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- Xosé Vidal, “XV Festival Internacional de Títeres. Parabéns, xa van quince anos de
Galicreques”, Revista Galega de Teatro, n.º 69, “Festivais”, inverno 2011, pp. 65-69.
Con motivo da celebracion en Santiago de Compostela da vixésimo quinta edición do
Festival Internacional de Títeres Galicreques, entrevístase a Jorge Rey, fundador de
Títeres Cachirulo e da asociación cultural Barriga Verde, organizadora do antedito
festival. Fálase de como nace a idea desta mostra, das súas finalidades e obxectivos, dos
seus modelo e referentes, do seu ámbito, dos apoios e financiamentos cos que conta, do
seu futuro e do proceso de selección dos grupos participantes.
María José Jove, VIIº Festival de Títeres
Festival organizado pola Fundación María José Jove e o Concello da Coruña a través do
Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE). É unha continuación do Festival de
Teatro e Cine infantil iniciado no ano 2003. Nesta edición de 2011 participaron as
compañías Ana i Roncero, La Gotera de Lazotea e El Retablo de Títeres; ademais das
galegas Baobab Teatro, coa peza Fíos; Artello Teatro, con Cinderella Mix; Panamesiana
Teatro, con Oh, que bonito é Panamá! e Caramuxo Teatro, con Pío.
Referencias varias:
- C. G. E., “A Fundación Jove organiza o VII Festival de Monicreques”, El Correo
Gallego, “Tendencias/Esquelas”, 2 decembro 2011, p. 50.
Infórmase da celebración do Festival de Monicreques María José Jove, organizado pola
Fundación María José Jove e o Concello da Coruña, a través do Instituto Municipal
Coruña Espectáculos.
- Luís P. Ferreiro, “Navidad titiritera”, La Opinión, “A Coruña”, 24 decembro 2011, p.
11.
Preséntase a VII edición do Festival de Monicreques María José Jove e indícase que
contará con dez espectáculos, dous por día, un na Fundación María José Jove, e outro
no Fórum Metropolitano.
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 26 decembro 2011, p. 54.
Entre outras actividades, anúnciase a representación, dentro do Festival de Títeres María
José Jove, da obra Cinderella Mix, por Artello Teatro.
Monforte, XXº Certame Centros de Ensino de
Certame de teatro organizado polo departamento de Cultura do Concello de Monforte.
Na edición de 2011 participaron os alumnos de primeiro a cuarto da ESO da Fundación
Educativa Torre de Lemos, coa obra Os cartiños da tía Ruperta; A Pinguela, con Amor,
amor... Os Pinguelianos; o colexio Novo, con Vam-piradas; o centro A Gándara, con
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Monforte directo; o centro Infanta Elena, con O planeta dos sorrisos; ademais da
asociación de pais de alumnos A Lagoa do colexio Novo, con Conto e soños e o
colectivo de apoio aos discapacitados intelectuais Prodeme, con Tiíña Rufa.
Referencias varias:
- L. A. R., “El certamen de teatro dirigido a centros de enseñanza será del 27 de abril al
25 de mayo”, El Progreso, “Ribeira Sacra”, 15 febreiro 2011, p. 18.
Anúnciase a vixésima edición do certame municipal de teatro dirixido a centros de
ensinanza da cidade de Monforte. Preséntanse as bases.
- X. L. Q., “El certamen de teatro escolar finaliza con una puesta en escena del Infanta
Elena”, El Progreso, “Ribeira Sacra”, 26 maio 2011, p. 19.
Sinálase que o peche do Certame Centros de Ensino de Monforte terá lugar no salón de
actos da casa da cultura coa representación de O planeta dos sorrisos.
MOTESMO, XVª Mostra de Teatro de Ensino Secundario do Morrazo
Conta co patrocinio da Deputación de Pontevedra, dos Concellos de Marín, Bueu,
Cangas e Moaña, así como de Caixanova. Colaboran tamén a APA do Colexio de San
Narciso de Marín, Kalandraka Editora, Editorial Anaya, Edicións Xerais de Galicia e o
Centro de Recursos de Bueu. Nela participan grupos de teatro de colexios e centros de
bacharelato desta comarca e ao seu redor organízanse outro tipo de actividades como
conferencias e actuacións teatrais fóra de concurso. A edición de 2011 contou coa
participación de Teatro da Réplika, do IES de Rodeira, coa peza Nacer, nacendo,
nazismo; Faise o escuro, tamén do IES de Rodeira, con Cloacas do Paraíso;
Comediantes anónimos, do IES Johan Carballeira, con Morra o conto; o grupo de teatro
do colexio Eduardo Pondal, con A grande meiga de Foz; Teatro Trókele, do IES Illa de
Tambo, con O achado do castro; o IES As Barxas, con Así que pasen cinco anos; a
Aula de Teatro San Narciso, con Bailando co tempo e o Obradoiro María Soliño, con O
carteiro do rei.
Referencias varias:
- Cecilia Martínez, “Gran acogida para la XV Mostra de Teatro de Ensino Secundario”,
Diario de Pontevedra, “O Morrazo/Bueu/Moaña”, 29 abril 2011, p. 21.
Infórmase das pezas que se representaron neste certame: Morra o conto, polo grupo de
teatro Comediantes Anónimos do IES Johán Carballeira de Bueu; A grande meiga de
Foz, por Teatro Do, do colexio Eduardo Pondal de Cangas; O achado do castro, polo
grupo Teatro Trókele do IES Illa de Tambo e Así que pasen cinco anos, polo grupo de
teatro do IES As Barxas de Moaña.
MOTI, VIIIª Mostra de Teatro Infantil
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Organizada polo concello, o Teatro Principal e a Universidade de Vigo (campus de
Ourense), 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. Parte da recadación destínase a UNICEF. A edición de 2011
contou coa participación das compañías La Tirita de Teatro, Periferia Teatro, Marie de
Jongh, Onírica Mecánica, Pea Green Boat; ademais das galegas Trécola Teatro, con
Aniñamos na MOTI e A estraña historia dos ladróns do tempo e da nena que devolveu o
tempo aos homes; Caramuxo Teatro, con Zapatos; Panamesiana Teatro, con Oh, que
bonito é Panamá!; Aula de Teatro Universitario Infantil de Ourense, “Geppetto”, con O
manuscrito; Expresión Producións, con Uxío no país de patadecabra; Artello Teatro,
con Cinderella Mix; Títeres Trompicallo, con O día que chegou unha nube e choveu; A
nena e o grilo, con A nena e o grilo;
Referencias varias:
- C. M., “Comienza la Muestra de Teatro Infantil de Ourense”, Atlántico Diario,
“Galicia en la semana”, 24 decembro 2011, p. 24/ La Región, “Galicia en la semana”,
24 decembro 2011, p. 66.
Dáse a coñecer a comezo da sétima edición da Mostra de Teatro Infantil de Ourense
(MOTI) con representacións nos escenarios do Teatro Principal, do Auditorio Municipal
e da Sala Multiusos do Campus, levadas a cabo por compañías tanto galegas como de
fóra e de entrada gratuíta.
Nadal, Mostra de Teatro Infantil de
Mostra de teatro infantil organizada polo Centro Dramático Galego que se celebra no
Salón Teatro de Santiago de Compostela. A edición de 2011, celebrada entre os días
vinte e seis e trinta de decembro, contou coa participación das compañías Teatro do
Andamio, coa peza Area e auga; Artello Teatro, con Cinderella Mix; Teatro do
Morcego, con O gato manchado e a andoriña siñá; Fantoches Baj, con Fábula galénica
e Teatro do Noroeste, con Piratas.
Referencias varias:
- Ana Iglesias, “Teatro y magia para disfrute de los más pequeños de la casa”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 30 decembro 2011, p. 28.
Preséntase o último espectáculo da Mostra de Teatro Infantil do Centro Dramático
Galego, Piratas, de Teatro do Noroeste.
- Camilo Franco, “Fagamos caso dos cativos”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Vai por aí”, 30 decembro 2011, p. 6.
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Coméntase a actitude dos nenos cando van ao teatro, a propósito da Mostra de Teatro
Infantil que organiza o Centro Dramático Galego no Nadal.
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 30 decembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación, dentro da Mostra de Teatro
Infantil, de Piratas, de Teatro do Noroeste, no Salón Teatro de Santiago de Compostela.
Narón e Ferrol, Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil de
Organizada por primeira vez en 1998, quere achegar o teatro a miles de escolares do
Concello de Narón durante o mes de novembro, á vez que recuperar a vella mostra
infantil “Xeración Nós”, que celebraban dende 1984 os sete concellos da
Mancomunidade. Durante os anos 2001 e 2002 sumouse ao Concello de Narón o
Padroado de Cultura do Concello de Ferrol e contou coa colaboración do IGAEM
(Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais), agora sustituído pola AGADIC
(Axencia Galega das Industrias Culturais), e da Deputación da Coruña. A edición de
2011 contou co grupo foráneo Tirita de Teatro.
Palas de Rei, IVº Festival de Teatro Escolar de
Organizado polas compañías Metátese Teatro e Alentía, na edición de 2011 contou coa
participación da Aula de Teatro do C.P.I. de Vedra, coa obra Utopía 94 e a Escola
Municipal de Teatro de Palas de Rei e a Aula de Teatro do C.P.I. de Touro, con A illa
amarela. Tamén participou a Escola Municipal de Laxe.
Referencias varias:
- S. L., “Gran éxito de público en el Festival de Teatro de Palas”, El Progreso,
“Comarcas”, 3 abril 2011, p. 18.
Dáse conta da cuarta edición do Festival de Teatro Escolar de Palas de Rei e destácase o
éxito de público.
Redondela, Memorial Juanjo Amoedo, XIIº Festival Internacional de Títeres de
Organizado por primeira vez no ano 2000 polo grupo Tanxarina e o colectivo Erre que
erre, conta co patrocinio do Concello de Redondela, a Consellería de Cultura, a
Deputación Provincial e a obra social de “La Caixa”, ademais dun grupo de cen
pequenos empresarios. Dirixido por Miguel Borines co apoio dos compoñentes do
colectivo Xente Titiriteira, ten como obxectivo fundamental o achegamento dos
monicreques ao público infantil e 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. A edición de 2011 tivo lugar
dende o vinte e catro até o vinte e nove de maio e contou coa participación das
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compañías Ensamble Arsenio Martins, The Fifth Wheel, Guyi-Guyi, Titiriguiri,
Pelmánec, Arbolé Títeres, El Espejo Negro, Prakash Bhatt Company, AltregoBirloque
& La Tal, Tutatis e Iñaki Mata.
Recensións:
- Ana Rodríguez, “El Festival de Titeres recupera las funciones para escolares”, Faro de
Vigo, “Especial”, “XXV Edición de la Festa do Choco”, 6 maio 2011, p. 22.
Fala da recuperación do Festival Internacional de Títeres de Redondela e dá conta do
desenvolvemento da programación na Sala Xunqueira e tamén doutras propostas na rúa,
todas elas dedicadas á memoria do creador do certame, Juanjo Amoedo. Coméntase que
veñen grupos invitados doutras cidades españolas e sinala ademais que a oferta é
“equilibrada y variada” e que se recupera a campaña para escolares. Sinálase que se
inclúe tamén animación galega, cos grupos Os Croquetas, Orquesta Phantasma, Os
Quintelas e Charanga NBA. Apúntase que o festival inclúe a sección “Títeres por la
gorra” na que os artistas ofrecen o seu traballo como se fosen cómicos ambulantes,
pasando a gorra.
- Antonio Pinacho, “Redondela mueve los hilos”, Faro de Vigo, “Redondela”, “Área
metropolitana”, 29 maio 2011, p. 17.
Fala dos espectáculos gratuítos que tiveron lugar durante o Festival de Títeres de
Redondela, no que se deron cita decenas de compañías de profesionais galegas e do
exterior. Opínase que unha das claves do éxito é que se trata dunha “oferta cultural para
disfrutar en familia” e nomea algúns dos espectáculos de compañías de fóra de Galicia.
Sinálase que se pode disfrutar das actuacións tanto na rúa coma no Multiusos da
Xunqueira.
- Antonio Pinacho, “Los titiriteros colapsan Redondela”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 30
maio 2011, p. 17.
Apunta que centos de persoas asisten aos espectáculos no peche do Festival
Internacional de Títeres de Redondela. Comenta que se puxeron en escena obra de
monicreques de fíos, monicreques tradicionais e todo tipo de espectáculos de animación
de rúa. Nomea algúns dos “atractivos”, como foi a presenza dos cabalos da compañía
catalá Tutatis, o artista vasco Iñaki Mata ou o museo interactivo Espacio Creativo.
Ademais, indícase que o coordinador Luis Crespo se amosou “muy satisfecho del
resultado obtenido”.
Referencias varias:
- Fernando Franco, “De títeres en Redondela”, Faro de Vigo, “Vigo”, 4 maio 2011, p.
14.
Informa do inicio da XIIª edición do Festival Internacional de Títeres de Redondela.
- Soledad Antón, “Redondela se convierte en un macroescenario de titiriteros”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 29 maio 2011, p. 39.
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Di que no Festival Internacional de Títeres está organizado pola Asociación Xente
Titiriteira e que poderá elixirse entre seis actuacións diferentes e case todas gratuitas.
Riveira, XIVª Mostra de Teatro Infantil de
Mostra de teatro organizada pola Concellaría de Cultura, en colaboración coa
Asociación Cultural Alfaia, que está inscrita ao programa Maio Cultura 2009. Nela
colaboran alumnos e ANPAs de diversos colexios de Galicia, ademais do Grupo
Municipal Infantil de Teatro de Riveira. Na edición de 2011 participaron a ANPA do
CEIP de Palmeira, coa obra A outra Blancaneves; o obradoiro de teatro do CEIP O
Grupo, coa peza Corazón; o colexio Galaxia, con Unha sesión ben axitada; a ANPA do
colexio Galaxia, con O príncipe feo; o colexio Bayón, con Circo pistas Bayón; a ANPA
do CEIP de Aguiño, con Os desexos, ¡que problemas! e o grupo municipal infantil de
teatro coa obra Casting Improvisado; ademais do colexio Milagrosa de Oleiros, o CEIP
de Aguiño e a ANPA do colexio Bayón.
Recensións:
- Suso Souto e J. Trillo, “La Mostra de Teatro abre con diez obras”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 20 maio 2011, p. 42.
Informa da XIVª Mostra de Teatro Infantil de Ribeira na que se darán cita dez
representacións a cargo da ANPA do CEIP de Palmeira, coa obra A outra Blancaneves;
do obradoiro de teatro do CEIP O Grupo, coa peza Corazón; o colexio Galaxia, con
Unha sesión ben axitada; o colexio Milagrosa de Oleiros, con La crisis afecta al barrio;
a ANPA do colexio Galaxia, con O príncipe feo; o colexio Bayón, con Circo pistas
Bayón; a ANPA do CEIP de Aguiño, con Os desexos, ¡que problemas!; o CEIP de
Aguiño, con Las apariencias engañan; a ANPA do colexio Bayón, con Romeo y Julieta
e o grupo municipal infantil de teatro coa obra Casting Improvisado. Sinálase tamén os
días nos que serán postos en escena as devanditas pezas teatrais.
Referencias varias:
- Suso Souto, “Clausurada la exitosa XIV edición de la Mostra de Teatro Infantil de
Ribeira”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 31 maio 2011, p. 29.
Faise eco do peche da XIVª Mostra de Teatro Infantil coa peza Casting improvisado.
Teatro con G
Programa organizado pola Coordinadora de Equipos de Normalización Lingüística de
Ferrol, celebrado no centro cultural Torrente Ballester, no que en 2011 o alumnado de
3º ciclo de primaria do CPI de Atios representou A visita da inspectora, A tía lambida e
Un planeta por coidar; e a compañía do IES Fernando Esquío de Neda, O son das
buguinas.
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Titirideza
Festival de títeres celebrado no auditorio Municipal da capital do Deza, Lalín, que conta
ademais con unha edición específica celebrada durante os carnavais, o Titerentroido. Na
edición de 2011, celebrada entre os días vinte e cinco e vinte e oito de agosto,
participaron as compañías galegas Danthea Teatro, con Polichinela, titor de Pierrot;
Artello Teatro, con Cinderella Mix e Babaluva, con Cama e conto; ademais das
foráneas Tartana, Guiñoleros de la UAS e Cristóforo Colombo.
Referencias varias:
- C. G., “Titirideza regresa a Lalín del 25 al 28 de agosto”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 3 xullo 2011, p. 32.
Infórmase da novena edición do Festival Galego da Marioneta-Titirideza que se celebra
en Lalín. Indícase que o encontro contra coa participación de compañías galegas,
españolas e portuguesas.
- Blanca Paz, “El Titirideza máis internacional llevará a Lalín a los mexicanos
Guiñoleros UAS”, Diario de Pontevedra, “Deza. Tabeirós”, 10 agosto 2011, p. 21.
Coméntase a participación da compañía mexicana Guiñoleros UAS na décima edición
de Titirideza.
- M. S., “La compañía mexicana Guiñoleros UAS se estrena en el Titirideza”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 26 agosto 2011, p. 33.
Infórmase das compañías que participarán no Titirideza, tal é o caso de Los Guiñoleros
UAS de México, Danthea Teatro e Artello.
Ti-ti-Ritando de Emoción, IVª Mostra Teatral
Mostra teatral organizada pola Concellería de Cultura de Riveira, en colaboración co
departamento municipal de Educación, dedicada ás marionetas con motivo do seu
protagonismo na programación do Abril Literario neste concello. Esta mostra consta de
catro funcións representadas ao longo das fins de semana do mes de abril. As compañías
participantes foron Títeres Tres Globos coa peza Día do Libro Infantile Xuvenil; Títeres
Falcatrúa con O espíritu do bosque; Danthea Teatro con As aventuras de Polichinela e a
galiña negra; e Títeres Seisdedos con Varietés.
Todo Público, Ciclo
Ciclo de teatro organizado polo colectivo ‘Todo Público’ no que se representan unha
serie de obras coa finalidade de achegar as artes escénicas aos máis pequenos. Cada
edición deste ciclo dá comezo a finais de ano para extenderse até ben entrado o ano
seguinte, co qua a edición de 2010 comezou o trece de novembro e continuou até o sete
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de maio de 2011. Ao longo do ano 2011 contouse coas representacións de Rosalía, a
pulga que escribía por Galitoon Producións.
Touro, IIª Festa do Teatro de
Xornada teatral organizada pola AMPA do C. P. I. Fontes Díaz, o C. P. I. De Vedra e as
escolas de teatro de Laxe e de Palas de Rei. Nesta edición a Aula de Teatro do CPI
Fonte Díaz de Touro, a escola Municipal de Teatro de Palas de Rei, a Aula de Teatro do
CPI de Vedra e a Escola Municipal de Teatro de Laxe representaron a obra A illa
amarela.
Referencias varias:
- C. G., “Magia para los más pequeños en la Festa do Teatro”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 8 maio 2011, p. 38.
Informa do comezo da IIª Festa do Teatro no concello de Touro coa actuación do mago
Chystyan Magic e o seu espectáculo Atrapado na torre.
- C. G., “Concluye con éxito la II Festa do Teatro en Dona Dona”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 9 maio 2011, p. 22.
Sinálase que na sesión final se deron cita a Aula de Teatro do CPI Fonte Díaz de Castro,
a Escola Municipal de Teatro de Palas de Rei, a Aula de Teatro do CPI de Vedra e a
Escola Municipal de Teatro de Laxe.
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VII.3.3.2. ESTREAS
VII.3.3.2.1. GRUPOS ESTÁBEIS E PROFESIONAIS
Achádego Teatro: O tren dos tres merliños
Referencias varias:
- Paula Vilariño, “Las mejores galas de la tradición”, El Progreso, “Lugo”, “San Froilán
2011”, 10 outubro 2011, p. 4.
Anúnciase a representación no edificio administrativo do concello da obra O tren dos
merliños, a cargo de Achádego teatro. Tamén se comenta a posta en escena da peza Pin
Pan, de Pés Ceibes, nos xardíns da Deputación Provincial.
Teatro do Andamio (2): Batería de contos
Teatro do Andamio (3): O fillo do panadeiro

Teatro do Andamio (4): O bufón do reino
A nena e o grilo: A nena e o grilo
Ver MOTI, VIIIª Mostra de Teatro Infantil
Artello Teatro Alla Scala 1:5: Cinderella Mix, dirección Manuel Pombal e Santiago
Montenegro
Ver María José Jove, VIIº Festival de Títeres
Ver MOTI, VIIIª Mostra de Teatro Infantil
Ver Nadal, Mostra de Teatro Infantil de
Ver Titirideza
Referencias varias:
- Ana Baena, “Artello apuesta por el teatro infantil para todas las edades”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 15 outubro 2011, p. 15.
Infórmase da presentación da obra Cinderella Mix, da compañía Artello, no Centro
Cívico de Teis e no centro de Becerreira en Cabral.
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- Ana Iglesias, “Vacaciones navideñas con teatro, títeres y baile”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 27 decembro 2011, p. 23.
Coméntase o programa infantil de actividades culturais e de ocio do Concello de
Santiago para as vacacións de Nadal, entre as que se inclúen as representacións de
Cinderella Mix, de Artello; Alicia no país das marabillas, de Títeres Cachirulo e
Merenda de libros, de Teatro En Punto.
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 27 decembro 2011, p. 54.
Entre outras actividades, anúnciase a representación No Salón Teatro de Santiago de
Compostela da obra Cinderella Mix, por Artello Teatro.
Artestudio: Valados, dirección Xurxo Cortázar, texto Agustín Fernández Paz.
Referencias varias:
- H. P., “Artestudio leva ás táboas ‘Valados’, un texto de Agustín Fernández Paz”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 9 abril 2011, p. 38.
Infórmase da posta en escena de Valados no auditorio de Oleiros, adaptación que “foi
cousa de Rubén Ruibal” e que está dirixida por Xurxo Cortázar.
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 173, “Teatro”, setembro 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a representación no Auditorio de Ourense da obra Valados.
- Manuel Gallego, “Teatro en familia no Auditorio Municipal”, La Región, “Xornal
Escolar”, n.º 354, “Axenda”, 13 outubro 2011, p. 2.
Infórmase da representación de Valados, da compañía Artestudio, no Auditorio
Municipal de Ourense.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 16 outubro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Municipal de Ourense
da obra Valados, de Artestudio.
Atrezzo Teatro: Soños de igualdade
Referencias varias:
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 29 outubro 2011, p. 86.
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Entre outras actividades, anúnciase a representación no Centro de Convivencia de
Fingoi (Lugo) da obra Soños de igualdade, de Atrezzo Teatro.
Babaluva Teatro: Cama e conto
Ver Titirideza
Referencias varias:
- T. M., “Teatro Babaluva presenta hoy en dos funciones la obra ‘Cama e conto’ en la
Casa de Cultura”, Diario de Arousa, “O Barbanza”, “Boiro”, 21 outubro 2011, p. 26.
Anúnciase a representación de Cama e conto, da compañía Babaluva Teatro na Casa de
Cultura Ramón Martínez López de Boiro.
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 175, “Miscelánea”, novembro 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a representación da obra Cama e conto, de Babaluva no Teatro Principal de
Ourense.
Baobab Teatro (1): Contos para un caldiño, texto Andrea Bayer, dirección Óscar
Ferreira e Andrea Bayer
Referencias varias:
- C. G., “Concluye hoy el plan Camiños de Cultura en Touro”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 28 setembro 2011, p. 30.
Fálase da conclusión do programa “Camiños de cultura 2011” do Concello de Touro
coa representación de Marie e as estrelas, a cargo da compañía Títeres Buratini.
Apúntase que a sesión tamén contará con Contos para un caldiño, de Baobab Teatro.
- C. G., “Un centenar de pequeños disfrutaron de una tarde de teatro”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 29 setembro 2011, p. 38.
Infórmase das sesións de teatro que se levaron a cabo na Biblioteca Xosé Neira Vilas de
Touro a cargo da compañía Títeres Buratini, que representou Marie e as estrelas; e
Baobab Teatro, coa peza Contos para un caldiño.
Baobab Teatro (2): Fíos
Ver María José Jove, VIIº Festival de Títeres
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Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 22 maio 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Municipal de Ourense
da obra Fíos, de Baobab Teatro.
Barafunda Animación: Maxia branca
Referencias varias:
- Belén López, “Festas da Peregrina, dígame?”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 11
agosto 2011, p. 51.
Infórmase da programación das Festas da Peregrina 2011 na que se inclúen espectáculos
de teatro como As aventuras de Lila e Lolo, de Barafunda; O Galo Quirico, de Viravolta
Títeres e Maxia Branca, de Barafunda Animación.
- Iria Valcarce, “Tamén é festa para os máis pequenos”, Diario de Pontevedra, “Festas
da Peregrina”, 13 agosto 2011, p. 10.
Fálase da programación das Festas da Peregrina de Pontevedra e infórmase das funcións
teatrais, entre as que se atopa O galo Quirico, a cargo de Viravolta Títeres, e Maxia
branca, da compañía Barafunda Animación.
Títeres Buratini: Marie e as estrelas
Referencias varias:
- C. G., “Concluye hoy el plan Camiños de Cultura en Touro”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 28 setembro 2011, p. 30.
Fálase da conclusión do programa “Camiños de cultura 2011” do Concello de Touro
coa representación de Marie e as estrelas, a cargo da compañía Títeres Buratini.
Apúntase que a sesión tamén contará con “Contos para un caldiño” de Baobab.
- C. G., “Un centenar de pequeños disfrutaron de una tarde de teatro”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 29 setembro 2011, p. 38.
Infórmase das sesións de teatro que se levaron a cabo na Biblioteca Xosé Neira Vilas de
Touro a cargo da compañía Títeres Buratini, que representou Marie e as estrelas; e
Baobab Teatro, coa peza Contos para un caldiño.
Títeres Cachirulo: Alicia no País das Marabillas
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Referencias varias:
- Camilo Franco, “Esa nena que viaxou máis alá das axencias”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Santiago”, “Vai por aí na fin de semana”, 28 xaneiro 2011, p. 9.
Indica a posta en escena na sala Arteria Noroeste da adaptación da peza Alicia no país
das marabillas, a cargo de Títeres Cachirulo.
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 20 novembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, infórmase da posta en escena no Auditorio Municipal de
Ourense da obra Alicia no País das Marabillas, a cargo da compañía Títeres Cachirulo.
- Ana Iglesias, “Vacaciones navideñas con teatro, títeres y baile”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 27 decembro 2011, p. 23.
Coméntase o programa infantil de actividades culturais e de ocio do Concello de
Santiago para as vacacións de Nadal, entre as que se inclúen as representacións de
Alicia no país das marabillas, de Títeres Cachirulo; Cinderella Mix, de Artello e
Merenda de libros, de Teatro En Punto.
Teatro de Cadaquén: Jas
Títeres Cascanueces: As aventuras de Tolín, o fillo do panadeiro
Ver Escena en familia
Clan de Bichos: 2015 Tempo Vital
Danthea Teatro (1): As aventuras de Polichinela e a galiña negra
Ver Ti-ti-Ritando de Emoción, IVª Mostra Teatral
Danthea Teatro (2): Polichinela, titor de Pierrot
Ver Titirideza
Referencias varias:
- Ana Iglesias, “Cineuropa y la cultura checa protagonizan la agenda cultural”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 3 novembro 2011, p. 27.
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Indica as estreas das pezas Polichinela, titor de Pierrot e Piratas, das compañías
Danthea Teatro e Teatro do Noroeste, respectivamente, en Arteria Noroeste.
Diáfora Teatro: O facedor de soños
Referencias varias:
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 26 decembro 2011, p. 54.
Entre outras actividades, anúnciase a representación da obra O facedor de soños, de
Diáfora Teatro, na Sala Santart de Santiago de Compostela.
Duendesico Animación (1): Castañas e legañas
Referencias varias:
- J. M. Ramos, “Duendesico recala con sus títeres en la villa del Cristo”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 17 agosto 2011, p. 31.
Anúnciase a representación do espectáculo de monicreques Castañas e legañas, da
compañía Duendesico. Explícase que a actividade enmárcase no programa lúdico de
verán da concellería de Cultura de Fisterra.
Duendesico Animación (2): Quen quere ser o super paiaso
Referencias varias:
- H. V., “Títeres, danza e música enchen o mes en Melide”, El Correo Gallego,
“Especial fiestas”, 13 agosto 2011, p. 39.
Infórmase da programación do Verán Cultural de Melide conformado pola
representación de Tomasa que che pasa e Quen quere ser o super paiaso, da compañía
Duendesico; O Parrulo Feo, de Tres Globos e A guerra das Galicsias, de Títeres
Cachirulo.
Duendesico Animación (3): Tomasa, que che pasa?
Referencias varias:
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- Manuel Gil, “Los monicreques inician el programa festivo de Ribeira”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 4 agosto 2011, p. 30.
Infórmase das actividades que integran o programa festivo de Ribeira entre as que se
atopa a actuación da compañía de marionetas Duendesico.
- H. V., “Títeres, danza e música enchen o mes en Melide”, El Correo Gallego,
“Especial fiestas”, 13 agosto 2011, p. 39.
Infórmase da programación do Verán Cultural de Melide conformado pola
representación de Tomasa que che pasa e Quen quere ser o super paiaso, da compañía
Duendesico; O Parrulo Feo, de Tres Globos e A guerra das Galicsias, de Títeres
Cachirulo.
Expresión Producións: Uxío no país de patadecabra, dirección Marina López e
Manuel Solla
Ver MOTI, VIIIª Mostra de Teatro Infantil
Referencias varias:
- J. J. Cid, “Itineranta’, en Pontevedra”, Altántico Diario, “Verano”, 9 agosto 2011, p.
18/ La Región, “Verano”, “Vamos a la playa”, 9 agosto 2011, p. 20.
Infórmase da representación en Bueu do espectáculo Uxío no país de Patadecabra, de
Expresión Produccións.
- Adrián Amoedo, “Inaugurada la exposición de pintura de la VII Semana Cultural de
Samieira”, Diario de Pontevedra, “Poio”, “Comarca”, 1 outubro 2011, p. 14.
Fálase da VII Semana Cultura de Samieira na que se integra o espectáculo Uxío no país
de pata de cabra, de Expresión Producións, na Casa do Pobo da localidade.
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 175, “Teatro”, novembro 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a representación da obra Uxío no país de Patadecabra no Teatro Principal de
Ourense.
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 29 decembro 2011, p. 62.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Principal de Ourense da
obra Uxío no país de patadecabra, por Expresión Producións.
Fantoches Baj (1): Contos do demo
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Fantoches Baj (2): Fábula galénica
Ver Nadal, Mostra de Teatro Infantil de
Referencias varias:
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 29 decembro 2011, p. 62.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Salón Teatro de Santiago de
Compostela da obra Fábula galénica, a cargo da compañía Fantoches Baj.
Galitoon (1): Limpo, moi limpo!
Referencias varias:
Galitoon (2): Un, dous, tres...!
Galitoon (3): Voando con Bato, o dragón!
Ghazafelhos, Teatro dos (1): O país dos mandóns, texto Paloma Rodríguez e Cristina
Justo
Referencias varias:
- Víctor Castro, “Sada: la magia y teatro protagonizan el mes de abril”, El Ideal
Gallego, “Área Metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 20 marzo 2011, p. 20.
Infórmase da posta en escena en Sada d’O país dos mandóns, da compañía Teatro dos
Ghazafellos.
Ghazafelhos, Teatro dos (2): Nana para un soldado
Referencias varias:
- M. J. Rico, “Ghazafelhos estrea unha obra familiar ambientada nunha fronte de
batalla”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 30 setembro 2011, p. 14.
Recolle a estrea da peza Nana para un soldado, da compañía Ghazafelhos, no Auditorio
ferrolán de Narón.
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ANPA do colexio Insua Bermúdez de Vilalba: Historias do parque, dirección Estrella
Naseiro
Referencias varias:
- M. R., “El acto de entrega de premios del certamen Benxamín Paz tendrá teatro”, El
Progreso, “A Chaira”, 27 maio 2011, p. 17.
Indícase que no acto de entrega dos galardóns do décimo quinto Certame Literario e de
Debuxo Benxamín Paz, o grupo de teatro infantil da Anpa do colexio Insua Bermúdez
de Vilalba representará a obra Historias do parque.
Katarsis: Grande, máis grande
A Loca Motora: Carlota e Marieta van en avioneta
Referencias varias:
- Luís P. Ferreiro, “A cultura galega vístese de festa”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad
y Cultura”, 1 abril 2011, p. 12.
Informa da nova edición da feira cultural Achegarte, sinalando que está “especialmente
adicada aos máis pequenos”, con motivo da súa coincidencia co Día Internacional do
Libro Infantil. Indica ademais que haberá máis de cento vinte propostas culturais, como
concertos, exposicións e proxeccións audiovisuais. Destaca que a primeira actuación da
feira correrá a cargo da compañía Loca Motora e a súa peza Carlota e Marieta van en
avioneta. Sinala que tamén achegarán as súas propostas Elefante Elegante, Teatro do
Morcego, Manicómicos e Caramuxo Teatro.
- C. G., “La Feira do Libro incluye hoy un cuentacuentos”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 18 maio 2011, p. 34.
Infórmase que a Feira do Libro de Brión contará coa representación para alumnos de
primeiro ciclo de Primaria da peza teatral Carlota e Marieta van en avioneta, de LocaMotora.
Cía. Malabaranda: Residuo
Referencias varias:
- A. C., “Las fiestas, a los ojos de un niño e Magoi”, El Progreso, “Lugo”, “San Froilán
2011”, 5 outubro 2011, p. 6.

1205

Infórmase da programación do San Froilán para os nenos, entre as que se atopa a
representación de Residuo, da Cía. Malabaranda.
Teatro do Mar (1): Unha axencia de viaxes un tanto espacial
Referencias varias:
- Javier Casal, “Arte contra los malos tratos”, Diario de Pontevedra, “Sanxenxo”, “O
Salnés”, 24 novembro 2011, p. 20.
Infórmase de que Teatro do Mar representará a obra Unha axencia de viaxes un tanto
espacial no auditorio do Pazo Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo con motivo de Día
contra a Violencia de Xénero.
Teatro do Mar (2): Xoana sen medo
Referencias varias:
- Javier Casal, “Arte contra los malos tratos”, Diario de Pontevedra, “Sanxenxo”, “O
Salnés”, 24 novembro 2011, p. 20.
Infórmase de que Teatro do Mar representará a obra Xoana sen medo no auditorio do
Pazo Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo con motivo de Día contra a Violencia de
Xénero.
MatresKa Teatro: O guiso
Referencias varias:
- Neli Pillado, “Matreska Teatro nace en Baiona”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 12
novembro 2011, p. 44.
Infórmase da constitución da compañía MatresKa Teatro e indícase que as primeiras
representacións están dirixidas ao público infantil. Coméntase a estrea da peza O guiso,
unha montaxe de teatro do absurdo, adaptación dunha obra de Raymond Cousse.
Teatro do Miolo: Animaliños
Teatro do Morcego: O gato manchado e a andoriña siña, dirección José Luís Prieto
Ver Nadal, Mostra de Teatro Infantil de
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Referencias varias:
- M. J. R., “Teatro do Morcego estreará o domingo unha obra infantil no Auditorio de
Narón”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 4 novembro 2011, p. 17.
Anúnciase a estrea da obra O gato manchado e a andoriña siña, da compañía Teatro do
Morcego, no Auditorio de Narón.
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 28 decembro 2011, p. 54.
Entre outras actividades, infórmase da representación da obra O gato manchado e a
andoriña siña, por Teatro do Morcego, no Salón Teatro de Santiago de Compostela.
Teatro do Noroeste: Piratas, texto e dirección Eduardo Alonso
Ver Nadal, Mostra de Teatro Infantil de
Referencias varias:
- N. V., “Luma Gómez: ‘Piratas é un intento de facer teatro familiar de calidade”,
Diario de Ferrol, “Ferrol”, 14 outubro 2011, p. 16.
Entrevístase a Luma Gómez, subdirectora da obra Piratas, que Teatro do Noroeste
estrea no Centro Torrente Ballester de Ferrol.
- Olalla Sánchez, “Abordaje de piratas en Vigo”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Ocio
infantil”, 28 outubro 2011, p. 13.
Dáse conta da posta en escena da obra Piratas, de Teatro do Noroeste, no Auditorio
Concello de Vigo.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 30 outubro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio municipal de Vigo da
obra Piratas, de Teatro do Noroeste.
- Ana Iglesias, “Cineuropa y la cultura checa protagonizan la agenda cultural”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 3 novembro 2011, p. 27.
Indica as estreas das pezas Piratas e Polichinela titor de Pierrot, das compañías Teatro
do Noroeste e Danthea Teatro, respectivamente, en Arteria Noroeste.
- Olalla Sánchez, “Los ‘Piratas’ asaltan más teatros”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Para
toda la familia”, 4 novembro 2011, p. 7.
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Anúnciase a representación da peza Piratas, da compañía Teatro do Noroeste, en
Arteria Noroeste de Santiago de Compostela.
- ECG, “Los ‘Piratas’ más divertidos en la ARTeria Noroeste”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 6 novembro 2011, p. 31.
Infórmase da representación da montaxe Piratas, da compañía Teatro do Noroeste, en
Arteria Noroeste de Santiago de Compostelas. Explícase que se trata dunha comedia de
aventuras escrita por Eduardo Alonso.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 13 novembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio municipal de Ourense
da obra Piratas, de Teatro do Noroeste.
Pablísimo: Contos con ovos
Palimoco Teatro (1): Construcións Clementina
Ver Domingos do Principal, Ciclo de Teatro Infantil de Pontevedra
Palimoco Teatro (2): Queres que cho conte?
Referencias varias:
- C. P. R., “Palimoco Teatro actuará el martes en Muimenta y Baamonde”, El Progreso,
“A Chaira”, 15 xullo 2011, p 13.
Infórmase de que o grupo Palimoco Teatro representará en diversas prazas dos
concellos de Cospeito e Begonte a obra Queres que cho conte?.
- Jamila González e Lara Lozano, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”,
El Progreso, “Vivir”, “Ocio”, 5 agosto 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Parque de Meira da obra Queres
que cho conte?, de Palimoco Teatro.
- K. A., “Os contos gústanlles tamén moito aos maiores”, El Progreso, “Lugo”, 19
agosto 2011, p. 8.
Entrevístase a Paloma Lugilde, directora de Palimoco Teatro, co gallo da representación
de Queres que cho conte? no Museo Provincial de Lugo.
- Lara Lozano, “Palimoco para os lugueses!!!”, El Progreso, “Verano”, “Era unha vez”,
20 agosto 2011, p. 30.
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Infórmase da representación da peza Queres que cho conte?, da compañía Palimoco, no
Museo Provincial de Lugo.
- Paula Francos Anllo, “El Concello de Castroverde programa teatro y talleres para
niños y mayores”, El Progreso, “Comarcas”, 7 setembro 2011, p. 23.
Anúnciase a posta en escena de Queres que cho conte?, de Palimoco Teatro na Praza do
Concello de Castroverde.
- Marta Becerra, “Las patronales ‘miúdas’ se despiden”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 13 outubro 2011, p. 10.
Infórmase do programa de actos das festas de San Froilán entre as que se atopa a
representación de Queres que cho conte?, da compañía Palimoco Teatro.
Os Palimoquiños: Os miserables
Referencias varias:
- María L. Viñas, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 22 outubro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Círculo das Artes de Lugo da
obra Os miserables, d’Os Palimoquiños.
Pés Ceibes: Pin Pan
Referencias varias:
- A. Ferreira, “Aplázase ao domingo a Feira do Libro da Guarda”, Atlántico Diario,
“Área Metropolitana/ Baixo Miño”, 29 maio 2011, p. 23.
Infórmase das actividades que terán lugar co gallo da Feira do Libro da Guarda, entre as
que se inclúe a representación do espectáculo de monicreques Pin Pan.
- Paula Vilariño, “Las mejores galas de la tradición”, El Progreso, “Lugo”, “San Froilán
2011”, 10 outubro 2011, p. 4.
Anúnciase a posta en escena da peza Pin Pan, de Pés Ceibes, nos xardíns da Deputación
Provincial. Tamén se comenta a representación no edificio administrativo do concello
da obra O tren dos merliños, a cargo de Achádego teatro.
The Pinga Teatro: Contos que van e veñen
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Os Quinquilláns (1): Merlín, texto Lucho Penabade, dirección Tero Rodríguez e Lucho
Penabade
Referencias varias:
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 27 novembro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, infórmase da posta en escena no Auditorio Hernán Naval de
Ribadeo da obra Merlín, a cargo d’Os Quinquilláns.
- M. G., “Os Quinquilláns ponen en escena la obra ‘Merlín”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 27 decembro 2011, p. 31.
Dáse conta da representación da obra Merlín, da compañía Os Quinquilláns, no centro
cultural de Muros.
Os Quinquilláns (2): No fondo do mar
Referencias varias:
- R. L., “Atocha se convierte en el epicentro de la fiesta para los niños de Monte Alto”,
El Ideal Gallego, “A Coruña”, 25 agosto 2011, p. 15.
Infórmase das distintas actividades que integran o programa da festividade de María
Pita entre as que se atopa a representación da peza teatral No fondo do mar, a cargo da
compañía Os Quinquilláns.
Redrum Teatro: Moito conto, dirección Álex Sampayo e texto Álex Sampayo,
Guillermo Carbajo e Tamara Canosa.
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 15 maio 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Salón Teatro de Santiago de
Compostela da obra Moito conto, de Redrum Teatro.
Os Sete Magníficos + 1: Mañá será outro día
Ver Festiclown, XIIº Festival Internacional de Clown de Galicia

1210

Tanxarina Títeres: Timoteo
Títeres Tarabelos (1): O traxe novo do rei
Referencias varias:
- F. Frieiro, “Monicreques, música e moita literatura centran a programación do
‘Lectoriño 2011”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 31 marzo 2011, p. 8.
Dá conta das actividades que terá lugar no auditorio de Vilagarcía dentro da 14º edición
do “Lectoriño 2011”, como é o caso da posta en escena de O traxe novo do rei, do
grupo Tarabelos, da que se sinala que non deixará indiferente a ninguén.
- L. R., “La Casa dos Fraga está en plena ebullición, con el ‘Mes das Bibliotecas”,
Diario de Arousa, “Cambados”, 11 outubro 2011, p. 11.
Fálase da celebración en Cambados do “Mes das bibliotecas” e infórmase do programa
de actividades, dentro do cal se inclúe a representación da peza O traxe novo do rei,
unha montaxe de monicreques da compañía Tarabelos.
Títeres Tarabelos (2): Canción de Nadal, texto Charles Dickens
Títeres Tarabelos (3): O primeiro día do Nadal, texto Charles Dickens
Teatro Crea: O Principiño
Referencias varias:
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 20 novembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, infórmase da posta en escena no Teatro Hernán Naval de
Ribadeo da obra O Principiño, a cargo da compañía Teatro Crea.
Teatro en Punto: Merenda de libros
Referencias varias:
- Ana Iglesias, “Vacaciones navideñas con teatro, títeres y baile”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 27 decembro 2011, p. 23.

1211

Coméntase o programa infantil de actividades culturais e de ocio do Concello de
Santiago para as vacacións de Nadal, entre as que se inclúen as representacións de
Merenda de libros, de Teatro En Punto; Alicia no país das marabillas, de Títeres
Cachirulo e Cinderella Mix, de Artello.
- M. B., “Os nenos gustan deste concepto alimenticio da lectura”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 29 decembro 2011, contracuberta.
Infórmase de que a Fundación Granell acollerá a posta en escena da obra Merenda de
libros, da compañía Teatro en Punto.
Teatrovador: A lenda do flautista máxico
Referencias varias:
- Jesús Trillo, “Teatro y obradoiros, platos fuertes de los actos de la comarca”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Navidad en el ‘fin del mundo”, 22 decembro
2011, p. 40.
Dáse conta da representación en Cee da obra A lenda do flautista máxico, de
Teatrovador.
Títeres en Acción: O castelo de Lady Minimal
Referencias varias:
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 13 novembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio municipal de Vigo da
obra O castelo de Lady Minimal, de Títeres en Acción.
Titiritempo Títeres: A illa do tesouro
Referencias varias:
- Andrés H.Cachalvite, “Teatro y magia para niños”, La Región, “Extra Navidad”,
“Navidad en Barbadás”, “Programa”, 22 decembro 2011, p. 5.
Infórmase de que Titiritempo Títeres representará a obra A illa do tesouro na Casa da
Cultura de Barbadás.
Trécola Teatro (1): Aniñamos na MOTI, dirección Ledicia Álvarez, “Lele”
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Ver MOTI, VIIIª Mostra de Teatro Infantil
Trécola Teatro (2): A estraña historia dos ladróns do tempo e da nena que devolveu o
tempo aos homes, dirección Tegra
Ver MOTI, VIIIª Mostra de Teatro Infantil
Trinke Trinke: O circo chega á biblioteca
Referencias varias:
- C. G., “Os títeres para nenos e maiores protagonizan o mes de abril de Cuntis”, Diario
de Pontevedra, “Diario de Caldas”, n.º 257, “Vivir en Caldas”, 6 abril 2011, p. 6.
Infórmase da representación d’O circo chega á biblioteca, da compañía do Trinke
Trinke na Biblioteca Municipal Roberto Blanco Torres de Cuntis.
A Tropa de Trapo: A viaxe das palabras
Vagalume, Grupo Infantil: O afundimento do Titanic
Ver Calvo Sotelo, XIVº Festival de Teatro Escolar e Afeccionado
Vagalume, Grupo Cadete: A perla rosa
Ver Calvo Sotelo, XIVº Festival de Teatro Escolar e Afeccionado
A Xanela do Maxín: A Caixa de Nuk
Referencias varias:
- Marta Lorenzo, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 9 setembro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Casa da Cultura de Outeiro de
Rei da obra A Caixa de Nuk, da Xanela do Maxín.
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VII.3.3.2.2. GRUPOS ESCOLARES, DE ASOCIACIÓNS E
AGRUPACIÓNS VARIAS
Colexio A Gándara: Monforte directo
Ver Monforte, XXº Certame Centros de Ensino de
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 20 maio 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Casa da Cultura de Monforte da
obra Monforte directo, do Colexio A Gándara.
ANPA do CEIP de Aguiño: Os desexos, ¡que problemas!
Ver Riveira, XIVª Mostra de Teatro Infantil
Ailareria, do profesorado do IES A Xunqueira I: A familia sempre unida
Ver Ben veñas Maio 2011
Asociación de pais de alumnos A Lagoa do colexio Novo: Conto e soños
Ver Monforte, XXº Certame Centro de Ensino de
Alumnos de infantil do colexio Andaina (1): Completo
Ver Candilejas Don Bosco, Certame de Teatro Escolar e Afeccionado
Alumnos de infantil do colexio Andaina (2): Os vellos non deben namorarse
Ver Candilejas Don Bosco, Certame de Teatro Escolar e Afeccionado
Alumnos do CEIP Antonio Magariños: O pior enemigo, texto de Jorge Bucay.
Ver Cambados, IIIª Mostra de Teatro Escolar de
CEIP Aquilino Iglesia Alvariño de Abadín: A escola da vida
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Referencias varias:
- Ángeles F. Maira, “Lección de vida en dúas voces”, El Progreso, “Pícaros”, “Lecer”,
28 maio 2011, pp. 1-2.
Faise eco da celebración das Letras Galegas que tivo lugar no centro de día de Abadín.
Infórmase que alí se deron cita tamén o alumnado do CEIP Aquilino Iglesia Alvariño,
que obsequiaron aos maiores coa representación da peciña teatral A escola da vida,
creada polos nenos e nenas de quinto e sexto de primaria.
Argallada, do profesorado do IES Valle Inclán: Os pintores non teñen lembranzas
Ver Ben veñas Maio 2011
IES As Barxas: Así que pasen cinco anos, texto Federico García Lorca, dirección
Vanesa Sotelo
Ver MOTESMO, XVª Mostra de Teatro de Ensino Secundario do Morrazo
Alumnos do CPI de Atios (1): A visita da inspectora, A tía lambida e Un planeta por
coidar
Ver Teatro con G
Alumnos do CPI de Atios (2): A tía lambida
Ver Teatro con G
Alumnos do CPI de Atios (3): Un planeta por coidar
Ver Teatro con G
Grupo de teatro do colexio Bayón: Circo pistas Bayón
Ver Riveira, XIVª Mostra de Teatro Infantil
Escola Municipal de Teatro de Cabana de Bergantiños: O país dos mandóns
Referencias varias:
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- J. M. R., “Jornada en pro de la tolerancia en la biblioteca local”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Ponteceso”, 15 novembro 2011, p. 34.
Infórmase que, con motivo do Día Internacional da Tolerancia, ademais dunha lectura
teatralizada de contos, se representará O país dos mandóns, a cargo da Escola Municipal
de Teatro de Cabana de Bergantiños
Taller de teatro do IES Celso Emilio Ferreiro: O enfermo imaxinario, texto de JeanBaptiste Poquelin Moliére
Comediantes anónimos, do IES Johan Carballeira: Morra o conto, texto Heidi KühnBode, dirección Fran Paredes
Ver MOTESMO, XVª Mostra de Teatro de Ensino Secundario do Morrazo
Alumnos do CEIP O Corvillón: O rockeiro de Hamelin.
Ver Cambados, IIIª Mostra de Teatro Escolar de
Aula Infantil de Teatro de Combarro: O Principiño
Grupo de teatro do colexio Eduardo Pondal: A grande meiga de Foz, adaptación do
texto orixinal de Lyman Frank Baum, dirección Guiomar López e Ángel Currás
Ver MOTESMO, XVª Mostra de Teatro de Ensino Secundario do Morrazo
Municipal de Teatro A Estrada: A verdadeira historia da princesa Branca Neves
ES3HA2: O misterio das ganas de durmir
Ver Candilejas Don Bosco, Certame de Teatro Escolar e Afeccionado
Faise o escuro, do IES de Rodeira: Cloacas do Paraíso, texto Jorge Díaz, dirección
Xoán Carlos Riobó
Ver MOTESMO, XVª Mostra de Teatro de Ensino Secundario do Morrazo
Compañía do IES Fernando Esquío: O son das buguinas, dirección Carmela Loureiro
e texto Carlos Labraña
Ver Teatro con G
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Fontevella, Grupo de Teatro: Os vellos non deben namorarse
ANPA do colexio Galaxia: O príncipe feo
Ver Riveira, XIVª Mostra de Teatro Infantil
Grupo do colexio Galaxia: Unha sesión ben axitada
Ver Riveira, XIVª Mostra de Teatro Infantil
Gepetto, Aula Universitaria de Ourense: O manuscrito, texto e dirección Elena Seijo
Ver MOTI; VIIIª Mostra de Teatro Infantil
Escola de Teatro de A Guarda-Infantil: Os catro mozos, texto Gianni Rodari
Recensións:
- Antón Ferreira, “La Escuela de Teatro de A Guarda tiene futuro”, Atlántico Diario,
“Área Metropolitana”, “Baixo Miño”, 8 xuño 2011, p. 18.
Faise eco da representación d’Os catros mozos, programada pola Escola Municipal de
Teatro e Xerpo Cultural e que tivo lugar no Centro Cultural da Guarda. Di que debido
ao éxito tras o estreno volverase a presentar novamente. Ademais comenta o argumento
desta adaptación dun conto fantástico de Gianni Rodari, da que se sinala que fala da
mentira e da intelixencia dun xeito divertido e entretido.
Hipócrita Teatro: Unha historia con pau, dirección Carlos Rebolo
Centro Infanta Elena: O planeta dos sorrisos
Ver Monforte, XXº Certame Centros de Ensino de
Grupo infantil do colexio Labarta Pose de Baio: Restaurante Farruco
Ver Candilejas Don Bosco, Certame de Teatro Escolar e Afeccionado
Obradoiro María Soliño: O carteiro do rei
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Ver MOTESMO, XVª Mostra de Teatro de Ensino Secundario do Morrazo
Matapiollos: A rebelión dos monicreques
Referencias varias:
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 28 decembro 2011, p. 54.
Entre outras actividades, anúnciase a representación da obra A rebelión dos
monicreques por Matapiollos no Auditorio Gustavo Freire de Lugo.
- Marta Becerra, “Arte en todas sus vertientes”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”,
29 decembro 2011, p. 4.
Entre outras actividades, infórmase desta representación teatral na que se misturan
títeres con actores no Auditorio Gustavo Freire.
Metátese Teatro: Utopía 94
Navia Teatro Escola de Vigo: Pedro O Chosco
Referencias varias:
- S. E., “Navia abre el otoño cultural de Brión con la obra ‘Pedro O Chosco”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 15 outubro 2011, p. 35.
Infórmase da programación do Outono Cultural de Brión que inaugura o grupo Navia
Teatro-Escola coa peza Pedro O Chosco.
Alumnos do Colexio Novo: Vam-piradas
Ver Monforte, XXº Certame Centros de Ensino de
Obradoiro de teatro do CEIP O Grupo: Corazón
Ver Riveira, XIVª Mostra de Teatro Infantil
ANPA do CEIP de Palmeira: A outra Blancaneves
Ver Riveira, XIVª Mostra de Teatro Infantil
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Alumnos da Escola Infantil A Pastora: A ratiña presumida
Ver Cambados, IIIª Mostra de Teatro Escolar de
A Pinguela: Amor, amor... Os Pinguelianos
Ver Monforte, XXº Certame Centro de Ensino de
Grupo de Teatro Portasabertas: Ensaio de liberdade
Ver Candilejas Don Bosco, Certame de Teatro Escolar e Afeccionado
Colectivo de apoio aos discapacitados intelectuais Prodeme: Tiíña Rufa
Ver Monforte, XXº Certame Centros de Ensino de
Alumnos do colexio Raquel Camacho: Clon
Ver Candilejas Don Bosco, Certame de Teatro Escolar e Afeccionado
Teatro da Réplika, do IES de Rodeira: Nacer, nacendo, nazismo, texto Juan Molina
Fernández, dirección Xoán Carlos Riobó
Ver MOTESMO, XVª Mostra de Teatro de Ensino Secundario do Morrazo
Grupo municipal infantil de teatro de Riveira: Casting improvisado
Ver Riveira, XIVª Mostra de Teatro Infantil
Asociación A Ruada: A historia do Apalpador
Referencias varias:
- C. R., “Teatro, cine y actividades lúdicas en estas fiestas”, La Región, “Extra
Navidad”, “Navidad en A Rúa”, “Programa do Concello”, 21 decembro 2011, p. 11.
Infórmase da posta en escena no Centro Cultural Avenida da obra A historia do
Apalpador, da Asociación A Ruada.
- C. R., “El mejor teatro para festejar estas fiestas”, La Región, “Extra Navidad”,
“Navidad en A Rúa”, “Asociación A Ruada”, 21 decembro 2011, p. 13.
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Dáse conta da representación no Centro Cultural Avenida da obra A historia do
Apalpador, da Asociación A Ruada.
Alumnos do colexio Salesianos: O amor..., qué lío!, texto de Belén Paz.
Ver Cambados, IIIª Mostra de Teatro Escolar de
Aula de teatro San Narciso: Bailando co tempo
Ver MOTESMO; XVª Mostra de Teatro de Ensino Secundario do Morrazo
Alumnos do CEIP San Tomé: A viaxe da rata Luísa a Cambados
Ver Cambados, IIIª Mostra de Teatro Escolar de
Skene, do profesorado do IES Valle Inclán: Comunicando
Ver Ben veñas Maio 2011
Tantometén, grupo de teatro do IES Antón Fraguas: Animaliños, adaptación da obra de
Roberto Vidal Bolaño
Referencias varias:
- Amada Alves, “Teatro escolar”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Patio de
vecinos”, 19 maio 2011, contracuberta.
Entre outras noticias, fálase da representación no Teatro Principal de Santiago de
Compostela da obra Animaliños, da autoría de Roberto Vidal Bolaño, a cargo do grupo
de teatro Tantometén.
Terpsicore, do profesorado do IES Frei Martín Sarmiento: O xigante egoísta
Ver Ben veñas Maio 2011
Títeres Titirimaña: Perico e o cangrexo
Referencias varias:
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- Coco Vecino, “Teatro de títeres para los niños esta tarde en Santomé”, Diario de
Pontevedra, “Marín”, “O Morrazo”, 4 xaneiro 2011, p. 14.
Sinala a posta en escena da peza Perico e o cangrexo, da compañía Titirimaña, na Casa
da Cultura de Santomé de Piñeiro.
Todas+Dous do profesorado do IES Sánchez Cantón: Os cravos de prata
Ver Ben veñas Maio 2011
Fundación Educativa Torre de Lemos, alumnos de ESO da: Os cartiños da tía Ruperta
Ver Monforte, XXº Certame Centro de Ensino de
Os Trasnos do colexio Rosalía: !Atasco!
Ver Candilejas Don Bosco, Certame de Teatro Escolar e Afeccionado
Tres Globos: Día do Libro Infantil e Xuvenil
Ver Ti-ti-Ritando de Emoción, IVª Mostra Teatral
Teatro Trókele, do IES Illa de Tambo: O achado do castro, texto Manuel Núñez
Singala, dirección Rosa Figueroa
Ver MOTESMO, XVª Mostra de Teatro de Ensino Secundario do Morrazo
Vagalume Animación: A perla rosa
Ver Candilejas Don Bosco, Certame de Teatro Escolar e Afeccionado
Escola de Teatro de Valga: A invasión dos ratos
Referencias varias:
- C. G., “Talento infantil para recibir o verán en Valga”, Diario de Pontevedra, “Diario
de Caldas”, 15 xuño 2011, contracuberta.
Fala das actividades que tiveron lugar no Auditorio de Cordeiro (Valga) e destaca a
posta en escena d’A invasión dos ratos pola Escola de Teatro da localidade.
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Vilalba, Escola Municipal de Teatro: A desaparición de Wendy
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 18 xuño 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Municipal Carmen
Estévez de Vilalba da obra A desaparición de Wendy, da Escola Municipal de Teatro de
Vilalba.
Viravolta Títeres: O galo quirico e os seus amigos, texto Bernardino Graña, literatura
tradicional e Seisdedos, dirección Anxo García
Referencias varias:
- Belén López, “Festas da Peregrina, dígame?”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 11
agosto 2011, p. 51.
Infórmase da programación das Festas da Peregrina 2011 na que se inclúen espectáculos
de teatro como As aventuras de Lila e Lolo, de Barafunda; O Galo Quirico, de Viravolta
Títeres e Maxia Branca, de Barafunda Animación.
- Iria Valcarce, “Tamén é festa para os máis pequenos”, Diario de Pontevedra, “Festas
da Peregrina”, 13 agosto 2011, p. 10.
Fálase da programación das Festas da Peregrina de Pontevedra e infórmase das funcións
teatrais, entre as que se atopa O galo Quirico, a cargo de Viravolta Títeres, e Maxia
branca, da compañía Barafunda Animación.
- Lorena Lage, “Melendi, Fangoria e fogos de artificio serán o colofón final das festas
deste ano”, Diario de Pontevedra, “Ciudad”, “Pontevedra”, 20 agosto 2011, p. 9.
Fálase das actividades enmarcadas nas Festas da Peregrina de Pontevedra e anúncianse
as sesións de teatro infantil entre as que se atopa O galo Quirico e os seus amigos, de
Viravolta Títeres.
A Xanela do Maxín (1): Contos dende a xanela
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VII.3.3.3. POSTAS EN ESCENA QUE CONTINÚAN EN
CARTEL
VII.3.3.3.1. GRUPOS ESTÁBEIS E PROFESIONAIS
Teatro do Andamio (1): Area e auga, dirección Álvaro Guevara.
Ver Nadal, Mostra de Teatro Infantil de
Referencias varias:
- M. G. M., “Teatro del Andamio enfrenta a la butaca con sus miedos en el Fórum”, El
Ideal Gallego, “A Coruña”, 30 abril 2011, p. 15.
Infórmase da representación no Fórum Metropolitano da Coruña da obra Area e auga, a
cargo da compañía Teatro do Andamio.
- Viviana Burón, “El miedo a lo desconocido”, La Opinión, “A Coruña”, 2 maio 2011,
p. 7.
Coméntase que a obra Area e auga, de Teatro do Andamio, que se ven de representar no
Fórum Metropolitano da Coruña, convida a afrontar as novas situacións con valentía.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 15 maio 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Municipal de Ourense
da obra Area e auga, de Teatro do Andamio.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 5 novembro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, infórmase da representación no Teatro Pastor Díaz de Viveiro
da obra Area e auga, de Teatro do Andamio.
- Víctor Castro, “Teatro del Andamio actuará el viernes 25 en Sada”, El Ideal Gallego,
“Área Metropolitana”, “Atalaya Mariñana”, 23 novembro 2011, p. 20.
Coméntase que o venres vinte e cinco de novembro se representará a obra de teatro
infantil Area e auga, da compañía Teatro do Andamio, no Auditorio da Casa da Cultura
de Sada.
- D. R., “Teatro del Andamio pondrá hoy en escena la obra ‘Area e auga’ en la Casa da
Cultura”, El Ideal Gallego, “Área Metropolitana”, “Sada”, 25 novembro 2011, p.24.
Infórmase da representación na Casa da Cultura de Sada da obra Area e auga, de Teatro
do Andamio.
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Teatro do Andamio (2): A verdadeira historia dos tres porquiños e o lobo feroz
Recensións:
- M. G. M., “As bibliotecas municipais reforzan as actividades en torno aos libros”, El
Ideal Gallego, “A Coruña”, 27 abril 2011, p. 17.
Informa da nova campaña de fomento da lectura que inicia a Concellería de Cultura da
Coruña, motivo polo que as bibliotecas municipais amplían as súas actividades. Entre
elas, a montaxe que terá lugar no Fórum Metropolitano d’A verdadeira historia dos tres
porquiños e o lobo feroz, de Teatro del Andamio.
Referencias varias:
- Xoán Carlos Riobó, e Xosé B. Vidal, “Feten 2011: Vinte anos de historia”, Revista
Galega de Teatro, n.º 66, “Festivais”, primavera 2011, pp. 65-71.
Dáse conta da participación da compañía Teatro do Andamio en Feten 2011, a Feira
Europea de Artes Escénicas para Nenas e Nenos celebrada en Xixón, coa posta en
escena da peza A verdadeira historia dos tres porquiños e o Lobo Feroz, , da que se
salienta o argumento e se pon de relevo que tenta lanzar unha mensaxe de igualdade de
xénero.
- Ángeles Pazos, “Teatro para niños sobre solidaridad e igualdad este domingo en la
Alameda de Marín”, Diario de Pontevedra, “Marín”, “O Morrazo”, 5 agosto 2011, p.
15.
Infórmase da representación da montaxe A verdadeira historia dos tres porquiños e o
lobo feroz, de Teatro do Andamio, na Alameda de Marín.
- Ruth López, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 12 decembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, infórmase da representación d’A verdadeira historia dos tres
porquiños e o lobo feroz, de Teatro del Andamio no Auditorio Lois Tobío de
Gondomar.
Artestudio: Contos no ar, texto e dirección Ramiro Neira.
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 1 abril 2011, p. 94.

1224

Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Pastor Díaz de Viveiro
da obra Contos no ar, de Artestudio Teatro.
Babaluva Teatro (1): Lume, Texto Alberto Varela Ferreiro, dirección Mariza Basso.
Referencias varias:
- Víctor Castro, “Teatro infantil en la Casa de la Cultura de Sada”, El Ideal Gallego,
“Área Metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 17 xuño 2011, p. 20.
Dáse noticia da representación teatral da obra Lume, a cargo da compañía Babaluva.
Sinálase que é para nenos e que recrea unha escena nun bosque con animais.
Babaluva Teatro (2): Marusía, dirección Tatan.
Referencias varias:
- Rubén de Rosende, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 24 setembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Casa da Cultura de Sarria da
obra Marusía, de Babaluva Teatro.
Barafunda Animación: As aventuras de Lila e Lolo
Referencias varias:
- Belén López, “Festas da Peregrina, dígame?”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 11
agosto 2011, p. 51.
Infórmase da programación das Festas da Peregrina 2011 na que se inclúen espectáculos
de teatro como As aventuras de Lila e Lolo, de Barafunda; O Galo Quirico, de Viravolta
Títeres e Maxia Branca, de Barafunda Animación.
Beart Teatro: O soño do rato
Berrobambán Teatro: Bicharada, texto Cris F. e Chiqui Pereira, dirección Evaristo
Calvo.
Referencias varias:
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- A. Ferreira, “El Teatro de Tui registró 22.500 usuarios durante el año pasado”,
Atlántico Diario, “Área metropolitana”, “Baixo Miño”, 22 xaneiro 2011, p. 26.
Informa das actividades realizadas no Teatro de Tui durante o ano 2010, entre as que
destaca a posta en escena de Bicharada, de Berrobambán Teatro.
- Ana Baena, “Teatro y música presiden una semana llena de citas culturales”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 8 febreiro 2011, p. 18.
Anúnciase a representación no Auditorio Municipal de Vigo de Bicharada, de
Berrobambán.
Títeres Cachirulo (1): As aventuras de Pinoccio, texto Carlo Collodi.
Ver Escena en Familia
Referencias varias:
- Ana Iglesias, “Marionetas, cine y fotografía en la oferta de Arteria Noroeste”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 20 marzo 2011, p. 32.
Dá conta da posta en escena na sala Arteria Noroeste de Santiago de Compostela do
espectáculo As aventuras de Pinoccio, de Títeres Cachirulo.
- C. C., “Los títeres invadirán la praza da Pastoriza para representar la famosa historia
infantil de ‘Pinocho”, Diario de Arousa, “O Salnés”, 29 xullo 2011, p. 14.
Anúnciase a representación da montaxe As aventuras de Pinoccio, da compañía Títeres
Cachirulo na praza da Pastoriza, en Vilanova de Arousa.
Títeres Cachirulo (2): A guerra das Galicsias
Referencias varias:
- H. V., “Títeres, danza e música enchen o mes en Melide”, El Correo Gallego,
“Especial fiestas”, 13 agosto 2011, p. 39.
Infórmase da programación do Verán Cultural de Melide conformado pola
representación de Tomasa que che pasa e Quen quere ser o super paiaso, da compañía
Duendesico; O Parrulo Feo, de Tres Globos e A guerra das Galicsias, de Títeres
Cachirulo.
Caramuxo Teatro (1): Pío, dirección Juan Rodríguez e Laura Sarasola.
Ver María José Jove, VIIº Festival de Títeres
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Recensións:
- Ana López, “Libre como un pájaro”, La Opinión, “A Coruña”, 29 setembro 2011, p.
12.
Anúnciase a representación no Fórum Metropolitano da obra Pío, de Caramuño Teatro.
Ofrécese o argumento e explícase que se trata dunha montaxe familiar que combina o
teatro de actor con monicreques. Engádese que a ambientación está baseada na España
dos anos trinta e que foi deseñada por Óscar Villán, Premio Nacional de Ilustración.
Referencias varias:
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 30 outubro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio de Ribadeo da obra
Pío, de Caramuxo Teatro.
- C. G., “Touro inicia la próxima semana su Mostra de teatro con 4 compañías”, El
Correo gallego, “Área de Compostela”, 18 novembro 2011, p. 38.
Coméntase que Caramuxo Teatro representará no salón parroquial de Touro a peza Pío,
dirixida a nenos de entre cinco e dez anos.
Caramuxo Teatro (2): Os Bolechas
Ver Escena en Familia
Recensións:
- Lorena J. Barral, “Un bolecha por aquí, un bolecha por alá!”, Diario de Pontevedra,
“miniDiario”, n.º 273, “Reportaxe”, 3 abril 2011, p. 2.
Dá conta do espectáculo musical de Caramuxo Teatro no Pazo da Cultura de
Pontevedra, onde os Bolechas, en forma de monicreques, subiron á escena. Sinálase que
a cita foi todo un éxito e relata algúns dos momentos que máis gustaron aos nenos e
nenas. Coméntase que a intención da obra (e a do creador dos Bolechas, Pepe Carreiro)
é a de que os máis novos coñezan problemas normais da vida cotiá.
Referencias varias:
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 23 xaneiro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Arteria Noroeste de
Santiago de Compostela da obra Os Bolechas, de Caramuxo Teatro.
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- C. A., “As principais compañías galegas elixen Tui para presentaren as súas
propostas”, Faro de Vigo, “Especial”, “Baixo Miño”, “Louriña”, 29 xaneiro 2011, p. 1.
Fálase da programación da última tempada do Teatro Municipal de Tui. Recórdase que,
entre a programación infantil, se representou Os Bolechas.
Caramuxo Teatro (3): Mensaxe sen botella, dirección Olga Margallo.
Ver Cambados, Ciclo de Teatro Infantil de
Caramuxo Teatro (4): Glub, glub, texto e dirección Juan Rodríguez.
Recensións:
- Olalla Sánchez, “Que lo baile, que lo baile todo el mundo”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Niños”, 22 abril 2011, p. 16.
Fálase de diferentes propostas de ocio para o público infantil que terán lugar en diversas
localidades galegas, entre as que se destaca a representación de dúas obras de Caramuxo
Teatro: Zapatos, para nenos de até catro anos e Glub, Glub, para bebés de até tres anos.
Sinálase que estes espectáculos teatrais terán lugar na sala Verbum, de Vigo. No que
respecta a Glub, glub, coméntase que trata a amizade que une a un barquiño de papel e a
un peixe.
- M. G. M., “As bibliotecas municipais reforzan as actividades en torno aos libros”, El
Ideal Gallego, “A Coruña”, 27 abril 2011, p. 17.
Informa de actividades nas bibliotecas destinadas aos bebés, como a montaxe que terá
lugar no centro Los Rosales de Caramuxo Teatro co espectáculo Glub, Glub, para nenos
e nenas de entre seis meses e tres anos e que conta unha historia de amizade.
Caramuxo Teatro (5): Historia dunha semente, texto e dirección Juan Rodríguez.
Referencias varias:
- F. Frieiro, “Monicreques, música e moita literatura centran a programación do
‘Lectoriño 2011”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 31 marzo 2011, p. 8.
Dá conta das actividades que terá lugar no auditorio de Vilagarcía dentro da 14º edición
do “Lectoriño 2011”, como é o caso da posta en escena da peza Historia dunha
semente, de Caramuxo Teatro.
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Caramuxo Teatro (6): Zapatos, texto Juan Rodríguez Santiago, dirección Montse Piñón
e Pepablo Patinho.
Ver MOTI, VIIIª Mostra de Teatro Infantil
Recensións:
- Olalla Sánchez, “Que lo baile, que lo baile todo el mundo”, La Voz de Galicia,
“Fugas”, “Niños”, 22 abril 2011, p. 16.
Fálase de diferentes propostas de ocio para o público infantil que terán lugar en diversas
localidades galegas, entre as que se destaca a representación de dúas obras de Caramuxo
Teatro: Zapatos, para nenos de até catro anos e Glub, Glub, para bebés de até tres anos.
Sinálase que estes espectáculos teatrais terán lugar na sala Verbum, de Vigo. En canto a
Zapatos, coméntase que se trata dunha obra que narra as historias do calzado que xa non
ten dono.
Referencias varias:
- C. G.,”Touro inicia la próxima semana su Mostra de teatro con 4 compañías”, El
Correo gallego, “Área de Compostela”, 18 novembro 2011, p. 38.
Coméntase que Caramuxo Teatro representará no salón parroquial de Touro a peza
Zapatos, dirixida a nenos de entre un e tres anos.
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 175, “Teatro”, novembro 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a representación de Zapatos, de Caramuxo Teatro no Teatro Principal de
Ourense.
Títeres Cascanueces (1): Un conto de sempre
Títeres Cascanueces (2): O ferreiro e o diaño
Títeres Cascanueces (3): O gran Ketumba Ketamba
Referencias varias:
- C. G., “As cabazas máis terroríficas do Ullán”, Diario de Pontevedra, “Diario de
Caldas”, n.º 287, “Vivir en Caldas”, 26 outubro 2011, p. 5.
Coméntase a representación na planta baixa do edificio de Infantil do CPI Progreso da
obra de monicreques O gran Ketumba Ketamba, a cargo da compañía Títeres
Cascanueces.
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Centro Dramático Galego/O Retrete de Dorian Gray: Rúa Aire, coprodución, texto
O retrete de Dorian Gray, dirección Jordi Farrés.
Referencias varias:
- A. Ferreira, “Rúa Aire’, guiñoles con globos en Tui”, Atlántico Diario, “Área
metropolitana”, “Baixo Miño”, 17 marzo 2011, p. 24.
Sinala a posta en escena da peza Rúa Aire no Teatro Municipal de Tui, a cargo da
compañía O Retrete de Dorian Gray e baixo a dirección de Jordi Farrés.
Factoría Teatro: Señor Mundo, dígame?, texto Paula Carballeira, dirección Alfredo
Rodríguez.
Títeres Falcatrúa: O espírito do bosque, texto e dirección Esteban Losada.
Ver Ti-ti-Ritando de Emoción, IVª Mostra Teatral
Galitoon (1): Golulá, texto e dirección Andrea Bayer.
Galitoon (2): Rosalía, a pulga que escribía, texto Andrea Bayer, dirección Santiago
Alonso, Andrea Bayer e Luis Miguel Rodríguez.
Ver Todo Público, Ciclo
Galitoon (3): Os limóns de dona Alicia
Referencias varias:
- Olalla Sánchez, “Galitoon presenta ‘Os limóns”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Ocio
infantil”, 28 outubro 2011, p. 13.
Anúnciase a representación no Auditorio Municipal de Ourense d’ Os limóns de dona
Alicia, unha peza realizada por Galitoon en conmemoración dos cen anos do nacemento
de Luís Seoane.
Ghazafellos: Frankenstein
Referencias varias:
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- Víctor Sariego, “A mentira protagoniza o Salón do Libro Infantil de Pontevedra”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 7 febreiro 2011, p. 36.
Dá conta da inauguración da XII Edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de
Pontevedra no Pazo da Cultura da devandita cidade. Destaca a posta en escena da peza
teatral Frankenstein, a cargo da compañía Ghazafellos.
- A. Ferreira, “Frankenstein’ para niños en el Teatro Municipal de Tui”, Atlántico
Diario, “Area metropolitana”, “Baixo Miño”, 10 febreiro 2011, p. 24.
Comenta a posta en escena no Teatro Municipal de Tui da peza Frankenstein, de
Ghazafellos.
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 10 decembro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, infórmase da representación no Teatro Pastor Díaz da obra
Frankestein, de Ghazafellos.
A Loca Motora: Carlota e Marieta dan a volta ao planeta
Referencias varias:
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 169, “Teatro”, maio 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a representación no Auditorio de Ourense da obra Carlota e Marieta dan a
volta ao planeta, da Compañía A Loca-Motora, baseada en A Volta ao Mundo en
oitenta días.
- C. G.,”Touro inicia la próxima semana su Mostra de teatro con 4 compañías”, El
Correo gallego, “Área de Compostela”, 18 novembro 2011, p. 38.
Coméntase que A Loca Motora representará no CPI Fonte Díaz de Touro a peza
Carlota e Marieta dan a volta ao planeta, dirixida a nenos de entre sete e nove anos.
Malapécora Teatro: A parábola da ra, texto e dirección José Prieto
Migallas Teatro (1): Camiño de historias
Referencias varias:
- C .G., “Cultura divertida ao longo e ancho da comarca”, Diario de Pontevedra,
“Diario de Caldas”, n.º 290, “Vivir en Caldas”, 16 novembro 2011, p. 5.
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Infórmase da posta en escena da obra Camiño de historias, da compañía Migallas
Teatro, na Casa da Cultura ADR Castelao de Moraña.
Migallas Teatro (2): ¡Canta connosco!, guión e dirección de María Campos e Carlos
Yus.
Referencias varias:
- Víctor Sariego, “Pontevedra organiza as primeiras Xornadas de Normalización
Lingüística sobre Pintos”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 9 marzo 2011, p. 39.
Dá conta da realización en Pontevedra das Primeiras Xornadas de Normalización
Lingüística Xoán Manuel Pintos e salienta, entre outras actividades, a posta en escena
de ¡Canta connosco!, da compañía Migallas Teatro.
- Belén López, “Migallas pon a cantar a 800 nenos no Principal”, Diario de Pontevedra,
“Vivir aquí”, “Cultura”, 16 marzo 2011, p. 70.
Informa da posta en escena do espectáculo ¡Canta connosco!, da compañía Migallas, no
Teatro Principal de Pontevedra, como parte das primeiras Xornadas de Normalización
Lingüística Xoán Manuel Pintos.
Monicreques de Kukas: Andainas dun monicreque, texto Marcelino de Santiago
“Kukas”, dirección Isabel Rey Pousada.
Ver Cambados, Ciclo de Teatro Infantil de
Referencias varias:
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 14 xaneiro 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Principal de Ourense da
obra Andainas dun monicreque, de Kukas Produccións Artísticas.
- MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 15 xaneiro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Principal de Ourense da
obra Andainas dun monicreque, de Kukas Produccións Artísticas.
Teatro do Morcego: Saltimbanquis, texto irmáns Grimm, adaptación Celso Parada,
dirección Carlos Alonso.
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Panamesiana Teatro: Oh, que bonito é Panamá!, texto Janosch, dirección Petra
Hofmann
Ver María José Jove, VIIº Festival de Títeres
Ver MOTI, VIIIª Mostra de Teatro Infantil
Referencias varias:
- Lupe Gómez, “Coidar o xardín”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 846, “Disonancias”, 9
xaneiro 2011, contracuberta.
Faise referencia á posta en escena da peza Oh, que bonito é Panamá!, da compañía
Panamesiana Teatro e protagonizada por Tomas Lijó e Mónica García.
- N. Álvarez, “El colectivo Espazo Lectura despide el curso con dos noches de cuento”,
Faro de Vigo, “Especial”, “Val Miñor”, 10 xuño 2011, p. 17.
Sinálase que, para pór o peche á programación, Espazo Lectura organizou dúas
actividades: a “Noite na Biblioteca” e “A fogueira dos versos”. Dentro da primeira,
infórmase que terá lugar a representación da obra Qué bonito é Panamá!, da compañía
Panamesiana Teatro, no Parque da Coelleira de Gondomar.
- C. G., “Panamesiana Teatro trae a Teo ‘Oh, que bonito é Panamá”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 18 outubro 2011, p. 31.
Infórmase da representación no centro sociocultural de A Ramallosa en Teo da obra Oh,
que bonito é Panamá!, da compañía Panamesiana Teatro.
- Camilo Franco, “A caixiña con rodas”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”,
“Santiago”, “Vai por aí”, 21 outubro 2011, p. L8.
Faise referencia á peza teatral Oh, que bonito é Panamá!, de Panamesiana Teatro, que
se representa na Casa da Cultura de Teo.
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 175, “Teatro”, novembro 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a representación de Oh, qué bonito é Panamá!, de Panamesiana Teatro no
Teatro Principal de Ourense.
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 28 decembro 2011, p. 54.
Entre outras actividades, anúnciase a representación da obra Oh, que bonito é Panamá!,
por Panamesiana Teatro, no Teatro Principal de Ourense.
The Pinga Teatro: O bufón do reino, texto e dirección Miguel Condal
Ver Escena en familia
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Referencias varias:
- J. M. Ramos, “O bufón do reino’ llega el sábado a la capital ceense con Pinga Teatro”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 10 febreiro 2011, p. 30.
Sinala a estrea da peza O bufón do reino, da compañía Pinga Teatro, no salón de actos
do consistorio de Cee.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 13 febreiro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Municipal de Ourense
da obra O bufón do reino, de Pinga Teatro.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 22 maio 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Arte Livre de Vigo da
obra O bufón do reino, de Pinga Teatro.
Os Quinquilláns: Arrieir@s, dirección Teresa Rodríguez e Lucho Penabade
Referencias varias:
- J. M. R., “Os Quinquilláns sacan a la calle a sus ‘Arrieros”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 28 agosto 2011, p. 29.
Anuncia a representación Arrier@s, dos Quinquilláns, da que se di que fora aprazada
debido ao mal tempo e que percorrerá diversos puntos de Malpica.
- M. G. M., “Cultura aprovecha que el día del Rosario cae en viernes para impulsar las
fiestas”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 1 outubro 2011, p. 13.
Infórmase das actividades das Festas do Rosario, entre as que se atopa a posta en escena
da peza teatral Arrier@s, d’Os Quinquilláns.
- Ana López, “Noche con fuegos en el Rosario”, La Opinión, “A Coruña”, 1 outubro
2011, p. 13.
Anúnciase o espectáculo Arrier@s, de Os Quinquilláns, dentro da programación das
Festas do Rosario da Coruña.
Sarabela Teatro (1): Cara ao campo das estrelas
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Sarabela Teatro (2): Konrad ou o neno que saíu dunha lata de conservas
Recensións:
- Xoán Carlos Riobó, e Xosé B. Vidal, “Feten 2011: Vinte anos de historia”, Revista
Galega de Teatro, n.º 66, “Festivais”, primavera 2011, pp. 65-71.
Dáse conta da participación da compañía Sarabela Teatro en Feten 2011, a Feira
Europea de Artes Escénicas para Nenas e Nenos celebrada en Xixón. Coméntase que
puxo en escena Konrad, ou o neno que chegou nunha lata de conservas. Saliéntase a
consecución dun ritmo dramático perfecto, con escenas simultáneas e cambios espaciais
áxiles. Indícase ademais que traballa con efectos escénicos propios do teatro brechtiano
(“apartes” de personaxes que verbalizan o pensamento interno, lectura de manuais de
instrucións e cartas por parte dun personaxe pregoeiro, creando un distanciamento que
propicia a reflexión no espectador). Menciónase tamén a posta en escena da peza A
verdadeira historia dos tres porquiños e o Lobo Feroz, da compañía Teatro do
Andamio, da que se salienta o argumento e se pon de relevo que tenta lanzar unha
mensaxe de igualdade de xénero.
Referencias varias:
- maré, “Sarabela leva a Tui a historia de Konrad”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Para ver”,
23 febreiro 2011, p. 30.
Informa da posta en escena da peza Konrad, ou o neno que saíu dunha lata de
conservas, a cargo da compañía Sarabela Teatro, no Teatro Municipal de Tui.
- A. Ferreira, “Sarabela vuelve a Tui con una comedia para todos los públicos”,
Atlántico Diario, “Área metropolitana”, “Baixo Miño”, 24 febreiro 2011, p. 20.
Sinala a estrea da peza Konrad, ou o neno que saíu dunha lata de conservas, a cargo da
compañía Sarabela Teatro e dirixida por Ánxeles Cuña Bóveda no Teatro Municipal de
Tui.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 18 marzo 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Teatro Pastor Díaz de Viveiro
da obra Konrad ou o neno que saíu dunha lata de conservas, de Sarabela Teatro.
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 168, “Teatro”, abril 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a representación no Auditorio de Ourense da obra Konrad ou o neno que
saíu dunha lata de conservas, de Sarabela Teatro.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 13 maio 2011, p. 94.
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Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Municipal Hernán
Naval de Ribadeo da obra Konrad ou o neno que saíu dunha lata de conservas, de
Sarabela Teatro.
Títeres Seisdedos (1): O galo Quirico e os seus amigos, dirección Anxo García.
Referencias varias:
- Marta García Márquez, “Unha de xigantes e cabezudos”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 20 outubro 2011, p. 12.
Infórmase da exposición que acolle o centro comercial Marineda City da Coruña na que
se poden visitar as mellores pezas do Museo Galego da Marioneta de Lalín. Anúncianse
as representacións de teatro como O Galo Quirico e os seus amigos, unha peza de
Seisdedos Títeres inspirada nunha obra de Bernardino Graña.
Títeres Seisdedos (2): Varietés
Ver Ti-ti-Ritando de Emoción, IVª Mostra Teatral
Os Sete Magníficos + 1: Dous paiasos en apuros
Referencias varias:
- Jamila González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 28 agosto 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Praza Maior de Baralla da obra
Dous paiasos en apuros, d’Os sete magníficos máis un.
- Manuel Gallego, “Os 7 Magníficos+1 reuniron ás familias no Auditorio”, La Región,
“Xornal Escolar”, n.º 354, 13 outubro 2011, p. 6.
Fálase da representación no Auditorio Municipal de Ourense do espectáculo Dous
paiasos en apuros, da compañía Os SeteMagníficos+1.
- Andrés H.Cachalvite, “Teatro y magia para niños”, La Región, “Extra Navidad”,
“Navidad en Barbadás”, “Programa”, 22 decembro 2011, p. 5.
Infórmase de que Os Sete Magníficos+1 representarán a obra Dous paiasos en apuros
na Casa da Cultura de Barbadás.
Talía Teatro (1): Carta urxente para Máximo Toxo, texto e dirección Diego Rey.
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Ver Escena en Familia
Referencias varias:
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 173, “Teatro”, setembro 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a representación no Auditorio de Ourense da comedia infantil Carta urxente
para Máximo Toxo, de Talía Teatro.
Talía Teatro (2): Mundos contados, texto e dirección Paula Carballeira.
Referencias varias:
- C. G., “Cuentacuentos para los niños”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”,
“Arzúa”, 23 novembro 2011, p. 36.
Infórmase que dentro das actividade do Mes do Neno do Concello de Arzúa se vai
representar Mundos contados, de Talía teatro e o espectáculo Tic tac de Pablo Díaz.
Talía Teatro (3): Valentino Rufino e âkil pillabán, de viaxe a Milán (e van sen un can),
texto e dirección Roberto Salgueiro.
Ver Cambados, Ciclo de Teatro Infantil de
Tanxarina Títeres (1): Os Narigudos, texto Terry Jones, dirección Cándido Pazó.
Referencias varias:
- Marta Becerra, “El mérito de aprender y divertirse”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 5 marzo 2011, p. 13.
Sinala a posta en escena da peza Os narigudos, a cargo da compañía Tanxarina Títeres,
no Auditorio Novacaixagalicia en Lugo.
- F. Frieiro, “Monicreques, música e moita literatura centran a programación do
‘Lectoriño 2011”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 31 marzo 2011, p. 8.
Dá conta das actividades que terá lugar no auditorio de Vilagarcía dentro da 14º edición
do “Lectoriño 2011”, como é o caso da posta en escena d’Os narigudos de Tanxarina
Títeres.
- C. G., “Os títeres para nenos e maiores protagonizan o mes de abril de Cuntis”, Diario
de Pontevedra, “Diario de Caldas”, n.º 257, “Vivir en Caldas”, 6 abril 2011, p. 6.
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Infórmase da representación d’Os narigudos da compañía Taxarina Títeres na
Biblioteca Municipal Roberto Blanco Torres de Cuntis.
Tanxarina Títeres (2): Trogloditas, dirección Evaristo Calvo.
Ver Cambados, Ciclo de Teatro Infantil de
Referencias varias:
- Víctor Castro, “Sada: la magia y teatro protagonizan el mes de abril”, El Ideal
Gallego, “Área Metropolitana”, “Atalaya mariñana”, 20 marzo 2011, p. 20.
Infórmase da representación de Trogloditas, de Tanxarina Títeres en Sada.
- María Mouriño, “Todo para el público infantil”, La Región, “Ourense”, “Festas de
Ourense”, “Crónica”, 23 xuño 2011, p. 8.
Dá conta dunha serie de actividades que tiveron lugar no parque ourensán Barbaña,
onde se di que houbo espazo para o teatro coa peza Trogloditas, da compañía Tanxarina
Títeres.
- Ágatha de Santos, “Dos compañías gallegas participarán en la Feria de Teatro de
Castilla y León”, Faro de Vigo, “Tv/Espectáculos”, 5 agosto 2011, p. 59.
Anúncianse a representación, no marco da XIV Feria de Teatro de Castela e León, de
Trogloditas, de Tanxarina Títeres.
- Rafael Silva, “Tanxarina, tres genios canallas”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 18 agosto
2011, p. 38.
Fálase da montaxe Trogloditas, da compañía Tanxarina Títeres. Infórmase das próximas
actuacións da compañía.
- Paola Reis, “Abrazos abre la tercera semana con ‘Trogloditas”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 21 agosto 2011, p. 25.
Fálase das actividades que conforman o Festival dos Abrazos, entre as que se atopa a
posta en escena da peza Trogloditas, de Tanxarina Títeres.
- Xoán Carlos Riobó, “XIV Feira de Teatro de Castela e León en Ciudad Rodrigo”,
Revista Galega de Teatro, n.º 68, “Festivais”, outono 2011, pp. 37-41.
Coméntase que, entre outras compañías do territorio nacional, de Francia, Bélxica, Italia
e Portugal, Galicia estivo representada na XIVª Feira de Teatro de Castela e León polas
compañías Tanxarina Títeres, que presentou a peza Trogloditas, e Troula Animación,
cun espectáculo de pasarrúas.
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- Andrés H.-Cachalvite, “Cine y teatro para todas las edades”, La Región, “Extra
Navidad”, “Navidad en O Barco”, “Programa del Concello”, 21 decembro 2011, p. 3.
Coméntase que, dentro das actividades culturais do concello d’O Barco de Valdeorras,
se representará a obra Trogloditas, de Tanxarina Títeres.
Tanxarina Títeres (3): Titiricircus, texto e dirección Tanxarina.
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 28 abril 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Gustavo Freire de
Lugo da obra Titiricircus, de Tanxarina Teatro.
Telón Partido: Hamletín, texto William Shakespeare, adaptación e dirección Ana
Contreras e Afonso Becerra.
Referencias varias:
- Henrique Alvarellos, “Morrer...Durmir...Talvez soñar!”, Galicia Hoxe, “A contra”,
“Crónica da semana invisible”, 15 febreiro 2011, contracuberta.
Anuncia a posta en escena da peza Hamletín, da compañía Telón Partido, dirixida a
nenos e nenas de entre tres e once anos.
Titiritempo Teatro: Os tres porquiños e algún outro, texto Mario Tomás.
Referencias varias:
- C. G., “Pistoletazo de salida a las fiestas da Madalena en O Milladoiro”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 22 xullo 2011, p. 30.
Anúnciase o comezo das Festas da Madalena no Milladoiro e infórmase da actuación
dos títeres de Titiritempo Teatro coa representación da peza Os tres porquiños e algún
outro.
Títeres Tres Globos: Pedro e o Lobo, singular versión, texto e dirección Xan Pérez.
Referencias varias:
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- J. M. Ramos, “Doce espectáculos para amenizar los Sábados Culturais”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 8 febreiro 2011, p. 29.
Coméntase a posta en escena en Cee da peza Pedro e o Lobo, de Títeres Tres Globos,
dentro da programación “Sábados culturais”.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 13 febreiro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Municipal de Ourense
da obra Pedro e o lobo, de Títeres tres globos.
- M.A.C., “Los niños de preescolar disfrutan del teatro en Raxó”, Diario de Pontevedra,
“Poio. Comarca”, 14 maio 2011, p. 24.
Dá conta da representación en Poio da obra Pedro e o lobo, da compañía Títeres Tres
Globos para os nenos das escolas unitarias da localidade.
Trinke Trinke: A viaxe espacial
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 20 maio 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Biblioteca Pública Nodal de
Lugo da obra A viaxe espacial, de Trinke Trinke.
Títeres Trompicallo: O día que chegou unha nube e choveu, texto Marian González e
Luís González, dirección Luís González.
Ver MOTI, VIIIª Mostra de Teatro Infantil
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 27 marzo 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Cine Alovi d’As Pontes da obra
O día que chegou unha nube e choveu, de Títeres Trompicallo.
- Melisa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 20 abril 2011, p. 70.
Entre outras actividades, infórmase da posta en escena d’O día que chegou unha nube e
choveu, de Títeres Trompicallo no Auditorio de Ribadeo.
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- S. J., “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 4 xuño 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na Sala Bahía de Foz da obra O día
que chegou unha nube e choveu, de Títeres Trompicallo.
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 27 decembro 2011, p. 54.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Gustavo Freire de
Lugo da obra O día que chegou unha nube e choveu, de Títeres Trompicallo.
- Marta Becerra, “Representación teatral en el auditorio”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 28 decembro 2011, p. 4.
Coméntase a acollida da representación da obra: O día que chegou unha nube e choveu,
de Títeres Trompicallo.
A Tropa de Trapo: Contos coas mans abertas
Referencias varias:
- T. M., “A Tropa de Trapo’ representa mañana una obra en la que los cuentos y la
música serán protagonistas”, Diario de Arousa, “O Barbanza”, “Boiro”, 9 novembro
2011, p. 24.
Anúnciase a representación de Contos coas mans abertas, da compañía A Tropa de
Trapo na Casa de Cultura Ramón Martínez López en Boiro.
- M. A. C., “A Tropa de trapo’ actuará en el IES de Poio el próximo jueves”, Diario de
Pontevedra, “Poio”, “Comarca”, 22 novembro 2011, p. 12.
Infórmase de que a compañía A Tropa de Trapo actuará para os alumnos de 4º da ESO e
Bacharelato de Poio.
- Lorena Bustabad, “Escuchar con las manos abiertas”, El País, “Galicia”, 17 decembro
2011, p.8.
Dáse conta da representación en diversos centros educativos de Ferrol da obra Contos
coas mans abertas, da Tropa de Trapo, dentro dunha xira teatral organizada polo Fondo
Galego e Cooperación e Solidariedade.
Viravolta Títeres (1): Cando chove e raia o sol
Viravolta Títeres (2): O paxaro de lume
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Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 18 abril 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación no Auditorio Municipal Hernán
Naval de Ribadeo da obra Paxaro de lume, de Viravolta Títeres.

1242

VII.3.3.3.2. GRUPOS ESCOLARES, DE ASOCIACIÓNS E
AGRUPACIÓNS VARIAS
Compañía do Elefante Elegante (1): Tristán, cara de Can, texto François Kah, Gonçalo
Guerreiro, Helene Gilbert e María Torres; dirección Gonçalo Guerreiro.
Referencias varias:
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 165, “Miscelánea”, xaneiro 2011, pp. 4-7.
Anúnciase a representación da obra Tristán, cara de can, da compañía Elefante
Elegante no Auditorio de Ourense.
- Marta Becerra, “Un elefante para pasarlo en grande”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 7 xullo 2011, p. 9.
Infórmase da representación nos xardíns da Deputación de Lugo de Tristán, cara de
Can, da compañía Elefante Elegante no marco dos espectáculos “Mércores Miúdos”.
Compañía do Elefante Elegante (2): O forno de Flordelís
Alumnos da Escola Superior de Arte Dramático: Lela anda en bicicleta, texto Carlos
Casares, dirección Ricardo Solveira.
Referencias varias:
- E. P., “La Festa da Lectura abre en Ferrol el calendario de ferias del libro de Galicia”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, 4 abril 2011, p. 50.
Infórmase das actividades na Festa da Lectura, entre as que destaca Lela anda en
bicicleta, a cargo da Escola Superior de Arte Dramático.
Matapiollos: Flis-fli-ris-flas, dirección Jorge Yáñez e Carlos Coira.
Referencias varias:
- F. F., “El teatro de los Flis-Fli-Ris-Flás y la música de Mamá Cabra deleitarán a los
niños en el Auditorio”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 24 decembro 2011, p. 4.
Infórmase da representación no Auditorio de Vilagarcía de Arousa da peza teatral Flisfli-ris-flás, de Matapiollos.
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A Xanela do Maxín (1): A pequena Lúa
Ver Escena en familia
Referencias varias:
- M. C., “Teatro de marionetas para toda la familia, en Ourense”, Diario Atlántico,
“Galicia en la semana”, 6 xaneiro 2011, p. 34/ La Región, “Galicia en la semana”, 6
xaneiro 2011, p. 68.
Subliña a posta en escena da peza A pequena lúa, do grupo de monicreques A Xanela
do Maxín, no Auditorio Municipal de Ourense.
A Xanela do Maxín (2): O rei destronado
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 27 marzo 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a representación na sala Arteria Noroeste de
Santiago de Compostela da obra O rei destronado, da Xanela do Maxín.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 28 marzo 2011, p. 102.
Informa do espectáculo de títeres O rei destronado, da compañía A Xanela de Maxín,
que terá lugar na sala Arteria Noroeste, en Santiago.

1244

VII.4. CÓMIC
VII.4.1. GALEGOS
Aleixandre, Marilar (guión) e Fran Bueno (debuxos), O sabor das mazás, Santiago de
Compostela: Consello da Cultura Galega, col. Ciencia para todos, n.º 4, [lectorado
mozo], 2011, [16] pp. (ISBN: 978-84-92923-09-0). u
Cómic de enfoque didáctico de Marilar Aleixandre (Madrid, 1947) e Fran Bueno
(Santiago de Compostela, 1967) que tenta instalar nos máis novos hábitos saudábeis de
alimentación a través dunha historia centrada no que lle acontece a un rapaz obeso no
transcurso dunha excursión do instituto. Como non almorzou, durante o camiño sofre un
mareo e ten que acudir ao centro de saúde, onde lle recomendan que perda peso e faga
exercicio todos os días. Á vista do ocorrido, no instituto organízase un concurso para
premiar o mellor deseño dun almorzo, o cal dá pé á introdución de distintos costumes
do alumnado con respecto ao pouco coidado da alimentación e a falta da práctica de
exercicio físico.
Castiñeiras Isorna, Fausto, Golfiño e os invasores, versión galega Isabel Soto,
Santiago de Compostela: El Patito Editorial, marzo 2011, 77 pp. (ISBN: 978-84938104-8-1).
Publicación de Fausto Isorna (Catoira, 1961) que recupera o desenlace da serie semanal,
protagonizada por Golfiño, que se estreou o 10 de xaneiro de 2003 e que, por entregas,
foi publicada até o 25 de xaneiro de 2004 como suplemento do xornal La Voz de
Galicia (nunha primeira época fora publicada por Edicións Xerais de Galicia). Nesta
ocasión preséntase o desenlace desta aventura na que Golfiño é testemuña privilexiada
da invasión extraterrestre que Compostela sofre. Os temíbeis cuacuánidos non saben
que para cumprir os seus obxectivos (“Ocupar este miserable pero alimenticio planeta”)
adoptaron por erro a imaxe dun famoso personaxe dunha revista, feito que ocasionará
máis dun enredo entre outros motivos por coincidir coa eliminatoria do “Concurso de
disfraces de Golfiño” organizado por esa publicación. O protagonista, canda os seus
amigos Lombardini, Periquiña e Lolo Golfón, entre outros moitos, teñen que combater
cos invasores e tratarán de salvar a toda a poboación mundial da Gran Beleza, a máxima
autoridade desa especie única no universo que non dubida en aplicar a “solución
suprema” para conseguir os seus obxectivos. Trátase da aventura final deste famoso
personaxe escrita polo autor entre marzo e abril de 2010 e presentada nunha edición na
que se volveron entintar as vinte primeiras pranchas e se refixeron a cor e a rotulación.
Recensións:
- Marta Neira Rodríguez, “Nova aventura de ‘Golfiño”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 21 xuño 2011, p. 40.
Coméntase que o personaxe de Golfiño naceu nas páxinas da revista do mesmo nome e
que esta obra recupera a serie semanal publicada entre 2003 e 2004. Indícase que
Golfiño e os invasores presenta o desenlace da aventura e dáse conta do argumento.
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Saliéntase que a recreación de espazos da cidade de Santiago ocupa un lugar destacado
na historia e que Fausto Isorna introduce, cunha ollada amábel e caricaturesca,
personaxes que poboan as rúas da cidade e chiscadelas que o lectorado ten que
descubrir. Menciónase que o estilo responde á tradición franco-belga e á liña clara da
década dos oitenta e que a acción é trepidante polos constantes xiros na trama e os
cambios de localización.
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 21 marzo 2011, p. 86.
Infórmase da presentación da obra Golfiño e os invasores (2011), de Fausto Isorna, na
Praza Maior de Lugo, dentro da Feira do Libro desta localidade.
- X. F., “El Patito sale a la búsqueda de lectores para el cómic”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 21 abril 2011, p. 31.
Informa da posta en marcha da campaña “O cómic tamén conta” por parte de El Patito
Editorial e mais da saída do álbum Golfiño e os invasores, de Fausto Isorna.
- A. R., “A feira do libro de Santiago busca superar o mal resultado da ferrolá”, Xornal
de Galicia, “Cultura”, 29 abril 2011, p. 37.
Entre a programación de actividades prevista para a Feira do Libro de Santiago,
anúnciase a presentación de Golfiño e os invasores.
- Amada Alves, “Autores con muchos valores añadidos”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, 13 maio 2011, contracuberta.
Breve referencia á presentación de Golfiño e os invasores na Libraría Couceiro.
- Xesús Ponte, “Un serán de monicreques, música e banda deseñada na cidade de
Lugo”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 22 maio 2011, p. 56.
Pé de foto que recolle a presentación de Golfiño e os invasores en Lugo.
- Octavio Beares, “Un personaje 100% gallego”, La Opinión, “Cultura”, 5 xuño 2011, p.
61.
Percorre a historia da revista Golfiño e refírese ao novo álbum Golfiño e os invasores,
que responde ao estilo sólido e persoal de Fausto Isorna.
- Fran P. Lorenzo, “Golfiño e os invasores’, o agardado regreso dun clásico da BD
galega”, El Correo Gallego, “Tendencias”, p. 40/ “Golfiño’ volve ás librarías con El
Patito”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, p. 31l.
Alude ás situación humorísticas que recolle o álbum Golfiño e os invasores, así como ao
seu nacemento nas páxinas da revista que levou o nome do personaxe.
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- F. Franjo, “Isorna: A Galicia le faltaba que el sector industrial se tomase en serio al
sector artístico, a los ilustradores”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 19 xuño 2011, p.
43/ “O personaxe de ‘Golfiño’ comeza unha segunda vida”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 16
xuño 2011, p. 31.
Reprodúcense as palabras de Fausto Isorna arredor da situación do cómic na
actualidade, os obxectivos da editorial El Patito e o rescate do personaxe de Golfiño no
álbum Golfiño e os invasores.
- T. V., “Presentación en Madrid de lo nuevo de Golfiño”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 29 setembro 2011, p. 48.
Anúnciase a presentación en Madrid da versión en castelán de Golfiño e os invasores,
de Fausto Isorna.
Cid Doiro, José, “Cidoiro”, O desenvolvemento histórico de Vigo e a súa comarca,
Pontevedra: Deputación Provincial de Pontevedra, [lectorado mozo], 2011, 48 pp.
(ISBN: 978-84-8457-374-6). u
José Cid Doiro (Vigo, 1934) centra esta banda deseñada na historia de Vigo. A trama
arrinca coa escusa dun paseo pola cidade dun neno chamado Rubén, que está enfadado
por non aprobar as materias de Xeografía e Historia. Acaba sentando no peirao e
daquela o mar diríxese a el para lle explicar diferentes anécdotas relacionadas coa
historia de Vigo. Deste xeito encadéanse breves referencias ao Paleolítico, á cultura
megalítica, á Idade do Bronce, á época castrexa, á chegada dos romanos e dos pobos de
orixe xermánica, ás incursións dos normandos no 968 baixo as ordes de Gundaredo e ás
loitas contra Almanzor. Abórdanse a seguir acontecementos relativos á Idade Media,
aos trobadores, ás distintas epidemias que afectaron a Vigo e á súa contorna, ás revoltas
irmandiñas, á protección que acada a cidade co rei Felipe II, aos ataques dos piratas
turcos e ingleses, á batalla de Rande (1702) e ao nacemento da sociedade burguesa no
século XVIII por mor do importante crecemento económico debido ao comercio con
América e á chegada de poboadores cataláns. Dedícase tamén atención á resistencia dos
vigueses capitaneados por Cachamuíña contra os franceses, á construción dun lazareto
na Illa de San Simón por orde da raíña María Cristina de Borbón, ao nacemento do Faro
de Vigo en 1853, á inauguración do Teatro Tamberlick en memoria do famoso tenor en
1882 e ao comportamento dos vigueses ao acolleren os soldados enfermos repatriados
de Cuba en 1898, polo cal a cidade recibiu o título de “sempre benéfica” para
incrementar o seu escudo. Do século XX faise fincapé na visita do rei Alfonso XII en
1900 e nos grandes avances que experimenta a cidade: chegada do tranvía, creación de
novos barrios, nacemento de conserveiras e estaleiros, instalación de Citroën, até chegar
ao gran desenvolvemento demográfico da cidade na segunda metade dese secúlo, entre
outros feitos recreados. Tras deste sucinto repaso polos episodios claves da cidade, a
trama péchase de novo con Rubén despedíndose do mar, orgulloso de coñecer recantos
do lugar no que vive. As ilustracións presentan escenografías recargadas, figuras
contornadas en grosos trazos negros e cores fortes.
Cuba, Miguel, Punto de fuga, presentación de Miguelanxo Prado, A Coruña: Demo
Editorial, lectorado mozo, agosto 2011, 80 pp. (ISBN: 978-84-936993-5-2).
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Primeira obra en volume independente de Miguel Cuba Taboada (Lugo, 1982) tras obter
varios premios en diferentes concursos de banda deseñada e participar en exposicións
colectivas. Miguelanxo Prado (A Coruña, 1958) presenta o traballo nunhas palabras
introdutorias nas que felicita a editorial e o autor por este traballo, que sitúa entre as
propostas que interactúan coa sociedade na que xorden e proban a madureza do xénero.
A trama céntrase na vida cotiá dun mozo da actualidade arredor dos trinta anos, Mateo,
que, coma o resto de integrantes da súa xeración, vive inmerso nos problemas que
arrodean o mundo laboral, tales como a falta de expectativas tras finalizar os seus
estudos e contar cunha ampla formación; coas súas amizades, en situacións semellantes
á súa e con variadas maneiras de aceptar o que lles acontece; e coa súa vinculación a un
avó enfermo de alzheimer que apenas o recoñece. Malia contar cun traballo nunha
academia, na que imparte clases de Arte, vive desacougado pola incerteza que paira
sobre o futuro, o cal se acentúa tras perder o traballo por mor dun malentendido. Porén,
tras un tempo de abatemento ao ver como moitas portas se lle cerran, comeza a albiscar
novas posibilidades e mesmo valora seriamente outorgarlle unha nova orientación á súa
vida, sen renunciar os seus soños nin perder a esperanza de atopar o seu punto de fuga e
o seu lugar no mundo, de xeito que enfronta a súa situación como unha oportunidade de
que todo é posíbel e agardan novas espectativas. A historia transcorre sobre todo en
Santiago de Compostela, aínda que tamén aparecen escenarios como Pontevedra, A
Coruña ou o Castro de Baroña, todos eles recoñecíbeis. O grafismo responde a un trazo
limpo e de tendencia realista, cun uso da cor que tenta traducir as diferentes emocións,
mesmo recreando un soño en tonalidades grisáceas.
Referencias varias:
- Xaime Lis, “Voando entre gatos, demos e polacos”, Tempos Novos, n.º 172, “todo é
peixe”, “Crónica”, setembro 2011, pp. 11-13.
Fálase de “Viñetas desde o Atlántico” e infórmase dos autores que participan, entre os
que se atopan Miguel Cuba coa súa obra Punto de fuga.
- M. B., “Publicar en Galicia no es fácil en este momento”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “A pie de calle”, 11 novembro 2011, contracuberta.
Anúnciase a presentación desta obra na Librería Kómic de Santiago de Compostela.
- M. M., “Punto de fuga es un cómic con final optimista”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “A pie de calle”, 13 novembro 2011, contracuberta.
Fálase da presentación de Punto de Fuga (Demo Editorial) de Miguel Cuba, na Librería
Kómic de Santiago de Compostela.
Fernández Serrano, Jacobo, Lois Pereiro. Breve encontro. Un achegamento
comiqueiro á biografía e á obra do poeta, Vigo: Xunta de Galicia. Consellería de
Cultura e Turismo/ Edicións Xerais de Galicia, maio 2011, 159 pp. (ISBN Xunta de
Galicia: 978-84-453-4992-2/ ISBN Edicións Xerais de Galicia: 978-84-9914-251-7).n

1248

Jacobo Fernández Serrano (Vigo, 1971) converte a Lois Pereiro (Monforte de Lemos,
1958-A Coruña, 1996) no protagonista deste cómic para público mozo e adulto no que
articula un percorrido polos feitos máis decisivos da vida do monfortino coa linguaxe
das viñetas, aplicándolle por igual a imaxinación, tal como declara na cita inicial
“Imaxineino e debuxei as miñas visións”, e adecuación á realidade. O traballo toma o
seu título do poema de Lois Pereiro “Breve encontro”, no que o poeta interpreta e retrata
a pegada que nel deixou a película Brief Encounter, de David Lean, un extracto do cal
serve de encabezamento ao relato acompañado doutro da obra O paseo, de Robert
Walser. Estruturada en catorce capítulos titulados, a historia arrinca cunha escena que
supón unha homenaxe a ese filme, ao narrar o encontro de Pereiro coa morte cando un
tren chega a unha estación onde ela, baixo a aparencia dunha dama elegante, recibe o
ofrecemento de Lois Pereiro de secuestrar unha area do seu ollo. A seguir, os capítulos
“Lois Pereiro (1958-1996)”, “Viaxe ao centro da terra”, “Happy Love is comme to
woo”, “Loias”, “1981”, “Narcisismo”, “Poemas 1981-1991”, “Hospital Juan Canalejo,
1994”, “Conversa ultramarina”, “Modesta proposición”, “Poesía última” e “Morte” van
cosendo o percorrido vital deste poeta, salientando a infancia, a mocidade, as súas
afeccións e viaxes, sen obviar o seu contacto coa heroína, coa súa obra e o seu mundo
literario, e mesmo aparece convertido no superheroe Figado-man. Finalmente, en
“Visións”, Jacobo Fernández ofrece escenas no alén nas que Lois Pereiro é o
protagonista a carón da morte. Na cuberta aparece un debuxo do poeta homenaxeado
cunha forma estilizada. Trátase dun cómic con deseño clásico na disposición das viñetas
e o emprego dos bocadillos. Os debuxos de Jacobo Fernández Serrano, en branco e
negro, adáptanse aos diferentes capítulos e correspóndense ás distintas etapas na vida de
Lois Pereiro.
Tamén está descrito no apartado IV.2. Letras Galegas deste Informe.
Recensións:
- Iago Martínez, “O cómic que Lois Pereiro non puido ler”, Xornal de Galicia,
“Contexto”,·n.º 131, “Cultura”, “A novela gráfica de poeta monfortino”, 12 xuño 2011, p.
12.
Comeza comentando os obxectivos do autor á hora de elaborar esta obra: asumir a
metodoloxía e os códigos documentais para reflectir fielmente as vivencias de Lois
Pereiro, poñer en imaxes a súa obra literaria dun xeito innovador e conseguir que a obra
se identificase como resultado do seu traballo. Indícase que se estrutura en tres bloques:
o prólogo, onde o protagonista e a morte recrean unha escena dun filme de David Lean;
doce capítulos que dan conta da súa bio-bibliografía e un apéndice. Coméntase que o
tratamento das imaxes é distinto para a prosa e para a poesía e que a obra se inicia cunha
cita de Robert Walser e outra de Pereiro. Saliéntase que os textos da súa produción
poética se plasman dun xeito máis sobrio que os prosísticos porque, segundo Jacobo
Fernández Serrano, non se pretendeu contar os poemas en imaxes.
- José Miguel Giráldez, “Sempre é tempo de Lois Pereiro: unha gran mirada ao poeta
doutro xeito”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 2 xullo 2011, p. 49.

Salienta que entre os numerosos achegamentos que suscitou a
figura de Lois Pereiro con motivo de lle dedicar o Día das Letras
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Galegas, o de Jacobo Fernández sobrancea porque soubo tirar da
figura do poeta toda a súa enerxía e natureza feramente humana.
Asemade, valora o feito de apostar pola banda deseñada por parte
das institucións e indica que Jacobo Fernández soubo captar os
detalles e a expresividade sen renunciar á dureza dalgúns
episodios e colocar a poesía á mesma altura que os
acontecementos biográficos nun “libro moi fermoso, moi
necesario”.
- Román Raña, “ Subxuntante deseño”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 381, “Libros”,
14 xullo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 341, “Letras galegas”, 23 xullo 2011, p. 6.
Primeiramente saliéntase o aluvión de obras dedicadas tanto á vida como á obra de Lois
Pereiro, ao que se califica de membro marxinal e marxinado da xeración dos 80.
Saliéntase que Lois Pereiro. Breve encontro. Un achegamento comiqueiro á biografía e
á obra do poeta é un dos mellores pola súa calidade, os deseños, a cohesión argumental
e a intensidade visual. Destácanse a excepcional calidade artística que ofrece o autor,
xunto coa emoción que transmite cada un dos debuxos que acompañan ao texto.
Referencias varias:
- Jaureguizar, “Se Bogart tivese escrito”, El Progreso, “Vivir”, “Libros”, 18 xuño 2011,
p. 70.
Coméntanse as diversas publicacións de Lois Pereiro que saíron do prelo co gallo do
Día das Letras Galegas, salientando a novela gráfica Breve encontro de Jacobo
Fernández Serrano.
- Mar Mato, “Un cómic convierte a Lois Pereiro en el antihéroe Figadoman de la
poesía”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 27 xuño 2011, p. 19.
Anuncia a publicación do álbum de Jacobo Fernández dedicado a Lois Pereiro e apunta
que arrinca cun encontro do poeta coa morte e que inclúe todas as súas afeccións.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 379,
“Libros”, 30 xuño 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que comeza cun percorrido por cada unha das etapas da vida de Lois Pereiro,
a modo de homenaxe á película de David Lean. Tamén se seleccionan Amigos e
sodomitas. A configuración da homosexualidade na Idade Media (2011), de Carlos
Callón; Misterio na selva de Ngorongón (2009), de Alberto Varela Ferreiro e Lois
Pereiro. Día das Letras Galegas 2011 (2011), editado por Mª Xesús Nogueira Pereira e
Anxo Tarrío Varela.
- Dolores Vilavedra, “O mundo desde outras perspectivas”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 1 xullo 2011, p. 10.
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Despois de se referir a varias obras salienta que esta que nos ocupa se atopa entre a
biografía, o cómic e o libro ilustrado.
- Vicente Plaza, “Breve encuentro’, la vida de Lois Pereiro convertida en trazos de
novela gráfica”, El Correo Gallego, “Tendencias. Sociedad. Ciencia. Cultura. Ocio”, 23
xullo 2011, p. 42.
Dáse conta da presentación desta obra na Biblioteca da Cidade da Cultura de Galicia e
que contou coa participación do conselleiro de Cultura e Turismo Roberto Varela.
- Iago Martínez, “Persépole’ abre unha nova colección de cómic en galego”, El País,
“Galicia”, “Luces”, 4 novembro 2011, p.8.
Coméntase que Xerais puxo nas librarías esta obra sobre Lois Pereiro.
- Rocío Cortés Galdo, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El
Progreso, “Vivir”, “Ocio”, 20 decembro 2011, p. 70.
Entre outras actividades, infórmase da charla proposta polo clube Letras Debuxadas da
Biblioteca de Gondomar con Jacobo Fernández Serrano, autor de Lois Pereiro. Breve
encontro. Un achegamento comiqueiro á biografía e á obra de Lois Pereiro.
Rodríguez, Brais, A man do diaño, VI Premio de Banda Deseñada Castelao 2010,
presentación de David Rubín, A Coruña: Demo Editorial, [mocidade e adultos], agosto
2011, 52 pp. (ISBN: 978-84-936993-6-9).
Precedido dunha presentación de David Rubín (Ourense, 1977), que adianta os contidos
da historia e valora a exploración dun camiño novidoso e a construcción dos
protagonistas, Brais Rodríguez Verde (Brión, 1980) recorre nesta obra galardoada a
constantes de historietas anteriores, como a expresión hierática dos personaxes, o
emprego dos silencios e das elipses e mais a presenza do tema da morte. Dende estas
claves constrúe unha historia descontinua e aparentemente falta de lóxica na que
salienta a temática antibelicista dende a estratexia de poñer de relevo o absurdo de
calquera guerra a través das situacións nas que se ven inmersos os personaxes, sen
mencionar as coordenadas espaciais e temporais nas que transcorre. O argumento dá
conta do percorrido que emprenden tres soldados que teñen a misión de destruír
enclaves inimigos e asasinar os superviventes. Un destes soldados móstrase
especialmente cruel, non cuestiona as ordes e cúmpreas friamente. Mais todo muda
cando, tras resultar un deles ferido nunha emboscada, atopan acubillo na casa duns
labregos que salvan o ferido malia seren os seus supostos inimigos. Na parte gráfica, o
cómic, en branco e negro, artéllase cunha técnica sinxela recorrendo á repetición do
deseño de páxina e integrando primeiros planos sen profundidade.
Referencias varias:
- Rubén Santamarta, “El escaparate del último e inquieto mundo gallego”, La Voz de
Galicia, “Culturas”, n.º 426, “En portada”, 6 agosto 2011, pp.2-3.
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Fálase de “Viñetas desde o Atlántico”. Infórmase dos nomes dos autores que participan
así como do título das súas obras, entre as que se atopa esta que agora nos ocupa.
- Luís P. Ferreiro, “Las cuatro páginas de Viñetas”, La Opinión, “A Coruña”, 12 agosto
2011, p. 11.
Fálase de “Viñetas desde o Atlántico” e infórmase dos diferentes recintos que integran a
mostra. Indícase que o centro cultural Salvador de Madariaga céntrase na historieta
galega, onde se poden ver os traballos dos premios de banda deseñada Castelao como A
man do diaño, de Brais Rodríguez.
- Xaime Lis, “Voando entre gatos, demos e polacos”, Tempos Novos, n.º 172, “todo é
peixe”, “Crónica”, setembro 2011, pp. 11-13.
Fálase de “Viñetas desde o Atlántico” e infórmase dos autores que participan, entre os
que se atopan Brais Rodríguez coa súa obra A man do diaño, unha historia antibelicista
galardoada co premio Castelao 2011.
- M. Beceiro, “Reparto de cofradías de honor a discreción”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Patio de vecinos”, 15 outubro 2011, contracuberta.
Refírese á presentación de A man do diaño (Demo Editorial) de Brais Rodríguez,
gañador do Premio Castelao de Banda Deseñada 2010. Indícase que se trata dunha obra
antibelicista.
- Xabier Sanmartín C., “Cómic, único sector al alza”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
11 decembro 2011, p. 48.
Coméntase que só a área editorial do cómic elevou as súas vendas en 2011 e
menciónase A man do diaño, de Brais Rodríguez.
Tomás, Xosé, Nómades, Vigo: Editorial Galaxia, col. Novela gráfica, [lectorado mozo],
setembro 2011, 77 pp. (ISBN: 978-84-9865-392-2).
Banda deseñada para adultos de Xosé Tomás (Betanzos, 1971) que inaugura a colección
de novela gráfica da Editorial Galaxia e que foi subvencionada pola Consellería de
Cultura e Turismo, a través da Dirección Xeral de Promoción e Difusión da Cultura, na
Convocatoria de axudas para o ano 2010. O volume ábrese con dous paratextos: unha
dedicatoria (“a Tomás, Manuel e María, que día a día me humanizan”) e unha cita
(“...que nos sueñan iguales las madres contra su pecho” (Rafael Amor)). Reúne oito
historias que presentan como fío común o feito de tratar experiencias sobre a
emigración dende unha perspectiva intimista e contar con protagonistas femininas,
ademais de recorrer á elipse no seu desenvolvemento e no desenlace co fin de reclamar
a participación do lectorado. Abórdanse así o relato da viaxe en patera dunha muller
embarazada, en “Fátima”; a realidade da prostitución no canto do traballo arelado, en
“Sasha”; a existencia de prexuízos arredor dos e das emigrantes, en “Mercedes”; as
dificultades de integración, en “Asunción”; a dureza das situacións relacionadas coa
falta de papeis, en “Lupe”; a dureza dos países de procedencia, en “Ghalia”; a falta de
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liberdades para as mulleres, en “Alma”; e un alegato a prol da esperanza, en “Nawal”.
Pechan o volume unhas “Notas do autor” nas que explica como xurdiu a idea de realizar
este libro e como as mulleres e os nenos son as figuras máis vulnerábeis nas cuestións
relacionadas coa emigración e ao tempo as máis fortes, porque conseguen saír adiante e
reiventarse unha e outra vez. Apunta tamén que a música de Madredeus, Mozart, Van
Morrison e Morricone está presente no libro, a carón da melancolía. Péchase co seguinte
colofón: “Este libro, NÓMADES, de Xosé Tomás, rematouse de imprentar nos talleres
de Gráficas Varona, o día 15 de setembro de 2011, nun mundo, por fortuna, cada día
máis mesturado e plural”. Este libro presenta unha edición coidada: tapas duras, gardas
debuxadas, papel satinado e ilustracións a cor. Estas, co estilo persoal de Xosé Tomás,
presentan formas redondeadas e dinámicas. Son imaxes tratadas con ordenador cunhas
liñas brancas como de xiz que as conforma. As cores están moi matizadas, son escuras e
cambian a gama en cada relato. As viñetas varían en cada páxina, axeitadas á narración
e dispostas sobre un fondo negro. O estilo empregado é minucioso e, aínda que se centra
nos personaxes, achega moita información sobre os ambientes, as roupas e os obxectos,
así como as expresións dos rostros dos protagonistas que presentan emocións variadas
en cada viñeta. A narración está apoiada no discorrer das imaxes.
Recensións:
- Marga Romero, “Talismán que humaniza”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 389,
“Libros”, 27 outubro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 351, “Letras galegas”, 5
novembro 2011, p. 7.
Fálase de Nómades (Galaxia, 2011), de Xosé Tomás. Explícase que se trata dunha
novela gráfica conformada por oito historias protagonizadas por mulleres. Destácase a
dureza do relato e a beleza das ilustracións e apúntase que o volume “entronca no
xénero narrativo coa tradición das Cousas de Castelao”.
- Xesús Fraga, “O drama e a emoción de emigrar”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
438, 29 outubro 2011, p. 13.
Preséntase Nómades (Galaxia, 2011), unha novela gráfica de Xosé Tomás
protagonizada por mulleres e que “propón unha ollada” ao fenómeno migratorio.
Explícase que detrás de cada relato hai un “demorado proceso de investigación”.
Engádese que, malia o ton sombrío das historias, o final é esperanzador.
- M. G. M., “Oito mulleres e unha historia común”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 9
novembro 2011, p. 15.
Infórmase da presentación do cómic Nómades (Galaxia, 2011), de Xosé Tomás.
Explícase que se trata dun relato dramático protagonizado por oito mulleres
inmigrantes. Apúntase que o obxectivo de Tomás era “sensibilizar á xente que se fixo
inmune” ante esta realidade. Destácase o final esperanzador co que remata a obra.
Referencias varias:
- M. Beceiro, “Un portal gallego para enlazarse al amor”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Patio de vecinos”, 20 outubro 2011, contracuberta.
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Fálase da presentación de Nómades (Galaxia), de Xosé Tomás na Biblioteca Ánxel
Casal de Santiago de Compostela.
- Xosé Carlos Caneiro, “Viva”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 439, “A outra
mirada”, “Club dandi”, 5 novembro 2011, p.13.
Faise referencia á publicación desta novela gráfica, da que se sinala que é “un deses
libros con recendo”.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 390,
“Libros”, 3 novembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 352, “Letras galegas”,
12 novembro 2011, p. 7.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
ofrécese unha breve análise dos personaxes. Tamén se seleccionan Extramunde (2011),
de Xavier Queipo, O espírito do cabaleiro (2011), de Cornelia Funke e Area fai seis
(2011), de Araceli Gonda.
- Ana López, “A cultura móvese polas noites”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”,
“Cultura”, 3 decembro 2011, p. 66.
Realízase un repaso polas actividades programadas para o Culturgal, entre as que
destaca a presentación desta obra.
Tokio, Cabana de Balieiros, A Coruña: Demo Editorial, [mocidade e adultos], agosto
2011, 116 pp. (ISBN: 978-84-936993-4-5).
Novela gráfica que supón a volta á banda deseñada de Tokio (Alfredo López Fernández,
Vigo, 1964) tras anos de ausencia. Cóntase unha historia de intriga, ambientada na vila
da Costa da Morte que lle dá título durante o século XIX que arrinca coa chegada á vila
de Don Telmo, un cura novo e de pouca experiencia que vén facerse cargo da parroquia.
Na vila, ademais da igrexa abandonada e do rexeitamento dos fieis, que nada queren
saber de cregos, atopa un feixe de feitos misteriosos que ninguén está disposto a
aclararlle, mais aos poucos, e grazas sobre todo a Celtia, unha moza da localidade, e a
Inclés, un enigmático personaxe, irá coñecendo o pasado do lugar, relacionado coa caza
de baleas e a actividade dos raqueiros que enganan os barcos para provocar os
naufraxios e roubar os tesouros que transportan a ultramar e mesmo a implicación da
Igrexa nas intrigas. Así mesmo, tamén será partícipe dos costumes e ritos pagáns que se
levan a cabo e das lendas tradicionais que falan de sereas. A vida de Telmo muda de vez
no transcurso do tempo que pasa na vila e mesmo se ve obrigado a escapar con Celtia e
ten un papel fundamental no futuro da vida das súas xentes Na parte gráfica utilízase o
negro para o entintado e contraste entre o azul e o gris para sombras e volumes. A
cuberta do álbum introduce xa a ambientación da historia coa presenza dos elementos
fundamentais da historia. O debuxo combina a técnica expresionista co detalle nas
descricións e as viñetas preséntanse dispostas en catro fileiras. O volume péchase cun
“Anexo enciclopédico” no que autor engade apuntamentos sobre a fauna, as crenzas e
relixións, os barcos e naufraxios, a pesca, as lendas e os feitos relacionados coa
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literatura galega que aparecen integrados ao longo da historia, indicando, ademais, que a
vila é imaxinaria. Pechan o volume as referencias bibliográficas manexadas.
Recensións:
- Rubén Santamarta, “El laberinto de Tokio”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 436,
“Cómic”, 15 outubro 2011, p. 14.
Fálase de Cabana de Balieiros, unha novela gráfica de Alfredo López, máis coñecido
como Tokio. Indícase que o relato conta a historia dos habitantes dun pobo costeiro que
xa non acoden á igrexa. Critícase o tamaño do formato no que está editado así como a
falta de ritmo. Destácase o comezo “inquietante”.
Referencias varias:
- Xaime Lis, “Voando entre gatos, demos e polacos”, Tempos Novos, n.º 172, “todo é
peixe”, “Crónica”, setembro 2011, pp. 11-13.
Fálase de “Viñetas desde o Atlántico” e infórmase dos autores que participan, entre os
que se atopan Tokio coa súa obra Cabana de Balieiros.
- A. Baena, “A banda deseñada é un xénero consolidado en Galicia con moitos autores
novos”, Atlántico Diario, “Vigo”, 15 outubro 2011, p. 11.
Entrevístase a Alfredo López, máis coñecido como Tokio, co gallo da presentación da
súa obra Cabana de Balieiros. Explícase que se trata dunha novela gráfica que
ambientada nun pobo mariñeiro da Costa da Morte do século XIX. Destácase a
combinación de feitos reais con feitos ficticios.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 17 novembro 2011, p. 70.
Infórmase da presentación desta obra na libraría Sindicato del Cómic de Ourense.
- RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 18 novembro 2011, p. 86.
Entre outras actividades, infórmase da presentación desta obra na libraría Aira das
Letras de Allariz.
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VII.4.2. CÓMICS TRADUCIDOS E VERSIONADOS
Faerber, Jay e Fran Bueno, Causas nobres. Sangue e auga (Noble Cause, 2008), trad.
Pepe Sendón, Santiago de Compostela: El Patito Editorial, col. Universo Galimatías,
[mocidade], agosto 2011, [136] pp. (ISBN: 978-84-938832-1-8).
Novela gráfica de Jay Faerber (1972) e Fran Bueno (Santiago de Compostela, 1967) na
que se dá conta dunha historia de aventuras onde os protagonistas son a familia de
superheroes, “Os Nobres”, moi afamada e coñecida, pero que esconde moitos segredos.
Neste volume a trama aborda a investigación por parte da familia Nobre, do asesinato
dunha prostituta chamada Gretchen Lewis. A peculiaridade do caso é que a muller
asasinada ía vestida como un dos membros do clan, Zephyr Nobre, e ademais, o
acusado do asasinato é un dos amigos máis prezados da familia, Krennick. Ao longo da
obra os protagonistas tratarán de demostrar a inocencia do seu amigo ao tempo que
tentarán descubrir os motivos que explicarían por que a prostituta ía caracterizada como
a súa filla, Zephyr. Este cómic foi ilustrado por Fran Bueno e Ron Riley. Na cuberta
aparecen todos os integrantes da historia. No interior as ilustracións aparecen dividas en
viñetas. Os debuxo son a liña e coloreado a ordenador.
Filippi, D-P & S. Camboni, Gárgolas. Tomo 2: A chave do tempo (Gargouilles Tome
2: La clé du temps, Les Humanoïdes Associés S.A.S, 2004), trad. María Otero Porta,
Perillo: Oleiros: Cerditos de Guinea Cómics, [lectorado autonómo], 2011, 50 pp.
(ISBN: 978-84-935904-8-2).
Cómic da autoría de D.P. Filippi (1972), debuxado nesta segunda entrega por S.
Camboni (1967), que comeza cos seguintes paratextos: “Dedicado a Olivier, en recordo
das nosas longas discusións nocturnas sobre indios, piratas e gárgolas” e “Moitas grazas
a Silvio, que soubo aceptar o desafío de prolongar con nós a ventura, e tamén a
Christelle, quen nos permitiu manter a maxia e levala alén das nosas esperanzas.
Finalmente, gustaríame darlles as grazas a todos aqueles e aquelas que participaron na
realización deste álbum e que fixeron posible que exista, malia todo”. Narra a historia
de Gregore, un neno de doce anos que vive cos seus pais e irmán fronte unha colexiata.
Grazas a un talismán máxico viaxa no tempo ao século XVII. Alí será amigo das
gárgolas da colexiata. O dragón Phidias será o seu instrutor. Explícalle que os magos
eran os gardiáns dos dous mundos: da maxia e dos humanos, pero o mago negro fixo
que desparecesen. Agora Gregore terá que atopar unha chave para rematar a súa
aprendizaxe como mago e poder protexer a derradeira porta máxica, rescatar ao gatomusa e salvar ao mundo. O cómic remata cun caderno de feitizos. O deseño das viñetas
é clásico e as formas están traballadas con deseño de ordenador. Os personaxes reflicten
nas expresións dos rostros os sentimentos que van xurdindo e as imaxes achegan moita
información dos lugares nos que se atopan os protagonistas (contornas naturais,
urbanas, interiores e exteriores) que tamén contribúen a enmarcar as diferentes épocas
nas que transcorre a historia.
Frissen, Jerry & Bill, Os cinco loitadores, tomo #2. Pelexa na praia (Luchadores Five,
tome #2: Lucha Beach Party, Humanoids Inc. Los Angeles, 2009), trad. María Otero
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Porta, Perillo-Oleiros: Cerditos de Guinea Cómics, [lectorado autónomo], 2011, 47 pp.
(ISBN: 978-84-935904-7-5).
Obra do guionista Jerry Frissen, (Bruxelas, Bélxica, 1964) acompañado desta volta polo
debuxante Bill, publicada orixinalmente en Francia Humanoïdes Associés. Neste
segundo número do cómic atópanse os mesmos ingredientes que no primeiro: uns
heroes, xusticeiros enmascarados chicanos, non moi convencidos de selo e con
problemas dos máis normais, uns viláns do máis estrafalario, unha banda de monstros
mariños camorristas e situacións bizarras para rir sen parar nun universo cheo de
personaxes de loita libre mexicanos, monstros e agora tamén o mundo do surf, todo iso
impregnado dun gran sentido do humor, con ilustracións a toda cor. Esta segunda
aventura dos personaxes creados por Jerry Frissen e Bill, foron merecedores dunha
nominación aos premios Eisner no 2008. Na cuberta aparecen todos os integrantes da
historia en plena acción. No interior as ilustracións preséntanse divididas en viñetas
clásicas sen liña de contorno. Os debuxo son a liña e coloreados a ordenador, aínda que
con certo toque a acuarela. As imaxes achegan moita información e son moi dinámicas
para reflectir a acción presente no guión.
Heitz, Bruno, Historias de Mestre Raposo 2. Le roman de Renart (Le Roman de Renart
2. sur les chemins, Gallimard Jeunesse, 2008), trad. David Gippini Fournier,
Pontevedra: Factoría K de Libros, [lectorado autónomo], 2011, 45 pp. (978-84-1525020-3).
Cómic infantil de Bruno Heitz (Nancy, 1957) traducido ao galego. Está protagonizado
polo mestre Raposo, animal que roubou todo o que posúe. Os raposos teñen esa
natureza, mais el ten a conciencia cargada de pecados, e pensa que a solución é ir a
Roma a falar co Papa, a ver se este lle perdoa todo o mal que fixo. Así, aínda que o
denuncien, non poderán facerlle nada. Moita xente enviara as súas queixas ao Rei
Nobre, e por iso este manda a varios súbditos á captura do mestre Raposo. Pero é tan
listo este raposo que engana a todos eles, ao gato Tiberio, ao oso Pardo, mesmo a
Testaferro, o máis temerario. O Rei nobre segue enfadado pero está moi enfermo. Como
ninguén é capaz de curalo, dille ao mestre Raposo que se atopa algún remedio para el,
recuperaría o seu favor. O mestre consígueo con herba de Aliborón e o Rei Nobre
noméao señor das súas terras. O tradutor tivo que adaptar os nomes dos personaxes co
fin de lograr a comprensión picaresca e humorística da obra. O formato das viñetas é de
estilo clásico. Os debuxos están realizados cunha liña de tinta negra e manchas de
acuarela para aplicar a cor. Os protagonistas son todos animais e adoptan actitudes
antropomórficas. A sociedade que reflicten as imaxes está localizada na Idade Media, o
que se aprecia polas edificacións, as roupas e os utensilios que empregan os
protagonistas.
Mora, Víctor (texto) e Santiago Martín Salvador (debuxos), Novas aventuras de Dick
Turpin, trad. Isabel Soto, Santiago de Compostela: El Patito Editorial, [lectorado mozo],
febreiro 2011, 204 pp. (ISBN: 978-84-9381043-6). n
Na primeira metade da década dos setenta, Víctor Mora (Barcelona, 1931) e Santiago
Martín Salvador (Madrid, 1935) recrearon nunha serie de dezaseis cómics a popular
versión que Charles C. Harrison escribiu sobre Richard Turpin, un bandoleiro e
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salteador inglés do século XVIII, que, segundo a lenda, protagonizou recorrentes
ataques contra os poderosos que se atrevían a atravesar o bosque de Epping. Isabel Soto
encárgase de recoller, da forma máis fidedigna posíbel, doce desas historia nesta edición
traducida. Tras unha páxina introductoria onde Soto repasa, primeiro, a historia
biográfica e literaria deste personaxe e explica, despois, os criterios que segue a súa
edición, incorpóranse os relatos que narran varias das aventuras do lexendario heroe
enmascarado. Abre a colección “Novas aventuras de Dick Turpin”: uns bandidos
adiántanse a asaltar a carruaxe que Turpin e os seus camaradas, Pat Offelin e Thomas
King, tiñan en mente. Obrigados a recuperar o botín, perseguen aos seus rivais e rétanos
a duelo. A xente de Turpin gaña e recupera o que ía ser seu dende un principio, pero
entre tanto descobre que dentro da carruaxe hai unha doncela retida, quen aproveita a
ocasión para confesarlle a Turpin que o seu irmán foi condeado sen ningún motivo polo
Duque, un gran corrupto da zona. O salteador, que non pode consentir semellante
inxustiza, comprométese a liberar ao home. “As pantasmas de Blackmoor” presenta
unha historia de medo: cabalgando de noite pola fraga de Epping, o equipo de Turpin
escoita uns berros procedentes dun palacio abandonado. Interesados en saber quén e qué
causou o balbordo entran na mansión. Ao entrar, os compañeiros de Turpin asústanse e
foxen rapidamente porque lles parece que a casa está habitada por unas pantasmas, pero
o aventureiro, que queda só, descobre que foron vítimas dunha emboscada: as supostas
pantasmas non son senón persoas de carne e óso, dispostas a facerse co tesouro que
esconde aquel palacio; Turpin irrompe nos seus plans e, finalmente, é el e os seus
homes os que gozan do botín. “O naufraxio de Lady Ann” desencadéase a partir dunha
batalla na que Turpin e os seus homes enfróntase a Norton Bantam e o seu séquito,
outro grupo de bandidos dirixidos polo Duque de Epping. Desta pelexa, Pat Offelin sae
ferido e para curalo o aventureiro decide ir á casa do Cabaleiro de Malta, un vello
médico do lugar. Mentres tentan salvar a vida de Pat, Turpin descobre que os bandidos
cos que loitaron na rúa seguíronos, así que enfróntase de novo a eles e esíxelle que lle
digan qué é o que queren. O xefe Bantam asegúralle que só desexa falar co Cabaleiro de
Malta sobre o naufraxio do Lady Ann. Non entende por qué o médico foi rescatar á
costa, onde se afundiu o barco, dous cadáveres. Intrigado tamén por descubrir a
verdade, Turpin únese a Bantam e ambos acaban dando coa clave do asunto: un
armador e uns tripulantes idearon premeditadamente o afundimento para cobrar un
vantaxoso seguro. Na cuarta historia, “A bruxa de Cadbury”, o heroe consegue salvar a
vida da filla de Silas Cooper, unha rapariga que foi acusada inxustamente de bruxería
polo Duque porque este non podía soportar que a granxa do seu pai fora unha gran fonte
de riqueza. Un argumento similar repítese en “Avalancha de Odio” e “Un fuxitivo na
tormenta”: no primeiro relato, o aventureiro logra liberar das cadeas a unha das doncelas
do Duque, quen tamén foi inculpada sen razón por atreverse a confesarlle a Turpin que
Norton Bantam, xendarme do Duque, quería darlle morte; no segundo, a vítima á que
salva o heroe é un home que o Duque detivo para poder vendelo clandestinamente como
peón. Pola súa banda, en “O castelo do Demo” aprovéitase unha festa de disfraces para
presentar a outro dos grandes corruptos cos que ten que lidiar o aventureiro: Ronald.
Nesta nova aventura, Turpin ten que salvar a vida doutra rapariga, que foi raptada por
Ronald e os seus secuaces para facerlle, sen fundamento algún, un exorcismo. O
problema que se lle presenta ao heroe neste caso é que, cando os seus compañeiros se
dispoñen a axudalo para saír da mansión coa moza, non saben quén é o seu verdadeiro
xefe porque varios foron os homes que se quixeron disfrazar do lexendario Turpin, o
heroe de Epping. Ao final, recoñecen ao seu amigo e todos logran saír ilesos. En “A
noite de Black Bird”, Pat e Thomas están a un risco de perder a súa vida a mans do
equipo de Bantam, pero, xusto no momento que o xendarme do Duque e os seus
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camaradas van darlles morte, aparece o seu xefe para impedir o crimen. Este suceso
permite, á súa vez, que Turpin e os seus camaradas descubran un barco repleto de
escravos, aos cales, tras varios intentos, conseguen devolverlles a liberdade de vivir.
“Unha vida por outra” continúa tendo como protagonistas a Turpin e Norton Bantam.
Agora o xendarme corrupto compra a vida de Hiram Mallory, un home que ía ser
axusticiado, para que se encargue de darlle morte ao seu máximo adversario. Porén,
outra vez máis, Bantam non ve cumprido o seu desexo: no momento que Mallory ten no
punto de mira a cabeza de Turpin, non dispara porque, días antes, o aventureiro
salvouno dun contratempo. En “O papagaio de Phoebius”, Turpis debe impedir que os
seus inimigos rouben o papagaio do vello Bingham, xa que o animal é o único que sabe
as coordenadas do afundimento do Phoebius, un barco que alberga nos seus aposentos
un opulento tesouro. O ambiente de misterio regresa en “Rastro de Sangue”: o héroe
debe atopar ao home lobo que mata aos vecinos de Epping as noites de lúa chea. Logo
de investigar o caso, descobre que o asasino non é outro que Sir Walter, quen se
inventou a lenda para facer crer que o home lobo era Sir Reginald, un inimigo seu ao
que quería ver morto. Para rematar, en “O rapto de Lady Deidre”, Turpin ten que
demostrar que non foi él o raptor de Lay Deidre, unha elegante dama de Epping. Esta
recuperación dun cómic clásico presenta unha edición coidada. As tapas duras teñen na
cuberta unha imaxe do protagonista a cor. O interior , en branco e negro, segue un
deseño clásico na disposición das viñetas. Os debuxos a tinta ofrecen moita información
sobre a época, as vestimentas, os interiores, as rúas, as cidades etc. esta obra recibiu
unha subvención do Ministerio de Cultura.
Paillou, Alain (guión e debuxos) e Wilmaury (cor), Os Catro Grandes (The Big Four,
1927; Heupé Sarl / Emmanuel Proust, 2010, pola versión en historieta), trad. Isabel
Soto, Santiago de Compostela: El Patito Editorial, col. Agatha Christie presenta,
[lectorado mozo], abril 2011, 54 pp. (ISBN: 978-84-938104-7-4).
Álbum que traslada ao galego a adaptación á linguaxe da banda deseñada dunha novela
escrita en 1927 pola raíña inglesa do crime, Agatha Christie (1890-1976), realizada por
Alain Paillou (1958), quen seleccionou os episodios máis significativos do coñecido
relato para construír esta nova versión. Tras dunha breve presentación do labor de
Agatha Christie coas tramas de crime e misterio e o debuxo de Solidor, comeza a
historia. O detective Hércules Poirot, coa axuda do seu vello e fiel amigo o capitán
Hastings, de visita casual en Londres, enfróntase nesta ocasión a unha poderosa banda
internacional de criminais que agochan a súa identidade baixo o enigmático nome dos
“Catro”, un cuarteto de poderosos malfeitores que pretende dominar o mundo. As
recorrentes trampas desta cuadrilla dificultan a investigación, pero Poirot descubrirá a
súa identidade e acabará con todos os seus plans, mesmo finxindo a súa propia morte
para rematar de vez co complot.
Rivière, François (guión), Solidor (debuxos) e Cécile Vergult (cor), Morte no Nilo
(Death on the Nilo, 1927; Heupé Sarl / Emmanuel Proust, 2010, pola versión en
historieta), trad. Isabel Soto, Santiago de Compostela: El Patito Editorial, col. Agatha
Christie presenta, [lectorado mozo], abril 2011, 54 pp. (ISBN: 978-84-938104-5-0).
Álbum que traslada ao galego a adaptación á linguaxe da banda deseñada dunha novela
escrita en 1927 pola raíña inglesa do crime, Agatha Christie (1890-1976), realizada
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polos franceses François Rivière (1949), á fronte do guión, e Solidor –pseudónimo de
Jean François Miniac (1967)– como debuxante. Tras dunha breve presentación do labor
de Agatha Christie coas tramas de crime e misterio e cun debuxo de Solidor, comeza a
historia, ambientada no transcurso dun cruceiro por Exipto. O caso supón un novo
desafío para as “pequenas células grises” de Hércules Poirot, que ten que interromper o
seu arelado descanso no barco para descubrir, entre a gran cantidade de viaxeiros
sospeitosos, quen deles é o responsábel do asasinato da rica herdeira Linnet Doyle e dos
outros pasaxeiros que morren consonte avanzan as súas pescudas. Nesta ocasión o seu
axudante é o coronel Race.
Satrapi, Marjane, Persépole (Persepolis, 2000-2003), trad. Eva Carrión del Pozo,
Cangas do Morrazo: Rinoceronte Editora, col. Novela gráfica, nº 1, [mocidade], 2011,
350 pp. (ISBN: 978-84-92866-26-7).
Volume que recolle os catro cómics de Persépole, a historia autobiográfica creada pola
iraniana Marjane Satrapi (Rasht, 1969) que constitúe unha denuncia, dende a
sensibilidade e o humor, da intolerancia, o fanatismo relixioso e a represión dos
fundamentalistas, sobre todo contra as mulleres. Cunha forte carga autobiográfica a
autora relata como o seu país se transformou co paso do tempo nun réxime
fundamentalista islámico, o cal provocou que marchase a Francia. A historia arrinca en
1979, cando Marji, unha nena de dez anos pertencente a unha familia progresista,
observa os cambios sociais e políticos que acontecen tras rematar o reinado do xa de
Persia en Irán e a chegada dunha república islámica. Nesta parte dedicada á súa
infancia, Marji tenta encher as súas inquietudes intelectuais a través da lectura e utiliza a
imaxinación para manter conversas con Deus, que, ao seu ver, se parece moito a Karl
Marx, soña con converterse en profeta e entende, grazas a súa avoa, a historia da familia
e as protestas que teñen lugar nas rúas. Na segunda parte, que abrangue de 1980 a 1984,
os acontecementos mudan coa guerra entre Irán e Iraq, tempo que coincide coa
adolescencia de Marjane, marcada polo seu gusto polo punk e o seu carácter rebelde. A
terceira entrega desenvolve a vida da protagonista en Austria, onde marcha estudar por
desexo dos pais de afastala dos duros acontecementos do seu país, entre 1984 e 1989.
Malia todo, Marjane non atopa o seu lugar en Europa, sente nostalxia dos seus e unha
gran confusión. A cuarta parte céntrase no seu regreso a Irán, nos seus estudos de Belas
Artes en Teherán e en como debe afacerse aos códigos de conduta e constantes
prohibicións do réxime islámico.

Recensións:
- Estro Montaña, “Transfondo socio-político”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
391, “Libros”, 10 novembro 2011, p.VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 353, “Letras
galegas”, 19 novembro 2011, p. 6.
Sinálase que esta obra autobiográfica resultou premiada repetidas veces en EE.UU,
España e Francia. Indícase que comeza nos dez anos da protagonista e que, ao longo de
catro partes, ilustra o percorrido de Irán dende o derrocamento do Sha até a guerra con
Irak. Dáse conta do argumento e saliéntase que se trata dunha obra que cuestiona
duramente os principios da república islámica iraní e a situación da muller en dito país.
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Finalmente, coméntase que as ilustracións teñen un toque naif e que lembran as antigas
pinturas persas.
Referencias varias:
- Iago Martínez, “Persépole’ abre unha nova colección de cómic en galego”, El País,
“Galicia”, “Luces”, 4 novembro 2011, p.8.
Fálase da nova colección de banda deseñada de Rinoceronte Editoria, composta por
traducións ao galego de obras en branco e negro, autoconclusivas e procedentes de case
todo o mundo e que inclúe títulos como Persépole, de Marjane Satrapi.
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VII.5. ENSAIO. TEORÍA XERAL. CRÍTICA
VII.5.1. MONOGRAFÍAS, BIOGRAFÍAS, CRÓNICAS E
LIBROS COLECTIVOS
Biscainho Fernandes, Carlos Caetano e Xosé Manuel Sánchez Rei (coord. edit.),
Ricardo Carvalho Calero. Ciencia, literatura e nación, A Coruña: Universidade da
Coruña. Servizo de Publicacións, 2011, 213 pp. (ISBN: 978-84-9749-475-5). u
Volume que acolle relatorios que foran presentados nas Xornadas “Ricardo Carvalho
Calero: ciencia, literatura e nación”, celebradas en novembro de 2010 e coorganizadas
polo Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da
Coruña e a Asociación Socio-Pedagóxica Galega. Tras unha “Nota dos editores” na que
se dá conta da orixe dos traballos recollidos nesta obra e se explica que con eles se
tentou realizar unha achega poliédrica á figura de Carvalho Calero. En relación coa
Literatura Infantil e Xuvenil, acóllense os seguintes traballos:
- “Achegamento urxente á narrativa de Carvalho Calero” (pp. 157-174), de Henrique
Rabuñal.
Ocúpase de percorrer a narrativa do escritor e profesor poñendo en valor os textos
narrativos de don Ricardo, autor de obras como Xente da Barreira (1950) ou Scorpio
(1987). Con respecto á Literatura Infantil e Xuvenil, coméntase que a infancia como
característica central está presente en catro obras do autor, Os tumbos (revista Alba,
1950), As pitas baixo a chúvia (revista Lar, 1952), A cegoña (Vida galega, 1957) e O
lar de Clara, das que se sinala o argumento.
Tamén está descrito no apartado V.1. Monografías, biografías e libros colectivos deste
Informe.
Calveiro, Marcos, Lois Pereiro. Náufrago do paraíso. Biografía e antoloxía, Vigo:
Edicións Xerais de Galicia, col. Fóra de Xogo, n.º 133, [mocidade], febreiro 2011, 150
pp. (ISBN: 978-84-9914-204-3).
Marcos Calveiro (Vilagarcía de Arousa, 1968) manifesta no limiar a intención de
recrear algunhas das escenas máis representativas da vida de Lois Pereiro (Monforte de
Lemos, 1958-A Coruña, 1996), poeta homenaxeado no Día das Letras Galegas, a través
deste guión cinematográfico ficticio que considera axeitado para un cinéfilo como
Pereiro. Tres citas de poemas de Manuel Antonio, de Charles Baudelaire e dunha
canción da banda Joy Division dan paso a vinte e dúas escenas. A primeira delas
transcorre no cemiterio de Santa Cristina do Viso en 1996, ano da morte do poeta, para
a seguir trasladarse virtualmente, por medio dun flashback, ao Monforte natal. A través
da evocación da infancia ofrécense mostras iniciais dun carácter soñador, unha afección
temperá pola lectura e unha especial sensibilidade, motivo de preocupación de súa nai
pola dor futura que lle puidese provocar. Na sexta escena un poema de Paul Valéry, “O
cemiterio Mariño”, simboliza o tránsito da infancia á adolescencia. Xa fóra da súa
contorna familiar, aínda que preto de seu irmán Xosé Manuel, vive multitude de
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experiencias a cabalo entre Madrid e diversas cidades europeas (Berlín, Praga e París).
Os seus primeiros pasos na literatura galega, coa que se compromete firmemente
influído pola admiración a Manuel Antonio, compárteos con Antón Patiño, Manuel
Rivas e seu irmán Xosé Manuel, impulsores da revista Loia. As doenzas provocadas
polo envelenamento da colza en 1980 e a SIDA, diagnosticada en 1994, marcarán a
última etapa da súa vida pero non deterán a súa produción literaria. Nunha entrevista
concedida en agosto de 1989 en Santiago de Compostela declarou que a súa obra era
moi curta e meditada e fai referencia implícita á súa novela inacabada: Náufrago do
paraíso. Ao mesmo tempo, opina sobre o amor e a soidade e considera as drogas como
parte da revolución da Xeración dos 80. Afirma que “para todo creador, o alcohol, as
drogas ou todo tipo de heterodoxia ou de confrontación co mundo non é máis que
instrumento para acadar algo, para acadar unha creación”. Neste difíciles momentos a
súa familia, parella e amigos son o seu principal sostén e para eles escribe. Meses antes
da súa morte ofrece un recital na Coruña dalgunhas composicións recollidas en Poesía
última de amor e enfermidade (1992-1995) (1995). Tras esta ficción, achégase unha
cronoloxía (1958-2010), que se abre co seu nacemento e se pecha coa proposta de
Manuel Rivas e Xosé Manuel Pereiro á Real Academia Galega como candidato á
homenaxe no Días das Letras Galegas. A seguir, ofrécese un álbum fotográfico e,
finalmente, unha breve antoloxía na que se recolle “Que é Galicia (Guión televisivo).
(Emitido pola TVG o 25 de xullo do 88)” xunto a fragmentos de Poemas 1981/1991
(1992), Poesía última de amor e enfermidade (1992-1995) (1995) e Poemas para unha
loia (1997).
Tamén está descrito no apartado IV.2. Letras Galegas deste Informe.
Recensións:
- Esther de León Viloria, “Lois Pereiro por Calveiro: de escritor a protagonista”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 17
maio 2011, p. 46.
Dáse conta desta achega biográfica sobre Lois Pereiro, poeta homenaxeado no Día das
Letras Galegas, que Marcos Calveiro dirixe á mocidade. Saliéntase que adoptase a
forma de guión cinematográfico e distínguese unha estrutura tripartita, correspondente
coa infancia e adolescencia en Monforte, a xuventude transcorrida entre Madrid e
diversas cidades europeas e a etapa final marcada pola enfermidade. Por unha banda,
destácase o atractivo de Pereiro como protagonista pola súa singularidade, unida aos
seus trazos representativos do conxunto da xeración dos 80. Por outra banda, sinálase a
desigual atención prestada a aspectos destacados da súa biografía, así como a elección
dun enfoque marcado pola empatía e polo lectorado agardado. Finalmente, coméntase
que se inclúe unha breve antoloxía na que se recolle un guión para a TVG xunto a
fragmentos de Poemas 1981/1991 (1992), Poesía última de amor e enfermidade (19921995) (1995) e Poemas para unha loia (1997).
Referencias varias:
- M. G. M., “A cidadanía inspírase no universo Pereiro”, El Ideal Gallego, “A Coruña”,
18 marzo 2011, p. 14.
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Fálase das diferentes iniciativas que homenaxean á figura de Lois Pereiro entre as que
se atopa a publicación desta obra.
- Ramón Nicolás, “E a Loia segue o seu voo”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 407,
“Letras en galego”, 19 marzo 2011, p. 12.
Coméntase que esta obra ofrece unha revisión da vida e obra de Lois Pereiro a través
dunha estrutura orixinal e sinxela.
- H. Pena, “Xerais reúne a poesía de Lois Pereiro”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 20
marzo 2011, p. 38.
Indícase que Marcos Calveiro novela nesta obra a biografía e a bibliografía de Lois
Pereiro, trazando un percorrido ficticio sobre a vida do autor.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 367,
“Libros”, 31 marzo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 326, “Letras en galego”, 2
abril 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que a biografía se completa cunha detallada cronoloxía, un caderno
fotobiográfico e unha antoloxía poética de Lois Pereiro. Tamén se seleccionan
Pequenos encontros. As marcas deixadas (2010), de Farruco Sesto; o número 188 de
Grial (2010) e Recendos de aire sonoro (2011), de Antonio García Teijeiro.
- Mar Mato, “Eu non escribo no folio en branco para sufrir senón para divertirme”, Faro
de Vigo, “Sociedad”, 2 maio 2011, p. 19.
Entrevista a Marcos Calveiro na que se fala da biografía cinematográfica que elaborou
sobre o poeta Lois Pereiro, cualificada de “atípica”.
- Dolores Vilavedra, “Ensaio para tempos anestésicos”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 13 maio 2011, p. 12.
Cítanse algúns dos volumes que foron xurdindo arredor da homenaxe a Lois Pereiro no
Día das Letras Galegas, isto é, Lois Pereiro. Náufrago do paraíso, de Marcos Calveiro
(Xerais, 2011); Antoloxía poética, de Daniel Salgado (Galaxia, 2011); a edición da
Poesía completa, a cargo de Ana Acuña (Xerais, 2011); A palabra exacta. Biografía de
Lois Pereiro, de Antón Lopo (Galaxia, 2011); Lois Pereiro. Vida e obra, de Iago
Martínez (Xerais, 2011); ‘Dicionario’ Lois Pereiro, de María Xesús Nogueira
(tresCtres, 2011). Cítanse tamén outras obras como Rosalía de Castro, estranxeira na
súa patria (2011), de Francisco Rodríguez; Proceso e encarceramento de Ramón
Piñeiro (1946-1949) (2011), de Xosé Manuel Dasilva e Vivir unha aventura irrepetíbel
(2011), de Mercedes Queixas.
- Ramón Nicolás, “Universo Pereiro: vizosa colleita ensaística”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 414, 14 maio 2011, pp. 14-15.
Reflexiónase sobre os traballos que xorden arredor do autor homenaxeado no Día das
Letras Galegas e menciónase esta que agora nos ocupa.
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- Rosé Carrera, “Lois era un santo, todos falan ben del”, La Región, “Día das Letras
Galegas”, 17 maio 2011, p. 20.
Conversa con Marcos Calveiro na que este desvela como traballou para recrear, botando
man do formato do guión cinematográfico, a vida de Lois Pereiro.
- A. R., “Iolanda Zúñiga abrirá unha feira de Vigo cun 20% menos de fondos”, Xornal
de Galicia, “Cultura”, 30 xuño 2011, p. 35.
Infórmase das actividades que terán lugar dentro da XXXVII Feira do Libro de Vigo,
entre as que están a presentación de numerosos volumes como Lois Pereiro. Náufrago
do Paraíso (2011), de Marcos Calveiro, Lois Pereiro. Vida e obra (2011), de Iago
Martínez, Futuro imperfecto (2010), de Xulia Alonso, Non hai noite tan longa (2011),
de Agustín Fernández Paz, Un dedo manchado de tinta (2011), de Manuel Portas ,
Indignádevos! (2011), de S. Hessel e Ártico 2.0 (2011) de Xavier Queipo.
Lorenzo García, Lourdes, Blanca-Ana Roig Rechou e Veljka Ruzicka Kenfel
(coords.), Crítica e investigación en Literatura Infantil y Juvenil/ Crítica e investigação
em Literatura Infantil e Juvenil, edición de Ana Margarida Ramos e Isabel Mociño,
Vigo/ Braga: ANILIJ/ Universidade do Minho, col. Estudos 01, 2011 Libro CD, 48 pp.
(ISBN: 978-972-8952-17-4). u
Volume inaugural da serie “Estudos” editada pola Asociación Nacional de Investigación
en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ) e o Centro de Investigação em Estudos da
Criança (CIEC) do Instituto de Educação da Universidade do Minho (Braga, Portugal),
coa que poñen en marcha unha serie de traballos sobre Literatura Infantil e Xuvenil que
queren cubrir unha área deficitaria desta parcela do saber, de modo que os especialistas
na materia conten con monografías nas que se difundan as reflexións e os traballos de
investigación que dende diferentes universidades e Centros de Investigación están
desenvolvendo grupos e especialistas nesta materia e que moitas veces conta cunha
escasa difusión fóra dos seus círculos de influencia. O volume articúlase ao redor dos
apartados xerais constituídos por estudos sobre cuestións particulares e ao redor da
investigación, tanto a desenvolvida en centros de investigación, coma por grupos de
investigación e os seus proxectos, así como as teses de doutoramento e traballos de
investigación titorizados defendidos nos últimos anos ou en proceso de execución. Os
traballos que se refiren á investigación en Literatura Infantil e Xuvenil galega son, por
orde de aparición, os que seguen:
- Blanca-Ana Roig Rechou, “Grupo de investigación LITER21. Investigacións
literarias, artísticas, interculturais e educativas. Lecturas textuais e visuais”, pp. 175190.
Explícase a constitución do grupo de investigación da Universidade de Santiago de
Compostela LITER21, cuxa investigadora principal é Blanca-Ana Roig Rechou e que
está integrado por especialistas de Filoloxía, Belas Artes, Didáctica da Lingua e da
Literatura e Didáctica da Expresión Plástica. Descríbense as súas relacións con outros
grupos e as actividades dos membros que traballan na liña de Investigación “A
Literatura Infantil e Xuvenil”, polas que mereceron a concesión de proxectos
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subvencionados por distintas administracións. Finalmente, relaciónanse os resultados
máis relevantes que o grupo tivo polo momento e explicítanse os obxectivos de futuro.
Remátase remindo á páxina web na que se pode consultar toda a información referida
aos membros e liñas de investigación que vén desenvolvendo este grupo dende a súa
constitución (http://imaisd.usc.es/gruposbuscadorresultados.asp (GI-1839)).
- Blanca-Ana Roig Rechou e Veljka Ruzicka Kenfel, “La Guerra Civil española en las
narraciones infantiles y juveniles. Un proyecto de investigación”, pp. 321-335.
Expóñense os primeiros resultados do proxecto de investigación coordinado “A Guerra
Civil española na narrativa infantil e xuvenil (1975-2008)”. Un proxecto que ten como
obxectivo facer un repertorio de narracións que trataron a Guerra Civil española
dirixidas a un potencial receptor infantil e xuvenil dende as diferentes linguas de
España, pero tamén dende outras linguas, e que responden ás tipoloxías de guerra
vivida, recordada e aludida. Explícase que neste proxecto se describirán as obras que
conforman o canon potencial dos sistemas literarios que se investigaron e que se
analizará unha selección de obras a partir de varios tópicos, proporanse traducións e
compararase como foi tratada a temática nos distintos sistemas literarios a estudar.
- Eulalia Agrelo Costas, “Da institución escolar ao centro do canon: Agustín Fernández
Paz”, pp. 359-368.
Descríbese a estrutura da tese de doutoramento “Da institución escolar ao centro do
canon: Agustín Fernández Paz”. Anótanse cales son os seus obxectivos, o seu marco
teórico-metodolóxico e a biobibliografía deste axente que, dende a escola, chegou ao
centro do canon polo seu labor literario e cultural. Tamén se apuntan os parámetros de
análise dunha selección da súa produción e se anuncian outros apartados
complementarios deste traballo de investigación en curso.
- Mónica Álvarez Pérez, “Educación literaria y Literatura Infantil y Juvenil”, pp. 369374.
Faise unha breve presentación do proxecto de tese de doutoramento, no que se resumen
os obxectivos e fases deste, o cal se centra no estudo da formación do lectorado en
Galicia a través da lexislación educativa e da análise das obras empregadas para esta
formación.
- Pilar Bendoiro Mariño, “Análisis de las tipologías de trasvase inglés-gallego en la
Literatura Infantil y Juvenil”, pp. 375-379.
Exponse o proxecto de tese de doutoramento que leva por título “Análises das tipoloxías
de trasvase inglés-galego na Literatura Infantil e Xuvenil’, que tivo os seus inicios no
Traballo de Investigación Titorizado que se describe a continuación, informando dos
aspectos máis importantes que serven de base para realizar o estudio de investigación
proposto.Dirixido pola Dra. Blanca-Ana Roig Rechou, explícase que se integra nas liñas
de investigación da Rede temática LIJMI (Red temática de investigación “Las
Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano”.
- Mar Fernández Vázquez, “A actuación de Carlos Casares no sistema literario galego”,
pp. 393-398.
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Expóñense as liñas xerais da actuación de Carlos Casares Mouriño no sistema literario
galego que realizou para o Traballo de Investigación Titorizado, base da tese de
doutoramento que se está a realizar e apúntanse algunhas constantes casarianas xa
detectadas.
- Mª Carmen Ferreira Boo, “Reescrituras do conto de transmisión oral na Literatura
Infantil e Xuvenil galega”, pp. 399-404.
Presenta primeiro o marco teórico-metodolóxico, a análise práctica e as conclusións do
Traballo de Investigación Titorizado, base do traballo da tese de doutoramento. Despois
ofrécense os obxectivos desta, na que se pretende ampliar a análise dos diferentes tipos
de reescritura do conto de transmisión oral a toda a Historia da Literatura Infantil e
Xuvenil galega, mediante unha selección de obras nas que se estudian as variacións do
hipotexto ao hipertexto na estrutura, os motivos, os temas, o cronotopo, as fórmulas, as
personaxes etc.
- Geovana Gentili Santos, “La tradición de los cuentos de hadas y la constitución de la
Literatura Infantil y Juvenil brasileña y gallega”, pp. 413-419.
Explícase que neste proxecto se propón o estudo crítico das obras infanto-xuvenís
brasileiras (pos-Lobato) e galegas que establezan un diálogo explícito cos contos de
fadas –modalidade literaria iniciada coa obra de Charles Perrault– analizando as
adaptacións e/ou transformacións realizadas polos escritores a través do emprego desa
tradición para crear as súas obras.
- Vanessa Regina Ferreira da Silva, “A literatura xuvenil en sistemas literarios
periféricos: Brasil e Galicia”, pp. 405-411.
Neste traballo preséntanse algúns resultados do Traballo de Investigación Titorizado
“Por dentro da arte: un estudo comparado de Amigos secretos (1996), de Ana Maria
Machado, e A casa da luz (2002), de Xabier P. Docampo”. Sinálase que neste espazo se
estudiará o relevante papel das protagonistas femininas das obras en comparación.
- Isabel Mociño González, “Estudo comparado da narrativa infantil de ficción científica
nas literaturas galega e portuguesa”, pp. 439-444.
Dáse conta brevemente das principais liñas da tese de doutoramento en proceso de
elaboración “Estudo comparado da narrativa infantil de ficción científica nas literaturas
galega e portuguesa”. Tamén se especifican os obxectivos, a metodoloxía e a estrutura
seguida no desenvolvemento desta investigación.
- Marta Neira Rodríguez, “Mujer y narrativa infantil y juvenil sobre la Guerra Civil
española”, pp. 445-453.
Expóñense os inicios e o marco teórico da tese de doutoramento que presta atención ao
estudo da muller e na narrativa infantil e xuvenil sobre a guerra civil española. A
continuación coméntase cómo se achegaron as escritoras á temática da guerra civil
española a través de obras narrativas en lingua castelá e gallega dirixidas aos máis
novos.

1267

Neira Vilas, Xosé e Valentín García Gómez, Querido Balbino: 1961-2011. Cincuenta
anos de Memorias dun neno labrego, Vila de Cruces: Fundación Xosé Neira Vilas,
[mocidade], 2011, 60 pp. (ISBN: 978-84-453-4984-7) u
Logo duns “Textos institucionais” ofrécense dous textos que tratan diferentes aspectos
de Memorias dun neno labrego, obra homenaxeada co gallo do cincuenta aniversario da
súa saída do prelo:
- Xosé Neira Vilas, “CARTA A BALBINO. Querido Balbino” (pp. 13-17).
A xeito de carta ao seu personaxe, reflexiónase sobre as súas andanzas literarias, ao
tempo que se recordan certos momentos da vida do autor.
- Valentín García Gómez, “MEMORIAS DUN NENO LABREGO E XOSÉ NEIRA
VILAS” (pp.19-22).
Realízase un repaso pola andaina literaria de Memorias dun neno labrego, dende a súa
primeira edición (1961), da que se destaca que era a primeira obra infantil e xuvenil en
galego, até a creación da Fundación Neira Vilas e a recepción da obra hoxe en día.
Roig Rechou, Blanca-Ana, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez (coords.), O
álbum na Literatura Infantil e Xuvenil (2000-2010), ilust. da cuberta e interiores
Carmen Franco Vázquez, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Novacaixagalicia, 2011, 438
pp. (ISBN: 978-84-9914-295-1). n
Monografía colectiva do grupo de investigadores da Rede Temática de Investigación
“Las Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIJMI) e
doutros investigadores que colaboran coa Rede, coordinada por Blanca-Ana Roig
Rechou, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez, que analiza o álbum na Literatura
Infantil e Xuvenil do período 2000-2010. Tras unha introdución na que se presenta a
estrutura do volume, acóllense dous estudos teóricos, “Apontamentos para uma poética
do álbum contemporâneo”, a cargo de Ana Margarida Ramos; e “Estratexias da
produción artística na construción dos álbums. Ilustración e correntes artísticas do
século XX”, de María Jesús Agra e Carmen Franco. Tamén contén dúas seleccións
bibliográficas de álbums: “Unha selección de álbums inesquecíbeis”, de Mª del Carmen
Ferreira Boo, na que se presenta unha selección por orde alfabética dunha ducia de
álbums clásicos, realizada polos membros da Rede, coa ficha bibliográfica da edición
orixinal, o descritor da narrativa textual e visual e as traducións ás diferentes linguas do
ámbito ibérico; e “Unha selección para a educación literaria” na que se presentan
sesenta e catro títulos coa súa respectiva ficha bibliográfica e descritor, publicados entre
os anos 2000-2010. No apartado “Comentarios para a formación lectora”, ofrécense
trinta comentarios dos álbums seleccionados, vinte do ámbito ibérico, oito do
iberoamericano e dous en inglés. Péchase o volume cunha “Selección de bibliografía
sobre o álbum”, realizada por Ivonne Lonna, Carina Rodrigues e Isabel Soto, que
recolle achegas de interese sobre o álbum cun pequeno descritor dos contidos; e un
Índice. Os traballos a salientar para este Informe por achegar reflexións sobre o álbum
en Galicia son:
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- Ana Margarida Ramos, “Apontamentos para uma poética do álbum contemporâneo”,
pp. 13-40.
Realízase unha reflexión teórica sobre o álbum entendido como unha modalidade
editorial relevante no ámbito da literatura destinada aos máis novos. Ofrécese unha
caracterización partindo da bibliografía actual dispoñíbel, contextualizándoo e dando
conta da súa evolución até a actualidade, centrándose en especial nos ámbitos galego e
portugués. Apúntase tamén unha proposta de clasificación tipolóxica a partir das súas
características e tendencias actuais.
- María Jesús Agra Pardiñas e Carmen Franco Vázquez, “Estratexias da produción
artística na construción dos álbums. Ilustración e correntes artísticas do século XX”, pp.
43-66.
Cómezase destacando a importancia de educar a mirada e o gusto literario da nenez a
través da ilustración. A continuación, sinálanse algunhas das características empregadas
polos ilustradores nos álbums en galego actuais e saliéntanse os autores e correntes
artísticas do século XX que serven de inspiración para as imaxes presentes nos álbums
do século XXI.
- Mikel Ayerbe, “Pello Añorga eta Jokin Mitxelena Gerlari Handia-ren txikitasuna edo
ni neu naiz neure etxairik handiena/O meuu maior inimigo son eu mesmo ou a pequenez
de O gran Guerreiro, de Pello Añorga e Jokin Mitxelena”, pp. 115-132.
Tras presentar unha breve panorámica da producción do álbum infantil no ámbito
literario vasco e dar a coñecer os acontecementos máis relevantes na traxectoria dos
autores do libro, comeza a análise do álbum elixido. Conta a historia do Gran Guerreiro
que tras loitar, ás escuras, contra a súa propia sombra, decátase de que o seu peor
inimigo é el mesmo. Destácase a posibilidade de diferentes lecturas que ofrece a obra
podendo ser considerado un drama ou unha comedia. Respecto das ilustracións faise
fincapé no estilo multicolor do autor.
- Mar Fernández Vázquez, “Unha estratexia para superar teimas: Fiz, o coleccionista de
medos, de Fina Casalderrey”, pp. 151-159.
Tras unha breve introdución na que se achegan algúns datos sobre a autora do álbum e
na que se explica a súa contribución á Literatura Infantil e Xuvenil, sublíñase a temática
sobre a que versa esta obra: o medo. Destácase ademais que é un tema recorrente na
produción literaria de Fina Casalderrey, converténdose neste caso no eixo central da
historia e das ilustracións. Continúa o comentario da obra seguindo os eixos propostos
pola profesora Ana Margarida Ramos na análise da “gramática do álbum”: nivel léxico,
sintáctico, semántico e mofolóxico. Detense tamén na análise tanto paratextual como
das ilustracións interiores da obra, destacando a grande carga simbólica das mesmas,
representadas por figuras esquemáticas e sinxelas que acollen distintos niveis de
significación. Explica que as escenas presentan tópicos moi asentados e facilmente
indentificábeis polo lectorado infantil e xuvenil, salientando a intertextualidade presente
na historia e o uso destacado da hipérbole para chamar a atención do receptor.
- Blanca-Ana Roig Rechou, “Un álbum literario para nenos sobre personaxes sen idade:
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Avós, de Chema Heras e Rosa Osuna”, pp. 177-188.
Primeiramente achega unha breve introdución na que explica a súa concepción do
álbum ilustrado baseándose nas peculiaridades desta modalidade literaria, así como
facendo referencia ás cuestións contextuais e históricas que influíron na súa evolución.
A continuación comeza o comentario da obra elixida, Avós. Asumindo a autoría
compartida do álbum, a estudiosa fai un breve percorrido pola traxectoria tanto do
escritor, Chema Heras, coma da ilustradora, Rosa Osuna. De seguido, céntrase na obra
en si mesma, comezando cunha análise minuciosa das peculiaridades paratextuais,
subliñando a importancia que o “tempo” terá nas ilustracións tanto da cuberta coma da
contracuberta. Pon énfase nun dos personaxes que se converterá nun leitmotiv ao longo
do relato principal: o gato. A continuación comeza o análise discursivo e destaca: a
presenza dun narrador heterodiexético e o emprego de estratexias discursivas como a
repetición, o encadeamento ou a acumulación. Finalmente, subliña o papel da
ilustración na configuración da historia, poñendo énfase no uso da acuarela, de formas
suaves e na distorsión da anatomía dos personaxes para destacar o humor presente no
texto.
- Eulalia Agrelo Costas, “A reivindicación do propio: Chocolata, de Marisa Núñez e
Helga Bansch”, pp. 253-260.
Comeza o comentario subliñando que a obra, Chocolata, obtivo o Primeiro Premio
Internacional do Libro Infantil da Fondation Espace Enfants (FEE) e de seguido comeza
a súa análise seguido a tipoloxía ofrecida por Ana Margarida Ramos. Inclúeo dentro dos
álbums narrativos e destaca a presenza dun narrador omnisciente. A continuación conta
a historia da protagonista, Chocolata, e a súa incursión na cidade, subliñando un dos
valores principais da obra: a aceptación dun mesmo. A nivel discursivo destaca a
repetición de estruturas sintácticas similares que lle confire un ritmo máis marcado; a
ausencia de oracións complexas e a presenza dunha linguaxe afastada de barroquismos.
Subliña, ademais, o papel de amplificación representado polas ilustracións, para rematar
incidindo no emprego de múltiples planos na narrativa visual, emulando á narrativa
cinematográfica.
- Marta Neira Rodríguez, “Unha viaxe na busca da identidade: Titiritesa, de Xerardo
Quintiá e Maurizio C. Quarello”, pp. 261-270.
Explica inicialmente que a obra segue un modelo de achegamento da infancia á
tradición oral, presentando a historia dunha princesa, aínda que sen corresponderse coas
características que comunmente se lle atribúen á realeza nos contos de transmisión oral.
Continúa coa análise paratextual do volume e subliña o emprego dunha folla en forma
de corazón na portada que anuncia ao lectorado que está fronte a unha historia de amor.
Destaca a forma na que a protagonista é ilustrada, xa que a caracterización xestual da
mesma rompe co estereotipo propio das princesas dos contos e amosa, pola contra,
ousadía e desafío. Explícase o argumento da historia, descríbense os personaxes,
subliñando o rol que desempeñan na obra, e analízase o papel da ilustración en relación
á mensaxe achegada polo texto. Finalmente, sublíñase como a interrelación destes
aspectos conclúen na visualización do “Eu” e do “Outro”.
- Christina Soto van der Plas, “Un gran sueño, de Felipe Ugalde”, pp. 379-385.
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Destácase, ademais do argumento, o uso dunha narrativa simbólica e hiperbólica patente
tanto no texto escrito coma na narrativa visual. Finalmente, enfatiza as múltiples
interpretacións simbólicas e mitolóxicas patentes na historia.
- Ana Fernández Mosquera e Isabel Mociño González, “Rememoración, homenaxe e
esperanza en Erika’s Story, de Ruth Vander Zee e Roberto Innocenti”, pp. 413-421.
Destácase desta obra, coa que se conmemora o cincuentenario da liberación do campo
de concentración de Auschwitz, as súas potencialidades na educación literaria por
permitir diferentes niveis de lectura segundo as enciclopedias persoais do lectorado.
Coméntase tamén o forte carácter subxectivo e a carga emocional, asentada en boa
medida na narración en primeira persoa. Respecto das ilustración sublíñase o
hiperrealismo de Roberto Innocenti que lembra as técnicas de fotorrealidade, a modo de
instantáneas en branco e negro do pasado. Finalmente enfatízase o convite do texto a
unha lectura colaborativa.
Recensións:
- Liliana Dorado, “Novo monográfico de LIJMI: o álbum na literatura infantil”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 20
setembro 2011, p. 42.
Coméntase que a Rede Temática Las Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco
Ibérico e Iberoamericano ven de presentar un novo monográfico intitulado O álbum na
Literatura Infantil e Xuvenil (2000-2010), coordinado por Blanca-Ana Roig, Isabel Soto
e Marta Neira, no que se reflexiona sobre o álbum, un formato editorial híbrido, froito
da interrelación entre texto e imaxe. Indícase que o estudo teórico introdutorio discute
as características intrínsecas do álbum, o seu lugar na LIX e as circunstancias nas que
acontece a súa eclosión na década dos anos sesenta; ademais de propor unha tipoloxía e
trazar unha historia da súa evolución no contexto galaico-portugués. Faise referencia a
que o segundo traballo presenta unha aproximación ao tema da ilustración e un sucinto
percorrido pola súa historia e polas diferentes técnicas empregadas, para centrarse no
estudo das afinidades entre os ilustradores actuais e as principais correntes artísticas do
século XX. Menciónanse os dous capítulos que presentan bibliografías, o seis
compendia trinta comentarios de carácter crítico e aplicación práctica, dirixidos aos
mediadores e o que pecha o volume, no que se ofrece unha bibliografía comentada de
textos básicos. Finalmente, saliéntase que se trata dunha valiosa posta ao día sobre un
tema pouco tratado.
- Xosé Feixó, “Estudando un formato”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 386,
“Libros”, 6 outubro 2011, p. 6.
Dise que este monográfico se centra no estudo e análise do álbum, expoñendo as súas
características, o lugar que ten na Literatura Infantil e Xuvenil e as súas orixes
posmodernas propoñendo unha tipoloxía. Coméntase que un dos capítulos, o sexto, ten
como finalidade orientar os mediadores para lograr a educación artística e literaria.
Indícase tamén deste obra que constitúe un “estudo de consulta imprescindible” sobre
esta modalidade editorial.
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VV. AA., Cartas a Balbino. Homenaxe a Neira Vilas, Santiago de Compostela: Xunta
de Galicia. Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos. Consellería de Cultura e
Turismo/Gálix, [mocidade], abril 2011, 37 pp. (DL: VG 200-2011). u
Volume homenaxe a Xosé Neira Vilas que se inicia cun paratexto que serve para
contextualizalo, pois indícase que saíu do prelo por mor da entrega do diploma de Socio
de Honra de Gálix a Neira Vilas en abril de 2011. Dende o punto de vista icónico, hai
dúas imaxes que abren e pechan o libro. A primeira é unha fotografía actual do escritor,
co pé de foto “Eu son un neno de aldea…”. A última, que recolle un poema do autor, é
unha fotografía ao monolito que a Asociación de Escritores instalou nas Ínsuas de Gres
en setembro do 2009. O primeiro dos textos que se acollen e que son de interese para
este Informe é de Gálix, a Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil. Nel explícase
o sentido da figura de Socio ou Socia de Honra, destinada a homenaxear anualmente a
figuras senlleiras do ámbito internacional. Entre elas está “o pai de Balbino”, e por el
deciden convocar a sete persoas a escribir cartas neste libro. “Neira Vilas, un clásico do
noso tempo”, de Pilar Sampedro, é a primeira achega, que revisa cronoloxicamente o
percurso vital e bibliográfico do autor, achegándose á caracterización literaria de parte
da súa obra, en especial, Memorias dun neno labrego. “Un libro cheo de verdade”, de
Uxía Blanco, é unha interpretación do antedito título: pártese do “Neno Labrego” para
debuxar o oráculo da alma galega, da memoria colectiva, da rebeldía e das mutacións. O
texto de Cándido Pazó intitúlase “Camareiros ou… que din os rumorosos?”, e el, como
un dos protagonistas do espectáculo escénico inspirado en Memorias dun neno labrego,
opta pola forza da anécdota para conseguir a filiación co texto de Neira Vilas. Anxo
Pintos realiza en “Non” unha adscrición e revisión persoal á figura de Balbino, con
anécdotas sobre os momentos partillados co autor. Belén Regueira, con “Balbino e o
Black Power”, revisa a visión da aldea para unha cativa coruñesa algunhas décadas
despois da publicación do texto e certos puntos sociolóxicos que rexistraron mudanzas.
“Dende o observatorio da ‘Casa do Romano’ de Gres” é o texto de Felipe Senén, en
clave memorística, histórica e cultural, que non esquece as débedas aos países da
emigración ultramarina. Os últimos dous textos resultan opostamente complementarios.
O texto de X. Touriñán, “Yo te soy…”, é a reformulación moderna, hilarante a diglósica
dun suposto neto de Balbino, na que a descuberta do avó e o idioma acaba funcionando
a modo de descuberta persoal. “Homenaxe a Neira Vilas”, da Asociación Cultural
Monte Branco e a Fundación Eduardo Pondal, acolle testemuños de novos Balbinos e
Balbinas. Pecha o volume a reprodución do poema “Agardarei”, de Celso Emilio
Ferreiro, que foi interpretado na homenaxe ao autor en abril de 2011.
Referencias varias:
- Luís P. Ferreiro, “Balbino cumpre medio século”, La Opinión, “A Coruña”, 2 abril
2011, p. 13.
Indícanse os actos de homenaxe organizados para celebrar o cincuenta aniversario da
edición de Memorias dun neno galego: unha exposición e mais a publicación Cartas a
Balbino. Homenaxe a Xosé Neira Vilas, editado pola Xunta de Galicia.
- Marta García Márquez, “A biblioteca González Garcés lembra os 50 anos de Balbino
na literatura galega”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 2 abril 2011, p. 14.
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Crónica da inauguración da exposición dedicada a Memorias dun neno labrego e da
presentación do libro Cartas a Balbino. Homenaxe a Xosé Neira Vilas, que reúne cartas
de distintos intelectuais dirixidas ao autor e ao personaxe.
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VII.5.2. MONOGRAFÍAS E LIBROS
TRADUCIDOS E NOUTRAS LINGUAS

COLECTIVOS

Arroita, Izaro, Mari Jose Olaziregui e Itziar Zubizarreta (eds.), IV. Congreso Ibérico
de OEPLI sobre el libro infantil y juvenil. El libro infantil y juvenil desde la diversidad
cultural. Haur eta Gazte Liburua kultura aniztasunean, trad. Iñigo Fernández Zabaltza,
Naroa Zubillaga Gómez e Nagore Tolosa Ustoa, San Sebastián: Galtzagorri Elkartea e
Erein Argitaletxea, 2011, 309 pp. Inclúe CD. (ISBN: 9787-84-9746-709-4) n
Volume que acolle as achegas presentadas ao “IV Congreso Ibérico de Literatura
Infantil y Juvenil” que tivo lugar en Donostia do día 3 ao 5 de xullo de 2008 baixo o
lema “Leo diferente: el libro infantil en la diversidad cultural”. Ábrese cunha
presentación das editoras na que explican a orixe deste volume e as cuestións que
inspiraron o programa do congreso. Nela dan conta do abordado sobre creación literaria
e tradución na sesión inaugural a cargo dos escritores Juan Kruz Igerabide e Patxi
Zubizarreta, así como das restantes sesións dese primeiro día centradas na reflexión
crítica e teórica que xerou a multiculturalidade no ámbito académico da Literatura
Infantil e que estiveron a cargo da profesora Karen Sands, da Universidade de Buffalo,
Veljka Ruzicka, da Universidade de Vigo, e Jesús Díaz Armas, da Universidad de La
Laguna. Tamén informan das ponencias realizadas no segundo día, a cargo da profesora
mexicana Elisa Bonilla, da española Marisa Pata e do portugués José Antonio Gómes,
arredor da dinamización da lectura nunha contorna culturalmente diversa, e, finalmente,
das que trataron a formación dos mediadores para unha sociedade culturalmente diversa
que tiveron lugar o terceiro día do congreso e que estiveron a cargo do profesor da
Universidad Complutense de Madrid, Enrique Gil Calvo; do profesor da Universidad de
Castilla-La Mancha Pedro Cerrillo e do profesor da Universidade do País Vasco Félix
Etxeberria. “A modo de breve presentación” péchase cos agradecementos a diferentes
persoas e institucións pola axuda á hora da realización do congreso. A seguir,
reprodúcense, en español e éuscaro, as intervencións sinaladas das cales só a de Jesús
Díaz Armas, titulada “Los estudios sobre la visión del otro en la literatura infantil y
juvenil en el marco ibérico”, presenta exemplos da produción de e sobre Literatura
Infantil e Xuvenil galega. Este libro acompáñase dun CD no que se recollen as trinta
comunicacións que se presentaron ao congreso. Entre elas, atópanse tres que se achegan
á Literatura Infantil e Xuvenil galega: “La interculturalidad en la Literatura infantil y
juvenil gallega”, de Esther de León Viloria e Mar Fernández Vázquez, “Espantallo
amigo”, de Mónica Domínguez Pérez, e “Cómo mirar al otro en la narrativa infantil y
juvenil gallega. Siglo XXI”, de Blanca-Ana Roig Rechou e Marta Neira Rodríguez.
Azevedo, F., A. Mesquita, A. Balça e S. Reis da Silva (coords.), Globalização na
Literatura Infantil. Vozes, Rostos e Imagens, Raleigh N.C., Estados Unidos: Lulu
Entreprises, 2011, 446 pp. (ISBN: 978-1-4710-1319-5).
Volume no que se recollen vinte e catro traballos ao redor das implicacións que a
globalización tén na literatura de potencial recepción infantil e xuvenil, da man de
especialistas nesta literatura pero tamén na lectura, a educación, a tecnoloxía e a
didáctica, procurando responder até que punto estes textos se inscriben e interrogan
sobre os múltiples rostros, voces e imaxes da globalización, un sistema socioeconómico,
histórico-cultural e ideolóxico que inclúe, no seu aspecto semántico, múltiples
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acepcións que non sempre son coincidentes entre si. A obra divídese en dúas partes: a
“Memória e a Representaçao”, na que se caracterizan, analizan e explicitan as imaxes
que posibilitan representar cultural e literariamente a actual Literatura Infantil e
Xuvenil, e “Vozes, Lugares e Acçao”, na que se explicitan os medios polos que esta
literatura é un poderoso e relevante vehículo para a formación efectiva de lectores. No
que se refire ao caso da literatura galega, aparecen as seguintes contribucións:
- Blanca-Ana Roig Rechou, “A Representação do Sistema Educativo e dos Professores
numa Selecção de Obras Narrativas que tratam a Guerra Civil Espanhola”, pp. 159-183.
Despois de facer un repaso das obras publicadas antes do ano 1975 que trataron a
temática da guerra civil española nas diferentes linguas do Estado español, preséntase o
proxecto de investigación “A guerra civil española na narrativa infantil e xuvenil (19752008)”, concretamente un dos dous subproxectos dos que está formado. Indícanse os
participantes que forman parte del, os seus obxectivos e as características xerais das
obras que sobre a temática a tratar se publicaron dende 1975 até o século XXI. A seguir,
Blanca Roig detense en dúas obras escritas en castelán e nas escritas en galego Aqueles
anos do Moncho (1977), de Xosé Neira Vilas, Noite de voraces sombras (2002), de
Agustín Fernández Paz, e A lingua das bolboretas (2005), de Manuel Rivas, para
mostrar como nelas se representan o sistema educativo do momento e os profesores que
defenderon os ideais educativos da República ou que non acataban na súa totalidade as
normas dos vencedores. Péchase o traballo coa inclusión dunha bibliografía activa
ordenada de maneira cronolóxica dende 1936 até 2008, ademais dunha bibliografía
pasiva sobre a guerra civil e a literatura, especialmente a infantil e xuvenil.
- Isabel Mociño González, “Xaquín Marín e a Reivindicação da Identidade Galega a
partir da Banda Deseñada”, pp. 185-213.
Traballo no que se fai unha achega ao papel que a banda deseñada galega de potencial
recepción infantil e xuvenil tivo na construción e reivindicación dunha identidade
galega diferenciada durante as primeiras décadas de configuración desta literatura.
Céntrase na figura de Xaquín Marín (Ferrol, 1943), ao que considera un dos autores
máis relevantes desta modalidade literaria e ao que cualifica na actualidade como un
“clásico contemporáneo”. Detense na súa produción por considerar que revela a
posición de vangarda e adianto de temáticas e perspectivas que foron posteriormente
transitadas por outros xéneros literarios, especialmente o narrativo, apuntadas xa na
década dos setenta en obras como 2 viaxes (1975) e Ratas, escrita en 1974 pero que non
se publicou até 2006. Estúdase con detemento esta produción e ponse en relación con
outras propostas do momento, salientando o carácter innovador e pioneiro que presenta,
reivindícase a necesidade de estudos específicos e repásase os poucos traballos que até o
de agora se teñen realizado sobre esta literatura. Conclúe que os autores de banda
deseñada galega na década dos setenta formaron parte da planificación cultural que
buscou, a través dun marcado cariz identitario, recuperar unha cultura emerxente e
colonizada, que foi lastrada por moitos séculos de postración, atraso, resignación e falta
de autoestima.
Kloczko, Édouard, O mundo máxico de Tolkien (Le Monde Magique de Tolkien,
Éditions Philippe Auzou, 2010), ilust. Krystal Camprubí, trad. Ana Buján, A Coruña:
Baía Edicións, [lectorado autónomo], 2011, [30] pp. (ISBN: 978-84-9995-009-9).
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Édouard Kloczko (Lviv, 1963) presenta nesta obra a historia, as características físicas,
cultura, forma de vivir e interrelacións dos personaxes do mundo literario inventado
polo escritor John Ronald Reuel Tolkien (Bloemfontein, 1892-Bournemouth, 1973).
Ábrese cun paratexto en forma de dedicatoria da ilustradora (“Para Cemendilme, por
vires canda min tan a miúdo por aquelas Terras...”). Descríbense criaturas como os
hobbits Bilbo e Smeagol, Gollum, os dragóns, o rei Thorin ou o Escudo de Carballo,
Gwaihir, Roäc, o mago Gandalf, Mestre Elrond, Thrandduil, Beorn, os corceis máxicos,
os paxaros fantásticos, a balea máxica ou o Bosque Escuro, e combínase unha expresión
obxectiva con trazas de humor e apelacións directas ao lectorado. Na contracuberta
aparece un sobre no que se gardan sete postais con ilustracións da propia obra, que está
profusamente ilustrada con imaxes de Krystal Camprubí. Dende a cuberta xa
apreciamos a coidada edición: tapas duras, acabado con brillo e imaxes con relevo. As
ilustracións están ao servizo do universo iconográfico de Tolkien, amosando as
diferentes razas coas súas características. As páxinas presentan diversas composicións
con debuxos, apuntes e pinturas que aportan descricións visuais. Hai composicións máis
completas e realistas. Tamén se presentan figuras enmarcadas que van presentando aos
protagonistas das obras deste autor. Nesta edición, ademais de diferentes tipos de
debuxos ofrécense troqueles, pestanas, pop-ups e obxectos máxicos que aparecen dentro
de sobres ou pestanas que se abren, o que converte esta obra de gran formato nunha
proposta para ler, pero tamén para deterse nas ilustracións gozando das imaxes.
McCloud, Scott, Entender o cómic. A arte invisible, trad. do inglés Rafael Salgueiro,
Cangas do Morrazo: Rinoceronte Editora, col. Novela gráfica, [lectorado mozo], 2011,
224 pp. (ISBN: 978-84-92866-27-4).
Nesta obra Scott McCloud (Massachusetts, 1960) pretende analizar as características do
cómic como linguaxe literaria, estabelecendo unha teoría deste como arte e medio de
comunicación. Explora a definición de “cómic”, o desenvolvemento histórico do medio,
o seu vocabulario e as diversas formas nas que se teñen usado os seus elementos.
Esboza os que, ao seu modo de ver, son as orixes máis remotas do cómic, remontándose
ao Antigo Exipto, e reflexiona sobre o poder dos símbolos e a razón pola que nestas
obras cobran especial importancia. Ofrece breves bosquexos sobre a arte moderna e
contemporánea cos que se pretende axudar a comprender a postura doutros creadores
respecto ao cómic e ao feito artístico en xeral. Asimesmo, descríbense, recibindo igual
tratamento, os méritos do cómic europeo, o norteamericano ou o manga xaponés. Só ten
a cuberta a cor, mentres que os debuxos do interior son en branco e negro. As viñetas
son de corte clásico, con imaxes estilizadas, nas que o autor ensina como se pode
deseñar un cómic.
Recensións:
- Estro Montaña, “Rigor metodolóxico”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 392,
“Libros”, 17 novembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 354, “Letras galegas”,
26 novembro 2011, p. 6.
Coméntase esta segunda entrega de Rinoceronte Editora dentro da colección “Novela
gráfica” que emprega a banda deseñada para falar desta modalidade literaria e desvela
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dun xeito ameno as súas características. Indícase que nesta deconstrución o texto
gráfico-teórico é utilizado para analizarse a si mesmo. Saliéntase o seu rigor
metodolóxico, a habelencia no manexo da linguaxe dos cómics e a profundidade coa
que se analizan as posibilidades expresivas do xénero.
Sánchez Sánchez, Xosé M., El pasado de los libros. Los códices compostelanos, ilust.
Jaime Asensi, Baiona: Edicións Nigra Trea/Consorcio de Santiago, col. Historias de
Santiago, n.º 9, [lectorado mozo], novembro 2011, 96 pp. (ISBN: 978-84-15078-25-8).
n
Volume en lingua castelá a cargo de Xosé M. Sánchez Sánchez que se abre con dous
paratextos: unha dedicatoria (“A toda mi familia de Redondela”) e unha introdución, na
que se achega á historia dos códices composteláns a partir do pracer que supón a lectura.
A seguir, en diferentes apartados, faise un repaso pola historia da escritura e os
diferentes soportes empregados dende os primeiros papiros en Exipto até a actual
lectura mediante aparellos electrónicos, e coméntanse as diversas funcionalidades da
escritura ao longo dos séculos, entre as que se salienta as funcións administrativas en
contraste cun uso literario ou historiográfico. Tamén se describe o proceso de creación
dos libros en papiro empregados no antigo Exipto e dos pergamiños, retrátase a Idade
Media en Compostela, achegando ao lectorado á organización das cidades neste
momento e céntrase en tres dos máis importantes códices composteláns, entre eles a
Historia Compostelana, e tamén se achega á figura de Diego de Xelmírez, comentando
a grandes trazos as accións que levou a cabo, ademais do proceso e finalidade de
redacción do texto. A seguir céntrase no “Tumbo A”, un tipo de obra tan extensa que
tiña que ser conservada “tumbada” no chan, e coméntase que era un libro de
documentos oficiais da realeza, con “iluminacións”, debuxos decorativos a cor que
representaban figuras de reis. Do Códice Calixtino explícase a estrutura, a súa creación,
o proceso de escritura e tamén o seu interese para Compostela, tanto dende o punto de
vista relixioso coma turístico, ao ser considerado a primeira guía turística na que se
describen os distintos camiños a Compostela en tempos das primeiras peregrinacións.
En “La Concordia de Antealtares”, trátase, a xeito de excepción, o documento
homónimo que, sen ser un códice, recolle importante información da mesma época
sobre a construción da Catedral de Santiago e as peregrinacións, e remata con dous
capítulos nos que se reflexiona sobre o traballo de estudosos e investigadores de cara a
pór ao alcance do lectorado experto e daquel simplemente interesado na temática o
contido destas obras de incalculábel valor histórico, ademais de ofrecer unha pequena
cronoloxía. Complementan esta obra as ilustracións a toda cor nalgunhas das páxinas
impares que representan contidos tratados e que axudan ao pequeno lector a visualizar a
aparencia dos códices.
Tamén está descrito no apartado XI. 5 Literatura medieval deste Informe.
Suárez Golán, Fernando, El arzobispo Fonseca: una saga de ambición, poder y
cultura, ilust. Jaime Asensi, Baiona: Editorial Nigra Trea/Consorcio de Santiago, col.
Historias de Santiago, n.º 8, [lectorado mozo], marzo 2011, 110 pp. (ISBN: 978-8415078-10-4). n
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Ao longo de vinte e un capítulos breves, con cadanseu parágrafo de resumo inicial e
acompañados nalgunhas ocasións de ilustracións, faise unha achega á familia Fonseca, á
que pertenceron tres arzobispos de nome Alonso de Fonseca, que se sucederon na sé
compostelá nos séculos XV e XVI e que cubriron o espazo entre o final da época
medieval e o inicio da modernidade. Despois de percorrer brevemente os abatares da
familia, céntrase na figura de Alonso de Fonseca III (Santiago de Compostela, 1475Alcalá de Henares, 1534), un home polifacético e intelectual renacentista, do que se
sinala que tivo os seus primeiros cargos de responsabilidade en Santiago, sendo un
adolescente, para pasar a estudar na universidade castelá. Vaise acompañando a
traxectoria do mozo co panorama de forzas sociohistórico na cidade de Compostela e os
conflitos que mantivo co cabido, coa nobreza galega vinculada aos Reis Católicos, coa
Real Audiencia ou cun dos seus grandes adversarios, o bispo de Mondoñedo Diego de
Muros III. Por último, despois das súas tomas de posición políticas, préstase atención ao
seu rol de mecenas das artes, subvencionando proxectos arquitectónicos (o colexio
Fonseca, San Xerome, certas mudanzas na catedral…) ou proporcionando protección a
varios autores. Explícase como mantivo correspondencia con Erasmo de Rotterdam, de
quen defendía as obras, e algunha das empresas culturais que ocuparon a súa atención,
nun percorrido accesíbel e ben dosificado en epígrafes das notas definitorias do
arcebispo Fonseca. As ilustracións figurativas son obra de Jaime Asensi (Vilagarcía de
Arousa, 1957) e están centradas nos personaxes, achegando ao lectorado a eles en
primeiros planos ou en fragmentos que deixan ver a expresión dos mesmos, cunha
técnica similar á dos cómics, con formas planas de cor e liñas negras que configuran o
contorno.
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VII.5.3. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS
Agrelo Costas, Eulalia, “Roig Rechou, Blanca-Ana, Isabel Soto López y Marta Neira
Rodríguez (coords.) (2010). Reescrituras do conto popular (2000-2009)”, AILIJ.
Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, n.º 9, “Libros reseñados”,
2011, pp. 283-289.
Despois de referirse á xestación da Red temática de investigación “Las Literaturas
Infantiles y Juveniles en el Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIJMI), dá conta de toda
as actividades realizadas por esta unidade de investigación. A seguir, fai un percorrido
polos diferentes apartados de Reescrituras do conto popular (2000-2009) (2010) e
detalla os contidos abordados en cada un dos seus artigos, indicando cales son as súas
debilidades e fraquezas. Entre estes artigos, está o titulado “O conto de transmisión oral
na LIX galega”, no que Blanca-Ana Roig e Carmen Ferreira realizan “un breve, pero
intenso recorrido” polas reescrituras nesta literatura, dende a aparición da súa obra
inaugural, Margarida a do sorriso d´Aurora (1927), na que Evaristo Correa Calderón
realizou unha especie de compendio dos contos de fadas, someténdoos a un proceso de
actualización, até as publicacións máis actuais, sempre baixo o amparo teórico. Por
último, salienta que neste volume se exemplifica a vitalidade hipertextual da literatura
oral tradicional, tal e como evidencia o interese, aínda existente, pola reescritura e
adaptación de temas, personaxes, motivos e tópicos, que son modificados en función
das conveniencias dunha comunidades determinada.
Agrelo Costas, Eulalia, “Ana Pelegrín, María Victoria Sotomayor e Alberto Urdiales
(coords.). 2008. Pequeña memoria recobrada. Libros infantiles del exilio del 39”,
Boletín Galego de Literatura, n.º 44 (2º semestre 2010), “Libros/Books”, 2011, pp. 208217.
Faise un percorrido polo volume Pequeña memoria recobrada. Libros infantiles del
exilio del 39 (2008), que considera “pioneiro” por tratar o labor dos exiliados españois
alén mar en relación á Literatura Infantil e Xuvenil. Detalla os contidos abordados por
Ana Pelegrín en “Una aproximación a los libros infantiles en el exilio español (19391977)”, que actúa como marco dos seguintes artigos ao referirse á literatura para os
máis novos en distintos puntos xeográficos de América, destacando o labor de
intelectuais galegos neste ámbito. A seguir, detense na análise do resto das
colaboracións, entre as que destaca a de Blanca-Ana Roig Rechou, “Memorias dun neno
labrego y la obra de Xosé Neira Vilas”. Tamén apunta que esta monografía se pecha
cun catálogo de máis de catrocentos rexistros, que inclúe tanto as obras publicadas no
exilio exterior e interior coma aquelas que os autores exiliados deron a lume nos anos
anteriores e posteriores á guerra civil. Explícase que se trata dun volume que abrangue
un tramo temporal superior ao anunciado no título, o que permite non só coñecer e
valorar a produción da Literatura Infantil e Xuvenil no exilio, senón tamén da florecente
etapa previa, o retorno dos fuxidos e o tratamento literario da materia bélica. Por último,
indícase que a coidada escrita e a completa base documental consultada son dúas
constantes dos diferentes artigos, que están asinados por investigadores versados na
materia.
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Agrelo Costas, Eulalia, “Contos por palabras, de Agustín Fernández Paz”, Malasartes.
Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 21-22 (II Série), “Recensões
e notas críticas”, “Em galego”, novembro 2011, pp. 115-116.
Despois de citar algúns dos méritos polos cales Agustín Fernández Paz é o autor clásico
contemporáneo cunha maior proxección fóra de Galicia, comenta a décimo quinta
edición de Contos por palabras, que no ano 2010 volveu ser publicada por medio do
programa “Bocaberta”, da Secretaría Xeral de Política Lingüística (Xunta de Galicia).
Faise eco dos premios e recoñecementos dos que foi obxecto esta colectánea de relatos e
destaca as mudanzas máis substanciais que se foron dando ao longo das súas múltiples
edicións. Alude á orixe destes relatos que están protagonizadas por unha serie de
personaxes un tanto “particulares” (un unicornio azul que busca parella, un Spiderman
que limpa cristais, un león con implantes sintéticos na súa cabeleira…), así como detalla
cales son as modalidades narrativas empregadas para a elaboración destes textos, nos
que non falta o humor, o medo, a tenrura, os xogos intertextuais e a denuncia contra a
degradación ecolóxica, a ianquización da lingua galega e a explotación laboral.
Aleixandre, Marilar, “Memorias con R de rebeldía”, Raigame. Revista de arte, cultura
e tradicións populares, n.º 35, novembro 2011, p. 89.
Faise refrencia á mensaxe de rebeldía presente en Memorias dun neno labrego (1961),
de Xosé Neira Vilas. Saliéntase que non se trata dunha ollada compracente sobre a vida
no agro e que Balbino ten o don de facer boas preguntas e a curiosidade de procurar a
resposta.
Álvarez, Mónica, “Lluch, Gemma (2010), Cómo seleccionar libros para niños y
jóvenes. Los comités de valoración en las bibliotecas escolares y públicas”, AILIJ.
Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, n.º 9, “Libros reseñados”,
2011, pp. 271-273.
Recensión da obra Cómo seleccionar libros para niños y jóvenes. Los comités de
valoración en las bibliotecas escolares y públicas (2010), de Gemma Lluch. Indícase
que se trata dun manual de axuda destinado a aqueles mediadores e intermediarios que
desenvolven as súas funcións principalmente no seo das bibliotecas escolares e
públicas. Explica ademais que se trata dunha adaptación dun traballo anterior intitulado
Como reconocer los buenos libros para niños y jóvenes. Orientaciones de una
investigación de Fundalectura (2009), que propón a constitución de comités de
valoración como unha ferramenta que axude aos diferentes mediadores a intercambiar
coñecementos e experiencias, no intento de construír un conxunto de criterios sólidos
sobre os que sustentar a análise e a selección de obras destinadas ao lectorado infantil e
xuvenil.
Álvarez Pérez, Mónica, “Carmen Becerra Suárez e Ana Fernández Mosquera (eds.).
2010. Diálogos intertextuales 1: De la palabra a la imagen. Estudios de Literatura
Infantil y Juvenil”, Boletín Galego de Literatura, n.º 44 (2º semestre 2010),
“Libros/Books”, 2011, pp.181-190.
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Coméntase Diálogos intertextuales 1: de la palabra a la imagen (2010), editada por
Carmen Becerra Suárez e Ana Fernández Mosquera, da que se explica que é resultado
das reflexións realizadas a partir do “Congreso Internacional de Literatura Comparada”
en torno ao tema que condensa a palabra Intermediaciones. Explícase que o libro ten
entre os seus obxectivos principais dar a coñecer o estado da Literatura Infantil e
Xuvenil no panorama iberoamericano centrándose, particularmente, nos diálogos que na
actualidade se estabelecen entre este sistema literario e os diferentes medios
audiovisuais onde a imaxe se presenta coma o signo predominante do discurso
narrativo. A continuación, ofrece un pequeno resume dos relatorios incluídos na obra,
entre os que salienta “Breve análisis de la ilustración en las editoriales más emergentes
de Galicia durante el siglo XX”, de Carmen Franco Vázquez e José María Mesías
Lema; e “El audiovisual infantil y juvenil gallego: Descripción y evaluación” de Mª
Jesús Agra Pardiñas, Blanca-Ana Roig Rechou e Isabel Freire Bazarra.
Aneiros, Rosa, “Homenaxe Neira Vilas”, Raigame. Revista de arte, cultura e tradicións
populares, n.º 35, novembro 2011, pp. 59-61.
Comézase reproducindo un fragmento de Memorias dun neno labrego (1961), de Xosé
Neira Vilas e, a continuación, reflexiónase sobre o motivo de que Balbino, o seu
protagonista, cative tanto o lectorado. Enumera unha serie de razóns, entre as que se
inclúe a apelación directa ao receptor, o emprego de frases directas e capítulos breves
ou o feito de que fale do ser galego e da esencia do ser humano.
Axeitos, X. L., “O noso catecismo: no cincuentenario da publicación do libro Memorias
dun neno labrego, de Neira Vilas”, Raigame. Revista de arte, cultura e tradicións
populares, n.º 35, novembro 2011, pp. 27-29.
Considérase que a conmemoración do cincuentenario da saída do prelo de Memorias
dun neno labrego (1961), de Xosé Neira Vilas, está a pasar desapercibida en Galicia.
Saliéntase que o protagonista, Babino, “foi un mestre de galeguidade e autoestima”.
Coméntase que até a publicación desta obra a literatura galega non tiña nenos e que
Neira Vilas inventou un rapaz que pensaba e quería aprender.
Bendoiro Mariño, Pilar, “Pérez Picos, Susana y Manuel A. Candelas Colodrón (eds.)
(2010), Diálogos intertextuales 4: Discursos (audio)visuales para un receptor infantil y
juvenil. Estudios de literatura infantil y juvenil: medios audiovisuales”, AILIJ. Anuario
de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, n.º 9, “Libros reseñados”, 2011, pp.
279-281.
Recensión en lingua inglesa do volume intitulado Diálogos Intertextuales 4: Discursos
(audio)visuales para un receptor infantil y juvenil. Estudios de literatura infantil y
juvenil: medios audiovisuales (2010), na que se describe de xeito conciso cada un dos
apartados que compoñen este número catro da colección “Diálogos Intertextuales”, que
se centra nas achegas que as novas tecnoloxías están a facer ao universo narrativo para
os máis novos, salientando as diferentes posibilidades literarias de produtos como os
videoxogos, os xogos online ou as realidades virtuais. Coméntase que a obra está
composta por nove artigos, dos que se ofrecen as liñas xerais, e remata facendo fincapé
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na actualidade e éxito dos medios tratados no volume e a necesidade de adecualos ás
necesidades literarias do lectorado.
Bendoiro Mariño, Pilar, “Bon appétit, de Begoña García Ferreira e Fran Pedreira”,
Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 21-22 (II Série),
“Recensões e notas críticas”, “Em galego”, novembro 2011, pp. 110-111.
Tras informar da obra gañadora da sétima edición do Premio Barriga Verde de Textos
para Teatro de Monicreques, Bon Appétit (2010), de Begoña García Ferreira, saliéntanse
as iniciativas que a AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais) leva a cabo no
eido da posta en escena de textos dramáticos infantís, convocando anualmente o Premio
Manuel María de Literatura Dramática, ademais do mencionado Barriga Verde. A
continuación, e despois de recalcar a importancia que supón a concesión deste premio,
coméntase o argumento da peza gañadora e faise unha relación dos elementos que de
xeito máis salientábel engaden calidade literaria ao texto e facilitan a súa posta en
escena, sempre salientando a pertinencia de tales elementos en relación ao seu
destinatario preferente, a infancia. Algúns dos mencionados son a estrutura clara e
sinxela, a axilidade do estilo narrativo, a sinxeleza do vocabulario, as atractivas
ilustracións e cheas de cor, ou as didascalias, que se describen como fundamentais de
cara á representación do texto dramático. Para rematar alúdese á orixinalidade da obra e
ao seu ton lúdico e divertido.
Blanco, Suso, “Cacharela no Barbanza”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 17,
“proPostas”, inverno 2011, p. 11.
Comeza indicando que A noite das cacharelas (2010), de Pepe Carreiro, é unha nova
entrega da serie dos Barbanzóns que conta a celebración da noite das Cacharelas, o
comezo do solsticio de verán. Celébrase que esta obra propoña unha historia de humor
intelixente, inserindo de maneira discreta a compoñente educativa e expoñendo
abertamente o risíbel dos defectos do ser galego. Apréciase unha homenaxe ao Asterix
de Uderzo e Goscini na estética e ambientación “celtica” ou no formato álbum da serie.
Finalmente, cénsurase a falta de fío argumental e o feito de que o único propósito sexa o
de enlazar unha serie de gags.
Castro, Francisco, “Galardón internacional para Agustín Fernández Paz”, Grial.
Revista galega de cultura, n.º 191, Tomo XLIX, “O rego da cultura”, xullo, agosto e
setembro 2011, p. 11.
Infórmase de que Agustín Fernández Paz, candidato do Estado español, proposto pola
Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil, foi merecedor do VIIº Premio
Iberoamericano SM. Coméntase tamén que foi designado como candidato para o
Premio Andersen e que a Literatura Infantil e Xuvenil galega está a un nivel brillante
grazas, en boa medida, ao labor literario deste autor. Lémbrase que Fernández Paz foi
galardoado tamén con outros premios como o de Mellor Autor do Ano, Premio ao
Mellor Libro Infantil do Ano ou o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil.

1282

Caveiro, Laura e Mercedes González Vázquez, “O desamparo da nenez protagonista
no cincuentenario da edición de Memorias dun neno labrego de Neira Vilas: da pequena
fosforeira a Balbino”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, “Artigos”, vol. 14,
2011, pp. 41-47.
Estudo comparado sobre o abandono da nenez a través dos personaxes de Balbino en
Memorias dun neno labrego (1961), a vendedora de fósforos de Dickens e a
“Marquesiña” de Castelao. Comezan referíndose a que as manifestacións do desamparo
nas dúas primeiras obras se diferenzan en que a pequena fosforeira sen nome sofre un
“total desamparo moral” e a explotación laboral, fronte a unha leve falta de desatención
de Balbino e a súa axuda nos labores do campo. Tamén aluden á morte, á
incomprensión e aos malos tratos, destacando entre as principais diferenzas o final dos
protagonistas. Refírense tamén ao personaxe da “marquesiña” que describe Castelao en
Cousas (1926, 1929) porque, como en Memorias dun neno labrego, son textos que non
perderon “actualidade literaria” e porque esta personaxe feminina se asemella á
personaxe de Andersen “en idade, desgraza e delicadeza”, na fame e na falta de calzado,
de vestimenta e de educación, trazos aos que Castelao engade “a pobreza dunha nai
sometida á clase social dominante”. Lembran os limiares da edición orixinal e
dalgunhas reedicións de Memorias dun neno labrego, con motivo do seu
cincuentenario, nos que os autores salientan a valía desta obra e de Neira Vilas.
Conclúen que a pequena fosforeira e Balbino “son os dous inesquecíbeis retratos dunha
época” polo que se converteron en “personaxes símbolos” que, grazas ao éxito das
obras, chegaron a ser “auténticas iconas”. Salientan como o seu principal valor a
denuncia da inxustiza social dende a literatura, reiteran as súas diverxencias e
semellanzas, marcan a rebeldía e fuxida de Balbino “como contrapunto á resignación
cristiá do conto de Andersen”, e rematan apuntando que ambos os textos, dende
períodos históricos distintos, amosan “a conciencia social fronte a un mal que cambia de
cara e se transforma: o desamparo da nenez”.
CLIJ, “Lista de Honor de CLIJ 2009. Los 100 mejores libros del año, CLIJ (Cuadernos
de Literatura Infantil y Juvenil), nº. 241, “Lista de Honor”, maio-xuño 20111, pp. 7-10.
Preséntase a Lista de Honor de CLIJ elaborada a partir de 300 títulos que foron
recensionados na revista durante o ano 2010. Entre os galegos destácanse nas franxas de
idade que marcan os seguintes: “De 6 a 8 años” Fiz, o coleccionista de medos, de Fina
Casalderrey; “De 8 a 10 años” Valados, de Agustín Fernández Paz; Jan estivo alí, de
Xosé Antonio Neira Cruz; “De 10 a 12 años” Corazón de chocolate (Un misterio para
Tintimán en Compostela), de Jaureguizar; e Mil cousas poden pasar, de Jacobo
Fernández Serrano; “De 12 a 14 años” O pintor do sombreiro de malvas, de Marcos
Calveiro; e Viaxes dun can de palleiro, de Pere Tobaruela; e “Más de 14 años” Ás de
bolboreta, de Rosa Aneiros e O contador de estrelas, de Jaureguizar.
CLIJ, “Los Premios de 2010-2011 (I)”, CLIJ (Cuadernos de Literatura Infantil y
Juvenil), n.º 241, “Informe”, maio-xuño 2011, pp. 11-36.
Neste “Informe”, despois de facer unha listaxe dos premios e dos galardoados nos
diferentes xéneros no ano que se describe, pásanse a facer uns breves comentarios sobre
o creador galardoado, cítanse os outros galardóns alcanzados e achégase unha

1283

biobibliografía seleccionada e un descritor da obra premiada. Dise que o autor galego
que mereceu algún galardón este ano foi Santiago Herraiz, Premio de la CCEI.
Dasilva, Xosé Manuel, “Agustín Fernández Paz traducido ao portugués”, Grial. Revista
galega de cultura, n.º 190, Tomo XLIX, “O espello das letras”, abril, maio e xuño 2011,
pp. 107-108.
Repara na proxección internacional de Agustín Fernández Paz, que vén de publicar no
mercado portugués a versión de O único que queda é o amor (2007). Infórmase que
antes desta publicación, xa se editaran catro libros do autor na lingua de Camões.
Apunta ademais que grazas ás traducións, a literatura galega ocupa lugar no panorama
do libro portugués, destacando a editorial de Deriva Editores e o traballo de Nelson de
Matos, editor encargado da versión portuguesa desta obra de Fernández Paz. Por outro
lado, resalta a circunstancia de que a primeira edición portuguesa se inserise nun
“conxunto destinado ao público xeral”, mentres que a segunda edición de Só resta o
amor, está incluída nunha colección chamada “Biblioteca Juvenil”. Comenta tamén os
elementos paratextuais e pon de manifesto a calidade desta versión portuguesa de O
único que queda é o amor, a cargo de Maria João Freire de Andrade.
Dobarro Paz, Xosé María, “As memorias para un neno de cidade”, Raigame. Revista
de arte, cultura e tradicións populares, n.º 35, novembro 2011, pp. 85-87.
Comenta que a primeira vez que leu Memorias dun neno labrego (1961), de Xosé Neira
Vilas, xa era un mozo e que nunca considerou que tivese nada que ver coa literatura
infantil ou xuvenil. Salienta que determinados ensinantes consideraron que era unha
novela atractiva para os adolescentes e que isto motivou que se convertese nunha das
obras máis editadas e vendidas da literatura galega. Opínase que, como documento
histórico-sociolóxico, ten máis valor na actualidade para xentes do mundo urbano que
para as do rural.
Docampo, Xabier P., “Facedores de corazóns”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 17,
“proPostas”, inverno 2011, p. 10.
Coméntase que o álbum Taller de corazóns (2010), de Arturo Abad, é unha obra de
sorprendente beleza. Indícase que o ilustrador, Gabriel Pacheco, ofrece un tratamento
gráfico de dobres páxinas con abundantes detalles que complementan a lectura e que vai
construíndo paralelamente a historia en secuencias narrativas que administra
eficazmente e que están unidas pola alternancia de interiores e exteriores.
Domínguez Pérez, Mónica, “Traducciones de literatura infantil y juvenil al gallego
(1968-1978)”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, “Artigos”, vol. 14, 2011, pp.
49-57.
Traza unha panorámica da Literatura Infantil e Xuvenil galega entre 1968 e 1978, época
na que esta se formou “gracias a obras autoctonas y a la aportación de las traducciones”,
incidindo na tradución de obras estranxeiras sen unha planificacion, aínda que
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resultaron significativas de tendencias e contribuíron á formación desta literatura ao
introducir novos modelos literarios. Comeza precisando que o obxectivo do traballo é
observar as tendencias das traducións, en relación coa produción propia e co
desenvolvemento do sistema da Literatura Infantil e Xuvenil galega. Presenta tres
hipóteses, indica que segue a teoría dos polisistemas de Itamar Even-Zohar e puntualiza
que estuda os anos 1968-1978 nos que se forma a Literatura Infantil e Xuvenil galega.
Ao estudar a produción destaca que predomina a propia, apunta que algunhas obras son
“de calidad reconocida, pero no fueron editadas en libro hasta los últimos años del
periodo”, e que, por mor da débil industria editorial galega e a ausencia dun lectorado
competente, os libros publicados non se asemellaban aos traducidos neses anos do
catalán e do castelán “nin en el uso de la policromía, ni en la encuadernación en cartoné
plastificado, ni en los modelos narrativos”. Indica a pervivencia dos esquemas da
literatura de transmisión oral, da existencia de obras de fronteira entre a Literatura
Xuvenil e a Literatura de adultos, e a qué se deben as innovacións. Destaca que Xosé
Neira Vilas é o único autor que foi traducido a outras linguas nese período e explica as
posíbeis razóns, e tamén as que considera que impediron que as obras de Carlos Casares
se traduciran. Considera que as innovacións as achegaban as obras traducidas xa que os
produtores galegos non se preoucupaban por esta literatura, o que explica que a primeira
tradución, O Principiño, de Antoine de Saint-Exupéry, non se realizara até 1972.
Explica cómo se xestou a tradución d’Os anxos cómense crus (1973), de Jorge Díaz, e
as razóns polas que a editorial Galaxia seleccionou este texto, que coinciden coas da
escolla da obra de Antoniorrobles. Compara as achegas á Literatura Infantil e Xuvenil
galega desta peza de Díaz e d’As laranxas máis laranxas de todas as laranxas (1973), e
a recepción de ambas as dúas, ademais de apuntar en qué obras galegas influíu a peza
do dramaturgo chileno. Alude a outras obras publicadas en Galicia se ben tamén cita os
“cómics” publicados, as traducións de dúas pezas de Rabindranath Tagore, dun álbum
ilustrado catalán e a da reedición facsímil d’Os catro cisnes brancos: lenda celta, de
Chrisholm. Conclúe que entre 1968 e 1978 se forma un corpus que posibilita falar dun
“incipiente sistema de LIJ gallega”, da ausencia de planificación, do predominio da
produción galega e da tendencia do realismo crítico, e do que achegaron a esta literatura
o 26% de obras traducidas en contraste coas obras galegas.
Etxaniz, Xabier, “Alex, nire laguna”, CLIJ (Cuadernos de Literatura Infantil y
Juvenil), n.º 240, “Libros. Novedades”, “De 6 a 8 años”, marzo-abril 2011, p.70.
Dáse conta da saída do prelo da obra Alex, nire laguna, deMikel Gurrutxaga, da que se
sinala que existe a versión en galego en Factoría K de Libros. Coméntase que é a ópera
prima de Mikel Gurrutxaga e que resultou gañadora do IV premio Etxepare. Faise
referencia ao argumento e indícase que as ilustracións de Maite Gurrutxaga, suxestivas
e coloridas, reflicten moi ben o ton da narración.
Ezpeleta Aguilar, Fermín, “Lage Fernández, Juan José (2010). Diccionario histórico
de autores de la Literatura Infantil y juvenil contemporánea”, AILIJ. Anuario de
Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, n.º 9, “Libros reseñados”, 2011, pp. 267269.
Comeza salientando a importancia de que se publiquen obras coma este Diccionario de
autores de la Literatura Infantil y Juvenil contemporánea (2010), de Juan José Lage
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Fernández, por favorecer a xerarquización dunha produción inxente e que moitas veces
é con facilidade instrumentalizada. Explica os criterios que presidiron a elaboración
deste diccionario, entre os que salienta a profesionalidade e popularidade dos creadores,
a súa traxectoria pioneira, o seu compromiso co fomento da lectura e a calidade e
orixinalidade das súas obras. Explica que se organiza os autores por países e que o máis
relevante son as cento corenta fichas nas que se ofrece a bibliografía doutros tantos
creadores, que se estruturan nos apartados “Características”, “Comentarios” e “Textos”,
dos que explica brevemente o contido. Salienta tamén a importancia de que se
introduzan os premios literarios e sobre todo entrevistas a unha vintena de autores, entre
eles Agustín Fernández Paz, que foron publicadas na revista Platero, e que configuran
unha perspectiva motivadora e anovadora dunha obra académica coma esta, á que
considera que outros traballos deben imitar.
Fernández, Mª Jesús, “Olga e o dinosaurio”, CLIJ (Cuadernos de Literatura Infantil y
Juvenil), n.º 240, “ Libros. Novedades”, “De 8 a 10 años”, marzo-abril 2011, p. 71.
Coméntase que Olga e o dinosauro (2009), de Breogán Riveiro, destaca polas
situacións insólitas que presenta e polo ton humorístico. Ofrécese o argumento e
saliéntase que nos diálogos que manteñen os protagonistas hai unha divertida crítica a
algúns comportamentos adultos e a certos convencionalismos sociais.
Fernández, Mª Jesús, “A filla do ladrón de bicicletas”, CLIJ (Cuadernos de Literatura
Infantil y Juvenil), n.º 240, “ Libros. Novedades”, “De 12 a 14 años”, marzo-abril 2011,
p. 73.
Indícase que A filla do ladrón de bicicletas (2010), de Teresa González Costa, parte
dunha longa tradición literaria na que o protagonista infantil dos contos marabillosos
sofre un trato desconsiderado por parte dos adultos. Dáse conta do argumento e indícase
que a tradición esixe que estas historias rematen ben, o que se consegue neste caso
mediante o recurso ao humor, poñendo en evidencia os aspectos máis ridículos dos
adultos. Finalmente, saliéntase que esta obra mereceu o Premio Merlín de Literatura
Infantil do ano 2010.
Fernández, Mª Jesús, “O lobishome de Candeán”, CLIJ (Cuadernos de Literatura
Infantil y Juvenil), n.º 240, “ Libros. Novedades”, “Más de 14 años”, marzo-abril 2011,
p. 74.
Coméntase que O lobishome de Candeán (2010), de Paula Carballeira, recrea o tema da
licantropía, aínda que cun tratamento diferente, pois a historia sitúase nos tempos
actuais e a figura do home-lobo ten nome e apelidos e a súa estraña conduta foi
diagnosticada polos médicos. Saliéntase que o máis suxestivo da novela son as
focalizacións e que en todo momento subxace a ambigüidade entre a pervivencia do
mito e a moderna interpretación que se lle pode dar aos feitos narrados.
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Fernández Fernández, Mª Jesús, “Galicia: año de álbumes para pequeños y grandes” ,
CLIJ (Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil), n.º 243, “Panorama”, setembrooutubro 2011, pp. 40-50.
Logo dunha lembranza ao escritor Juan Farias polo seu recente pasamento, comézase
realizando un repaso polas últimas publicacións en formato álbum. Destácase que a
maior parte son traducións e menciónanse títulos como A maceira que daba calquera
cousa menos mazás, de Pinto&Chinto; Á sombra dos anacardios, de Antón Fortes; Ola,
ola, la!, de Mamá Cabra; Maxia!, de Charo Pita; a adaptación de Xavier Senín d’O
soldadiño de chumbo; O souto escuro e perigoso, de Miguel Vázquez Freire; Tucho
Despistes, de Ana Santiso; Rodribrico, de Manuel Guisande; Soño de pixamas, de Fran
Nuño; Guía ilustrada da Galicia invisible, de Antonio Reigosa; e Un avó especial, de
Carlos Yus. Con respecto ás traducións faise referencia a Correo para tigre, de Janosch;
Tío Elefante, de Arnold Lobel; O paseo de Rosalía, de Pat Hutchins; Pequena Lúa; e
Onde van os bebés, de Elzbieta; Que fai falta?, de Gianni Rodari; O tigre que veu tomar
o té, de Judith Kerr; Para facer o retrato dun paxaro, de Jacques Prévert; O peixe
vermello, de Taeeun Yoo; e A princesa Sabela, de Kerstin Meyer. Coméntase que
outros álbumes parten de personaxes ou situacións da tradición clásica para crear unha
versión revisada e parodiada e póñense como exemplos As manoplas de Carapuchiña,
de Inés Almagro; Se os gatos levasen botas gobernarían as ras, de Raquel Saiz; A nai
do heroe, de Roberto Malo; Unha familia normal, de Daniela Kulot; A familia C, de
Pep Bruno; O tren, de Silvia Santirosi; Fálame, de Marco Berrettoni; A visita dos
domingos, de Matteo Gubellini; A sesta dos enormes, de Pep Bruno; Os sete irmáns
chineses, de Rodolfo Castro; Tres han de ser, de Darabuc; O galo traganoces, de
Roberto Mezquita; A min non me comas!, de Margarita del Mazo; A Lúa Ladroa, de
Pablo Albo; Un conto cheo de Lobos, de Roberto Aliaga; Andrés cabeza abaixo, de
Pablo Albo; Zimbo, de Arturo Abad; As aventuras de osiño, de Helga Bansch; Pilú,
Pilú!, de Susanna Isern; e Lara, Antón, María, Salvatore e Óscar, de María Corleone. A
continuación cítanse obras para o lectorado entre sete e once anos, como Macarrón de
narices, de Xoán Babarro; Florentino, o príncipe Quino, de Gloria Sánchez; Xoa, de
Antonio Yáñez Casal; Águeda e o misterio dos calcetíns, de Paula Señarís; Ti non
xogas!, de Silvestre Gómez Xurxo; Verbas de sal, de Antonio García Teijeiro; o libro
colectivo Quéroche contar un conto; Mefi, Sata e Demi, de Mercedes Neuschäfer e
Catálogo de obxectos rebuldeiros, de Pablo Prestifilippo. En canto ás obras destinadas a
un público adolescente menciónanse as reedicións d’O misterio das badaladas, de
Xabier P. Docampo; Memorias dun neno labrego e Cartas a Lelo, de Xosé Neira Vilas;
Noutra dimensión, de Marica Campo; A filla do ladrón de bicicletas, de Teresa
González Costa; Os Megatoxos e a cara oculta de Lúa, de Anxo Fariña; Noah
Barleywater escapa da casa, de John Boyne; e Que desfeita!, de Paul Jennings. No que
respecta á literatura xuvenil cítanse títulos como A metamorfose do dragón, de Elena
Gallego; Mortos de Ningures, de Pereledi; Exogamia 0.3, de Ramón Caride; Unha
costura no tempo, de Xosé Antonio Neira Cruz; o volume colectivo Cinco contos sobre
Velázquez; O burato do inferno, de José Manuel Trigo; Reckless, de Cornelia Funke;
Tardes con Margueritte, de Marie-Sabine Roger; Resurrección, de Lea Tobery; e O
diario violeta de Carlota, de Gemma Lienas. Coméntase que, como ven sendo habitual,
son poucos os libros de teatro editados e saliéntanse obras como Lois Pereiro. Náufrago
do paraíso, de Marcos Calveiro; Marta ante o espello, de Teresa Caló Fontán; Os
reloxos preguiceiros de Néboa, de Xavier Lema; e Pedra sobre pedra, de Xosé Antonio
Neira Cruz. Faise referencia á escaseza de libros de poesía e menciónanse as obras O
meu gato é un poeta, de Fran Alonso; Recendos de aire sonoro, de Antonio García
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Teijeiro; A princesa de Taramundi, de Xoán Babarro; As outras historias, de Paula
Carballeira; Páxinas de Carricanta, de Ana María Fernández; Do A ao Z con...Manuel
María, de Xosé Lois García; e o libro-disco Na punta do pé, do grupo Pesdelán.
Fernández Vázquez, Mar, “Los premios literarios, una estrategia en Carlos Casares”,
AILIJ. Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, n.º 9, “Estudios”, 2011,
pp. 61-69.
Comeza puntualizando que este traballo se encadra nas liñas de investigación da Rede
Temática LIJMI. Refire que nel destaca os premios literarios como unha das principais
estratexias de acción en Carlos Casares para se situar e asentar no campo literario
galego por ser elementos canonizadores, estratexia á que se unen os faladoiros e
colaboracións xornalísticas. Perfila brevemente as achegas culturais de Casares e
céntrase nas dúas obras galardoadas e pioneiras na Literatura Infantil e Xuvenil galega:
A Galiña azul (1968) e As laranxas máis laranxas de todas as laranxas (1973).
Analízaas por separado mais incidindo nos tópicos da identidade, intertextualidade e
humor, presentes en toda a produción de Casares. Explica as razóns polas que concorreu
aos concursos infantís convocados pola Asociación Cultural “O Facho” e precisa as
semellanzas e intratextualidades da peza As laranxas máis laranxas de todas as
laranxas e doutras obras infantís do autor ourensán respecto ao volume narrativo A
Galiña azul. Conclúe que á luz dos tres tópicos estudados en ambas as dúas obras se
observa que lle permitiron ao autor situarse e asentarse no sistema literario infantil e
xuvenil galego e ser considerado un clásico. Precisa que A Galiña azul e As laranxas
máis laranxas de todas as laranxas responden a inquedanzas semellantes que se
concretan nunha serie de marcas de identidade do estilo casariano que enumera e das
que afirma son “extrapolables al resto de su producción”. Pecha o artigo coa bibliografía,
estruturada en bibliografía primaria e bibliografía secundaria.
Fernández Vázquez, Mar, “Tarrío, Anxo (coord.) (2010), Uxío Novoneyra. Día das
Letras Galegas (2010)”, AILIJ. Anuario de Investigación en Literatura Infantil y
Juvenil, n.º 9, “Libros reseñados”, 2011, pp. 297-298.
Céntrase no volume conmemorativo do autor do Día das Letras Galegas editado polo
Departamento de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela e que en 2010
conta coa novidade do facsímile do manuscrito autógrafo do poemario Os Eidos (19521954). Explica o contido da “Introdución” do editor do volume, Anxo Tarrío, e resalta
que enumera nela conclusións que extraeu ao observar o manuscrito autógrafo, ao
tempo que apunta que estas conclusións e os traballos doutros profesores nos que
atenden ás “dimensiones socio-política y pública” de Uxío Novoneyra permanecen
inéditos e non puideron ser incluídos neste volume por mor dos “recortes
presupuestarios” levados a cabo na USC. Dá conta dos estudos realizados por Xesús
Alonso Montero, José Luís Forneiro, María Xesús Nogueira Pereira e Carme Silva
Domínguez e detense no estudo sobre a produción de Literatura Infantil e Xuvenil de
Novoneyra elaborado por Blanca-Ana Roig Rechou. Refire que este estudo comeza
cunha “breve pero precisa contextualización del autor del Courel” antes de analizar No
cubil do xabarín (1991), Gorgorín e Cabezón (1992) e Ilda, o lobo, o corzo e o xabarín
(1998), destacando o sentimento identitario da terra galega, as técnicas cinematográficas
e o suspense presentes nesas narracións, a Serra do Courel como espazo xeográfico no

1288

que asentou o seu discurso literario e os elementos dos que Novoneyra dotou a súa
prosa que lle serviron á nenez “para crear el imaginario infantil y para la formación del
hábito de lectura”. Finaliza enumerando razóns “para que el lectorado infantil y juvenil
se acerque a esta monografía y la lea de forma demorada”, referidas aos aspectos
abordados nos estudos e ás conclusións que pode extraer ao observar a reprodución
facsimilar do manuscrito autógrafo.
Fernández Vázquez, Mar, “Carlos Casares, un clásico da Literatura Infantil e Xuvenil
galega. Lectura dunha obra fundacional deste sistema literario: ‘A galiña azul”,
Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.os 21-22 (II Série),
“Reler”, novembro 2011, pp. 71-73.
Comeza precisando achegas culturais realizadas por Carlos Casares antes de centrarse
no estudo da súa primeira obra para o lectorado infantil e xuvenil: o volume narrativo A
Galiña azul (1968). Dá conta dos paratextos, sobre todo das reedicións e reimpresións
das que foi obxecto até a actualidade, amosando as diferenzas existentes entre a
primeira edición e a última, a do ano 2007. Explica o motivo que levou a Casares a
escribir o conto homónimo, que foi premiado no I Concurso Nacional de Contos
Infantís “O Facho” (1968). Apunta os elementos que unen os cinco contos que
conforman este volume, as inter e intratextualidades entre eles, a significación dos
símbolos dos personaxes, cores e demais elementos existentes, as técnicas innovadoras
e recursos formais que presenta, e a importancia deste volume na LIX galega e a
posición central que lle permitiu ocupar nel a Casares a publicación d’A Galiña azul.
Fernández Vázquez, Mar, “Menú de enganos, de Manuel Núñez Singala”, Malasartes.
Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.os 21-22 (II Série), “Recensões
e notas críticas”, “Em galego”, novembro 2011, pp. 113-114.
Resalta como condimentos do volume de relatos Menú de enganos (2010), a segunda
achega á LIX galega de Manuel Núñez Singala, o humor, ironía, retranca e crítica.
Sinala que este autor, que dirixe o Servizo de Normalización Lingüística da
Universidade de Santiago de Compostela, expresa tamén na súa produción literaria a
súa preocupación pola lingua galega. Alude ao título e explícao á luz dunha conversa
mantida entre dous personaxes do relato “A rapaza do bikini verde”. Indica que o
volume, pese a estar estruturado como pratos soltos dunha carta gastronómica, presenta
unidade pola referencia á comida, polo final inesperado e por outras semellanzas
presentes nos relatos de cada prato. Precisa as liñas xerais que son comúns aos relatos
inseridos baixo o marbete de cada prato e apunta as diferenzas entre os microrrelatos.
Agrupa os pratos do menú segundo a importancia na carta gastronómica e desglosa os
logros máis salientábeis dos relatos. Pecha a recensión apuntando as innovacións deste
volume narrativo e os aspectos de maior interese para o lectorado infantil e xuvenil.
Fernández Vázquez, Mar, “Uxío Novoneyra. Día das Letras Galegas 2010, de Anxo
Tarrío Varela (editor)”, Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a
Juventude, n.os 21-22 (II Série), “Recensões e notas críticas”, “Estudos e revistas”,
Porto: Porto Editora, novembro 2011, pp. 123-124.
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Alédase das novidades que presenta a monografía Uxío Novoneyra. Día das Letras
Galegas 2010, dirixida por Anxo Tarrío Varela, respecto aos volumes precedentes,
realizados polo Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago de
Compostela e que, ademais do carácter colectivo e multidisciplinar dos estudos, tamén
achega unha “acertada e pouco practicada novidade”, a de situar nun lugar destacado a
produción infantil e xuvenil do autor homenaxeado, Uxío Novoneyra, e a reprodución
do facsímile do manuscrito autógrafo do seu poemario Os Eidos (1952-1954). Detense
na “Introdución” asinada polo director da monografía e resalta os aspectos máis
destacados dos estudos dos profesores da USC Xesús Alonso Montero, José Luís
Forneiro, María Xesús Nogueira Pereira, e Carme Silva Domínguez, dedicándolle máis
atención ao estudo sobre a produción para os máis novos de Novoneyra, analizada por
Blanca-Ana Roig Rechou. Deste último traballo do que salienta a “breve mais precisa
contextualización do autor courelán” e que na análise Roig repare en que a xeografía
real galega se amosa tanto nos peritextos coma na narración, e que nas súas narracións
fai uso do suspense e de técnicas do cinema. Remata salientando o interese dos
apuntamentos finais de Roig e as “profundas e variadas achegas” de cada un dos
estudosos participantes, ademais da posibilidade de constatar de primeira man o labor
creativo de Uxío Novoneyra e como converte en xeografía literaria a Serra do Courel,
unha mestura de “tradición e modernidade para contribuír a incrementar este sistema
literario galego”.
Fernández Vázquez, Mar e Carmen Ferreira Boo, “Apuntamentos de Crítica xenética
sobre Cartas de inverno, de Agustín Fernández Paz”, Moenia. Revista Lucense de
Lingüística&Literatura, n.º 16 (2010), “Varia”, 2011, pp. 437-450.
Tras salientar a relevancia da figura de Agustín Fernández Paz como docente e escritor
“clásico” da Literatura Infantil e Xuvenil galega, condensan a significación da súa
novela Cartas de inverno (1995) e sitúana na corrente de “reescrita” que aplicou o autor
ás súas obras publicadas antes de 1996. Lembran que as constantes recorrentes
empregadas polo autor vilalbés no proceso de reescrita afectan sobre todo á
Tematoloxía, á Gramática, á Estilística e á Ortografía e explican que, malia a
importancia de todos os materiais elaborados por un autor antes de editar un texto para a
crítica xenética, optan por estudar unicamente o texto impreso publicado para
estabelecer as variantes textuais (ou variantes de edición), ao considerar que, no caso de
Fernández Paz, o proceso cíclico de reescrita que aplica ao reeditar as súas obras previas
a 1996 “sitúa de novo cada texto no comezo dunha nova fase de redacción”. Aclaran a
escolla das edicións que manexan na súa análise crítica de Cartas de inverno e refiren
os principais cambios que se dan dunha edición a outra, ademais de reproducir as fichas
bibliográficas das tres edicións e datos paratextuais destas, antes de estudar as variantes.
Estabelecen unha tipoloxía de variantes de copista e variantes redaccionais e, na análise
crítica, tras identificar e comparar as variantes redaccionais de Fernández Paz nas tres
edicións, constatan uns trazos que clasifican en: amplificación mediante o
procedemento de adición de elementos frásticos ou oracionais de diferente extensión;
pequenas matizacións producidas en diferentes niveis gramaticais (léxico, estilístico e
ortográfico) e sintetizan estas variantes, para constatar a sistematización de estratexias
narrativas do autor vilalbés e as súas apostas. Conclúen que se achegaron á produción
de Agustín Fernández Paz de ámbitos distintos xa que, segundo Debray-Genette,
“estilística, retórica, temática y narrativa non son máis que unha”, e que este
achegamento lles permitiu observar dous momentos na escrita deste autor. Pechan o
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estudo propondo como complemento da investigación realizada a da Xenética dos
manuscritos para conseguir unha edición vertical, o que suporía unha visión múltipla na
que se observaría a interrelación desta disciplina coas da Narratoloxía, a Crítica
biográfica, a Autobiografía, a Tematoloxía, a Psicanálise e a Sociocrítica. Rematan
afirmando que esta ollada multidisciplinar dotaría á produción literaria de Agustín
Fernández Paz “dun procedemento empregado habitualmente en autores clásicos e que,
ao aplicalo á obra do vilalbés, pode axudar tamén a profundizar no proceso da súa
escrita”.
Ferreira Boo, Carmen, “O ‘uso lúdico’ dos contos de transmisión oral na Literatura
Infantil e Xuvenil Galega do século XXI”, Malasartes. Cadernos de Literatura para a
Infância e a Juventude, n.os 21-22 (II Série), “Estudos”, novembro 2011, pp. 38-44.
Despois dunhas reflexións sobre a relación e adecuación dos contos de transmisión oral
e a Literatura Infantil e Xuvenil e de definir os catro tipo de reescritura (referencial,
lúdica, humanizadora e ideolóxica), analízanse algunhas obras da Literatura Infantil e
Xuvenil galega publicadas entre 2000-2009, que empregan este material cun uso lúdico,
tanto a nivel temático como formal, identificando os diferentes niveis de
intertextualidade. Saliéntase que nestas obras priman o humor e a subversión mediante a
parodia de temas, figuras e personaxes do imaxinario folclórico. A seguir comenta os
recursos empregados para conseguir o xogo lúdico nos poemarios A casa de había unha
vez (2001), de Ana Mª Fernández; Era unha vez na quimbamba (2006), de Antón
Cortizas; no volume dramátivo Teatro para contistas. Xogos infantís no escenario
(2003), de Heidi Kühn-Bode; e nas obras narrativas Matapitos.com (2000), de Gloria
Sánchez; e Unha bruxa ben rara (2006), de Carlos Mosteiro. Conclúese apuntando a
importancia da compoñente ilustrativa na recreación dos contos de transmisión oral e do
emprego da estrutura do conto marabilloso, os motivos argumentais e os personaxes
subvertidos ou modernizados. Indícase que se realiza unha renovación do imaxinario
tradicional e dos elementos estereotipados/codificados e a reformulación e relectura
creativas a través das conexións intertextuais coa literatura de transmisión oral por
medio de dúas estratexias, “a recuperación de elementos codificados e a introdución de
aspectos contemporáneos, que permiten a renovación narrativa e, a nivel da recepción, a
consolidación da enciclopedia intertextual”, na que se destaca “o papel decisivo do
lector na decodificación destas obras”.
Ferreira da Silva, Vanessa Regina, “Vázquez García, Celia (ed.) (2010), Diálogos
intertextuales 3: En busca de la voz femenina. Temas de género en la literatura infantil
y juvenil de la Península Ibérica y Latinoamérica”, AILIJ. Anuario de Investigación en
Literatura Infantil y Juvenil, n.º 9, “Libros reseñados”, 2011, pp. 299-303.
Comentario de Diálogos intertextuales 3: En busca de la voz femenina. Temas de
género en la literatura infantil y juvenil de la Península Ibérica y Latinoamérica
(2010), no que se comeza destacando a abordaxe de diversas reflexións da literatura
para infancia e a xuventude dende o punto de vista das teorías feministas. Antes de
iniciar o percorrido polo contido do libro, que está organizado por unha introdución
seguida de dezaseis artigos, destaca que, da lectura xeral da obra, se pode observar o
enfoque central da temática do papel das mulleres no campo de estudo da Literatura
Infantil e Xuvenil na Península Ibérica e en Latinoamérica. Outros temas menores son a
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relación da LIX e os estudos feministas polo enfoque da historia literaria, da literatura
comparada e de tópicos periféricos. Debido á pluralidade dos estudos englobados na
obra, presenta unha sistematización dos artigos organizados por bloques: 1) a
representación e o papel da muller nos textos literarios; 2) a problematización dos
xéneros periféricos dentro da LIX e 3) a cuestión da identidade feminina. A seguir
presenta tres traballos que non se encadran dentro da clasificación proposta e finaliza
destacando un artigo que ten como corpus a Literatura Infantil e Xuvenil galega: “El
papel de la mujer en la literatura infantil y juvenil gallega hasta el año 2006”, da autoría
de Blanca-Ana Roig Rechou e de Marta Neira Rodríguez. Por último, salienta que alén
da orixinalidade da temática en cuestión, a obra tamén ten como mérito a preocupación
de presentar diversos ámbitos literarios como o brasileiro, catalán, español, galego ou
mexicano, entre outros.
Ferreira da Silva, Vanessa Regina, “Celia Vázquez (ed.). 2010. Diálogos
intertextuales 3: En busca de la voz femenina. Temas de género en la literatura infantil
y juvenil de la Península Ibérica y Latinoamérica”, Boletín Galego de Literatura, n.º 44
(2º semestre 2010), “Libros/Books”, 2011, pp. 225-229.
Comeza destacando o interese deste volume pola súa temática novidosa e detense na
introdución realizada pola profesora da Universidade de Vigo Celia Vázquez, que
cualifica de “necessária e de grande utilidade” pola achega que supón ao feminismo,
máis especialmente aos “feminismos literarios”. Continúa describindo os diferentes
estudos que o volume acolle, agrupándoos segundo traten a representación da muller
nos textos literarios ou o papel desta na literatura, e destaca da obra a pluralidade de
ámbitos lingüísticos ao que pertencen os investigadores que nela participan, así como
que sexa un conxunto heteroxéneo de traballos que busque “uma maior sistematização
para o estudo da literatura infanto-juvenil”.
Ferreira da Silva, Vanessa Regina, “Dragal. A herdanza do dragón, de Elena Gallego
Abad”, Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 21-22 (II
Série), “Recensões e notas críticas”, “Em galego”, novembro 2011, pp. 114-115.
Destaca que nos últimos anos, na literatura destinada ao lectorado mozo se observa unha
grande incidencia de obras de representación dun universo mitolóxico, por exemplo, a
saga de Harry Potter, iniciada no ano de 1997 por J. K. Rowling e a dos vampiros de
Stephenie Meyer, principiada na obra Crepúsculo, en 2005. A seguir, salienta que a
entrada de Elena Gallego Abad no sistema literario xuvenil galego contribuíu á
introdución desa tendencia da narrativa fantástica para o público xuvenil por medio da
publicación de Dragal. A herdanza do dragón (2010), obra finalista do IV Premio Caixa
Galicia de Literatura Xuvenil de 2009 e que saíu na colección “Fóra de Xogo” de
Edicións Xerais de Galicia. Despois de presentar o enredo e a organización da narrativa,
a autora subliña que a obra de Gallego presenta os prototipos similares á saga de Harry
Potter: o protagonista, separado da súa familia, descobre unha nova identidade
sobrenatural; a loita pola preservación da súa especie etc. Ao final resalta que, se ben a
obra está na liña das narrativas actuais desa modalidade literaria, Elena Gallego Abad
ten como mérito focalizar e representar o universo identitario de Galicia e tamén
construír unha trama interesante para o seu lectorado.
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Franco Vázquez, Carmen, “O burato do inferno, de José Manuel Trigo e Ramón
Trigo”, Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 21-22 (II
Série), “Recensões e notas críticas”, “Em galego”, novembro 2011, pp. 109-110.
Comeza dando conta da xénese desta obra conxunta dos irmáns Trigo para, a seguir,
centrarse na análise paratextual. Carmen Franco detense no estudo da cuberta e
contracuberta, da portada e doutros elementos do interior, tal é o caso, por exemplo, das
gardas. A seguir, céntrase no argumento e no lugar e espazo nos que se sitúa a narración
e analiza a relación que se mantén entre a imaxe e o texto en O burato do inferno
(2010). Finalmente ocúpase da análise das viñetas, os personaxes e a técnica ilustrativa
empregada. Remata cualificando esta obra de importante exemplo da narrativa visual e
de interesante achega a unha temática “escura e incómoda da historia de Galicia”.
Gentili, Geovana, “Gomes, José António, Isabel Mociño, Ana Margarida Ramos y
Blanca-Ana Roig Rechou (coords.) (2010), Maré de Livros”, AILIJ. Anuario de
Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, n.º 9, “Libros reseñados”, 2011, pp. 255257.
Comentario do volume Maré de Livros (2010), coordinado por José António Gomes,
Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Mociño e Ana Margarida Ramos, do que se apunta
que parte das reflexións desenvolvidas no transcurso dos “15º Encontros Luso-GalaicoFranceses do Livro Infantil e Juvenil”, cuxa temática foi a presenza do mar na Literatura
Infantil e Xuvenil portuguesa e galega. Indica que o volume está estruturado en seis
partes, precedidas dunha introdución dos coordinadores e unha “Apresentação” de José
António Gomes. Detalla que na sección “Estudos” se inclúen tres ensaios: dous
centrados en ofrecer unha visión panorámica sobre a produción poética portuguesa e
galega para os máis novos que toma o mar como motivo literario, e outro que achega
unha reflexión sobre a literatura xuvenil como sistema autónomo. En relación á
literatura galega, resume o contido do traballo asinado por Blanca-Ana Roig Rechou,
Marta Neira Rodríguez e Eulalia Agrelo Costas, “Unha maré de poesía galega. Poesía
para a infancia no século XXI: autores e correntes”, no que estruturan a produción
galega utilizando a tipoloxía “poesía é xogo”, “poesía é música”, “poesía é conto” e
“poesía é maxia” para ordenar as obras que posúen o mar como tema. Percorre tamén o
achegamento que realiza o escritor Marcos Calveiro no apartado “Encontros com os
autores”, quen lembra o mar visto nos atlas e nos libros da biblioteca de seu pai e as
lecturas dos clásicos, que o levaron a viaxar por diferentes mares; e a achega de Belén
López Vázquez, representante de “Baía Edicións”, no apartado “Encontro com
editores”, quen reflexiona sobre o baixo índice de obras publicadas por Baía de temática
marítima, tendo en conta a importancia do mar en Galicia. Indica tamén que na sección
“Ateliers”, Alexia Dotras Bravo, Mar Fernández Vázquez, Carmen Ferreira Boo e
Esther de León Viloria presentan um conxunto de suxestións para traballar a poesía nas
aulas, e destaca as palabras finais do volume do ilustrador Xosé Cobas, que achega unha
reflexión arredor da linguaxe gráfica no sistema literario infanto-xuvenil galego, tendo
como base a exposición “Vai de Mar” que estivo presente nos “15º Encontros LusoGalaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil”.
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Gentili, Geovana, “José António Gomes, Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Mociño e
Ana Margarida Ramos (coords.) (2010), Maré de Livros”, Malasartes. Cadernos de
Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 21-22 (II Série), “Estudos e Revistas.
Recensões e notas críticas”, novembro 2011, p. 120.
Presenta o volume monográfico Maré de Livros, coordinado por José António Gomes,
Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Mociño e Ana Margarida Ramos e que ten como orixe
as reflexións presentadas nos “15º Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil
e Juvenil” co tema do mar. Sinala que o volume está escrito nas linguas portuguesa e
galega e que está estruturado en seis partes, cunha “Introdução” e unha “Apresentação”
asinadas polos coordinadores; unha sección de “Estudos” composta por dous ensaios
sobre o mar na literatura portuguesa e galega e un ensaio panorámico sobre a literatura
xuvenil; unha sección de “Encontro com editores”, na que se reflexiona sobre a
presenza do mar nas publicación da man de Baía Edicións; unha sección de “Ateliers”,
na que se presenta suxestións de como traballar a poesía na aula; e unha última sección
que fai unha reflexión sobre a exposición “Vai de Mar”, do ilustrador Xosé Cobas.
Gentili Santos, Geovana, “José António Gomes, Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel
Mociño e Ana Margarida Ramos (coords.). 2010. Maré de Livros”, Boletín Galego de
Literatura, n.º 44 (2º semestre 2010), “Libros/Books”, 2011, pp.190-195.
Comenta o volume monográfico Maré de Livros, que se basea nas reflexións
presentadas nos “15º Encontros Luso-Galaico-Franceses do Livro Infantil e Juvenil” co
tema do mar e está coordinado por José António Gomes, Blanca-Ana Roig Rechou,
Isabel Mociño e Ana Margarida Ramos. Destaca o carácter multicultual do monográfico
que presenta os traballos nas súas linguas de orixe, o portugués e o galego. Detalla que
o volume está estruturado en seis partes, cunha “Introdução” e unha “Apresentação”
asinadas polos coordinadores; unha sección de “Estudos” composta por tres ensaios, un
sobre o mar na literatura portuguesa, da man de José António Gomes, Sara Reis e Ana
Margarida Ramos; outro sobre o mar na literatura galega, de Blanca-Ana Roig Rechou,
Marta Neira Rodríguez e Eulalia Agrelo Costas; e un ensaio panorámico sobre a
literatura xuvenil como sistema autónomo, asinado por Maria Madalena Marcos Carlos
Teixeira da Silva; unha sección de “Encontro com editores”, na que se reflexiona sobre
a presenza do mar nas publicacións da man de Baía Edicións; unha sección de
“Ateliers”, con propostas por Alexia Dotras Bravo, Mar Fernández Vázquez, Carmen
Ferreira Boo e Esther de León Viloria nas que se presentan suxestións de como traballar
a poesía nas aulas; e unha ultima sección que fai unha reflexión entorno a exposición
“Vai de Mar”, do ilustrador Xosé Cobas.
Iglesias Dobarrio, Baldomero, “Pepe Neira, amigo”, Raigame. Revista de arte, cultura
e tradicións populares, n.º 35, novembro 2011, pp. 81-83.
Realízase unha loanza da figura de Xosé Neira Vilas con motivo do cincuenta
aniversario da saída do prelo da súa obra Memorias dun neno labrego (1961).
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León Viloria, Esther de, “Corazón de chocolate. A coroa de Napoleón”, Malasartes.
Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 21-22 (II Série), “Recensões
e notas críticas”, “Em galego”, novembro 2011, pp. 111-112.
Tras salientar a traxectoria de Santiago Jaureguizar na Literatura Infantil e Xuvenil,
descríbense as dúas primeiras entregas desta serie literaria sobre as aventuras dun
aprendiz de xornalista, iniciada no ano 2010 con Corazón de chocolate. Un misterio
para Tintimán en Compostela. En relación á primeira entrega, afírmase que a través dun
narrador en primeira persoa se dan a coñecer as andainas de Uxío Lobos. Asemade,
sinálase que se aproveita a descuberta casual dun labirinto baixo o Obradoiro como fío
para introducir ao lectorado agardado na historia da capital de Galicia. Con respecto á
segunda entrega, A coroa de Napoleón. Un misterio para Tintimán na Coruña (2010),
considérase que de novo se mesturan os acontecementos presentes cos misterios do
pasado dunha cidade galega, neste caso a Batalla de Elviña. Ademais dun humor
retranqueiro, percíbese a influencia de numerosos personaxes míticos das novelas de
aventuras e detectivescas na configuración do carácter do protagonista.
Limia de Gardón, Xabier, “Catro ilustradores para Balbino (50 aniversario de
‘Memorias dun neno labrego’)”, Raigame. Revista de arte, cultura e tradicións
populares, n.º 35, novembro 2011, pp. 41-45.
Con motivo do cincuenta aniversario da saída do prelo de Memorias dun neno labrego
(1961), de Xosé Neira Vilas, faise un repaso pola traxectoria profesional dos catro
ilustradores desta obra: Isaac Díaz Pardo, José Luís Posada, Alfonso Costa e Xaquín
Marín. A continuación, indícase que Díaz Pardoengade, para a primeira edición en
Galicia, catro ilustracións, convertendo a obra en coral. Coméntase que o “gallego”
Posada ofrece doce imaxes, ademais da cuberta, para a edición de Cuba (1977). Indícase
que Alfonso Costa realiza os debuxos para a edición que viu a luz en Cataluña en 1985.
Finalmente, saliéntase que a edición especial conmemorativa do cincuenta aniversario é
a máis completa neste senso polas dezaseis ilustracións a cores, ademais da cuberta,
realizadas por Xaquín Marín.
López Gómez, Felipe-Senén, “Neira Vilas. Escenarios dunha historia galega e labrega”,
Raigame. Revista de arte, cultura e tradicións populares, n.º 35, novembro 2011, pp.
63-67.
Considérase que Xosé Neira Vilas fai historia novelada de Galicia, das xentes do
común, con relevantes aportes para a etnografía. Indícase que conta a súa historia e a
dos seus, a do rural galego de primeira metade do século XX e faise un repaso polos
recunchos da súa localidade de orixe, Gres (Vila de Cruces).
Mato, Xesús, “KIKE BENLLOCH E DAVID RUBÍN: Uxío Novoneyra. A Voz
herdada. Citas do poeta. Ed. Consellería Cultura, Xunta Galicia, Betanzos (A Coruña),
2010”, Lvcensia. Miscelánea de cultura e investigación, n.º 42, Vol. XXI, “Libros”,
2011, pp. 201-202.
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Consíderase que Uxío Novoneyra. A Voz herdada (2010), de Kike Benlloch e David
Rubín, é un libro singular, elegantemente preparado a xeito de cómic polos seus autores.
Indícase que ofrece retallos da vida e pensamentos de Uxío Novoneyra e recoméndase a
súa lectura, á vez que se afirma que non é un libro só para nenos.
Mociño González, Isabel, “Estudio comparado de la narrativa infantil de ciencia ficción
en las literaturas gallega y portuguesa”, Ocnos, n.º 7, 2011, pp. 43-55.
Neste estudo preséntanse algunhas das conclusións dun estudo comparativo da narrativa
en lingua portuguesa e galega de ficción científica dirixida ao público infantil e xuvenil.
Préstase atención ás principais características que reflicte esta produción e a súa
recepción, condicionada polo mercado editorial, as coleccións nas que se insiren as
obras con estes trazos e a importancia dos premios literarios de cara á canonización
desta produción. O marco temporal abrangue o século XX e a primeira década do século
XXI, revelándose as claves que definen a configuración e a evolución dunha
modalidade literaria moi pouco estudada nos dous sistemas literarios comparados.
Muleiro, Avelino, “Neira Vilas, sociólogo e antropólogo da Galicia da posguerra”,
Raigame. Revista de arte, cultura e tradicións populares, n.º 35, novembro 2011, pp.
37-39.
Saliéntase que Xosé Neira Vilas utilizou as súas obras narrativas para describir a
socioloxía e a antropoloxía de Galicia da etapa inmediatamente posterior á Guerra Civil
española. Coméntase que as vivencias infantís do autor son a base da triloxía que
conforman Memorias dun neno labrego (1961), Cartas a Lelo (1971) e Aqueles anos do
Moncho (1977) e ofrécense as liñas temáticas fundamentais de cada unha delas.
Neira Rodríguez, Marta, “O pintor do sombreiro de malvas”, Malasartes. Cadernos de
Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 21-22 (II Série), “Recensões e notas
críticas”, “Em galego”, novembro 2011, pp. 112-113.
Primeiramente afírmase que Marcos Calveiro se incorporou á Literatura Infantil e
Xuvenil galega en datas moi recentes, pero que malia isto a súa produción xa conta con
moi boa acollida, o que se demostra nas valoracións realizadas pola crítica, na rápida
tradución dalgunhas das súas obras e na obtención de diferentes galardóns que se
nomean. A seguir, detense en O pintor do sombreiro de malvas (2010), obra da que se
ofrece o argumento e da que se destaca que está “moi ben documentada”. Tamén se
salienta a presenza dun léxico rico e coidado e o feito de ofrecer “de maneira amena aos
máis novos a traxectoria vital e profesional dun pintor que tanto supuxo para a historia
da arte” como foi Vicent Van Gogh.
Neira Vilas, Xosé, “Carta a Balbino”, Raigame. Revista de arte, cultura e tradicións
populares, n.º 35, novembro 2011, pp. 7-9.
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Reprodúcese unha epístola de Xosé Neira Vilas a Balbino, o protagonista de Memorias
dun neno labrego (1961), na que se vai analizando o contido desta obra ao tempo que se
dá conta de certas experiencias vitais do autor.
Pena Presas, Montse, “O disfrace masculino como fonte de poder”, Festa da palabra
silenciada (Publicación Galega Feminista), n.º 27, “Actualidade”, 2011, pp. 170-174.
Coméntase que a obra A expedición do Pacífico (1994), de Marilar Aleixandre, pertence
ao subxénero da novela histórica de aventuras e, ao mesmo tempo, é un texto feminista
ao ir introducindo diferentes reivindicacións, especialmente a través da voz da
protagonista, Emilia. A este respecto, saliéntase que o elemento que obriga ao lectorado
a reflexionar con máis profundidade é o cambio de sexo ao que se somete a rapaza por
vontade propia, consciente de que sendo ela mesma non poderá participar na aventura.
Considérase que este personaxe se axusta perfectamente ao modelo de transformismo
feminino ao representar unha moza que vive nunha sociedade patriarcal que limita os
movementos de nenas e mulleres. Indícase que experimenta a procura do seu propio eu
e a súa madureza persoal e que, finalmente, atopa a identidade que lle é propia,
superando o que a oprime, o seu xénero, ao ser comprendida por outras mulleres que
rexeitan o patriarcado.
Pérez Prieto, Victorino, “O cura e o ‘Xudío’, dous persoeiros de Memorias dun neno
labrego representativos da relixiosidade no mundo rural do seu tempo”, Raigame.
Revista de arte, cultura e tradicións populares, n.º 35, novembro 2011, pp. 69-75.
Saliéntase que Memorias dun neno labrego (1961), de Xosé Neira Vilas, é un bo texto
para coñecer a relixión e a Igrexa na Galicia dos anos corenta. Coméntase que esta
última marca o ritmo de vida na aldea e analízanse algúns dos aspectos máis salientábeis
e repetidos: os rezos, a misa e a procesión e a morte e o loito, a Coresma e o inferno. A
continuación, destácase a presenza de dous persoeiros opostos: por unha banda, o cura e
o sacristán; e pola outra o Xudío, presuntamente descrido. Finalmente, equipárase a
presenza destes a Don Anselmo, o cura, e Daniel, o ateo, de Aqueles anos do Moncho
(1977).
Raigame, “Entrevista con Xosé Neira Vilas”, Raigame. Revista de arte, cultura e
tradicións populares, n.º 35, novembro 2011, pp. 11-15.
Reprodúcese unha conversa con Xosé Neira Vilas na que se fala da súa motivación á
hora de escribir Memorias dun neno labrego (1961), os esbozos dalgúns personaxes nas
súas colaboracións na prensa arxentina, a relación entre os personaxes desta obra e os de
Cartas a Lelo (1971), o seu éxito de público, o emprego no ensino e a presenza nos
medios audiovisuais ou da exposición conmemorativa do cincuentenario da súa saída do
prelo.
Rivas Cruz, Xosé L., “Balbino”, Raigame. Revista de arte, cultura e tradicións
populares, n.º 35, novembro 2011, pp. 77-79.
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Lembra a época na que descubriu Memorias dun neno labrego (1961). Saliéntase que é
un libro que pasou ao acervo popular e que o seu protagonista serviu de espertador de
conciencias dos galegos ao idioma, á conciencia de clase e á recuperación do concepto
de nación.
Rodrigues, Carina, “Blanca-Ana Roig Rechou, Carmen Franco Vázquez e Mª Jesús
Agra Pardiñas (eds.) (2010). Itinerario de lecturas. De Camiño a Compostela pola LIX/
A Santiago. Relatos infantoxuvenís para o Camiño”, Malasartes. Cadernos de
Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 21-22 (II Série), “Estudos e Revistas.
Recensões e notas críticas”, novembro 2011, p. 121.
Despois de destacar a importancia da cidade de Santiago de Compostela como centro de
diálogo e intercambio cultural, dá conta da publicación no ano santo xacobeo de 2010
destas dúas obras que cualifica como complementarias. Indica o contido de cada unha
delas e destaca que ademais de servir para “reviver um feito sociopolítico-cultural que
propiciou o diálogo entre múltiplas culturas” serven tamén para dar conta da “ampla
variedade de estratégias literárias através das quais o Caminho compostelano surge
tratado”. Tamén se salienta que animan á lectura completa das narracións que acollen e
que son enriquecedoras do imaxinario e enciclopedia persoal de quen as le.
Roig Rechou, Blanca-Ana, “Two contemporary classics: Agustín Fernández Paz and
Lygia Bojunga”, AILIJ. Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, n.º 9,
“Estudios”, 2011, pp. 177-190.
Ao longo de trece páxinas e a través de diversos apartados realízase unha análise
comparativa do corpus literario infantil e xuvenil do galego Agustín Fernández Paz e a
brasileira Lygia Bojunga, dous autores moi importantes para os respectivos sistemas
literarios. Saliéntanse as diferenzas e, sobre todo, as similitudes entre ambos creadores,
tanto no tocante a aspectos biográficos, coma temáticos ou formais, aínda que
centrándose especialmente nun dos apartados na obra de Fernández Paz, a cal se analiza
con máis detemento. Remata o traballo cunha achega da bibliografía empregada.
Salgado, Lourdes Erea, “Roig Rechou, Blanca-Ana y Carmen Franco Vázquez
(coords.) (2010). A Santiago. Relatos infanto-xuvenís para o Camiño. Antoloxía/Roig
Rechou, Blanca-Ana y Mª Jesús Agra Pardiñas (coords.) (2010). Itinerario de lecturas.
De Camiño a Compostela pola LIX”, AILIJ. Anuario de Investigación en Literatura
Infantil y Juvenil, n.º 9, “Libros reseñados”, 2011, pp. 291-296.
Comentario de dúas publicacións sobre a temática do Camiño de Santiago na Literatura
Infantil e Xuvenil en lingua galega, como son A Santiago. Relatos infanto-xuvenís para
o Camiño. Antoloxía (2010), coordinado por Blanca-Ana Roig Rechou e Mª Jesús Agra
Pardiñas, e Itinerario de lecturas. De Camiño a Compostela pola LIX (2010),
coordinado tamén por Roig e Carmen Franco. Explícanse algúns dos criterios que
presidiron a elaboración de cada unha destas obras, entre os que se salienta a vontade de
ofrecer ferramentas aos mediadores para axudar no seu labor entre o libro e a lectura,
pero tamén a perspectiva selectiva, que vén complementar outras propostas anteriores
de carácter poético e dramático, ademais das seleccións temáticas narrativas como A
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memoria das guerras na Literatura Infantil e Xuvenil en lingua galega (2004), cos que
o grupo responsábel vai dando pasos na análise da evolución e desenvolvemento do
sistema literario infantil e xuvenil galego. A seguir repásanse algunhas das
características das obras seleccionadas na antoloxía e a estrutura que conforma o
volume Itinerario de lecturas. De camiño a Compostela pola LIX, do que se explica que
están recollidas todas as obras que tratan esta temática dende diferentes perspectivas,
por iso están organizadas en diferentes apartados, como as “Peregrinaxes a Compostela”
e “Compostela e Xacobeo”, que están baseadas nun criterio cronolóxico e que contan
cunha bibliografía específica de grande axuda para o mediador. Remata sinalando que
ambas obras se poden consultar na páxina en liña de LIJMI (http://www.usc.es/lijmi/).
Sampedro Martínez, Pilar, “A humildade dun clásico. Unha visión de Neira Vilas
dende a escola”, Raigame. Revista de arte, cultura e tradicións populares, n.º 35,
novembro 2011, pp. 31-35.
Realízase un repaso pola vida e obra de Xosé Neira Vilas, do que se sinala que se trata
dun “clásico vivo que, ademais, representaba o momento inaugural da literatura xuvenil
galega”. Coméntase, entre outros asuntos, que o autor era consciente da necesidade de
que os nenos leran e de que o fixeran en galego e que así llo fai saber a Francisco
Fernández del Riego para que Galaxia o teña en conta. Saliéntase que continúa nese
labor, como pode verse na convocatoria dos premios de literatura para a infancia,
Arume (poesía) e Estornela (teatro). Ponse de relevo tamén que con Balbino, o
protagonista de Memorias dun neno labrego, recupera o neno que foi para facelo
universal e que, se ben nun primeiro momento son os máis novos os que acollen esta
obra escrita para adultos e a converten nun clásico xuvenil, máis tarde escribe pensando
neses destinatarios, o que se considera un sinal de identidade do autor.
Solleiros, Xaquín, “1961-2011. Cincuenta anos de Memorias dun neno labrego”, Grial.
Revista galega de cultura, n.º 192, Tomo XLIX, “O rego da cultura”, outubro,
novembro e decembro 2011, p. 11.
Coméntase que Memorias dun neno labrego, de Xosé Neira Vilas, se editou por vez
primeira en Galicia en 1968, en Ediciós do Castro, con ilustracións de Isaac Díaz Pardo,
e afírmase que con esta obra nace a Literatura Infantil e Xuvenil en galego. Dáse conta
dos diversos actos de homenaxe polo cincuenta aniversario da primeira edición (Bos
Aires, Follas Novas, 1961) e indícase que volveron subliñarse os valores da novela
como retrato da infancia da Galicia rural de antano. Saliéntase que tamén se puxo de
relevo o labor do autor como ponte entre a Galicia americana do exilio/emigración e a
Galicia metropolitana.
Soto, Isabel, “Pintor, pintor”, Tempos Novos, “Protexta”, n.º 17, “proPostas”, inverno
2011, p. 9.
Coméntase que con Compostela (2010), David Pintor recunca no formato do caderno de
viaxe ou de artista, practicamente inexistente no contexto galego, cunha obra de
ilustracións dedicadas a Santiago de Compostela. Indícase que logo dun parágrafo de
presentación, no que se suxiren os requisitos para gozar do libro, se ofrecen trinta
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estampas a dobre páxina unidas pola presenza dun personaxe, o violinista ocasional.
Saliéntase que este álbum, sen palabras e para todo tipo de público, presenta un
percorrido por unha cidade deserta e libre de tópicos. Lóase a brillante utilización da cor
e da luz e obsérvase a combinación dunha actitude calma e contemplativa coa sensación
constante de movemento.
Vázquez, Pilar, “Memorias dun neno labrego’: Cincuenta anos xa!”, A Xanela. Revista
cultural das Mariñas, n.º 32, “Lembranza”, outono 2011, p. 14.
Coméntase que Memorias dun neno labrego (1961), de Xosé Neira Vilas, é un dos
libros máis lidos en galego e faise referencia a que conta dende a visión dun rapaz de
doce anos como era a vida nunha aldea da Galicia dos anos corenta, as inxustizas que
acontecían e a súa tentativa de rebelión. Saliéntase que se trata dunha obra moi
difundida e que moitas das inquedanzas do seu protagonista continúan tendo interese
para o lectorado actual.
Vázquez Freire, Miguel, “Ás forzas vivas moléstalles que se desmanden as artes que
teñen a lingua como eixe”, Tempos Novos, n.º 174, “Entreculturas”, “Entrevista”,
novembro 2011, pp. 78-84.
Reprodúcese unha entrevista a Agustín Fernández Paz con motivo da súa candidatura ao
Premio Andersen. Destácase o compromiso do autor coa Literatura Infantil e Xuvenil e
menciónanse algúns dos galardóns dos que foi merecedor, como o Premio Nacional de
Literatura Infantil ou o VII Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil.
Reflexiónase sobre a concepción que Fernández Paz ten da Literatura Infantil e Xuvenil
e fálase dos prexuízos e a minorización sufrida por esta fronte á literatura
institucionalizada ou de adultos, ademais de referirse aos seus comezos como escritor e
ás carencias do sistema literario galego.
Vicente, Denís, “Homenaxe a Neira Vilas”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 189,
Tomo XLIX, “O rego da cultura”, xaneiro, febreiro e marzo 2011, pp. 10-11.
Describe a homenaxe á novela de Neira Vilas, Memorias dun neno labrego (1961), co
gallo do quincuaxésimo aniversario da súa saída ao prelo. Sinala a dobre versión da
reedición levada a cabo por Galaxia, ilustradas cada unha por Luís Seoane e Xaquín
Marín. Destaca, doutra banda, as xornadas da Liga Estudantil Galega celebradas na
Universidade de Santiago de Compostela ao redor da figura do escritor, das que salienta
a participación de Ramón Villares, Xosé L. Axeitos, Carme Freire e Luís Álvarez
Pousa. Conclúe cunha referencia á homenaxe presentada por Isabel Risco, Víctor
Freixanes, X.L. Méndez Ferrín, Marilar Aleixandre e Rosa Aneiros.
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VII.5.4. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ESTUDOS E
RECENSIÓNS
Agrelo, Eulalia, “A narrativa na década dos noventa”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 90”, 3 agosto 2011, p.
42.
Saliéntase o aumento considerábel do volume de narracións publicadas na década dos
noventa e indícase que, ademais de seguiren vixentes as correntes formais e temáticas
provenientes da recuperación e recreación do material de transmisión oral, se consolidan
e anovan tendencias e correntes xa ensaiadas con anterioridade, ás que se suman as
novelas artúricas e de aventuras. Coméntase que unha boa parte se pode encadrar dentro
do subsistema xuvenil, como o manifestan os paratextos das novas coleccións. En canto
ao subsistema infantil, ponse de relevo a creación da editorial Kalandraka, que, a través
dun produto actual e de calidade, conseguiu fortalecer este sector e animar outras
empresas editoriais a iniciar e renovar propostas de álbums infantís.
Agrelo Costas, Eulalia, “Contos infantís. Madureza, diferenza, liberdade e
solidariedade”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para
coñecela +. 80”, 18 xaneiro 2011, p. 40.
Coméntase que, como en décadas anteriores, nos anos noventa saen do prelo contos que
reflicten anécdotas infantís sobre como madurecer, ir aprendendo a vivir, a se defender,
a superar medos, a solidariedade, a amizade ou o respecto polos débiles e diferentes.
Saliéntase Vermiño (1988) e Patapau (1989), de Helena Villar Janeiro, dos que se
ofrece o argumento. Menciónase tamén A formiga coxa (1989), de Marilar Aleixandre,
da que se destacan as principais liñas temáticas.
Agrelo Costas, Eulalia, “Uns contos moi afortunados”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 1 febreiro 2011, p.
41/ “Dez anos de ‘Contos por palabras”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 1 febreiro 2011, p.
30.
Apúntase que a Literatura Infantil e Xuvenil acadou unha maior visibilidade nos últimos
anos grazas ao éxito de títulos como Contos por palabras, de Agustín Fernández Paz,
da que se salienta que foi merecedora do Premio Lazarillo en 1990 e que se incluíu na
Lista de Honra do IBBY do bienio 1990-1992 e na selección dos Dez títulos
imprescindibles da Literatura Infantil e Xuvenil española do século XX (2010). Indícase
que, ao cumprirse dez anos da saída do prelo desta obra, Fernández Paz engadiu dous
novos relatos, “Un máxico negocio”e “Un doce emprego”, que en 2006 os adaptou á
última normativa ortográfica e que en 2010 incorporou outro conto, “Un león en
apuros”, e o epílogo “Vinte anos de anuncios”. Menciónase que esta obra anunciaba xa
as liñas narrativas definidas polo autor vilalbés en obras posteriores, coa presenza do
humor, o misterio, a tenrura, as intertextualidades e a crítica a certas actitudes humanas,
ao deterioro medioambiental e ás agresións á lingua galega.
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Agrelo Costas, Eulalia, “Actualización de temáticas e formas na poesía infantil”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”,
29 marzo 2011, p. 40.
Coméntase que na década dos oitenta, sen renunciar ao Cancioneiro infantil, a poesía
recorre a recursos estilísticos máis complexos e aborda temáticas próximas aos máis
novos e cuestións identitarias. Saliéntanse as propostas de Helena Villar Janeiro e Xesús
Rábade Paredes, coa obra Cantan os nenos (O libro de María) (1983), e de Antonio
García Teijeiro, con Nenos, Coplas e Aloumiños (1988), e ofrécense as liñas temáticas
fundamentais. Menciónanse tamén outros títulos como Cántico (1981), de Xoaquín
Agulla Pizcueta; Tic-Tac, Tic-Tac (Poesías pra nenos) (1984), de Xosé Rodríguez
Rodríguez, e Versos para nenos (1986), de Obdulio Vaquero Galindo.
Agrelo Costas, Eulalia, “Insigne fazaña editorial”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 26 abril 2011, p. 40/ Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Para ler”, 26 abril 2011, p. 28.
Coméntase que, logo de se retomar en 2008 a publicación de Malasartes cun enfoque
máis científico e dirixíndose a falantes e lectorado tanto galegos coma portugueses, saíu
do prelo un novo número, o vinte. Faise referencia a que a Literatura Infantil e Xuvenil
galega é abordada por Blanca-Ana Roig Rechou, que, no apartado “Perfil”, trata dun
dos clásicos contemporáneos, Paco Martín, de quen se analiza Das cousas de Ramón
Lamote (1985). Menciónase que, na sección “Referências”, Carmen Ferreira Boo
recupera unha obra fundacional da Literatura Infantil e Xuvenil galega, Mar adiante
(1973), de Mª Victoria Moreno. Indícase que, no apartado “Reler”, Isabel Mociño fai un
repaso polas traducións de Jules Verne á lingua galega e Esther de León Viloria lembra
a importancia de Memorias dun neno labrego. Finalmente, infórmase de que o volume
se pecha con recensións e notas críticas de obras de recente aparición e estudos
monográficos.
Agrelo Costas, Eulalia, “Tradución e contemporaneidade”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 5 xullo 2011, p.
41.
Coméntase que un dos síntomas da consolidación na década dos oitenta do sistema
literario infantil e xuvenil galego é a intensificación do transvasamento de pezas
literarias de autores clásicos contemporáneos. Faise referencia ás traducións de autores
de sistemas periféricos, poñendo como exemplo Bestiario fantástico (1983), de Joan
Manuel Gisbert, e Contos de cores (1984), de Joles Sennels. Saliéntase que tamén se
incorporan obras de sistemas literarios máis centrais pola necesidade de ampliar os
modelos literarios a imitar e polo afán de conferirlle prestixio á Literatura Infantil e
Xuvenil galega. Menciónanse a este respecto Ingo e Drago (1985), de Mira Lobe; O
Gato Gaiado e a Andoriña Señá: unha historia de amor (1986), de Joge Amado; Contos
ó teléfono (1986), de Gianni Rodari; Boy. Relatos de infancia (1989), de Roald Dahl e
Os escaravellos voan á tardiña (1989), de María Gripe.
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Agrelo Costas, Eulalia, “Contos infantís e igualdade de xénero”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 90”, 4 outubro 2011, p.
42.
Indícase que na década dos noventa segue a se reivindicar a igualdade de xénero e
saliéntase que cada vez son máis frecuentes as narracións infantís nas que o
protagonismo é asumido por un ser fantástico ou real de xénero feminino, adobiado con
trazos propios dos personaxes masculinos, ao tempo que se lles outorgan papeis
asignados tradicionalmente ás mulleres. Cítanse obras como Puag, que noxo! (1997), de
Fina Casalderrey e A primeira pedra (1994), de Manuel Riveiro Loureiro, das que se
ofrecen os argumentos e as principais liñas temáticas.
Agrelo Costas, Eulalia, “Narrativa xuvenil”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 90”, 3 novembro 2011, p. 50.
Saliéntase que, con respecto á narrativa xuvenil, na década dos noventa se seguiron
practicando liñas xa iniciadas anteriormente, como as reescrituras dos materiais de
transmisión oral, as novelas de aventuras exóticas, de piratería, de pandas, cabaleirescas
ou artúricas, de ficción científica, policiais e de iniciación; así como as que representan
a vida cotiá. Coméntase que se incrementan as novelas de carácter memorialístico, as
históricas, as de misterio, as relacionadas co medio natural e a recreación de lendas,
mitos e elementos identitarios. Indícase que se observa un grande interese pola
adecuación das tramas argumentais á realidade social do momento e unha maior
complexidade formal e estilística e ponse de relevo a consolidación da chamada
narrativa de fronteiras entre a Literatura Infantil e Xuvenil e a Literatura de adultos.
Álvarez Pérez, Mónica, “Volve a pantasma de Dickens cun conto popular de Nadal”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”,
22 febreiro 2011, p. 40.
Fala da adaptación do conto Canción de Nadal, de Charles Dickens, por Rosa Fuentes.
Subliña que esta nova adaptación traslada ao seu personaxe principal, o señor Scrooge,
á sociedade actual do século XXI e explica que dita orixinalidade fai máis críbel o relato
para os seus destinatarios principais, os nenos. Por outra banda, comenta que a escritora
mantén a calidade literaria do texto orixinal aínda que matizando e clarificando a ironía
propia do autor británico.
Álvarez Pérez, Mónica, “Literatura xuvenil. Problemáticas familiares e sociais”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 1
marzo 2011, p. 40.
Faise referencia a aquelas obras da década dos oitenta que destacan por abordar entre as
súas temáticas, os conflitos familiares e sociais. Por unha banda destácanse obras
destinadas ao lectorado entre doce e trece anos, como son Leonardo e os fontaneiros
(1986), de María Victoria Moreno; Miro (1987), de Andrés García Vilariño; Viaxe a Illa
Redonda (1987), de Helena Villar Janeiro; A chave dos soños (1988), de Antonio García
Teijeiro e ¿Andrómenas? (1989), de Concha Blanco. Finalmente, alúdese ás obras que,
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dentro desta tendencia, se destinan a un público máis maduro como son Anagnórise
(1988), de Mª Victoria Moreno e Xente coma min (1989), de Úrsula Heinze.
Álvarez Pérez, Mónica, “Viaxe ao País de Palabra: un mundo envolto en verbas”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 15
marzo 2011, p. 40.
Achega o argumento da última obra de Xoán Babarro, Palabra era un universo
Paralelo, onde a súa protagonista, Mª Dolores Castro Cid, se ve inmersa nun mundo
cibernético chamado “País da palabra”. Subliña que un dos aspectos máis característicos
deste universo é que todos os seus elementos constituíntes están feitos con palabras.
Finalmente destaca o simbolismo e a calidade lingüística da obra.
Álvarez Pérez, Mónica, “Antoloxías poéticas. Clásicos e LIX”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 5 abril 2011, p.
40.
Coméntase que debido á implantación das materias de lingua e literatura galegas nos
distintos niveis do ensino nos anos oitenta, nace a a necesidade de crear materiais
didácticos destinados a mediadores e lectores novos e explica que isto leva á
publicación das primeiras antoloxías cunha orientación académica como foron Lección
conmemorativa sobre Rosalía (1980), de Helena Villar e Xesús Rábade; Cantando cos
nenos. Rosalía de Castro (1985), de Xulio Cobas Brenlla; Rosalía para rapaces, de
Fernando Cuñarro; Rosalía cos rapaces (1985), de Xosé Filgueira Valverde; Rosalía de
Castro e os nenos, (1985), de Luis Iglesias de Souza; Celso Emilio Ferreiro para os
nenos (1989), de Xesús Alonso Montero; e no ano 1988 na colección “Alba y Mayo”
Rosalía de Castro para nenos, de Victoria Álvarez Ruíz de Ojeda; Curros Enríquez
para nenos, de Xesús Alonso Montero; e Celso Emilio Ferreiro para nenos, de Antonio
García Teijeiro.
Álvarez Pérez, Mónica, “A LIX e o Día das Letras Galegas”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 17 maio 2011, p.
46.
Destácanse aqueles autores que foron homenaxeados no Día das Letras Galegas e que
achegaron obras dirixidas ao lectorado infantil e xuvenil. A seguir, menciónanse ditos
autores e coméntanse as súas obras máis destacadas como foi Antón Avilés de
Taramancos con Nova crónica das Indias (1989) e O cabalo de vidro (2008); Xosé
María Álvarez Blázquez con Roseira do teu mencer (1950); e Uxío Novoneyra con O
cubil do xabarín (1991), Gorgorín e Cabezón (1992), e Ilda, o lobo, O corzo e o
xabarín (1998).
Álvarez Pérez, Mónica, “A LIX galega e as institucións na década dos 90”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 70”, 19 xullo
2011, p. 40.
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Fálase do papel que xogaron as institucións na produción de obras da Literatura Infantil
e Xuvenil, polo que se destaca a demanda existente dende o ensino escolar, a aparición
de materias de terceiro ciclo dentro da Universidade, a formación de grupos de traballo
como a Asociación Nacional de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ,
1999) e, finalmente, o labor das bibliotecas, tanto públicas coma privadas, nos procesos
de animación á lectura, entre as que destaca a Biblioteca Nova33 (Santiago de
Compostela).
Álvarez Pérez, Mónica, “Contos infantís e renovación pedagóxica”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 90”, 30
agosto 2011, p. 42.
Coméntanse aquelas obras que na década dos noventa posibilitaron a renovación do
ensino e axudaron na formación humana e estética da infancia. Como exemplo,
destácanse as seguintes obras: A canción do Rei (1991), e Contos do paxaro azul (1994),
de Helena Villar Janeiro; Ás de moscas para Anxo (1998) de Fina Casalderrey; e, A nube
de cores (1999) de Agustín Fernández Paz.
Araguas, Vicente, “A piñón libre”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 661, “Libros”, p.
30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 661, “Páxina literaria”, “Libros”, p. 30, 20
febreiro 2011.
Comenta a entrega do XXV Premio Merlín de Literatura Infantil a Teresa González
Costa, pola súa historia A filla do ladrón de bicicletas (2010). Subliña a mensaxe
ecolóxica implícita na súa historia, apunta brevemente o seu fío argumental e salienta
finalmente o seu ton lírico.
Bal, Romina, “Déixate levar pola presenza de ‘Compostela”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º
851, “Cativadas”, “Novidade”, 13 febreiro 2011, p. 9.
Dá conta da publicación do volume de David Pintor, Compostela, editado por
Kalandraka e o Consorcio de Santiago. Salienta o seu carácter de caderno de viaxe, así
como os numerosos detalles que conforman a visión xeral do autor da cidade do
Apóstolo. Indica a inclusión no volume de trinta ilustracións e a súa presentación no
Centro Social Novacaixagalicia de Santiago de Compostela. Remata cunha referencia a
outro dos volumes previos do autor, Contos para nenos que dormen deseguida (2010).
Bal, Romina, “¡Apértame ben, corazón de manteiga!”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 854,
“Cativadas”, 6 marzo 2011, p. 6.
Faise eco da aparición de dous volumes dentro da colección “Lúa Lueira” de Edicións
Espiral Maior de Poesía (infantil e xuvenil): Parece unha rosa (2010), de Rosalía de
Castro e Cantiga do mazarico (2010), de Emilio Pita, ilustrados ambos os dous por
Isabel Pintado. Describe a seguir as liñas temáticas de cada un deles e apunta algúns
trazos biobibliográficos de Pita, para rematar cunha alusión ao labor ilustrativo de
Pintado.
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Bal, Romina, “Cantando os meus versos por picoutos e areais”, Galicia Hoxe, “Lecer”,
n.º 860, “Cativadas”, “Para ler”, 17 abril 2011, p. 6.
Fala do gañador da quinta edición do Premio Arume de Poesía para Nenos da
Fundación Neira Vilas, A princesa de Taramundi (2010), de Xoán Babarro González,
do que destaca o seu “tenro achegamento á natureza e ao medio xeográfico” e a
orixinalidade dos seus versos. Coméntase que se integran variantes fonéticas e
morfolóxicas das falas galegas centrais e orientais, que se recollen nun glosario ao final
da obra. Ponse de relevo que a recreación do medio xeográfico nas ilustracións de Spela
Trobec contribúe a unha lectura motivadora para o lectorado infantil. Ademais analiza a
obra Larpancia saborosa do lobo e a raposa, farsa de monifates nun lance (2010), de
Bernardiño Graña, Premio Estornela de teatro para nenos e nenas 2008, do que di que se
trata dunha fábula en verso para ser representada por monicreques ou por actores e que
exemplifica o mundo de contrastes entre os animais e os humanos nun marcado
ambiente bucólico, no que a linguaxe xoga un papel moi importante para recrear o
galego máis patrimonial. Nun á parte, destaca outros títulos de literatura infantil, tamén
da Editorial Embora.
Bendoiro Mariño, Pilar, “Viñetas cargadas de intriga”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de Lectura”, 8 febreiro 2011, p.
39.
Tras dar conta dos atrancos que o cómic galego sufriu na súa comercialización,
agradécese unha nova achega que El Patito Editorial introduce na súa colección
“Universo Galimatías” para o público xuvenil: A Mansión dos Murmurios. Libro I: Sara
(2010), que David Muñoz, Tirso Cons e Javi Montes crearon para o lectorado francés. A
seguir saliéntase a importancia da antedita colección en prol do cómic galego para, a
continuación, achegar o argumento da obra. Destácase en especial o carácter de intriga
que caracteriza a narración visual, así como a áxil e engaiolante presentación de
elementos e accións que pouco a pouco van atrapando ao lectorado esperado. Para
rematar, dise que a obra foi incluída na exposición internacional en banda deseñada
“Viñetas desde o Atlántico”.
Bendoiro Mariño, Pilar, “Volve o Cachorro Humano”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de Lectura”, 22 marzo 2011, p.
48.
Lóuvase o acerto en traducir obras canonizadas ao galego, como é o caso d’O libro da
selva, de Rudyard Kipling. Coméntase que esta recompilación de contos independentes
publicados inicialmente entre 1893 e 1894 conta en galego con diversas traducións.
Indícase que na realizada por Edicións Morgante en 2010 se conservan as ilustracións
do pai do autor, John Lockwood Kipling. Saliéntase que esta obra é principalmente
coñecida polo personaxe Mowgli, pero que acolle outros relatos unidos polo
protagonismo de animais humanizados e os valores morais como centro da historia.
Finalmente, ponse de relevo que se trata dunha exitosa mestura de fantasía, moralidade
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e exotismo da que se realizaron transvasamentos a diversos medios artísticos e
reivindícase a tradución da súa continuación, The Second Jungle Book.
Bendoiro Mariño, Pilar, “Tradución. Contexto”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 7 xuño 2011, p. 40.
Coméntase que, a pesar de que en Galicia non se contou cunha política educativa
planificada da tradución da Literatura Infantil e Xuvenil universal, na década dos oitenta
comezou pouco a pouco a normalización do transvasamento de obras canonizadas á
lingua galega, superando a etapa de colonización na que se consideraba a tradución
coma un perigo para a identidade. Indícase que a este feito contribuíron axentes como a
escola, a subvención institucional a editores e tradutores e a convocatoria de premios,
como o Premio Nacional de Traducción de Libros Infantiles y Juveniles ou o Ramón
Cabanillas. Saliéntase tamén a implicación de editoras foráneas, a inclusión de obras
galegas na Lista de Honra do IBBY e a atención á tradución en revistas como Chorimas
e Papeles de literatura infantil.
Bendoiro Mariño, Pilar, “Contos infantís. Vivencias da infancia”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 90”, 27 setembro 2011,
p. 50.
Coméntanse aqueles contos infantís que seguen a liña inaugurada por Carlos Casares,
que ten como base unha maior aproximación á psicoloxía infantil, visualizando temas
cheos de fantasía, afeccións e realidades propios da nenez, da sociedade e da familia.
Faise mención de obras como Kumamoto canchés e o meu robot xaponés (1991), de
Xoán Babarro; A papoula era máxica (1994) e A aventura das cores (1998), de Concha
Blanco; As tundas do corredor (1993), de Agustín Fernández Paz e Robin e a boa xente
(1994), de Paula Carballeira. Saliéntase que en todas elas se une fantasía e realidade por
medio de descricións marabillosas e da vivencia cotiá.
Casa Grande, Ada, “O detective Suso Espada e o mal de ollo”, Galicia Hoxe, “Lecer”,
n.º 846, “Raparigadas”, “Novidades e outras historias”, 9 xaneiro 2011, p. 6.
Comenta a saída do prelo de dúas novelas na colección “Punto de Encontro” da editorial
Everest Galicia: Suso Espada “Nota Roja” (2010), da autoría de Francisco X.
Fernández Naval e ilustrada por Beatriz García Trillo e Historias que contan as paredes
(2008), de Ana María Fernández, con ilustracións de Manel Cráneo. Nun epígrafe á
parte, intitulado “Propostas que tratan temas sociais”, trae á memoria outros volumes
publicados na mesma editorial, como Xograres dun tempo novo (2009), de Pepe
Carballude e Beatriz García Trillo; Circo Rigatoni (2008), de Pinto & Chinto e
Carapuchiña en rose (2010), de Ánxela Gracián e Manel Cráneo. De todos eles
describe brevemente o seu argumento.
Casa Grande, Ada, “O segredo prohibido entre dous mundos”, Galicia Hoxe, “Lecer”,
n.º 864, “Raparigadas”, “Novidade”, 15 maio 2011, p. 6.
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Informa dunha nova publicación de Baía Edicións que leva como título Violeta
tamurana, de Andrea Maceiras, e que foi o cuarto Premio Meiga Moira de Literatura
Infantil e Xuvenil 2010. Sinala que mestura trama amorosa e aventura no eido fantástico
e que convence a súa presentación das dúas realidades nas que habitan os personaxes.
Comenta que o protagonista é un heroe moi definido e destaca tamén a figura do mentor
como guía para dar sentido aos obxectivos marcados. A continuación, ofrece con detalle
o argumento da obra e recomenda a lectura doutros dous libros da mesma editorial:
Ninguén nace antetempo (2010), de David D. Vázquez Álvarez e Tres mulleres do seu
tempo (2009), de Heidi Kühn-Bode.
Castro Rodríguez, Xavier, “Unha ‘Candea’ para alumar a escena galega”, Galicia
Hoxe, “Hoxe Galicia”, “Couso e arca”, 16 abril 2011, p. 2.
Destaca que Xosé Agrelo Hermo foi quen de crear unha “vizosa” tradición dramática
entre os máis novos. Ademais de ofrecer o título dalgunha das súas obras (Noite de
lobos, Metá e metá), destaca os Cadernos Cruceiro do Rego (1989), que homenaxeaban
a Agrelo Hermo e ao grupo “Candea”. Comenta que se publicaban xuntas tres pezas
breves sobre o que estivera a ocorrer no momento, obra deste colectivo que pretendía
facer teatro popular galego e en galego.
ELOS, “ELOS fai a súa selección de obras para este Nadal”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 21 decembro 2011, p.
42.
Recoméndase a lectura d’O meu gato é un poeta, de Fran Alonso; Golfiño e os
invasores, de Fausto Isorna; Noutra dimensión, de Marica Campo, Fábula galénica, de
Inacio Vilariño; Os reloxos preguiceiros de Néboa, de Xavier Lama; Centauros do
norte, de Marcos Calveiro e A chave da Atlántida, de Anxo Fariña; ademais das obras
traducidas Tardes con Margueritte, de Marie-Sabine Roger; Noah Baleywater escapa
da casa, de John Boyne; O espírito do último verán, de Susana Vallejo; A modelo
descalza, de Jordi Sierra i Fabra; os álbums O peixe vermello, de Taeeun Yoo e A viaxe
de Olaf, de Martín León-Barreto e os últimos volumes da serie de Geronimo Stilton.
ELOS, “Recomendacións. monografías”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura
Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 90”, 21 decembro 2011, p. 42.
Lémbranse algunhas monografías publicadas en 2011 por considerar que facilitan o
coñecemento da LIX e son valiosos instrumentos para o seu estudo. Cítanse Maré de
livros (2010), coordinado por José António Gomes, Isabel Mociño, Ana Margarida
Ramos e Blanca-Ana Roig Rechou; Lois Pereiro. Náufrago do paraíso. Biografía e
antoloxía, de Marcos Calveiro; Interacciones entre las literaturas ibéricas (2010), que
acolle un artigo das investigadoras Eulalia Agrelo e Isabel Mociño, e O álbum na
Literatura Infantil e Xuvenil (2000-2010), coordinado por Blanca-Ana Roig, Isabel Soto
e Marta Neira.
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ELOS, “Novas elección de ELOS para a relectura no Nadal”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 27 decembro 2011, p.
42.
Recoméndase a relectura de obras comentadas nesta páxina como O segredo da Pedra
Figueira (1985, 1989, 2003 e 2011), de María Xosé Queizán; O misterio das badaladas
(1986, 2011), de Xabier P. Docampo; Recendo de aire sonoro (2011), de Antonio
García Teijeiro; Verbas de sal (2001 2011), de Antonio García Teijeiro; Un misterio na
mochila de Alba (2005 e 2011), de Fina Casalderrey e Poetízate (2006 e 2011), de Fran
Alonso; ademais das obras traducidas A chamada da selva (1982, 2011), de Jack
London; A pantasma de Canterville e outros contos (1983 e 2011), de Oscar Wilde; Tío
Elefante, de Arnold Lobel; e Correo para tigre (2002 e 2011), de Janosch. Reivindícase
tamén a tradución ao galego da produción literaria de Marcela Bacelar.
ELOS, “Revistas”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”,
“Para coñecela +. 90”, 27 decembro 2011, p. 42.
Dáse conta das revistas que se comentaron nesta páxina ao longo de 2011: Malasartes,
dirixida polos investigadores dos ámbitos galego e portugués da Rede Temática de
Investigación LIJMI; Ailij, publicada por ANILIJ; Estudos de literatura brasileira
contemporanea, que acolleu un traballo de Blanca-Ana Roig, e a Revista electrónica
dinámica da Universidad Iberoamericana de México, na que se analiza a monografía da
Rede citada, Reescrituras do conto popular 2000-2009 (2010).
Estévez-Saá, José Manuel, “Novoneyra debuxado con palabras”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Cómic”, 12 marzo 2011, p. 57.
Sinala a saída do prelo do volume de Kike Benlloch, Uxío Novoneyra: A Voz Herdada
(2010), ilustrado por David Rubín e editado pola Consellería de Cultura e Turismo da
Xunta de Galicia. Describe as orixes do cómic e recomenda a súa lectura.
Feixó, Xosé, “Contos na xeira popular”, La Opinión, “Saberes”, n.º 314, “Letras
galegas”, 8 xaneiro 2011, p. 7.
Alude á saída do prelo do monográfico Reescrituras do conto popular (2000-2009)
(2010) en Edicións Xerais. Destaca a autoría do grupo de investigación da Rede
Temática LIJMI e a coordinación de Blanca-Ana Roig, Isabel Soto e Marta Neira, así
como a introdución de Caterina Valriu. Describe por último a estrutura e os contidos do
volume.
Fernández, Paula, “Medos nocturnos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 356,
“Infantil/Xuvenil”, 13 xaneiro 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 315, “Letras
galegas”, 15 xaneiro 2011, p. 7.
Alude á saída do prelo do volume O medo de Mo (2010), de Xosé A. Neira Cruz e
ilustrado por Sara Rojo Pérez, na editorial Macmillan de Madrid. Destaca do título a súa
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sonoridade e o xogo de palabras co demo, que adianta así a liña temática central.
Describe o seu fío argumental e salienta finalmente o labor de ilustración de Rojo Pérez.
Fernández, Paula, “Fervenza de sensacións”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
357, “Infantil/Xuvenil”, 20 xaneiro 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 316, “Letras
galegas”, 22 xaneiro 2011, p. 7.
Comenta a saída do prelo da novela Amar unha serea (2010), de X. H. Rivadulla
Corcón, na Editorial Galaxia. Destaca o emprego dun narrador en primeira persoa, o
espazo de Muxía no que transcorre a acción e o feito de ser esta unha novela dirixida a
alumnos e alumnas de primaria. Describe a seguir o fío argumental cunha certa énfase
na figura mitolóxica da súa protagonista, unha serea, e conclúe cunha referencia á
dozura da narración.
Fernández, Paula, “Visible invisible”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 358,
“Libros: Infantil/Xuvenil”, 27 xaneiro 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 317,
“Letras galegas”, 29 xaneiro 2011, p. 7.
Dá conta da saída do prelo do álbum de Antonio Reigosa Zoñán, Guía ilustrada da
Galicia invisible (2010), en Edicións Xerais. Destaca o emprego dunha linguaxe
coloquial, a presenza da mitoloxía e o labor ilustrativo de Noemí López. Recomenda
finalmente a súa lectura.
Fernández, Paula, “Captar a perspectiva”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 359,
“Libros”, 3 febreiro 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 318, “Letras galegas”, 5
febreiro 2011, p. 7.
Informa da saída ao prelo da novela Brais e os demais (2010), de Manuel Darriba, na
Editorial Galaxia. Tras referir o seu argumento, comenta brevemente a súa estrutura e
temática e salienta a nitidez da súa prosa.
Fernández, Paula, “Historia optimista”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 360,
“Libros”, 10 febreiro 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 319, “Letras galegas”, 12
febreiro 2011, p. 7.
Sinala a saída do prelo de Que bonito é Panamá! (2010), de Janosch, na colección “Tras
os montes” da editorial Kalandraka. Describe primeiramente o fío argumental para
despois subliñar o clasicismo da súa estrutura e ilustracións.
Fernández, Paula, “Soñar coa maxia”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 361,
“Libros”, 17 febreiro 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 320, “Letras galegas”, 19
febreiro 2011, p. 7.
Comenta a saída do prelo de Abrapalabra! (2010), un volume de Antón Cortizas e
Carlos Coira, ilustrado por Jacobo Fernández Serrano, na Editorial Galaxia. Destaca a
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mestura que nel se dá entre literatura, plasticidade e ludismo, así como a calidade da
poesía que contén.
Fernández, Paula, “Moitos logros e acertos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 362,
“Libros”, 24 febreiro 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 321, “Letras galegas”, 26
febreiro 2011, p. 7.
Informa da saída do prelo do álbum ilustrado Ola, ola, la (2010), de Gloria Sánchez,
Cristina Sabaite e Mamá Cabra, na serie Sonárbore da Editorial Galaxia. Salienta a
redacción de Sánchez, o carácter didáctico, o labor ilustrativo de Sabaite e a inclusión
no álbum dun CD e mais dun DVD.
Fernández, Paula, “Multitude de texturas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 363,
“Infantil/Xuvenil”, 3 marzo 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 322, “Letras
galegas”, 5 marzo 2011, p. 7.
Anuncia a saída do prelo do volume de Gianni Rodari, Que fai falta? (2010), en
Kalandraka Editora, traducido ao galego por Xosé Ballesteros e ilustrado por Silvia
Bonnani. Menciona outro dos volumes publicados do autor, Gramática da fantasía
(1974), para despois destacar a sinxeleza e musicalidade desta historia, así como o labor
ilustrativo de Bonnani.
Fernández Vázquez, Mar, “Un xantar moi gorentoso, a suxestión de Núñez Singala”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”,
18 xaneiro 2011, p. 40.
Comeza indicando que se trata da segunda obra de Manuel Núñez Singala para o
lectorado infantil e xuvenil tras publicar en 2007 a peza dramática Comedia bífida.
Repara no título da obra, Menú de enganos, que relaciona cunhas palabras do narrador
duns dos relatos, “A rapaza do bikini verde”. Explica a estrutura desta “carta de
microrrelatos” e apunta os aspectos que os unen (a comida, un xiro inesperado ao final
de cada historia, as similitudes entre os relatos de cada prato e os final abertos), antes de
marcar as disimilitudes (elementos tirados da autobiografía do autor que aplica ao
contexto de cada relato, a extensión e a presenza de personaxes distintos). Detense en
comentar temática e significación dos pratos “Para picar” e “Sobremesas”, afirmando
que “O malvado nutricionista” constitúe unha peculiar reinterpretación dun conto de
fadas da transmisión oral, “Hansel e Gretel”. Define os “Entrantes” como breves
impresións da rutina de seres anónimos da que Núñez Singala fai unha “crítica velada”.
Apunta que a cotidianeidade está tamén presente nos “Primeiros” e nos “Segundos”,
relatos estes últimos “mellor resoltos” e que poderían ampliarse en novelas, ademais de
precisar as disimilitudes dos seus personaxes. Remata salientando como trazos deste
“caleidoscopio de microrrelatos” a ironía, o humor, a retranca, e a crítica da hipocrisía e
condescendencia que se reflicte nalgunhas actitudes e comportamentos ante situacións
de engano. Conclúe matizando que, pese a que son previsíbeis as faces dos enganos e
algúns desenlaces, o lectorado infantil e xuvenil atopa como motivación para a lectura
deste volume a súa orixinal estrutura e distintos enfoques narrativos.
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Fernández Vázquez, Mar, “Terceira entrega de piratas: botín de ouro e Santo Graal”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”,
15 febreiro 2011, p. 40.
No subtítulo adianta trazos que están presentes na última novela de piratas de Rafael
Lema, O tesouro da corsaria (2010): a intriga e a traizón, as loitas políticas e un barco
naufragado. Comeza trazando un breve percorrido polas poucas obras da Literatura
Infantil e Xuvenil galega que abordan a temática das aventuras de piratas. Apunta a
presenza dun raqueiro en Historia da buguina (1988), de Xaquín Agulla Pizcueta, e
destaca que os escritores galegos comezaron a atender esta modalidade temática e
formal a finais dos anos 90. Presenta como antecedentes as obras O Pirata da Illa de
Prata (1987, 2001), Bala perdida (1996), A pirata Penamoura (Premio Barco de Vapor
1996, 1997), A rutina corsaria (1998), A verdadeira historia do pirata Xocas (1999), A
lenda do capitán Miñoca (Premio Barco de Vapor 1998, 1999) ou Piratas polo Miño
(2006), que teñen en común contar con personaxes, elementos e localizacións galegas,
citas de recoñecidos piratas reais e literarios, a busca de barcos naufragados e tesouros
agochados e a localización da acción en séculos pasados. A seguir, céntrase na serie de
piratas escrita por Rafael Lema, que se compón de tres entregas, Capitán Araña (2000),
Crónicas corsarias (2008) e O tesouro da corsaria (2010) que reiteran como trazos
unha coidada documentación histórica, a repetición do narrador, a intertextualidade con
obras canónicas, abordaxes no Caribe e localizar a acción nos inicios do século XIX.
Céntrase en O tesouro da corsaria resumindo en primeiro lugar o argumento, antes de
precisar os tópicos literarios e cinematográficos que acolle, e os valores que reflicten os
personaxes. Remata reparando nos trazos que poden ser do gusto do lectorado mozo.
Fernández Vázquez, Mar, “Cornelia Funke en galego tras cruzar Will o espello”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 5
abril 2011, p. 40.
Comeza apuntando como alicerces da novela fantástica Carne de pedra (2010) a
imaxinación desbordante da súa autora, Cornelia Funke, ademais da fórmula literaria do
espello, o tópico do manuscrito atopado e a intertextualidade. Informa da potente
campaña para promocionala e presentala á vez en doce linguas e reserva a súa opinión
sobre a tradución até que se publique a cuarta entrega desta pentaloxía onde Funke
reparará nos contos galegos. Destaca a omnipresenza dos irmáns Grimm: a recuperación
do principio dos contos da transmisión oral no primeiro capítulo; a fórmula final, no
último capítulo; o nome dos irmáns protagonistas; e o universo da súa escrita que tamén
está influída por Astrid Lindgren, Charles Perrault e Lewis Carroll. Apunta que, fronte a
Carroll, Funke realiza unha reescritura dos contos de transmisión oral a través da
subversión do rol tradicional dos personaxes malvados, aos que concede liberdade
creativa, conseguindo así confeccionar unha “nova realidade marcada polo medo a algo
descoñecido pero atraínte”. Precisa detidamente os trazos máis salientábeis de Reckless,
antes de rematar apuntando o porqué recomenda a lectura desta novela a calquera
lectorado.
Fernández Vázquez, Mar, “Mundos máxicos”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 10 maio 2011, p. 50.
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Comeza indicando que esta corrente fora iniciada na LIX galega por Carlos Casares coa
peza dramática As laranxas máis laranxas de todas as laranxas (1973). Destaca na
década dos anos 80 seguindo esta corrente pezas galardoadas no Concurso da
Asociación O Facho e outras merecentes de galardóns nos distintos certames que
organizou o Concello de Xove dende 1984: A benfadada historia do coitado
Bamboliñas (1982), de Xulio González Lorenzo; Viva Lanzarote (1982), de Manuel
Lourenzo, A fraga encantada (1982), de Xavier Vázquez Pintor; Un día na vida de
Vladimiro e o seu can Trosky (1985), de Xosé L. e Carlos Paulo Martínez Pereiro; O
segredo da illa Troneira (1986), de Manuel Lourenzo; e Festa no xardín (1987), de
Emilio González Legazpi, das que achega un breve descritor.
Fernández Vázquez, Mar, “Reescritura dos materiais narrativos de transmisión oral”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +.
90”, 9 agosto 2011, p. 41.
Comeza explicando que, como ocorría nas décadas precedentes, os creadores literarios
seguiron a botar man dos materiais da transmisión oral dándolles distintos usos. Destaca
as obras inseridas na colección “Cabalo buligán” de Edicións Xerais de Galicia que
comezaron a publicar en 1998 Antonio Reigosa, Xoán Ramiro Cuba e Xosé Miranda;
Contos de trabecín e trabezón (1993), de Xoán Babarro; Cristo e San Pedro,
peregreinos (1994), de Bernardino Graña; e Contos populares galegos. Animais (1995),
de Enrique Harguindey e Maruxa Barrio. Destaca o galardón recibido por Memorias
dun raposo, de Antonio Reigosa, en 1998, onde se serviu da técnica de inserir contos e
mitos no discurso narrativo coa finalidade de “dar a coñecer o pasado mitolóxico”
galego e universal. Remata nomeando outras obras dos anos 90 nas que tamén se
emprega esta mesma técnica.
Fernández Vázquez, Mar, “Relatos de pandas infantís”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 90”, 11 outubro 2011,
p. 48.
Comeza informando que esta semana o repaso polas correntes formais atendidas na
narrativa dos anos 90 se detén nos relatos de pandas nos que, como ocorría nos dos anos
80, segue a sobresaír a figura feminina dentro da panda infantil. Explica as fontes das
que bebe esta modalidade e as temáticas que aborda, ademais de apuntar os trazos
principais que unen as obras que se destacan: Xiganano, ¿onde estás? (1990), de Antón
Cortizas Amado; e O cubil do xabarín (1991), de Uxío Novoneyra, das que se achega
un breve descritor.
Ferreira Boo, Carmen, “Literatura xuvenil. Mitos e símbolos. Identidade”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 22
febreiro 2011, p. 40.
Apúntase que O segredo da Pedra Figueira (1985), de María Xosé Queizán; Arnoia,
Arnoia (1985), de Xosé Luís Méndez Ferrín; Libro das viaxes e dos soños (1986), de
Eusebio Lorenzo Baleirón, e O talismán dos druídas (1989), de Pepe Carballude,
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ademais de posuír trazos da transmisión oral e caracterizárense polo proceso de
formación do protagonista, empregan elementos lendarios e mitolóxicos cos que se
reivindica a identidade nacional galega, ao igual que acontece nas novelas e relatos da
vida cotiá Crónica dos catro viaxeiros (Xerais, 1989), de Xoán Babarro e Os gazafellos
(Galaxia/SM, 1987), de Pepe Carballude Blanco. Por último, saliéntase a primeira obra
artúrica, Irmán rei Artur (Xerais, 1987), de Carlos G. Reigosa, na que se reconstrúe o
pasado bretón galego a través dos seus mitos e lendas.
Ferreira Boo, Carmen, “Homenaxe ás bicicletas”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 1 marzo 2011, p. 40.
Tras indicar que Teresa González Costa se estrea como autora narrativa con A filla do
ladrón de bicicletas (2010), que conseguiu o XXV Premio Merlín de Literatura Infantil,
e apuntar os diferentes galardóns obtidos por esta actriz e docente de teatro, comenta
que o argumento desta obra é sinxelo pero “coa suficiente dose de humor, fantasía e
intriga”. Salienta a presenza constante de dous elementos, a obsesiva vocación artística
da protagonista feminina, e a omnipresenza da bicicleta Celerífera como obxecto
humanizado “cunha forte carga connotativa de emocións e aventuras”, a quen concede o
rango de personaxe, sen romper coa verosimilitude do relato. Tamén apunta a
habelencia da autora para crear diálogos áxiles, para imaxinar escenas graciosas e para
caracterizar de xeito maniqueísta os personaxes. Por último destaca o “magnífico labor
ilustrativo” de Jacobo Fernández Serrano co seu peculiar estilo caricaturesco.
Ferreira Boo, Carmen, “Lírica. Cancioneiro infantil e reescritura”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 22 marzo 2011, p.
48.
Coméntase que nos anos oitenta se seguen recuperando e recreando o Cancioneiro
Infantil e outras formas rimadas a través de libros dirixidos aos mediadores e tamén á
nenez. Entre os libros cun uso pedagóxico saliéntanse Cantares: poemas musicados
(1983), de Manuel Rico Verea e Carmen López Taboada; Lerias e enredos para os máis
pequenos (1983), de Maruxa Barrio e Henrique Harguindey; e ¿Que cousa é cousa...?:
Libro das adiviñas (1985), de Paco Martín. Dise que, con intencións máis literarias, na
serie “Popular” da colección “Tartaruga” da editorial Galaxia se publicaron varios
volumes dirixidos ao lectorado infantil nos que se presentan composicións que retoman
“o verso curto, a rima, o xogo cos sons, a musicalidade e os temas máis recorrentes do
Cancioneiro Infantil”, como foi o caso de Adiviñas (1985), Mentiras (1985), ¿Quen
panda? (1987) e Arrolos (1987), de Palmira G. Boullosa; Cousas para facer, dicir e
pensar (1987) e O albendar dos animais (1987), de David Otero e Imos canta-los
nadais (1987), de Manuel Rico Verea.
Ferreira Boo, Carmen, “Literatura dramática e recreación da transmisión oral e da
tradición literaria”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”,
“Para coñecela +. 80”, 26 abril 2011, p. 40.
Indícase que na década dos noventa tamén se reescribiron narracións da transmisión oral
para o seu uso no teatro, como foi o caso das pezas dramáticas incluídas en Ronseles.
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Teatro Infantil Galego (1980), das irmás Pura e Dora Vázquez: “O anel de Pirompiña”
na que se usa a bruxa parodiada e o obxecto máxico; “Don Rato busca un obreiro”, onde
se empregan os personaxes animais humanizados; e “Xuicio no bosque ou soñar non
costa nada” que xoga cos contos de Carapuchiña, Cinsenta, Brancaneves e Polgariño.
Tamén se comenta que en Era unha vez o mundo do envés (do ano 1986), 2º premio
Concello de Xove 1985, de Xoaquín Agulla Pizcueta, se subverten os roles dos
personaxes do lobo, años, príncipe e meiga; e en “A marquesiña encantada” (Teatro
infantil, 1988), de Euloxio R. Ruibal, se xoga coa estrutura e os motivos do feitizo e o
espello do conto marabilloso. Por último apúntase que A lenda de Xoan Bonome (1987),
de Agustín Magán Blanco, é unha reescritura instrumental dun conto europeo.
Ferreira Boo, Carmen, “Unha historia de amizade recuperada por Kalandraka”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 25
maio 2011, p. 48.
En primeiro lugar apúntase a importancia do labor recompilatorio dos filólogos alemáns
Jacob e Wilhelm Grimm coa publicación de Kinder-und Hausmärchen (Cuentos de la
infancia y el hogar), contos dirixidos ao lectorado infantil dende o título e a dedicatoria,
que se considera unha das obras inaugurais da Literatura Infantil e Xuvenil Universal.
Despois apúntase que na Literatura Infantil e Xuvenil galega hai dúas escolmas
publicadas por Ediciós do Castro (1983, 1991) e unha por Edicións Xerais de Galicia
(1998), ademais dunha abundante cantidade de adaptacións. A seguir, céntrase en
analizar o álbum Os catro amigos (Kalandraka, 2010), unha tradución de Xosé
Ballesteros e Marc Taeger do conto titulado orixinalmente “Die Bremer
Stadtmusikanten” [Os músicos de Bremen]. Resúmese o argumento do conto, que
salienta o valor da amizade. Compárase este álbum coas adaptacións de Xoán Couto en
1999 e de Xesús Carballo Soliño en 2009, indicando que o elemento máis significativo
é a recuperación da contorna xeográfica da versión orixinal, a cidade de Bremen, que
fora substituída nas adaptacións pola ambientación espacial nunha cidade
indeterminada, e a escolla dun vocabulario máis neutro e con menor carga identitaria.
Por último saliéntase que “o elemento máis suxestivo e innovador” é a narración visual
que ofrece Gabriel Pacheco na que presenta un xogo simbólico coas cores, humaniza os
animais e explicita o simbolismo inherente dos contos de animais.
Ferreira Boo, Carmen, “Un imaxinario compartido”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 12 xullo 2011, p. 40.
Coméntase que no ano 2010 a investigadora e profesora Caterina Valriu sacou do prelo
o volume recompilatorio Imaginari compartit. Estudis sobre Literatura Infantil i
Juvenil. Indícase que reúne corenta traballos, editados entre os anos 1992 e 2009 en
diferentes revistas, nos que se analiza, dende os ámbitos docente, crítico, investigador e
como narradora oral, os dous eixes principais da súa actividade profesional: a Literatura
Infantil e Xuvenil catalá, cunha ollada especial á achega das Illas Baleares, e a narración
oral. Faise referencia a que, cun criterio temático e unha visión que vai do xeral ao
particular, Valriu divide o volume en cinco bloques. Dáse conta do contido de cada un
deles e, así, menciónase que o primeiro fala da influencia dos clásicos universais, das
tendencias actuais, da novela histórica, do premio Guillem Cifre de Colonya e ofrece
unha panorámica da Literatura Infantil e Xuvenil nas Illas Baleares; o segundo achega a
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traxectoria literaria de escritores cataláns clásicos e contemporáneos; o terceiro e o
cuarto analizan as relacións e influencia dos contos de transmisión oral nas obras de
autor da Literatura Infantil e Xuvenil e que o último é unha miscelánea na que se
reflexiona sobre a necesidade de estudar a Literatura Infantil e Xuvenil na Universidade,
de formar os profesionais e da importancia das bibliotecas na formación lectora,
ademais de ofrecer un panorama da poesía infantil en catalán no século XXI e
reivindicar revistas infantís de calidade.
Ferreira Boo, Carmen, “Reescritura dos materiais narrativos da transmisión oral II”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 90”,
16 agosto 2011, p. 42.
Indícase que os escritores na década dos anos noventa continuaron empregando
diferentes elementos temáticos e formais dos contos de transmisión oral, dándolles un
uso lúdico por medio de diferentes técnicas. Coméntase que se desmitificaron e
subverteron personaxes agresores do conto marabilloso co emprego da parodia e o
humor, como por exemplo en Sete casas, sete bruxas e un ovo (1997), de Gloria
Sánchez; As bruxas esbrúxulas (1999), de Xoán Babarro e Don ogro de papel (1993),
de Xosé Antonio Perozo. Tamén se di que noutras obras aparecen estes personaxes con
sentimentos humanos, caso da bruxa en Manual para unha pequena meiga (1993), de
Gloria Sánchez; do personaxe tradicional de Xan Guindán da serie de Bernardino
Graña; e do dragón en Dragón Rock (1999), de Xaquín Marín. Por último, saliéntase
que os creadores reelaboraron contos para reivindicar valores como foi o caso de
Bernardino Graña n’O gaiteiro e o rato Pérez (1994), Premio Merlín 1993, e Uxío
Novoneyra en Ilda, o lobo e o xabarín (1998).
Ferreira Boo, Carmen, “Contos e relatos infantís de misterio e investigación”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 90”,
25 outubro 2011, p. 50.
Salienta a publicación de contos e relatos na década dos 90 nos que a investigación e
resolución dun misterio ou caso son os fíos condutores da trama. Ilústrao con A fuxida
dos nenos (Sotelo Blanco Edicións, 1991), de Xosé María Heras, onde catro nenos e o
detective privado Xan descobren unha trama de tráfico infantil no orfanato; cos relatos
O misterio dos fillos de Lúa (SM, 1995), Premio Barco de Vapor 1994 e Premio
Nacional de Literatura Infantil 1996; e O misterio do cemiterio vello (SM, 1999), de
Fina Casalderrey, nos que os protagonistas resolven a desaparición dos fillos da gatiña
Lúa e os misteriosos sons do cemiterio da vila respectivamente; e con Sabotaxe na
Estaca de Bares (Edelvives, 1997), de Manoel Riveiro Loureiro, historia na que o
detective Cacho Pampin soluciona a sabotaxe da base americana de Estaca de Bares.
Ferreira Boo, Carmen, “Literatura xuvenil. Reescrituras da transmisión oral”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 90”, 8
novembro 2011, p. 50.
Salienta nas reescrituras da transmisión oral da Literatura Xuvenil da década dos anos
90 Contos marabillosos I e II (Xerais, 1998), III e IV (Xerais, 1999) da colección

1316

“Cabalo buligán”, de Xosé Miranda, Antonio Reigosa e Xoán Ramiro Cuba; Contos do
reino de Mamoranguá (Ir Indo Edicións, 1999), de Xoán Babarro e Ana Mª Fernández;
e Memorias dun raposo (Xerais, 1998), Premio Merlín 1998, cun uso instrumental. En
relación co uso lúdico apunta que As viaxes do príncipe azul (Galaxia, 1993), de Darío
Xohán Cabana, parodia os contos marabillosos; e Romaxe de desventuras (EdebéRodeira, 1997), de Pepe Carballude recrea con humor o tema dos aparecidos. Por último
no uso humanizador, nomea Dragón Rock (Casals, 1999), de Xaquín Marín, no que un
dragón singular se converte en cantante de rock.
Ferreira da Silva, Vanessa, “Contos infantís. Mundos e reaccións da infancia”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”,
25 xaneiro 2011, p. 40.
Apúntase que os contos infantís que abordan temáticas relacionadas cos mundos e
reaccións da infancia teñen por base unha aproximación maior á psicoloxía infantil, xa
que neles se visualizan temas cheos de fantasía, afeccións e realidades propios da nenez,
da sociedade e da familia. Indícase que na década dos oitenta moitas obras seguiron esta
liña, entre elas Pericles e a balea (1984), de Xohana Torres; O pintor do vento (1985),
de Xesús Pisón; O globo máxico (1987), de Andrés García Vilariño e Cun ollo aberto e
outro por pechar (1986), A nena de auga e o príncipe de lume (1989) e O armario novo
de Rubén (1989), de Xabier P. Docampo.
Ferreira da Silva, Vanessa, “Crítica social”, El Correo Gallego, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, “Tendencias”, “Para coñecela +. 80”, 25 maio 2011, p. 48.
Apúntase que a corrente de crítica social, iniciada por Carlos Casares con A galiña azul
(1968) e a peza dramática As laranxas máis laranxas de todas as laranxas (1973),
continuou nos anos oitenta con pezas dramáticas como O xigante don Gandulfo, señor
de Tentequedo (1980), de Xesús Pisón; Berenguela, aventuras e desventuras dunha
espiña de toxo (1981), de Manuel María; O premexentes non pode cos paxaros rebezos
(1984), de Marica Campo; ¡Grande invento para saír do aburrimento! (1987), de Xoán
Babarro e Ana Mª Fernández; e O merlo branco, de Cándido Pazó, galardoada no
certame “Xeración Nós”.

Ferreira da Silva, Vanessa, “Tradución e clásicos”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 21 xuño 2011, p. 40.
Apúntase que a tradución de obras de autores clásicos que se converteron en obras
canónicas da literatura universal é fundamental para a consolidación de calquera sistema
literario, xa que, máis alá da popularidade propia destas obras, son elas as que
provocaron correntes e tendencias temáticas e formais. Saliéntase que, no caso da
produción literaria infantil e xuvenil galega, foi na década dos oitenta cando se iniciou o
transvasamento á lingua galega dalgúns deles. Destácase A chamada da selva, A illa do
Tesouro, As aventuras de Tom Sawyer, Robinson Crusoe, As viaxes de Gulliver, A volta
ó mundo en 80 días, Viaxe ó centro da terra, As aventuras de Alicia no País das
Maravillas, Do outro lado do espello e o que Alicia atopou aló e As aventuras de
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Pinocchio, todas publicadas por Edicións Xerais de Galicia; Da terra á lúa, de Edicións
do Cumio e Peter Pan, editada pola Editorial Galaxia.
Ferreira da Silva, Vanessa, “Contos infantís. Madureza, diferenza, liberdade e
solidariedade”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para
coñecela +. 90”, 20 setembro 2011, p. 42.
Apúntase que, así como na década dos oitenta, nos anos noventa os contos infantís que
tratan temáticas relacionadas coa madureza, diferenza, liberdade e solidariedade teñen
cada vez máis espazo na LIX. Saliéntase tamén que tales temáticas son retratadas a
través de intrigas relacionadas coa inclusión social. Destácanse obras como A incrible
historia de Claudina (Edelvives, 1990), de Xosé Antonio Perozo; A vaca titiriteira
(Bruño, 1991), de Concha Blanco e Toribio e o contador de contos (Galaxia, 1991), de
Carlos Casares.
Ferreira da Silva, Vanessa, “Literatura xuvenil. Novelas de pandas”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 90”, 30
novembro 2011, p. 50.
Apúntase que na literatura xuvenil galega, as novelas de pandas se iniciaron con moita
forza e éxito na década dos oitenta e garantiran moitos premios na LIX. Destácase
tamén que nos anos noventa esta modalidade literaria non presentou grandes
innovacións formais e tampouco foi unha estrutura moi empregada polos escritores.
Indícase que só catro obras son novelas de pandas: Chano (Galaxia, 1991), de David
Otero; Alén da aventura (Ediciós do Castro, 1992; Galaxia, 1994), de Carlos Vila
Sexto; Os Mornias (Premio Merlín 1992, Xerais, 1993) e Conxurados (SM, 1995).
Ferreira da Silva, Vanessa Regina, “Literatura xuvenil. Biografías e crónicas
noveladas”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para
coñecela +. 80”, 8 marzo 2011, p. 48.
Apúntase que unha das principais estratexias da biografías e crónicas noveladas é o
rexistro de episodios dignos de lembranza. Saliéntase que na literatura xuvenil galega
tal recurso ficcional tivo o seu inicio na década dos sesenta con Xosé Neira Vilas. En
relación a década dos oitenta, destácanse dúas obras: Máis alá de Galicia (1989), de
Úrsula Heinze e Nova crónica das Indias (1989), de Antón Avilés de Taramancos. Da
primeira indícase que está destinada ao lectorado mozo e da segunda, que se trata dunha
obra na liña do crossover, xa que as fronteiras entre a literatura xuvenil e a
institucionalizada non están tan delimitadas, feito que quedou demostrado ao transvasar
a obra da colección xuvenil de Ir Indo á de Narrativa de Edicións Xerais.
Ferreira da Silva, Vanessa Regina, “Nova edición de ‘Cartas a Lelo’ da editorial
Kalandraka”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS
de lectura”, 29 marzo 2011, p. 40.
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Coméntase que Xosé Neira Vilas é o primeiro clásico da Literatura Infantil e Xuvenil
galega e que o conxunto da súa produción é obxecto de múltiples reedicións. Indícase a
este respecto que a Editorial Galaxia abriu unha Biblioteca de Autor na que se inclúe
Cartas a Lelo (2010). Faise referencia a que esta obra forma parte, xunto a Memorias
dun neno labrego (1961) e Aqueles anos do Moncho (1977), da triloxía “O ciclo do
Neno”, xa que as tres versan sobre variantes circulares como a abordaxe do universo
masculino no ámbito rural, o mundo campesiño galego, os efectos contraditorios da
emigración, a guerra civil e a crítica á institución escolar. Menciónase que, porén,
Cartas a Lelo ten a singularidade de presentar a comunicación epistolar como principal
elemento compositivo. Destácase que o autor reafirma a súa intención de destinar esta
obra a un público xuvenil nun texto engadido. Reflexiónase finalmente sobre o feito de
que esta reedición vexa a luz nunha colección para adultos, preguntándose se é un dos
efectos da literatura de fronteira e cal é o espazo da Literatura Infantil e Xuvenil no
século XXI.
Ferreiro, Luís P., “Un detective na batalla de Elviña”, La Opinión, “A Coruña”, 18
xaneiro 2011, p. 13.
Comenta a presentación na libraría Arenas, na Coruña, da segunda entrega da serie de
Jaureguizar, A coroa de Napoleón. Un misterio para Tintimán na Coruña, tirada do
prelo en 2010. Salienta as orixes do nome do protagonista a partir dunha revista
alternativa de Vigo da década de 1980, a presenza no acto de Manuel Arenas e
menciona a entrega anterior, Corazón de chocolate. Un misterio para Tintimán en
Compostela (2010). Destaca finalmente o carácter de novela de aventuras deste volume.
Franco Vázquez, Carmen, “Unha historia de raqueiros nunha vila mariñeira galega”, El
Correo Gallego, “Tendencias” “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 19
abril 2011, p. 42.
Comeza apuntando que a partir dun guión cinematográfico os irmáns José Manuel e
Ramón Trigo escribiron O Burato do Inferno (2010), que se basea nunha historia vivida
por uns raqueiros na vila galega mariñeira da Guarda, protagonizada por un pai e un
fillo encargado de “rectificar os actos cometidos polo pai”. A seguir detense na coidada
edición da que analiza a ilustración da cuberta, destacando que esta obra contén imaxes
moi expresivas que permiten “seguir a narración dun xeito visual”. Explica os trazos
que definen os personaxes e analiza polo miúdo o deseño de varias viñetas, o cal varía
segundo a funcionalidade das imaxes e ten como fonte de inspiración o cinema. Salienta
a acertada elección da técnica icónica que concorda coa narración e os trazos do estilo
das imaxes. Conclúe destacando que esta obra representa un claro exemplo de
“narrativa visual” onde as imaxes permiten ao lectorado mergullarse directamente e a
través de matices que descobre en sucesivas lecturas na historia relatada, ademais de
resultar unha “interesante achega a unha temática escura e incómoda da Historia de
Galicia”.
García, Rodri, “Investigar de Rodeiro a Oaxaca”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
“Recomendaciones”, 23 marzo 2011, p. 41.
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Dá conta da saída ao prelo do volume de Francisco Fernández Naval, Suso Espada,
“Nota Roja” (2010), na editorial Everest Galicia. Destaca o labor ilustrativo de Beatriz
García Trillo e describe brevemente o seu fío argumental.
Gentili, Geovana, “Contos infantís e igualdade de xénero”, El Correo Gallego,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Tendencias”, “Para coñecela +. 80”, 1 febreiro 2011, p.
41.
Apúntase que na década dos oitenta se segue a reivindicar a igualdade de xénero, a
partires da ruptura dos moldes dos roles masculinos e femininos e do protagonismo
activo das nenas. Indica que n’Os ladróns das tixolas (1985), de Xosé Antonio Perozo,
as personaxes femininas, aínda que son cualificadas como “a muller de...”,
“desempeñan un papel fundamental da defensa e conservación da tradición” e na
defensa dos seus bens, neste caso as tixolas para facer filloas. Saliéntase que se desfai o
estereotipo da muller que depende da protección masculina.
Gentili, Geovana, “Literatura xuvenil. Crítica dos estamentos sociais”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 15
febreiro 2011, p. 40.
Comenta que na década dos oitenta, na literatura xuvenil, se intensifica a crítica dos
estamentos sociais e indica dúas obras dese período que seguen esa liña temática: Das
cousas de Ramón Lamote (1985) e Lembranza Nova de Vellos Mesteres (1988), de Paco
Martín. Apunta que nas dúas obras a crítica vén cargada de humor e de ironía e que por
medio dese recurso narrativo se denuncian particularidades do comportamento humano
como a falsidade, a ambición, o interese propio e a mediocridade.
Gentili, Geovana, “Contos infantís realistas e fantástico-realistas”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 90”, 23 agosto 2011, p.
42.
Apunta que na década dos noventa se produce unha renovación do álbum infantil dando
unha maior relevancia á autoría compartida entre autor e ilustrador. Sinálase que, como
na década anterior, a tendencia realista e fantastico-realista segue con temas da vida
cotiá colocando en escena as máis diversas situacións que falan sobre a defensa do
medioambiente, a igualdade de xénero, a solidariedade cos máis débiles ou a defensa
das diferenzas. Indícase que, en moitos deles, as experiencias narradas adquiren un
toque fantástico ou onírico.
Gentili, Geovana, “Literatura Xuvenil. Novelas de aventuras exóticas”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 90”, 15
novembro 2011, p. 50.
Comenta que na década dos noventa, dentro do subsistema xuvenil, se publican obras
que se encadran na modalidade das novelas de aventuras exóticas. Indícase que nelas a
narración se centra nas accións do heroe, na superación de desafíos e que posúen unha
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amplitude xeográfica, como é o caso de A expedición no Pacífico (1994), de Marilar
Aleixandre, da que se ofrece o argumento.
Gentili, Geovana, “Literatura Xuvenil. Novelas de piratas”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 90”, 22 novembro
2011, p. 50.
Comenta que, na modalidade das novelas de aventuras, hai aquelas que contan coa
figura dos piratas e da busca do tesouro como fío condutor para súas accións, como son
A illa do tesouro (1881), de R. L. Stevenson; O corsario negro (1898), de E. Salgari ou
Peter Pan (1904), de J. M. Barrie. Indica que na década dos noventa na literatura
xuvenil galega ese universo dos piratas foi retomado en obras como A pirata
Penamoura (1997), de Daniel Buján; A rutina corsaria (1998), de Jaureguizar e A
verdadeira historia do pirata Xocas (1999), de Milagros Oya.
Gentili Santos, Geovana, “Tradución. Recreación da transmisión oral”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 14 xuño
2011, p. 40.
Sinala que na obras traducidas na década dos oitenta é salientábel o labor das editoriais
Ediciós do Castro, Susaeta, Galaxia e La Galera, Xerais de Galicia, Algaida, Júcar e
Hemma por introducir esa actividade nas súas coleccións e achegar ao lectorado obras
da transmisión oral, entre elas Carapuchiña Vermella, Polgariño e Enrique, o do
Penacho (Charles Perrault); A casiña de chocolate, A oca de ouro e A serpe branca
(irmáns Grimm), O soldadiño de chumbo e O patiño feo (Hans Christian Andersen) ou
As mil e unha noites (1984), entre outros moitos.
Gestoso Álvarez, Maruxa, “Historias do Alén”, La Opinión, “Saberes”, n.º 314, “Letras
galegas”, 8 xaneiro 2011, p. 7.
Comenta a saída ao prelo do volume de Antonio Reigosa, Guía Ilustrada da Galicia
Invisible (2010), ilustrado por Noemí López, en Edicións Xerais. Describe os seus
contidos subliñando algúns dos lugares nel mencionados, ao tempo que salienta o
esmero da edición e o labor ilustrativo de López.
Gómez, Lupe, “A enerxía de abril”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 860, 17 abril 2011, p. 1.
Repara en dous libros publicados pola editorial Espiral Maior: Cantiga de Mazarico
(2010), de Emilio Pita, e Parece unha rosa, de Rosalía de Castro. Considera que estes
libros, ilustrados por Isabel Pintado con debuxos poéticos e imaxinativos, están
“cargados de cores, amor, nostalxia”. Finalmente opina que a poesía para os máis
pequenos é “un campo que aínda está por explorar en Galicia”.
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Lage Fernández, Juan José, “Tres clásicos da literatura xuvenil”, La Voz de Galicia,
“La Voz de la Escuela”, n.º 1006, “Literatura infantil y juvenil”, 23 novembro 2011, p.
8.
Analízanse tres obras literarias que se consideran clásicos: O zoo de Pitus (Xerais,
1993), de Sebastiá Sorribas i Roig; Memorias dunha vaca (SM, 1998), de Bernardo
Atxaga e Memorias dun neno labrego (1961), de Xosé Neira Vilas. Da primeira sinálase
que está contada con espontaneidade a base de capítulos curtos e abundantes diálogos e
que foi merecedora do premio Folch i Torres en 1965. Con respecto a Memorias dunha
vaca, coméntase que se trata dunha reflexión sobre a posguerra no País Vasco e sobre a
dificultade de chegar á madureza con sentido común e sensatez. Finalmente, de
Memorias dun neno labrego saliéntase que reflicte o enfrontamento entre o mundo
infantil e o adulto, transformando as andanzas do protagonista, Balbino, en leccións.
León Viloria, Esther de, “Unha nova serie literaria”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 11 xaneiro 2011, p. 42.
Lémbrase en primeiro lugar que Xenaro e a hucha do Indiano (2010), de Mar Guerra,
continúa a serie iniciada con Xenaro e o misterio da mochila verde (2008), Premio
Merlín en 2008. A seguir, destácase que nesta segunda entrega a Historia adquire unha
especial importancia no fío argumental, xa que os esforzos desta panda cada vez máis
integrada se centran en resolver o misterio da “hucha do indiano”. Tamén se apuntan
outras cuestións tratadas, como as primeiras relacións afectivas da pre-adolescencia, a
prevención do consumo de drogas e a defensa do idioma galego. Saliéntase desta novela
a intertextualidade a través da cita de obras mestras da literatura xuvenil de aventuras
como A illa do tesouro, de Robert Louis Stevenson; Tarzán, rei dos monos, de Edgar
Rice Burroughs; as novelas protagonizadas por Sherlock Holmes, de Arthur Conan
Doyle; e A viaxe ao centro da terra, de Jules Verne. Con respecto á linguaxe do texto,
opínase que se caracteriza pola espontaneidade e riqueza.
maré, “ O fito editorial”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Aniversario”, 5 xaneiro 2011, p. 30.
Comenta o quincuaxésimo aniversario da saída ao prelo en Arxentina de Memorias dun
neno labrego (1961), de Xosé Neira Vilas. Menciona primeiramente as actividades
organizadas polo Concello da Estrada para celebrar este aniversario, para despois, nun
epígrafe á parte intitulado “Unha obra traducida a dezasete idiomas”, dar conta do
balance de vendas obtido pola novela dende que foi tirada do prelo. Finalmente, noutro
epígrafe á parte, “O entusiasmo de Dieste e de Luís Seoane”, alude ao xeito de como a
muller do escritor, Anisia Miranda, deu en enviar o manuscrito á imprenta de Alfonso
Ruíz, axudada por Rafael Dieste e Luís Seoane.
Mociño González, Isabel, “Un home impuntual’, elexía ao tempo e á madureza”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, p.
50/ “Elexía á madureza”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Lecturas”, 10 maio 2011, p. 32.
Explícase que Un home impuntual, froito da colaboración de Pepe Cáccamo e Manuel
Pizcueta, saíu do prelo na colección “árbore/galaxia”, dirixida a un lectorado infanto-
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xuvenil, pero con características paratextuais que levan o mediador a cuestionar tal
adscrición. Sinálase que é o caso desta obra, á que se sitúa na intersección entre a
Literatura Infantil e Xuvenil e a institucionalizada que ocupan os crossover. Lóuvase o
retrato descarnado sobre a vida e o paso do tempo que realiza Cáccamo, pero críticase
unha aposta editorial que pode resultar enganosa para o lectorado agardado. Indícase
que a obra trata sobre o exercicio de vivir, as renuncias persoais, a perda de valores e a
superficialidade imposta pola sociedade e que o protagonista se converte en símbolo do
home actual, sometido á tiranía do tempo. Saliéntase tamén que as ilustracións de
Pizcueta acentúan o xogo emocional e dramático do discurso.
Mociño González, Isabel, “Tradución e coedicións”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 28 xuño 2011, p. 40.
Apúntase que na década dos oitenta se seguiu recorrendo á fórmula das coedicións entre
editoras galegas e foráneas. Menciónase o caso de Erein, Sálvora, Prólogo e Encuentro
que publicaron na colección “Ouriolo” volumes de marcado carácter didáctico
ilustrados por Asun Balzola e traducidos por Xesús Rábade e Helena Villar. Indícase
tamén que Galaxia e La Galera continuaron editando a colección “A galea”, na que se
introduciron contos populares, e, en colaboración con Elkar, “A chalupa”, con títulos
nos que se mesturaban reescrituras de contos de transmisión oral con outros de autor.
Mociño González, Isabel, “Crítica e investigación”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 12 xullo 2011, p. 40.
Coméntase que na década dos oitenta viron a luz traballos fundamentais para que a
Literatura Infantil e Xuvenil galega fose saíndo da periferia e indícase que neles se
reflectía a preocupación por dar a coñecer a situación desta literatura e se describía e
divulgaba a produción que se estaba a consolidar. Destácanse traballos publicados en
suplementos de xornais como “O Pizarrín” (1985), de Faro de Vigo, e en revistas como
“Chorimas” (1984-1986), “Papeles de literatura infantil” (1986-1994) e “Revista Galega
de Educación” (1986). Faise referencia a obras que, da man de docentes, pretendían ir
construíndo un discurso crítico e menciónanse A voltas coa literatura para nenos
(19829 e Autores galegos de literatura infantil (1989), de Xulio Cobas Brenlla e 28
libros de Literatura Infantil e Xuvenil galega (1989), Os libros infantís galegos (1989) e
Para lermos cómics (1989), de Agustín Fernández Paz.
Mociño González, Isabel, “Contos infantís. Mitos e identidade”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 90”, 13 setembro 2011,
p. 42.
Coméntase a existencia de contos infantís dirixidos ao prelectorado e lectorado
autónomo nos que se bota man de elementos propios da identidade e cultura galegas co
obxectivo de dar a coñecer elementos que configuran o imaxinario colectivo, a cultura,
a historia e as tradicións. Destácanse títulos como A fraga misteriosa (1992), de Pepe
Carballude; O trasno de Alqueidón (1996), de Marilar Aleixandre; A filla das ondas
(1999), de Fina Casalderrey e a serie dos Gordibolas, de Xosé Ballesteros.
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Mociño González, Isabel, “Contos e relatos infantís. Multiculturalismo e conflitos
bélicos”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para
coñecela +. 90”, 19 outubro 2011, p. 49.
Saliéntase a publicación de obras que tratan por vez primeira cuestións relacionadas co
contacto e o diálogo intercultural, nalgúns casos provocados polas consecuencias de
conflitos bélicos. Indícase que se pretende potenciar valores como a tolerancia e o
respecto ás culturas alleas, á vez que se convida á reflexión, diálogo e comprensión
entre os máis novos. Menciónanse títulos como Liño aprende a ser indio (1996), de
Xosé Ramón Mariño Ferreiro, E un día chegou Miroslav (1997), de Xoán Babarro e
Ana María Fernández, e A serea do deserto (1997), de Xavier López Rodríguez.
Mociño González, Isabel, “Literatura Xuvenil. Relatos e novelas de ficción científica”,
El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +.
90”, 14 decembro 2011, p. 50.
Tras indicar os trazos xerais dos relatos e novelas de ficción científica da LIX galega
nos anos noventa e apuntar que dialogan con autores como Jules Verne, H. G. Wells ou
Ray Bradbury, indica que Mutacións xenéticas (Vía Láctea, 1991), de Fina Casalderrey,
trata os riscos dos avances científicos; A sombra cazadora (Xerais, 1994), de Suso de
Toro, mestura a ficción científica coa fantasía, o sobrenatural e o mítico; O centro do
labirinto (Xerais, 1997), de Agustín Fernández Paz, critica a perda da identidade; e a
primeira serie para a adolescencia de Ramón Caride Ogando, iniciada con Perigo
vexetal (Premio Merlín, 1995) e continuada nesta década con Ameaza na Antártida
(Xerais, 1997), salienta pola súa gran preocupación ecoloxista.
Navarro, María, “Teimas e fantasías”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 356,
“Infantil/Xuvenil”, 13 xaneiro 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 315, “Letras
galegas”, 15 xaneiro 2011, p. 7.
Informa da saída do prelo do conto Andrés cabeza abaixo (2010), da autoría de Pablo
Albo e ilustrado por Roger Olmos, na colección O de OQO Editora. Describe o fío
argumental en detalle, salientando os elementos positivos e os negativos da historia,
xunto ao labor ilustrativo de Olmos.
Navarro, María, “Actitudes positivas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 357,
“Infantil/Xuvenil”, 20 xaneiro 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 316, “Letras
galegas”, 22 xaneiro 2011, p. 7.
Dá conta da saída do prelo do conto Á sombra dos anacardios (2010), de Antón Fortes,
ilustrado por Simona Mulazzani, en OQO Editora. Describe o seu fío argumental, así
coma as orixes do volume na Asemblea de Cooperación pola Paz e na ONG
ALTERNAG, de Guinea. Salienta finalmente a viveza e o colorido das ilustracións de
Mulazzani.
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Navarro, María, “Historia de desexos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 358,
“Libros”, “Infantil/Xuvenil”, 27 xaneiro 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 317,
“Letras galegas”, 29 xaneiro 2011, p. 7.
Comenta o volume de Vanina Starkoff, saído do prelo na colección “Maremar” de
Kalandraka Editora, Bailar nas nubes (2010). Describe o seu fío argumental e salienta o
labor ilustrativo levado a cabo pola propia autora.
Navarro, María, “Sorprendente final”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 359,
“Libros”, 3 febreiro 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 318, “Letras galegas”, 5
febreiro 2011, p. 7.
Dá conta da publicación en OQO Editora do conto de Inés Almagro As manoplas de
Carapuchiña (2010), , ilustrado por Mikel Mardones. Salienta a versión do conto
orixinal de Perrault implícita no texto deste volume, así como a plasticidade das
ilustracións de Mardones.
Navarro, María, “Ingredientes atractivos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 360,
“Libros”, 10 febreiro 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 319, “Letras galegas”, 12
febreiro 2011, p. 7.
Comenta Xoa (2010), de Antonio Yáñez Casal e con ilustracións de Rodrigo Chao,
publicada por Edicións Xerais de Galicia. Dá conta do argumento e destaca a súa
simplicidade, así como o coidado da linguaxe empregada.
Navarro, María, “Alén dos mitos”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 361, “Libros”,
17 febreiro 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 320, “Letras galegas”, 19 febreiro
2011, p. 7.
Fala da publicación en OQO Editora de Se os gatos levasen botas... (2010), de Raquel
Saiz e ilustrada por Rashin Kheiriyeh. Sinala a súa liña temática e describe o argumento,
facendo fincapé nos personaxes que levan a cabo a acción. Remata cunha referencia ao
labor ilustrativo de Kheiriyeh.
Navarro, María, “Amabilidade e acollemento”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
362, “Libros”, 24 febreiro 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 321, “Letras galegas”,
26 febreiro 2011, p. 7.
Dá conta da saída do prelo d’O tigre que veu tomar o té (2010), de Judith Kerr, na
colección “Tras os montes” de Kalandraka Editora. Tras mencionar outro dos volumes
da autora, describe o seu argumento e destaca a moral nel contida, xunto a outros
valores positivos para o lectorado agardado.
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Navarro, María, “Compromiso sólido”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 364,
“Libros”, 10 marzo 2011, p. 7/ La Opinión, “Saberes”, n.º 323, “Letras galegas”, 12
marzo 2011, p. 7.
Comenta o volume de Marco Berretoni Carrara e Chiara Carrer Fálame (2010),
recentemente tirado do prelo de Kalandraka Editora. Describe o contido e presta
especial atención ao narrador e á liña temática. Tamén destaca o esmero co que as
ilustracións foron levadas a cabo.
Navarro, María, “De animais”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 365, “Libros”, 17
marzo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 324, “Letras galegas”, 19 marzo 2011,
p. 7.
Conta a historia de Florentino, o príncipe Quino (2010), de Gloria Sánchez, que recrea
unha historia de animais que xoga “coas coordenadas do desaliño e da inmundicia”.
Apunta que amosa uns contravalores que axudan a que o lectorado poida percibir “o que
non quere, o que non está ben e/ou o que debe rexeitar” ao recrear un escenario noxento
no que se unen a esaxeración extrema, a deturpación de valores e a mestura de planos.
Neira Rodríguez, Marta, “Contos infantís e a defensa medioambiental, tanto de
protección da natureza coma dos animais narrativa”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 4 xaneiro 2011, p. 48.
Coméntase que na década dos oitenta se segue a reivindicar a defensa do medio natural
e que entre os contos que plasman esta preocupación destaca Noa (1989), de Antonio
García Teijeiro, do que se ofrece o argumento e as liñas temáticas fundamentais. Con
respecto a aqueles que reflicten a preocupación pola protección dos animais, faise
referencia a Sempre Cristina (1986), de Úrsula Heinze e O xílgaro pintor (1987), de
Pepe Carballude.
Neira Rodríguez, Marta, “Romances e pantasmas na estrea de Mircala en galego”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 25
xaneiro 2011, p. 40.
Dise que Lóbrego Romance, Pálida Pantasma (El Patito Editorial, 2010), de Jack
Mircala, nome artístico de Fernando Gómez Díaz, inicia a colección “O Baúl das
Sombras de Jack Mircala”. Infórmase de que a obra se divide en dúas partes, “Contos
do castelo de Malvadia” e “Verlián e o talismán extraviado”. Indícase que ao longo dos
seis relatos que conforman a primeira delas insírese ao lectorado nun mundo misterioso
e tenebroso, característico das novelas de terror, e dáse conta de maneira sucinta do seu
argumento. Saliéntase tamén que en “Verlián e o talismán extraviado” recórrese ao
manuscrito atopado. Finalmente, destácase que se trata dun conxunto de contos rimados
protagonizados polos temas e espazos propios da novela gótica e lóase a acertada
escolla léxica da tradutora, Isabel Soto, e a calidade das ilustracións, obra do propio
Mircala.
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Neira Rodríguez, Marta, “A poesía na década dos oitenta”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 15 marzo 2011, p.
40.
Coméntase que na década dos oitenta se produce unha actualización das temáticas e
formas poéticas practicadas con anterioridade. Indícase que o máis salientábel será a
produción baseada no cancioneiro infantil para retomar as formas líricas da transmisión
oral e realizar reescrituras. Saliéntase que tamén se describirán poemarios con
tendencias máis cara a poesía infantil, aínda que xerando composicións baseadas en
fórmulas máis subversivas, directas e desenfadadas. Finalmente, faise referencia a que
neste período se publican as primeiras antoloxías de autor que recompilan poemas de
autores clásicos da Literatura galega institucionalizada que se consideran máis próximos
ao potencial receptor infantil e xuvenil.
Neira Rodríguez, Marta, “Literatura dramática e recuperación e recreación de
símbolos, ambientes populares e literarios”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 3 maio 2011, p. 48.
Saliéntase que son varias as obras dramáticas da década dos oitenta que recuperan e
reescriben elementos que configuran a identidade nacional e cos que se quere ir
conformando o imaxinario infantil. Destácanse Auto do maio esmaiolado (1982), de
Manuel María, e Todos os fillos de Galaad (1981) e Viva Lanzarote (1982), de Manuel
Lourenzo, das que se ofrecen as principais liñas temáticas. Menciónase tamén A historia
xamais contada de Brancaneves e o rei Artur, de Constantino Rábade.
Neira Rodríguez, Marta, “Editoras e premios”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 90”, 26 xullo 2011, p. 40.
Coméntase que, ademais dos axentes sinalados anteriormente, déronlle pulo á Literatura
Infantil e Xuvenil editoras tanto galegas coma de ámbito estatal. Indícase que, neste
último caso, unhas crearon selos editoriais en Galicia e outras comezaron a publicar en
lingua galega e castelá. Destácase a aparición de Kalandraka. Saliéntase tamén a
convocatoria de novos premios literarios que consolidaron e abriron correntes temáticas
e formais e axudaron a publicitar a creación en xeral e a vertebrar este sistema literario.
Entre outros, menciónanse o premio Raíña Lupa, o Ala Delta, o EDEBE ou o Abril.
Lémbrase que tamén foron en aumento os concursos de colexios e bibliotecas.
Neira Rodríguez, Marta, “Contos infantís e defensa medioambiental, tanto de
protección da natureza coma dos animais”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 90”, 6 setembro 2011, p. 42.
Coméntase que na década dos noventa se continúa a reivindicar a protección,
recuperación e defensa do medio ambiente e a transmitir o amor pola fauna e flora nos
contos para a nenez. Menciónanse títulos como O recate do peneireiro (1990), de
Marilar Aleixandre; Benvidos (1996), de Manuel Riveiro; No outono das fragas (1995),
de Manuel Lourenzo, e As fadas verdes (1999), de Agustín Fernández Paz.
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Neira Rodríguez, Marta, “Literatura Xuvenil. Novelas cabaleirescas e artúricas”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 90”, 6
decembro 2011, p. 42.
Indica que na década dos anos noventa se escribiron varias novelas que lle achegaron á
mocidade galega as fazañas dalgún cabaleiro e que lembran a materia da Bretaña e a
corte do rei Artur. Entre elas salienta As aventuras de Breogán Folgueira (Edicións
Xerais de Galicia, 1990), de Darío Xohán Cabana, da que comenta que é unha unha
novela de amor adolescente con tres interesantes apéndices literarios na que o
protagonista descobre os amores de Tristán e Isolda. Tamén Breogán de Guisamonde o
cabaleiro da Gaivota (Fundación Caixa Galicia, 1997), X Premio de Narracións
Xuvenís Rúa Nova, primeira achega á LIX galega de Eva Moreda Rodríguez, na que se
contan as aventuras dun cabaleiro de orixe galega durante a súa estancia na corte do rei
Artur.
Nicolás, Ramón, “Os sete puntos da xoaniña”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 26 xaneiro
2011, p. 41.
Comenta a saída ao prelo de Xoa (2010), un volume de Antonio Yáñez Casal con
ilustracións de Rodrigo Chao, na colección “Merlín” de Edicións Xerais de Galicia.
Menciona a clasificación do autor como finalista na recente edición dos Premios Merlín
e indica a liña temática e argumental do volume.
Otero, M., “Clásica, tenra e con mensaxe”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 426,
“Letras en galego”, 6 agosto 2011, p. 11.
Indícase que A aprendizaxe de Betsy é un clásico de Dorothy Canfield Fisher, unha
autora americana da que se destaca que foi reformadora educacional, activista social e
unha das autoras máis vendidas nas primeiras décadas do século XX. Coméntase que
con esta obra introduciu o método Montessori para os nenos e nenas máis
desfavorecidos dos Estados Unidos e ofrécese o argumento.
Rayó, Miguel, “Del Senegal a Galícia, amb la lluna als ulls”, Diario de Mallorca,
“Bellver”, n.º 604, “Literatura”, “Ninsi joves”, 17 marzo 2011, p. 6.
Ademais de anunciar que a editorial Barcanova publicou en catalán a obra de Agustín
Fernández Paz Lúa do Senegal detense na súa análise. Considera que se trata dun relato
perfectamente estruturado e escrito cun gran respecto polo que se narra: o drama da
emigración / inmigración. Analiza os seus diferentes narradores, entre os que destaca a
nena senegalesa, Khoedi, quen recrea todas as súas vivencias, reflexións e
padecementos, tras deixar o seu Senegal natal para reunirse co seu pai en Galicia.
Requeixo, Armando, “Intrigas mexicanas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 363,
“Libros”, 3 marzo 2011, p. 6/ La Opinión, “Saberes”, n.º 323, “Letras galegas”, 12
marzo 2011, p. 6.
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Informa da saída do prelo da novela Suso Espada “Nota Roja” (2010), de Francisco X.
Fernández Naval na Editorial Everest. Describe o argumento e indica que se trata da
terceira entrega da serie protagonizada polo personaxe principal que lle dá título.
Salienta a presenza da intriga na trama e critica os cambios de idade nalgúns dos
personaxes e a reprodución de certos epígrafes en castelán.
Rodrigues, Carina, “O mar na poesía infantil e xuvenil contemporánea”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 4 xaneiro
2011, p. 48.
Coméntase que o volume Maré de livros, coordinado por José António Gomes, Isabel
Mociño, Ana Margarida Ramos e Blanca-Ana Roig Rechou, acolle un conxunto de
traballos relacionados co mar e a súa influencia/simboloxía na Literatura Infantil e
Xuvenil. Saliéntase que a obra fomenta o diálogo non só sobre o seu tema principal,
senón tamén sobre a promoción da lectura e a educación literaria. Indícase que a sección
“Estudos” está formada por dúas amplas panorámicas sobre a produción lírica para os
máis novos en Portugal e Galicia, ademais dun traballo sobre o estado da literatura
xuvenil. Faise referencia ás contribucións de varios autores e editores, que fan énfase na
importancia do mar nas súas publicacións. Ponse de relevo a inclusión dun conxunto de
recursos bibliográficos e didácticos que pretenden sensibilizar sobre a importancia da
creación lírica como estímulo para a nenez. Ademais infórmase de que o volume se
pecha cunha reflexión do ilustrador Xosé Cobas sobre a exposición “Vai de Mar”.
Finalmente, destácase que esta obra ofrece unha coherente compilación de perspectivas
que convidan á reflexión e á actualización de prácticas de todos os interesados e
interesadas na Literatura Infantil e Xuvenil.
Rodrigues, Carina, “Humor e poesía, trabes do ‘Dióxenes’ de Kalandraka”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 8 marzo
2011, p. 48.
Coméntase que, aínda que son cada vez máis frecuentes na literatura de potencial
recepción infantil e xuvenil temáticas emerxentes e de actualidade (multiculturalismo,
ecoloxía, guerra, sexualidade), son pouco comúns outras temáticas como a que se trata
en Dióxenes, de Pablo Albo e con ilustracións de Pablo Auladell, sobre o trastorno do
comportamento que leva o mesmo nome. Destácase que a voz do neno protagonista
propón unha visión poética e humorística desta perturbación psiquiátrica e que o estilo
narrativo é simple e directo. Saliéntase que o motor da historia é o nonsense e que a
compoñente pictórica, baseada nunha técnica mixta, co recurso á colaxe e apoiada
nunha suave paleta cromática, combina elementos reais e fantásticos. Finalmente,
indícase que se trata dunha obra singular e sensíbel, cunha mensaxe que esixe unha
lectura atenta e demorada.
Rodrigues, Carina, “Álbum de Manuela Bacelar”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 31 maio 2011, p. 40.
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Faise un repaso pola traxectoria literaria de Manuela Bacelar, da que se sinala que foi
unha das precursoras en Portugal da creación de picture books. Coméntase que o seu
discurso narrativo xorde da cómplice interacción dos códigos verbal e visual e que
predominan os ambientes que oscilan entre a realidade e o universo fantástico/onírico.
Saliéntase a inclusión de eixes ideotemáticos ligados á tolerancia e á diferenza, á viaxe,
á liberdade e ao soño e indícase que os relatos presentan accións precisas e
condensadas, frecuentemente construídas a partir de mecanismos metatextuais e
metaficcionais e coa vivacidade discursiva máis apropiada á competencia lectora
infantil. Ofrécense algúns exemplos de obras da súa autoría, entre os que destacan as
series e coleccións “Tobias” e ponse de relevo que se trata de enxeñosas combinacións
estéticas e literarias nas que o marabilloso, o humor e a ironía son elementos
estruturantes. Finalmente, reivindícase que a produción de Manuela Bacelar, unha
autora sui generis, merece ser coñecida polo público galego.
Roig Rechou, Blanca-Ana, “Contos infantís. Mitos e identidade”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 11 xaneiro 2011,
p. 42.
Coméntase a saída do prelo de contos nos que na historia narrada e no seu marco
espazo-temporal se bota man de elementos propios da identidade e cultura galegas para
que a nenez coñeza de onde é. Indícase que na década dos oitenta foron varias as
achegas, entre as que se destaca Chuchamel (1988), de Concha Blanco, e O dragón de
Gondomil (1986), de Xoán Babarro, das que se ofrecen as liñas temáticas fundamentais.
Saliéntase tamén Andainas de Pedro Chosco (1989), de Pepe Carballude.
Roig Rechou, Blanca-Ana, “Literatura xuvenil. Novelas e relatos da vida cotiá”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 8
febreiro 2011, p. 39.
Saliéntase a intención de retomar tendencias e correntes do subsistema xuvenil xa
iniciadas con anterioridade. Coméntase que as obras narrativas obxecto de estudo
dividiranse entre aquelas dirixidas ao público lector de máis de once ou doce anos e as
destinadas ao maior de quince, moitas delas narrativas de fronteira pola súa
proximidade coa literatura institucionalizada ou de adultos. Indícase que se analizarán
obras realistas e fantástico-realistas nas que se reflexiona sobre a crítica dos estamentos
da sociedade, a preocupación polos conflitos e intereses do lectorado e as reaccións
familiares e persoais, a defensa medioambiental, os mitos e símbolos ou as cuestións de
xénero, entre outros.
Roig Rechou, Blanca-Ana, “Teatro na década dos 80”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 19 abril 2011, p.
42.
Comeza explicando que esta manifestación artística está formada pola literatura
dramática e pola representación. Salienta en relación coa literatura dramática que ao
aumento experimentando nesa década contribuíron a convocatoria dalgúns concursos e
premios que cita, e tamén a necesidade existente de pezas dramáticas para os centros
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escolares, tras a entrada do galego no ensino. Apunta que correntes temáticas e formais
se van ter en conta nas seguintes semanas para analizar a produción de literatura
dramática e remata nomeando algunhas “propostas creativas e plataformas que
animaron o espectáculo teatral”.
Santamarta, Rubén, “Sobrevivir al vértigo del papel en blanco”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 398, “Cómic”, 15 xaneiro 2011, p. 11.
Fala da saída do prelo do cómic A historia xamais contada xamais contada (2010), de
Mariano Casas. Destaca o rol dos personaxes dentro do fío argumental e o feito do
volume incluír un CD en galego e castelán para o ordenador.
Soto López, Isabel, “O cómic nesta década”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Para coñecela +. 80”, 31 maio 2011, p. 40.
Coméntase que na década dos oitenta chega á banda deseñada galega a cultura
underground, visíbel en revistas como Valiundez (1982-1985), Can sen Dono (19831990), Atlántico Express (1983), Tintimán (1984), A ameixa cacofónica (1984), La
Naval (1984) e Das Capital (1989), entre outras. Faise mención da serie “Aventuras dun
neno galego” (1985), de Xesús Franco e Jesús Bofill, recollida nos álbums Os homes do
fin do mundo e os fillos de Breogán (1985) e A grande viaxe polo río (1988). Tamén se
fai referencia á serie sobre a historia de Galicia proxectada pola editorial Xuntanza, que
só se concreta n’Os viaxeiros do tempo (1988), con guión de Urbano Fra e debuxos de
Fausto coa colaboración de Norberto Fernández. Saliéntase que a finais da década a
intensa actividade en Ourense leva ao nacemento de Frente Comixario (1988-1993),
integrado por creadores mozos; á celebración das primeiras Xornadas de Banda
Deseñada en 1989 e ao inicio do labor a prol deste xénero pola Casa da Xuventude.
V. F., “Contos por palabras/Cuentos por palabras”, El País, “Babelia”, n.º 1046,
“Especial Literatura Infantil y Juvenil”, “Los Premiados”, 10 decembro 2011, p. 11.
Coméntase que Contos por palabras, de Agustín Fernández Paz, foi merecedora do
Premio Lazarillo 1990 e indícase que se trata dun orixinal conxunto de oito contos
breves, de temática variada, pero unidos por un nexo común: todos están baseados nos
“anuncios por palabras” que aparecen na prensa. Saliéntase que os relatos, fantásticos,
divertidos ou misteriosos, subverten a realidade cotiá e provocan a curiosidade,
sorprenden e compracen ao lectorado.
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VII.5.5. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE
OPINIÓN E COLABORACIÓNS FIXAS
Agís, Marcelino, “Historia dunhas ‘Memorias”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Al
sur”, 31 xaneiro 2011, p. 2.
Lémbrase o momento en que caeu por primeira vez nas súas mans a obra Memorias dun
neno labrego, de Xosé Neira Vilas, e considérase que é patrimonio de todos e todos os
galegos.
Araguas, Vicente, “Pinchecarneiro”, Diario de Ferrol, “Opinión”,”Miudiño”, 8 xaneiro
2011, p. 17/ El Ideal Gallego, “Opinión”, “Miudiño”, 9 xaneiro 2011, p. 23.
Alude á saída do prelo do volume Terra de man (2009), da autoría de Alejandro García,
grazas a Artes Gráficas de Narón e lóase o autor, do que se sinala que é imaxinativo e
artista.
Bal, Romina, “Moitos aloumiños, luces e estrelas neste Nadal”, Galicia Hoxe, “Lecer”,
n.º 845, “Raparigadas”, 2 xaneiro 2011, p. 6.
Saliéntase o labor de adaptación e ilustración realizada por Rosa Fuentes a partires do
volume de Charles Dickens Contos de nadal (Cumio, 2010).
Bello Costa, Xaime, “Balbino”, Diario de Ferrol, “Opinión”, 12 xaneiro 2011, p. 21.
Sinala o quincuaxésimo aniversario da saída do prelo da novela de Neira Vilas
Memorias dun neno labrego (1961). Inclúe uns apuntamentos biobibliográficos do
escritor e sinala o feito desta novela ter vendido máis de seiscentos mil exemplares
dende a súa primeira edición. Finalmente recomenda a súa lectura.
Campo, Marica, “Agustín, a difícil sinxeleza”, Diario de Pontevedra, “Opinión &
Análisis”, “A tecelá en outono”, p. 29/ El Progreso, “Opinión”, “A tecelá en outono”, p.
31, 4 marzo 2011.
Informa da candidatura de Agustín Fernández Paz ao Premio Astrid Lindgren de
Literatura (Alma) e ao Premio Hans Christian Andersen. Menciona o Premio Nacional
de Literatura obtido polo escritor en 2008 grazas a O único que queda é o amor e
destaca a sinxeleza como un dos trazos máis sobresaíntes da escrita deste autor. Conclúe
cunha referencia ao seu volume Lúa de Senegal (2009).
Canosa, María, “Unha de fachenda”, La Voz de Galicia, “Opinión”, “Pingas de cristal”,
8 abril 2011 p. 18.
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Faise eco da celebración dos cincuenta anos da publicación de Memorias dun neno
labrego, de Xosé Neira Vilas, que celebrou a asociación Gálix, xunto coa Dirección
Xeral do Libro.
Fernán Vello, Miguel Anxo, “Cultura literaria”, Galicia Hoxe, “Hoxe Galicia”,
“Caderno aberto”, 20 abril 2011, p. 3.
Refírese á apreciación cada vez máis notábel de ausencia de biblioteca nas casas para se
referir á morte da “cultura literaria” e, por extensión, do libro, aínda que considera que
os nenos e nenas len máis ca nunca.
Fernández Paz, Agustín, “A creación do mundo”, Xornal de Galicia, “Cultura”,
“Homenaxe a Juan Farias”, 13 xuño 2011, p. 35.

Fala das sensacións que se produce ás veces ao abrir un libro e ler
as primeiras liñas, no que as palabras espertan “un vendaval de
evocacións”. A continuación, sinala que o libro pode ter calquera
título pero que o nome do autor “sempre é o mesmo: Juan Farias”.
Freire, Carlos, “Da galera á galería. Corto Maltés en Venecia”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 367, 31 marzo 2011, p. I.
Aproveita a inauguración recente en Venecia dun museo dedicado a Corto Maltés, obra
traducida en galego, para se referir ao seu creador, Hugo Pratt.
Loureiro, Ramón, “Actualidade do Gato con Botas”, La Voz de Galicia, “Sociedad”,
“Dende Escandoi”, 1 maio 2011, p. 41.
Aplaude o xesto que tivo Ana María Matute no discurso da cerimonia de recepción do
premio Cervantes de alzar a voz contra o costume de “mutilar” os contos clásicos da
literatura universal, que se actualizan en aplicación do “politicamente correcto”.
Neira Vilas, Xosé, “Trinta anos de Zunzún”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Cancela
aberta”, 27 febreiro 2011, p. 2.
Lémbrase con agarimo a creación das revistas Zunzún e Bijirita.
Neira Vilas, Xosé, “Anisia e o teatro”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Cancela
aberta”, 6 marzo 2011, p. 2.
Dedica unhas verbas á súa muller, Anisia Miranda, referidas á súa traxectoria literaria
particularmente no eido do teatro. Menciona, así pois, as pezas Pequeños héroes en
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escena, Las semillas desobedientes, El amigo conejo, El tres e La casa de los títeres,
vertida posteriormente ao galego como A casa dos títeres.
Neira Vilas, Xosé, “Boletín escolar ‘Pereiriños”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Arco
Iris”, 5 xuño 2011, p. 2.
Considera importante o fomento da lectura dende idades temperás e pon como exemplo
o traballo do colexio Foxo da Estrada e unha das súas iniciativas, Pereiriños, un boletín
informativo da biblioteca do centro.
Pavón, Lalo, “Quienes somos”, La Región, “Ourense”, “La Fragua”, 17 novembro
2011, p. 10.
Coméntase, a propósito dunha charla impartida por Xosé Neira Vilas para o alumnado
de ESO e Bacharelato, que só uns poucos foron conscientes e souberon valorar o
momento que estaban a vivir e o persoeiro que tiñan en fronte. Indícase que o articulista
se identifica co Balbino de Memorias dun neno labrego e que sempre vai haber quen
trate como “ninguén” aos demais.
Senín, Xavier, “Amor pola terra”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 13 xuño
2011, p. 4.
Recórdase a Juan Farias de quen, entre outras cuestións, se sinala que, malia escribir os
máis dos seus libros en castelán, a súa produción literaria “leva no cerne a Galicia”.
Senín, Xavier, “Mateo e Jonás”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”, 15 xuño
2011, p. 4.
Fala da pena que tivo Mateo ao ver morrer en poucos días ao seu avó, Juan Farias, e ao
can deste, Jonás.
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VII.5.6. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS
Abelenda, Ana, “Escribir un libro é como tirar unha pedra á auga”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 434, “En portada”, 1 outubro 2011, pp. 2-3.
Entrevista a Agustín Fernández Paz na que se fala do significado da Literatura Infantil e
Xuvenil, o papel do ilustrador ou a biblioteca que os pais do escritor tiñan na súa casa.
Álvarez, Natalia, “Os lectores, ou se fan na infancia, ou xa non se fan”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 359, “Entrevista”, 3 febreiro 2011, p. 5.
Conversa co escritor Francisco Castro co gallo do seu nomeamento como presidente da
Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil GÁLIX.
A. M., “Es más necesario que nunca unirnos para gestionar la digitalización”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, p. 16/ La Opinión, “Cultura”, p. 43, 19 decembro 2011.
Entrevista a Kiko da Silva na que se tratan asuntos como a creación da Asociación de
Cómic de España, a relación entre libro dixital e cómic ou o incremento no número de
vendas do cómic en galego.
Baena, Ana, “Nunca imaxinei a resonancia mundial que ía ter Balbino e non teño a
culpa desto”, Atlántico Diario, “Vigo”, 19 outubro 2011, p. 13.
Entrevístase a Xosé Neira Vilas con motivo da inauguración da exposición “Querido
Balbino. 1961-2011. Cincuenta anos de memorias dun neno labrego”. Indícase que
Memorias dun neno labrego é “o maior best seller galego” e fálase, entre outros temas,
sobre como sería o protagonista na actualidade.
Beares, Octavio, “Viñetas siempre quiso ser un festival muy abierto”, Faro de Vigo,
“Visado”, n.º 480, “Cómic”, 5 agosto 2011, p. 6/ Faro de Vigo, “Cultura”, 6 agosto
2011, p. 54.
Entrevístase a Carlos Portela con motivo da celebración de “Viñetas desde o Atlántico”,
o festival do cómic da Coruña, do que é subdirector.
Beceiro, M., “As miñas dúas paixóns son debuxar e viaxar”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Santiago”, 9 febreiro 2011, p. L2.
Conversa con David Pintor co gallo da edición de Compostela, que el mesmo ilustrou.
Fálase de como xurdiu a idea e apúntase que o libro está protagonizado por un ilustrador
que se move en bicicleta, isto é, unha “especie de alter ego” de Pintor.
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Beceiro, M., “Intentei descubrir a África dos ollos negros”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Santiago”, 10 febreiro 2011, p. L2.
Conversa co escritor Pere Torabuela co gallo da saída ao prelo de Na cerna da selva
(2010).
Casal, Javier, “Estaría ben unha novela negra ambientada en Sanxenxo”, Diario de
Pontevedra, “Sanxenxo”, “O Salnés”, 23 febreiro 2011, p. 17.
Fálase da comunicación presentada por Marcos Calveiro no Club de Lectura
Engánchate sobre as súas novelas Festina lente (2008) e Canto dos peixes (2008).
Dopico, Montse, “Hai que seguir loitando”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Letras”, 6 abril
2011, p. 29.

Reprodúcense as reflexións da escritora Mariasun Landa con
motivo da súa participación no IV Encontro Cidade da Coruña,
organizado pola Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua
Galega. Nelas a autora comenta a situación da Literatura Infantil e
Xuvenil galega e vasca e fala de certos temas que, na súa opinión,
non é doado tratar neste tipo de literatura.
Fandiño, Iago, “Rematar con Viñetas sería suicida por parte de quen fose”, Xornal de
Galicia, “Bóla Extra”, 4 agosto 2011, p. 39.

Fálase con Miguelanxo Prado sobre as previsións da mostra
“Viñetas desde o Atlántico”, así como sobre a situación presente e
futura do cómic.
Fraga, Xesús, “Falta un apoio decidido á creación cultural”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 5 marzo 2011, p. 38.

Conversa co escritor Agustín Fernández Paz sobre a súa
candidatura ao Premio Hans Christian Andersen.
Gómez, José Mª, “En comparación co dos adultos, o repertorio musical infantil é
escaso”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 747, “Entrevista”, p. 25/ Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 677, p. 29/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 677,
“Entrevista”, p. 29, 12 xuño 2011.
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Conversa co músico Pablo Díaz Carro, tras o éxito do seu libro-disco Tic Tac (2009),
que fala de como xurdiu a idea de publicalo. Apunta que nos máis de vinte anos facendo
traballo de campo observou que había “moi pouco xogo musical” para a nenez. Por
outro lado, fala da importancia da iniciativa privada para que este tipo de produción
literaria teña saída. Ademais aproveita para mencionar o seguinte proxecto no que está
traballando.
Gómez, Lupe, “O filtro da orixinalidade”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 15 xaneiro 2011, p.
27.
Entrevista a David Pintor co gallo da publicación do álbum O filtro da orixinalidade e
das cousas ben feitas (2010).
Gómez, Lupe, “O lirismo da gargallada”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 19 febreiro 2011, p.
31.
Conversa co escritor Carlos López ao redor da súa traxectoria literaria, particularmente
sobre Minimaladas (2007).
Gómez, Lupe, “O misterio da lectura”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 24 abril 2011, p. 28.
Conversa con Isabel Pintado, ilustradora dos libros Parece unha rosa e Cantiga do
mazarico, quen fala da súa traxectoria vital e reflexiona sobre a importancia que ten a
paisaxe na súa obra pictórica. Considera que “sen a sensibilidade” a arte non sería
posíbel e que no proceso de creación reflexiona a través da palabra. Por outro lado,
opina sobre os libros de poesía para nenos e nenas e fala de como ela se enfrontou ao
traballo de ilustrar un poema de Rosalía de Castro, así como ao que lle suxeriu a
composición de Emilio Pita.
Gómez, Melissa, “Creei a Balbino nun bar e o primeiro en lelo foi o camareiro”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 22 xuño 2011, p. 70.
Reprodúcese unha conversa con Xosé Neira Vilas na que se fala da súa obra Memorias
dun neno labrego e sobre algún dos seus autores de referencia.
Gómez, X., “A lectura serve para aprender a poñerlle nome aos sentimentos”, Diario de
Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 737, “Páxina literaria”, p. 25. /Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 667, p. 29/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 667, “Entrevista”, p. 29,
3 abril 2011.
Conversa con Xabier P. Docampo que fala sobre a película que se vai estrear no teatro
Rosalía de Castro da Coruña baseada na súa novela A casa da luz. Por outro lado, opina
sobre a situación da Literatura Infantil e Xuvenil en Galicia, que ve moi distinta á dos
anos 70 ou 80 por ser daquela “unha necesidade educativa”. Ademais sinala que
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considerar a literatura como un “camiño terapéutico” fai que o “terapéutico medre e o
literario caia”. Non cre que o mundo actual dos pequenos sexa distinto ao mundo da
nenez que aparece nas súas historias ou ao da súa infancia, pois pensa que as emocións
non cambian, só que agora lles chegan “por camiños distintos”.
Jabois, Manuel, “Eu nunca me sentín salvadora da patria por escribir en galego”,
Diario de Pontevedra, “Pontevedra”, “Ciudad”, 14 xuño 2011, p. 8.
Fala Fina Casalderrey nesta entrevista sobre o premio Pontevedreses que lle foi
concedido. Comenta a súa etapa de articulista durante dous anos no Diario de
Pontevedra e reflexiona sobre a súa etapa como docente, actividade que abandonou por
se xubilar. Considera que escribir ten “moito de ego, de satisfacción propia” e, para
rematar, opina sobre a actual política lingüística da Xunta de Galicia.
Jaureguizar, “Adelgazo os libros e máis o bandullo”, El Progreso, 31 xaneiro 2011,
contracuberta.
Conversa co escritor Xabier Docampo co gallo da súa xubilación como docente no eido
da educación na que fala da súa produción literaria.
maré, “As monarquías non teñen sentido ningún nunha democracia”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Conversas contemporáneas”, 31 xaneiro 2011, p. 30.
O escritor Francisco Castro fala da súa traxectoria profesional como editor, xestor
cultural e coordinador de Novos Proxectos no seo da Editorial Galaxia.
Martínez, Cecilia, “Urxe recuperar aquel orgullo de sermos galegos que había na Idade
Media”, Diario de Pontevedra, “O Morrazo”, “Bueu”, 3 abril 2011, p. 16.

Fina Casalderrey reflexiona sobre as cousas que urxe conservar e
recuperar da cultura galega. A seguir, sinala que cada un dos
premios literarios que recibiu foron unha axuda porque “abren
portas” e apunta como entende ela o proceso de creación literaria.
Nun á parte opina sobre os libros para o público infantil que falan
de conflitos internacionais.
Oliveira, Vanesa, “Ninguén sabe que vai pasar no mundo editorial”, Galicia Hoxe,
“Lecer”, n.º 845, “Entrevista”, 2 xaneiro 2011, pp. 10-11.
A escritora María Xesús Gómez fala sobre o seu novo posto de coordinadora á fronte de
Rodeira-Grupo Edebé na comunidade de Galicia.
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Pallas, Beatriz, “Se aquí lemos novela islandesa, tamén a nós nos poden ler fóra”, La
Voz de Galicia, 14 setembro 2011, contracuberta.
Entrevístase a Agustín Fernández Paz e infórmase que foi galardoado co Premio
Iberoamericano SM de Literatura Infantil e Xuvenil. Fálase, entre outros asuntos, sobre
a Literatura Infantil galega, a produción en galego, a importancia dos contos e a súa
vinculación coa tradición oral.
Rodríguez, María, “Narradora de contos e actriz”, La Región, “Vida”, n.º 1.097, “En
confianza”, 25 setembro 2011, pp. 2-3.
Entrevístase a Raquel García Rodríguez, máis coñecida como Raquel Queizás. Fálase
sobre o se último espectáculo titulado “Contos no Tendal”, que ten como obxectivo
presentar a tradición oral ás novas xeracións e sobre a súa experiencia e traxectoria
profesional.
Romero, L., “Ser la primera dibujante española en Marvel me ilusiona pero no lo veo
como un gran logro”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 13 febreiro 2011, p. 8.
Entrevista á debuxante coruñesa Emma Ríos co gallo do seu novo posto de traballo
como ilustradora na editorial americana de cómics Marvel.
Santos, Ágatha de, “Las historias son inagotables; el problema es el tiempo”, Faro de
Vigo, “Sociedad”, p. 42/ La Opinión, “Cultura”, p. 61, 26 febreiro 2011.
Conversa co escritor Agustín Fernández Paz por mor da súa candidatura ao Premio
Hans Christian Andersen.
Varela, Lourdes, “Nas miñas historias, imaxes e palabras xorden ao tempo”, La
Opinión, “Saberes”, n.º 356, “Entrevista”, 10 decembro 2011, p. 6.
Reprodúcese unha conversa con Anxo Fariña na que se tratan asuntos como o seu labor
como autor-ilustrador, os seus referentes á hora de crear e o deseño informático como
arte.
Veiga, Marta, “Ramón Lamote axudoume a pagar o pufo de comprar piso”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 25 xuño 2011, p. 61.
Entrevista a Paco Martín con motivo da homenaxe que lle rende a Asociación de
Escritores e Escritoras en Lingua Galega. Fala dos seus anos de estudante na Escola
Normal de Maxisterio e de como se achegou ás letras, creando as súas primeiras
fabulacións. Neste senso, reflexiona sobre o que supuxo para el a escrita do seu libro
Das cousas de Ramón Lamote, co que obtivo varios premios. Por outro lado, fala do que
supón a perda de falantes para a lingua galega e di que a mellor receita para seducir
outros novos é ser “mellores persoas”. Nun á parte, refírese ao manifesto Xogo das
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cadeiras, opinando que as mulleres deben entrar na Real Academia Galega “e non
porque sexan mulleres ou por cotas”.
Vidal Villaverde, Manuel, “Os demos que nos habitan”, Diario Atlántico, “La revista”,
n.º 544, “Literaria”, 30 xaneiro 2011, p. 58.
Entrevista á escritora An Alfaya ao redor da súa traxectoria literaria.
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VII.5.7. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: NOTAS,
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS
A. B., “Neira Vilas se interesa por el Aviador Piñeiro y agradece la emotividad del
homenaje”, Diario de Arousa, “Sanxenxo”, 11 xuño 2011, p. 18.
Informa do acto institucional que tivo lugar no Concello de Sanxenxo para recibir a
Xosé Neira Vilas, quen participou nos actos de entrega dos premios do VII Certame
Literario do IES Sanxenxo.
Abet, P., “De la mano de Neira Vilas”, ABC, “Galicia”, 3 abril 2011, p. 72.
Faise un percorrido pola exposición “Querido Balbino. 1961-2011. Memorias dun neno
labrego”, que acolle a cidade da Coruña e que celebra os cincuenta anos da saída do
prelo da novela.
Agulla, A., “Títeres, proxeccións e contacontos do Día Internacional do Libro Infantil”,
Diario de Pontevedra, “O Morrazo/Marín”, 2 abril 2011, p. 3.
Dá conta das actividades que se van levar a cabo en Marín para promover a lectura co
gallo do Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil.
A. I. S., “Presentación del libro de David Pintor sobre Santiago”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 6 febreiro 2011, p. 24.
Informa da presentación do álbum de David Pintor Compostela (2010) no Centro Social
Novacaixagalicia de Santiago.
Albarenga, C., “Metáforas y poesía para viajar por el mundo de los libros”, Faro de
Vigo, “Baixo Miño/Louriña”, “Especial”, 29 outubro 2011, p. 7.
Refírese á inauguración da nova biblioteca do CPI da Ribeira no que participaron a
escritora Fina Casalderrey e o ilustrador Miguel Cuba.
Albo, Pablo, “A lúa ladroa”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 15 outubro 2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra A lúa ladroa (2010), escrita por Pablo
Albo e ilustrada por Pierre Pratt.
Aliaga, Roberto, “Un conto cheo de lobos”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 5 marzo
2011, p. 3.
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Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra Un conto cheo de lobos (2010), escrita
por Roberto Aliaga e ilustrada por Roger Olmos.
Álvarez, Natalia, “Rafael Laso da voz a los batracios en su nueva obra para niños”,
Faro de Vigo, “Vigo 4 costados”, 4 xaneiro 2011, p. 5.
Dá conta da saída a lume na Editorial Tambre de Unha vida de ra (2010), de Rafael
Laso e ilustrado por Rodrigo Chao.
Alves, Amada, “Compostelanos con mucho tesón”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Patio de vecinos”, 8 xuño 2011, contracuberta.
Informa que o libro Jan estivo alí (2010), de Xosé A. Neira Cruz e ilustrado por David
Soler, está na lista de honra da revista CLIJ.
A. M., “Recuperar as ‘Cartas a Lelo”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 19 marzo 2011, p.
39.
Breve nota que dá conta da reedición en Galaxia de Cartas a Lelo, dentro da colección
“Biblioteca Neira Vilas”.
A. M., “La labor del Padre Carlos y López Chaves encabezan la lista de Vigueses del
Año”, Atlántico Diario, “Vigo”, 31 decembro 2011, p. 9.
Dáse conta da inclusión de Agustín Fernández Paz na listaxe de “Vigueses del Año”,
elaborada pola redacción de Atlántico Diario, pola concesión do Premio Iberoamericano
SM de Literatura Infantil y Juvenil.
Arca, A., “Nueva sesión de cuentacuentos para los ordenses”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 22 maio 2011, p. 35.
Fálase da nova sesión de contacontos que vai ter lugar na biblioteca municipal de Ordes
e na que o relato escollido é O sapo fachendoso.

Arca, A., “Xosé Neira Vilas firmó libros y dio una charla a escolares del Xesús
Golmar”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Homenaje en Lalín”, 15
decembro 2011, p. 31.
Infórmase que Xosé Neira Vilas falou cos escolares do colexio Xesús Golmar e asinou
exemplares de Memorias dun neno labrego.
Arca, O. P., “Fue difícil plasmar a Balbino”, La Voz de Galicia, 25 novembro 2011,
contracuberta.
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Entrevista a Francisco Castro Freijo, alumno da Escola de Canteiros da Deputación de
Pontevedra, encargado de realizar a escultura de Balbino con motivo da celebración do
cincuentenario da publicación da obra de Xosé Neira Vilas Memorias dun neno labrego.
A. S., “Homenaje a Álvaro Cunqueiro a través de la animación a la lectura”, Diario de
Arousa, “O Barbanza”, 11 novembro 2011, p. 24.
Fálase da iniciativa “100 primaveras máis lendo en lingua galega” posta en marcha polo
Instituto Félix Muriel de Rianxo co obxectivo de promover a lectura entre o estudantado
e homenaxear a Álvaro Cunqueiro no centenario do seu nacemento.
Baena, Ana, “Neira Vilas bautizou a nova biblioteca, a que lle dá nome”, Atlántico
Diario, “Vigo”, 25 marzo 2011, p. 15.
Alude ao acto de inauguración da Biblioteca Neira Vilas no barrio vigués do Calvario.
Bal, Romina, “Doutra galaxia procede toda a maxia”, El Correo Gallego, “2 domingo”,
2 xaneiro 2011, p. 7.
Dá conta da publicación pola Editorial Galaxia de tres volumes dirixidos aos máis
novos: Abrapalabra! (2010), de Antón Cortizas, Carlos Coira e Jacobo Fernández; Ola,
ola la! (2010), de Mamá Cabra, e O soldadiño de chumbo (2010), orixinal de H. C.
Andersen e adaptado por Xavier Senín.
Bal, Romina, “A maxia de descubrir as primeiras follas”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º
850, “Cativadas”, “Novidades”, 6 febreiro 2011, p. 6.
Dá conta da posta en marcha por parte da Editorial Tambre da colección “O canciño
Tento”, da autoría de Ricardo Alcántara. Indica que o primeiro volume é Quen é
Tento?, seguido d’ Os disfraces de Tento e Tento e a cor do mar. Nun epígrafe á parte
propón a lectura dos volumes Rosalía e os equinodermos (2010), de Antón Cortizas; A
rapaza na fiestra (2010), de Xavier Estévez e Lena e o lobishome (2010), de Carlos
Laredo.
Bal, Romina, “A importancia das primeiras palabras”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 859,
“Cativadas”, “Para falar galego”, 10 abril 2011, p. 6.
Descríbense brevemente un par de adaptacións de relatos clásicos: O castelo da
princesa (2007) e A casa das fadas (2007) de Baía Edicións, ademais de nomear outras
publicacións.
Barral, Lorena J., “Que libros escollerán os Reis Magos?”, Diario de Pontevedra,
“MiniDiario”, n.º 260, “Reportaxe e literatura”, 2 xaneiro 2011, p. 2.
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Propón algunhas lecturas como O tigre que veu tomar o té (2010), de Judith Kerr;
Fálame (2010), de Marco Berrettoni; Un conto cheo de lobos (2010), de Roberto
Aliaga; A lúa ladroa (2010), de Pablo Albo; O meu amigo Álex (2010), de Mikel e
Maite Currutxaga, ou O burato do inferno (2010), de José Manuel e Ramón Trigo.
Beceiro, M., “Roberto Innocenti animará á lectura en Compostela”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Santiago”, 11 marzo 2011, p. L8.
Informa da inauguración da décimo primeira campaña de animación á lectura
organizada por Kalandraka Editora na cidade compostelá.
Becerra, Marta, “Llega la época de echar a andar”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 3 abril 2011, p. 15.
Sinala que no centro social de Fingoi se celebra a festa do libro infantil tratando a vida e
obra do escritor Hans Christian Andersen.
Becerra, Marta, “De ruta literaria por la muralla”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 21 maio 2011, p. 4.
Comenta como se desenvolveu a cita dos clubs de lectura de tres institutos de Lugo na
muralla e que tiveron como guía a Antonio Reigosa, creador das aventuras de Lu e Go.
Becerra, Marta, “Los King’s Kids animan la ciudad”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 21 xullo 2011, p. 6.
Fálase da actuación de Gazafelhos no marco de “Mércores Miúdos”, actividade incluída
no programa de Cultura Aberta da Deputación.
Becerra, Marta, “Es tiempo de cuentacuentos”, El Progreso, “Lugo”, “El despertador”,
4 novembro 2011, p. 13.
Infórmase do novo ciclo de animación á lectura e contacontos que se celebra na
biblioteca municipal de Frigsa, en Lugo, e que conta coa participación de Ramiro
Rueda, Soledad Felloza, Iago López e Fátima Fernández.
Blanco, Claudia, “David Pintor dibuja la vida de Santiago en 30 escenas”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 5 xaneiro 2011, p. 23.
Indica a saída do prelo do álbum de David Pintor Compostela (2010) en Kalandraka
Editora.
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Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 356,
“Libros”, 13 xaneiro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 315, “Letras galegas”, 15
xaneiro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Nesta ocasión saliéntase
A narrativa galega na fin de século. Unha ollada crítica dende 2010 (2010), de Dolores
Vilavedra, e Estremas (2010), de Ana Romaní. Tamén se seleccionan A noite das
cacharelas (2010), de Pepe Carreiro, e A viaxe do Ser (2010), de Manuel P. de Lis.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 357,
“Libros”, 20 xaneiro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 316, “Letras galegas”, 22
xaneiro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Neste caso selecciónanse
Un furacán chamado Otilia (2010), de Víctor Raga; Memorias dun neno labrego
(2011), de Xosé Neira Vilas; Conversa ultramarina (2010), de Lois Pereiro, e Os
leopardos da lúa (2010), de Ramiro Fonte.

Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 359,
“Libros”, 3 febreiro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 318, “Letras en galego”, 5
febreiro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Fálase de Do A ao Z
con... Castelao (2010), de Concha Blanco; Amor amén (2008), de Iolanda Zúñiga e
Flores de Dunsinane (2010), de Manuel Lourenzo.

Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 360,
“Libros”, 10 febreiro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 319, “Letras en galego”,
12 febreiro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras do sistema literario
galego. Selecciónanse a tradución ao galego d’O soldadiño de chumbo (2010), de H. C.
Andersen, Sopa de xarope de amora (2010), de Xosé A. Neira Cruz e O barquilleiro,
vendedor d’olvido (2009), de Martín Álvarez González e Mª Carmen Jiménez Paz.
Tamén se menciona unha obra publicada en 2011, A pantasma de Canterville, de Óscar
Wilde.

Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 365,
“Libros”, 17 marzo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 324, “Letras en galego”, 19
marzo 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Neste caso, no referente á
Literatura Infantil e Xuvenil selecciónanse Cartas a Lelo (2010), de Xosé Neira Vilas, e
Cantiga do mazarico (2010), de Emilio Pita.
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Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 376,
“Libros”, 9 xuño 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 337, “Letras en galego”, 18
xuño 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Neste caso selecciónanse
a tradución ao galego de Stefano (2010), de María Teresa Andruetto, da que se salienta
o argumento, e Do A ao Z con Rosalía (2009), de Ana María Fernández, da que se
comenta que achega a poética de Rosalía de Castro a través de vinte e tres palabras do
seu léxico. Tamén se mencionan A modelo descalza (2011), de Jordi Sierra i Fabra e
Modesta proposición e outros ensaios (2011), de Lois Pereiro, editado por Fran Alonso.

Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 377,
“Libros”, 16 xuño 2011, p. VII.
Detense en Esta é a miña familia (2009), de Pupi, con ilustracións de Manuel Cráneo,
da que se salienta que pretende amosar aos máis novos os valores fundamentais para
vivir en sociedade. Tamén se mencionan Ela, maldita alma (2011), de Manuel Rivas, e
Non hai noite tan longa (2011), de Agustín Fernández Paz.

Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 378,
“Libros”, 23 xuño 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 338, “Letras en galego”, 2
xullo 2011, p. 7.
Achégase a Os poderes máxicos de Aitema (2010), de Concha Blanco, publicación da
que ofrece o argumento. Tamén se nomean Despois da medianoite (2011), de Salma, e
Un dedo manchado de tinta (2011), de Manuel Portas.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 379,
“Libros”, 30 xuño 2011, p. VII.
Detense no argumento de Misterio na selva de Ngorongón (2009), de Alberto Varela
Ferreiro, e menciona Amigos e sodomitas. A configuración da homosexualidade na
Idade Media (2011), de Carlos Callón; Lois Pereiro. Breve encontro. Un achegamento
comiqueiro á biografía e á obra de Lois Pereiro (2011), de Jacobo Fernández Serrano,
e Lois Pereiro. Día das Letras Galegas 2011 (2011), editado por Mª Xesús Nogueira
Pereira e Anxo Tarrío Varela.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 382,
“Libros”, 8 setembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 347, “Letras galegas”, 8
outubro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Neste caso selecciónanse
Amar unha serea (2010), de X. H. Rivadulla Corcón e A noite das filantes (2009), de
Xabier P. Docampo e Xosé Cobas, das que se ofrece o argumento. Tamén se menciona
unha obra publicada en 2011, O noso amor será eterno, de X. H. Rivadulla Corcón.
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Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 385,
“Libros”, 29 setembro 2011, p. VII.
Fálase de Restaurante Farruco (2009), de Chus Pereiro, obra da que se destaca que se
trata dunha peza teatral dun só acto na que se emprega a rima cun enfoque humorístico.
Menciónanse tamén o número 172 da revista Tempos Novos e Beatum corpus (2011), de
César Cunqueiro.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 386,
“Libros”, 6 outubro 2011, p. VII.
Sección fixa na que nesta ocasión se ofrece o argumento de Un baño de gargalladas
(2010), de Rosa Llorente. Tamén se mencionan as traducións ao galego de C (2011), de
Tom McCarthy, e dos Sonetos (2011), de William Shakespeare.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 394,
“Libros”, 24 novembro 2011, p. VII.
Blanca Rivas destaca nesta sección fixa Un home impuntual (2010), de Pepe Cáccamo;
Luís Soto. A xeira pola unidade galega (2011), de Xurxo Martínez González; Un soño
na bandexa (2010), de Marine Lorenzo, e Vigo a 80 revolucións por minuto (2011), de
Emilio Alonso.
Blanco Rivas, M., “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 396,
“Libros”, 15 decembro 2011, p. VII.
Sección fixa na que nesta semana se seleccionan Do A ao Z. O Camiño de Santiago
(2010), de Ana María Fernández e Xoán Babarro, Cita en Fisterra (2011), de Luís Rei
Núñez, Pressing Catch (2010), de Paula Carballeira, e Fantasmas de luz (2011), de
Agustín Fernández Paz.
Boo, Manuel, “Arzúa rende tributo a Neira Vilas dedicándolle unha rúa”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 4 abril 2011, p. 19.
Conta como se desenvolveron os actos da homenaxe a Xosé Neira Vilas en Arzúa, entre
os que se destacan a actuación de Mini e Mero e a de Candido Pazó.
B. P., “La librería ‘Nós’ celebra el Día del libro con un cuentacuentos”, Diario de
Pontevedra, “O Salnés/Sanxenxo”, 2 abril 2011, p. 21.
Di que a libraría “Nós” celebra o Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil cunha
sesión de contacontos a cargo da animadora Laura Lima.
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Camesella, Silvia, “Tou-po-rou-tou promociona su último CD-libro, ‘Vicentinho e as
árvores da Paz”, Faro de Vigo, “Vigo 4 costados”, 10 maio 2011, p. 8.
Coméntase o CD-libro Vicentinho e as árvores da Paz, baseado en textos de Anxo
Moure dos que se di que recollen ideas didácticas para concienciar aos máis pequenos.
Infórmase das formas de difusión e promoción do traballo.
Carle, Eric, “Queres xogar comigo?”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 22 xaneiro
2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra Queres xogar comigo? (2007), escrita e
ilustrada por Eric Carle.

Carro, Ariana, “El mural en honor a Neira Vilas se colmó de fantasías”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 31 agosto 2011, p. 27.

Fálase do mural en homenaxe a Xosé Neira Vilas que realizaron
vinte e cinco rapaces e rapazas na Biblioteca Ánxel Casal de
Santiago de Compostela, en conmemoración do cincuenta
aniversario da publicación de Memorias dun neno labrego.
Casa Grande, Ada, “Segue as aventuras de Tintimán e acompáñao na resolución de
misterios”, Galicia Hoxe, “Lecer”, n.º 847, “Raparigadas”, 16 xaneiro, p. 6.
Salienta as propostas de lectura de Edicións Xerais de Galicia, como as dúas noveliñas
de Jaureguizar, Corazón de chocolate (2010) e A coroa de Napoleón (2010). Tamén
sinala, en dous epígrafes á parte, os volumes Florentino, o príncipe Quino (2010), de
Gloria Sánchez, e Quéroche contar un conto (2010), de ASPANEX, dirixidos a lectores
de menor idade.
Casa Grande, Ada, “Despreguízate e vive unha experiencia diferente”, Galicia Hoxe,
“Lecer”, n.º 848, “Raparigadas”, 23 xaneiro, p. 6.

Dá conta das propostas de lectura tiradas da editorial RodeiraEdebé. Menciona a novela de Jordi Sierra i Fabra, Chamando ás
portas do ceo (2006) e a de Jordi Cervera, Morte desde seis vinte
e cinco (2009). Tamén recomenda, noutro epígrafe á parte, tres
volumes de literatura infantil: ¡¡¡Lume!!! (2006), de Fina
Casalderrey, A tea de araña que todo o atrapa (1998), de Xoán
Babarro, e Querido inimigo (2006), de Agustín Fernández Paz.
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Casal, J., “Marcos Calveiro dará el martes una charla en el IES Sanxenxo”, Diario de
Pontevedra, “O Salnés”, “Sanxenxo”, 20 febreiro 2011, p. 20.

Indica a conferencia impartida polo escritor Marcos Calveiro no
IES Sanxenxo ao redor dos seus volumes Festina Lente (2008) e
O canto dos peixes (2008).
Castro, Víctor, “Culleredo sigue con el programa de ‘Cuentacuentos”, El Ideal
Gallego, “Área Metropolitana”, “Atalaya Mariñana”, 28 abril 2011, p. 20.
Fálase do programa de contacontos que organiza o Concello de Culleredo dentro da
campaña de Animación á Cultura.
Castro, Víctor, “Tardes de contos e lendas’ en la Biblioteca de Ordes”, El Ideal
Gallego, “Área Metropolitana”, “Atalaya Mariñana”, 15 outubro 2011, p. 20.
Anúnciase a nova edición do programa “Tardes de contos e lendas” na Biblioteca
Municipal de Ordes e indícase que ten como obxectivo fomentar a lectura. Infórmase,
tamén, da quinta exposición “Premio Castelao de banda deseñada”.
Castro, Víctor, “Ordes conmemoró ayer el ‘Día de las bibliotecas”, El Ideal Gallego,
“Área Metropolitana”, “Atalaya Mariñana”, 25 outubro 2011, p. 20.
Infórmase das actividades realizadas na Biblioteca Municipal de Ordes en
conmemoración do Día Nacional das Bibliotecas. Anúnciase unha nova xornada do
programa “Tarde de cuentos y leyendas”.
Castro, Víctor, “Nueva sesión de Tardes de contos e lendas en Ordes”, El Ideal
Gallego, “Área Metropolitana”, “Atalaya Mariñana”, 28 outubro 2011, p. 20.
Anúnciase unha nova sesión de “Contos e lendas” na Biblioteca Municipal de Ordes e
indícase que nesta se narrará “O espantallo”.
Castro, Víctor, “Ordes expone el trabajo ganador de banda diseñada”, El Ideal Gallego,
“Área Metropolitana”, “Atalaya Mariñana”, 13 novembro 2011, p. 20.
Indícase que a Biblioteca Municipal de Ordes acolle a exposición do V Premio de banda
deseñada “Castelao” no que resultou gañador o traballo Sin mirar atrás (2010).
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C. G., “Cultura divertida ao longo e ancho da comarca”, Diario de Pontevedra, “Diario
de Caldas”, n.º 290, “Vivir en Caldas”, 16 novembro 2011, p. 5.
Infórmase da actividade “A mocidade tamén conta: contos de medo”, promovida pola
Biblioteca Pública de Caldas. Indícase que tratou que os estudantes do IES Aquis
Celenis exerceran de contacontos ante os seus compañeiros.
C. G., “La cita de estradenses con el día del libro, el 27”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 21 abril 2011, p. 36.
Refire que catro librarías da Estrada participarán coas súas casetas no Día do Libro,
ademais de sinalar algunhas das actividades que terán lugar na alameda da localidade
estradense.
C. G., “Contos pola igualdade en el local de Sergude”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 4 xuño 2011, p. 33.
Indica que o concello de Boqueixón organizou unha actividade gratuíta, intitulada
“Contos pola igualdade”, destinada aos máis cativos.
Comesaña, Sara, “Del ‘Neno labrego’ a Potter”, Faro de Vigo, “Vigo”, 25 marzo 2011,
p. 9.
Faise eco da inauguración da Biblioteca Neira Vilas, en Vigo, que contou coa presenza
do propio escritor. Destácase o vínculo de unir progreso, a través das novas tecnoloxías,
coa tradición, para achegar personaxes como Balbino.
Cordón, F. S., “A cultura galega celebra os 50 anos de ‘Memorias dun neno labrego”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 6 xaneiro 2011, p. 48.
Comenta o acto conmemorativo levado a cabo no Museo do Moble da Estrada co gallo
do cincuenta aniversario da saída do prelo de Memorias dun neno labrego (1961), de
Xosé Neira Vilas.
C. P., “Este álbum es la historia más larga de cómic que he hecho”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 12 febreiro 2011, contracuberta.
Informa da presentación do álbum ilustrado A historia xamais contada xamais contada
(2010), de Mariano Casas, na librería compostelá Kómic.
C. P. R., “El Iescha nombra socio de honor al escritor Agustín Fernández Paz”, El
Progreso, “A Chaira”, 1 abril 2011, p. 22.
Refire que o Instituto de Estudios Chairegos nomeou socio de honra ao escritor Agustín
Fernández Paz, entre outras decisións aprobadas por esta entidade cultural.
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Díaz, Noelia, “Agustín Fernández Paz gana el premio de Literatura Infantil y Juvenil de
SM”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 39/ La Opinión, “Cultura”, p. 54, 13 setembro 2011.
Apúntase que Agustín Fernández Paz foi galardoado co VII Premio Iberoamericano SM
de Literatura Infantil y Juvenil pola súa “extensa obra narrativa”, na que abrangue
diversos xéneros e temáticas.
ECG.,“Cuentacuentos en la Biblioteca Ánxel Casal”, El Correo Gallego, “Santiago”,
15 xaneiro 2011, p. 29.
Alude á sesión de contacontos realizada por Beatriz Iglesias na Biblioteca Ánxel Casal,
en Santiago de Compostela.
ECG.,“Homenaje a Neira Vilas y talleres en Caja Madrid”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 5 febreiro 2011, p. 25.
Sinala o acto de homenaxe a Xosé Neira Vilas e a realización de diversos obradoiros
dirixidos aos máis cativos na Biblioteca Caja Madrid da cidade compostelá.
ECG, “Clausura de la campaña para animar a leer”, El Correo Gallego, “Santiago”, 21
xuño 2011, p. 23.
Infórmase que a campaña de animación á lectura que a editorial Kalandraka fai dende
1998 vén de rematar o seu percorrido durante 2011 polos centros escolares.
ECG, “Homenaje a Neira Vilas en las Xornadas de Normalización”, El Correo
Gallego, “Galicia”, 22 outubro 2011, p. 13.
Indica que Xosé Neira Vilas foi homenaxeado con motivo do cincuenta aniversario da
publicación da súa obra Memorias de un neno labrego (1961), no marco da Xornada de
Normalización Lingüística organizada polas Escolas Católicas de Galicia.
ELOS, “Novas”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, 4
xaneiro 2011, p. 48.
Infórmase que o vinte e nove de xaneiro se celebrará o coloquio “Literatura Infantil e
mundo globalizado”, na Universidade do Minho (Braga).
ELOS, “ASPANAEX”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 4 xaneiro 2011, p. 48.
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Saliéntase o labor desenvolvido pola Asociación de Persoas con Discapacidade
Intelectual da Provincia de Pontevedra (ASPANAEX). Sinálase que un grupo de nais
conseguiron que os autores An Alfaya, Francisco Castro, Xosé Cermeño, Agustín
Fernández Paz e Irene Pérez Pintos escribisen uns contos para que os ilustrasen nenos
discapacitados intelectuais.
ELOS, “Novas”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, 11
xaneiro 2011, p. 42
Lémbrase que a Universidad de Castilla-La Mancha, o Centro de Estudios de
Promoción de la Lectura y Literatura Infantil y Juvenil (CEPLI) e a Rede Temática de
Investigación “Las Literaturas Infantiles y Juveniles en el Marco Ibérico e
Iberoamericano” (LIJMI) convocan a xornada “Investigar en Literatura Infantil y
Juvenil”, que se celebrará no campus de Cuenca os días dez e once de marzo.
Coméntase que o prazo de inscrición está aberto até o día dezaseis de xaneiro.
ELOS, “Ana Margarida Ramos”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil
e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 11 xaneiro 2011, p. 42.
Destácase a figura da investigadora lusa Ana Margarida Ramos por mor da recente
publicación dun ensaio seu, precursor no ámbito das publicacións sobre ilustración e
álbum en Portugal, Literatura para a Infância e Ilustração-Leituras em diálogo.
Indícase que nel ofrece unha actualización da historia desta Literatura e modalidade
artística, ademais de reflexións sobre opcións temáticas, xenolóxicas e discursivas.
Apúntase que tamén teñen presenza nesta obra as compoñentes ilustrativa e paratextual,
a súa edición e configuración gráfica, e a interacción entre texto e imaxe.
ELOS, “Novas”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, 18
xaneiro 2011, p. 40.
Coméntase a chegada ás librarías lusas do número 20 de Malasartes, “unha revista
especializada” na Literatura Infantil e Xuvenil galega e lusa e critícase que teña unha
mala distribución en Galicia. Explícase a estrutura da publicación, xebrada en
“Estudos”, “Perfís”, “Referencias”, “Reler”, “Actual”, “Prácticas” e “Recensións e
notas críticas” de obras actuais, publicadas tanto en Galicia coma en Portugal.
ELOS, “CEPLI”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”,
“Protagonistas eLIXidos”, 18 xaneiro 2011, p. 40.
Apúntase que o o “único en España” Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y
Literatura Infantil y Juvenil (CEPLI) publicou o número 6 da revista Ocnos. Refírese
que esta publicación é das poucas que dende a Universidade tratan a Literatura Infantil e
Xuvenil e a lectura. Precísase que este número abrangue sete estudos sobre o valor da
lectura respecto a comportamento lector; os recursos metaficcionais, exemplificados
nunha obra de Benjamín Prado; a comprensión inferencial de textos narrativos por parte
dos primeiros lectores; a crítica realizada en prazas públicas nos séculos XVIII e XIX; a
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confabulación de valores nunha revisión d’A cigarra e a formiga; a análise de cómo se
transvasou ao catalán unha obra de Roald Dahl dende o castelán; e a presentación dunha
antoloxía conquense que acolle coplas e seguidillas de Castilla-La Mancha.
ELOS, “Novas”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, 25
xaneiro 2011, p. 40.
Alédase que a Universidad Iberoamericana de México, xunto a outras entidades
públicas, edite en liña a revista Literatura Infantil y Juvenil: Revista electrónica
dinámica na que, entre outros traballos, se recensiona o monográfico Reescrituras do
conto popular (2000-2009), realizado polos investigadores da Rede Temática “Las
Literaturas Infantiles y Juveniles en el Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIJMI) e
publicado por Edicións Xerais de Galicia.
ELOS, “Carlos Labraña e Fundación Neira Vilas”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 25 xaneiro 2011, p. 40.
Saliéntase que Carlos Labraña por mereceu o VI Premio Estornela de Teatro Infantil por
Teatro de xoguete e dáse conta doutras publicacións súas para os máis novos.
Menciónase que a Fundación Neira Vilas segue convocando cada dous anos este premio
para galardoar a literatura dramática, un xénero pouco atendido, como ocorre coa
poesía, que tamén premia esta Fundación cada dous anos, alternando coa literatura
dramática.
ELOS, “Novas”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, 1
febreiro 2011, p. 41.
Anúnciase a publicación dos primeiros títulos da colección “Biblioteca de autor. Xosé
Neira Vilas” e indícase que Memorias un neno labrego (1961) cumpre o seu cincuenta
aniversario en 2011.
ELOS, “José António Gomes”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 1 febreiro 2011, p. 41.
Apúntase que o profesor e estudioso da literatura portuguesa José António Gomes dera
a lume Figurações do desejo e da infância em Eugénio de Andrade (2010), “unha
lectura suxestiva e moi documentada” da obra deste autor clásico do polisistema
literario luso, de quen analiza tres obras súas cunha “forte concentración analítica”.
ELOS, “Novas”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, 8
febreiro 2011, p. 39.
Coméntase que no ano 2010, como peche da celebración do sesenta aniversario da
Editorial Galaxia, iniciouse unha nova serie, “Árborecinema”, dentro da colección
“Árbore/galaxia”, con O soldadiño de chumbo, adaptación de Xavier Senín. Indícase
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que as obras literarias incluídas nesta nova serie foran adaptadas ao cinema e aparecen
agora en formato álbum e acompañadas por un DVD.
ELOS, “Sara Reis da Silva. Estudos sobre LIX portuguesa”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 8 febreiro
2011, p. 39.
Saliéntase a figura de Sara Reis da Silva, investigadora lusa da Rede Temática de
Investigación “Las Literaturas Infantiles y Juveniles en el Marco Ibérico e
Iberoamericano” (LIJMI) e profesora da Universidade do Minho, quen reuniu no
volume Encontros e Reencontros. Estudos sobre Literatura Infantil e Xuvenil (2010), un
conxunto de artigos nos que se trata o humor, a identidade/alteridade, a pervivencia da
fábula e os discursos da Historia na ficción, ademais de analizar diversas obras de
autores clásicos dende perspectivas teóricas.
ELOS, “Novas”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, 15
febreiro 2011, p. 40.
Alédase da nova convocatoria do Premio Novacaixagalicia-Claudio Sanmartín,
coñecido con anterioridade como Premio Fundación Caixa Galicia, por parte de
Edicións Xerais de Galicia. Infórmase que está aberto o prazo de presentación de
orixinais até o 11 de abril. Noméanse autores galegos galardoados en edicións
anteriores: Santiago Jaureguizar, An Alfaya, Marilar Aleixandre e Rosa Aneiros.

ELOS, “Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil
(ANILIJ)”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”,
“Protagonistas eLIXidos”, 15 febreiro 2011, p. 40.
Recoñeceuse que a Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil e
Xuvenil (ANILIJ) segue a publicar a revista AILIJ (Anuario de Investigación en
Literatura Infantil y Juvenil) a través da Universidade de Vigo. Explicouse o labor que
esta publicación leva a cabo comunicando a investigadores internacionais, aos que
achega traballos sobre a Literatura Infantil e Xuvenil en xeral, e tamén sobre a
Literatura Infantil e Xuvenil galega. Informouse que en 2010 viu a luz o número 8, no
que se abrangueron temas como a función e retrato da escola na Literatura Infantil e
Xuvenil, o tratamento dado a figuras clásicas como Peter Pan, e ademais resaltouse o
labor crítico plasmado nas recensións finais sobre monografías de Literatura Infantil e
Xuvenil, incidindo nas que analizan a Literatura Infantil e Xuvenil galega.
ELOS, “Novas”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, 22
febreiro 2011, p. 40.
Lémbrase que permance aberta a preinscrición para o VIII Curso de Formación
Continua “As literaturas infantís e xuvenís ibéricas. O álbum infantil”, que organiza a
Universidade de Santiago de Compostela e a Asociación de Escritoras e Escritores en
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Lingua Galega (AELG). Apúntanse as datas da parte virtual e presencial desta curso e
remítese a unha páxina en liña onde poder preinscribirse.
ELOS, “Xavier Senín. O soldadiño de chumbo”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 22 febreiro 2011, p. 40.
Destácase a adaptación d’O soldadiño de chumbo, realizada por Xavier Senín, a partir
da curtametraxe de Virginia Curiá e Tomás Conde, na que sitúan a historia en Galicia e
reproducen mitos propios da cerna galega.
ELOS, “Novas”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, 1
marzo 2011, p. 40.
Faise eco de que a Agrupación Cultural O Facho da Coruña mantén abertas as súas
convocatorias do Concurso de Teatro Infantil e do Concurso de contos de nenos para
nenos Carlos Casares até o trinta e un de marzo.
ELOS, “Pedro C. Cerrillo”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 1 marzo 2011, p. 40.
Recóllese que Pedro C. Cerrillo, membro do ámbito castelán da Rede Temática de
Investigación “Las Literaturas Infantiles y Juveniles en el Marco Ibérico e
Iberoamericano” (LIJMI), publicou Tradición y modernidad de la literatura oral
(2010), xunto con César Sánchez Ortiz, na colección “Estudios”, publicada pola
Universidad de Castilla-La Mancha. Indícase que neste volume colectivo se acollen
dezaseis traballos que analizan, entre outras cuestións, os elementos formativos do
Cancioneiro Popular Infantil, a literatura oral no sistema escolar moderno, as relacións
entre tradición oral e Internet, a universalidade da narrativa oral, a revisión conceptual
das lendas e a poesía tradicional. Saliéntase que a parte final do volume é unha
homenaxe á figura e obra de Ana Pelegrín, prestixiosa investigadora da literatura
popular infantil.
ELOS, “Novas”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, 8
marzo 2011, p. 48.
Lémbrase que o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, que ten a mentira
como tema literario, estará aberto até o dezanove de marzo. Apúntase a páxina en liña
na que se pode consultar a programación completa.
ELOS, “Lois Pereiro e Fran Alonso”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura
Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 8 marzo 2011, p. 48.
Saliéntase a figura de Lois Pereiro porque, pese a non ter escrito obras dirixidas a un
potencial receptor de Literatura Infantil e Xuvenil, dous dos seus poemas, “Acróstico” e
“Poderíano escoller como epitafio”, pertencentes a Poesía última de amor e
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enfermidade. 1992-1995 (1996), foron inseridos por Fran Alonso na súa antoloxía
Poetízate (2005), publicada na colección “Fóra de Xogo”, de Edicións Xerais de
Galicia.
ELOS, “Novas”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, 15
marzo 2011, p. 40.
Refírese que está aberta a convocatoria para a presentación de orixinais á XXVI edición
do Premio Merlín de Literatura Infantil até o once de abril. Saliéntase que este galardón,
creado en 1986 por Edicións Xerais de Galicia, impulsou a Literatura Infantil e Xuvenil
galega.
ELOS, “ANILIJ e o grupo VARIA da Universidade de Cádiz”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 15 marzo
2011, p. 40.
Comenta a publicación do volume El humor en la literatura infantil y juvenil (2010),
destacando que foi realizado a partir das reflexións levadas a cabo por investigadores de
Literatura Infantil e Xuvenil no IV Congreso Internacional da Asociación Nacional de
Investigadores en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ), celebrado na Universidad de
Cádiz, en setembro de 2005.
ELOS, “Novas”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, 22
marzo 2011, p. 48.
Recoméndase visitar a páxina en liña Fervenzas Literarias para coñecer “O mellor de
2010”, unha escolla entre a produción de Literatura Infantil e Xuvenil galega durante
ese ano. Indícase que nela se inclúen obras que xa foron recensionadas nesta páxina
semanal sobre Literatura Infantil e Xuvenil, como O pintor do sombreiro de malvas, de
Marcos Calveiro; O segredo de Marco Polo, de Francisco Castro; Corazón de
chocolate, de Santiago Jaureguizar; e Contos para nenos que dormen deseguida, de
Pinto&Chinto.
ELOS, “Infância, Memória e Imaginário”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 22 marzo 2011, p. 48.
Destácase a publicación do monográfico Infância, Memória e Imaginário, coordinado
por Fernando Fraga de Azevedo, profesor da Universidade do Minho. Apúntase que
contén oito ensaios de investigadores lusos que inciden no diálogo de obras actuais
destinadas aos máis novos con obras de sempre. Coméntase que se ofrece así mesmo
unha proposta de análise do aspecto ideolóxico da Literatura Infantil e Xuvenil,
realizado por Mari Jose Olaziregi, profesora da Universidade do País Vasco, membro da
Rede de Investigación “Las Literaturas Infantiles y Juveniles en el Marco Ibérico e
Iberoameericano” (LIJMI) e directora do instituto vasco Etxepare.
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ELOS, “Novas”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, 29
marzo 2011, p. 40.
Lémbrase a celebración do Día Mundial do Libro Infantil e Xuvenil o dous de abril,
para conmemorar o nacemento de Hans Christian Andersen, autor de “títulos
inolvidables” como O soldadiño de chumbo, A sereíña e A raíña das neves.
ELOS, “Os contos do camiño/ Los cuentos del camino/ Os contos do caminho/ Les
contes du chemin. OQO Editora”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil
e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 29 marzo 2011, p. 40.
Indícase a saída do prelo da edición cuatrilingüe d’Os contos do camiño, unha obra que
parte dunha iniciativa de OQO Editora, apoiada pola Unión Europea, coa que se
conseguiu publicitar o imaxinario que rodea o Camiño de Santiago, por medio de
contos. Refírese que en 2010 membros desta editorial percorreron, con varios
ilustradores, diversos centros educativos de España e Portugal, onde realizaban
obradoiros de creación artística, e sesións de contacontos e de animación á lectura.
ELOS, “Novas”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, 5
abril 2011, p. 40.
Infórmase do aniversario do escritor e mestre Xabier P. Docampo en Rábade, un autor
“prolífico na LIX galega”, na que se iniciou coa obra Cun ollo aberto e outro sen cerrar
(1986). Apúntanse algúns dos galardóns que mereceu: o Premio Nacional de Literatura
1995, por Cando petan na porta pola noite (1994); e o Premio da AELG 2008, por O
libro das viaxes imaxinarias (2008).
ELOS, “Valentín Arias López (Vilerma, Sarria, 1934-2011)”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 5 abril 2011,
p. 40.
Laméntase a perda dun dos “grandes entusiastas e promotores” da LIX galega a finais
de marzo de 2011. Explícase que este mestre participara no proxecto cultural
desenvolvido polo Grupo Galaxia, que serviu de inicio á “conformación do sistema
literario infantil e xuvenil” galego. Citánse obras súas como Carliños e o abó (1972),
pese a que a asina o seu fillo Carlos, e os libros de lectura Lois e Sabela (1983) e Catro
contos (1984), na Editorial SM, que tamén axudou á Literatura Infantil e Xuvenil ao
convocar o Premio Barco de Vapor en galego. Precísase que traduciu ao galego uns cen
títulos, cos que axudou a cubrir “ocos nas tendencias e correntes temáticas e formais
que conformaron a LIX galega”. Saliéntase o seu labor de mediador, preocupado por
transvasar ao galego “obras canonizadas da LIX universal”.
ELOS, “Para ler”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, 19
abril 2011, p. 42.
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Recórdanse o prazo para se inscribir no III Curso de Formación Continua básico
“Iniciación á creación literaria. Comentario de textos” e indícase que o organiza a
Universidade compostelá e a Asociación de Antiguos Alumnos e Amigos da
Universidade de Santiago. Destácanse os obxectivos marcados nese curso e achégase un
correo electrónico para solicitar máis información.
ELOS, “Adaptacións do ‘Quixote”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura
Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 19 abril 2011, p. 42.
Céntrase nas adaptacións para o lectorado infantil e xuvenil realizadas da novela El
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605), de Miguel de Cervantes Saavedra,
autor homenaxeado no Día do Libro. Apúntase que en 2005, para conmemorar o IV
centenario da saída do prelo da novela cervantina, se publicaron seis títulos, adaptados e
ilustrados por Anxo Fariña, na colección “Don Quixote e Breogán”, de Edicións A Nosa
Terra, dos que se destaca que presentan un mundo onírico onde se atopa Breogán con
Don Quixote e Sancho Panza. Infórmase que en 2005 tamén viu a luz unha tradución do
castelán, O pequeno Borges imaxina o Quixote, realizada por Carlos Cañeque,
protagonizada por un trasunto do autor bonaerense.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 26 abril 2011, p. 40.
Faise eco do aniversario de nacemento de Darío Xohán Cabana, comentando que se
iniciou na Literatura Infantil e Xuvenil co conto infantil Chirlo Merlo na figueira
(1990) e que mereceu o Premio Barco de Vapor por O Castrón de Ouro (1994).
Refírese que a súa última achega foi Inés e a cadela sabia (2000).
ELOS, “Álvaro Cunqueiro”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 26 abril 2011, p. 40.
Recórdase o centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro, quen achegou, dende a
lingua castelá, obras dirixidas ao lectorado infantil e xuvenil. Apúntase que esta
produción foi comentada por María Xesús Nogueira en varios números da revista
Boletín Galego de Literatura.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 3 maio 2011, p. 48.
Lémbranse as datas para se matricular no III Curso de Formación Continua básico
“Iniciación á Creación Literaria. Comentario de textos”, organizado pola Universidade
de Santiago de Compostela e a Asociación de Antigos Alumnos e Amigos desta
institución académica.
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ELOS, “XI Campaña Municipal de Animación á Lectura”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 3 maio 2011,
p. 48.
Faise eco que o Concello de Santiago de Compostela, Kalandraka Editora e
Novacaixagalicia achegaron a Santiago ao ilustrador Roberto Innocenti e a Federico
Martín, especialista en Literatura Infantil e Xuvenil. Ponse de relevo que estas
institucións manteñen o Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, pese á
crise económica actual.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 10 maio 2011, p. 50.
Infórmase que a Axencia Galega de Industrias Culturais mantén abertas até o tres de
xuño as convocatorias do VI Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil e
do IX Barriga Verde de Textos para Teatro de Monicreques, na modalidade infantil.
Indícase a páxina en liña na que se poden consultar as bases destes premios.
ELOS, “Gañadores dos premios AELG 2011”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 10 maio 2011, p. 50.
Coméntase que o trinta de abril, no marco da Cea das Letras que a Asociación de
Escritoras e Escritores en Lingua Galega organiza anualmente, se deron a coñecer os
gañadores dos Premios AELG 2011. Precísase que, na modalidade de Literatura
Infanto-Xuvenil, mereceu o galardón Marcos Calveiro pola novela O pintor do
sombreiro de malvas (2010), que xa fora recensionada nesta páxina semanal sobre
Literatura Infantil e Xuvenil.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 17 maio 2011, p. 46.
Lémbrase a saída do prelo o dezasete de maio de 1863 o poemario Cantares gallegos,
de Rosalía de Castro, salientando que a Real Academia Galega elixiu, cen anos despois,
esta data para homenaxear a figuras relevantes da cultura galega.
ELOS, “Rosalía de Castro”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 17 maio 2011, p. 46.
Destácase a figura de Rosalía de Castro, precisando que os máis novos se poden achegar
á súa produción a través de diferentes propostas editoriais: antoloxías como Lección
conmemorativa sobre Rosalía (1980), de Helena Villar Janeiro e Xesús Rábade
Paredes; Cantando cos nenos. Rosalía de Castro (1985), de Xosé Cobas Brenlla;
Rosalía para rapaces (1985), de Fernando Cuñarro; Rosalía cos rapaces (1985), de
Xosé Filgueira Valverde; Rosalía de Castro e os nenos (1985), de Luis Iglesias de
Souza; Rosalía de Castro para os nenos (1988), de María Victoria Álvarez Ruiz de
Ojeda; Escolma poética (2008), de Manuela Rodríguez); poemas recollidos en Do A ao
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Z con Rosalía (2009), de Ana María Fernández; ou ben nas obras publicadas pola
Fundación Rosalía de Castro nos últimos anos.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 25 maio 2011, p. 48.
Refírese que está aberta a matrícula no VIII Curso de Formación Continua “As
literaturas infantís e xuvenís ibéricas. A súa influencia na formación lectora. O álbum
infantil”. Apúntase que está organizado pola Universidade de Santiago de Compostela e
a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), e precísase que se
pode consultar información sobre este curso na páxina en liña da Universidade de
Santiago de Compostela.
ELOS, “Premio Frei Martín Sarmiento”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura
Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 25 maio 2011, p. 48.
Recóllense os gañadores da VII edición do Premio Frei Martín Sarmiento: na primeira
categoría, que escolleu o alumnado de primeiro e segundo de Primaria, A tea de araña
que todo o apaña, de Xoán Babarro; na segunda, elixida polo alumnado de terceiro,
cuarto e quinto de Primaria, Andanzas de Xan Farrapeiro, de Ramón Caride; na
terceira, seleccionada polo alumnado de sexto de Primaria, A ánfora exipcia, de An
Alfaya; na cuarta, elixida polo alumnado dos dous primeiros cursos de Secundaria,
decantáronse por Chamádeme Simbad, de Francisco Castro; e polo alumnado dos dous
últimos cursos de Secundaria e os de Bacharelato, As sete mortes, de Carlos Vila Sexto.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 31 maio 2011, p. 40.
Coméntase que Paco Martín será homenaxeado en xuño pola Asociación de Escritoras e
Escritores en Lingua Galega (AELG) coa Letra E. Saliéntase que foi o primeiro escritor
galego en obter o Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 1986 con Das
cousas de Ramón Lamote (1985).
ELOS, “Manuel Lourenzo González”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura
Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 31 maio 2011, p. 40.
Precísase que Manuel Lourenzo González mereceu o Premio Barco de Vapor con
Mundo ARB. Lémbrase que este autor xa recibira outros galardóns como o Premio
Merlín de Literatura Infantil e o Premio de Teatro para Nenos Estornela.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 7 xuño 2011, p. 40.
Faise eco de que o Banco del Libro de Venezuela fixo públicos, a finais do mes de abril,
os gañadores da XXXI edición de “Los mejores libros para niños y jóvenes”. Apúntase

1360

que nesta listaxe se inclúe, na categoría “Originales”, na modalidade infantil, Caixa de
cartón (OQO, 2010), de Txabi Arnal, traducido ao galego por Marisa Núñez, unha obra
que tamén pasou a engrosar a listaxe The White Ravens 2011.
ELOS, “Charles Dickens”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 7 xuño 2011, p. 40.
Saliéntase o centenario do pasamento de Charles Dickens, un autor do que algunhas
novelas foron apropiadas polo lectorado máis novo. Precísase que se poden ler en
galego Un conto de Nadal (1985), Oliver Twist (2006) e Canción de Nadal (2010), e
reivindícase a tradución doutras obras como David Copperfield.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 14 xuño 2011, p. 40.
Recórdase que en 1897 se publicou Drácula, de Bram Stoker. Apúntase que a primeira
tradución desta obra ao galego realizouna Xela Arias en 1997 para a colección
“Xabarín” de Edicións Xerais de Galicia.
ELOS, “Interaccións entre las literaturas ibéricas (2010)”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 14 xuño 2011,
p. 40.
Dáse conta da publicación da monografía Interacciones entre las literaturas ibéricas
(2010), que acolle parte das comunicacións do congreso celebrado sobre esta temática
na Universitat Pompeu Fabra en xuño de 2009. Destácase o artigo das investigadoras
Eulalia Agrelo e Isabel Mociño, “Contactos e intercambios da Literatura Infantil e
Xuvenil galega coa catalá e vasca: diálogos dende a periferia”.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 21 xuño 2011, p. 40.
Lóuvase a creación, pola editorial Espiral Maior, da colección “Lúa lueira. Poesía para
nenos e nenas”, que acolle poemas de autores clásicos da Literatura Infantil e Xuvenil e
da Literatura institucionalizada aínda que dirixidas aos máis novos. Apúntase que xa
publicaron Parece unha rosa (2010), de Rosalía de Castro; e Cantiga do mazarico
(2010), de Emilio Pita.
ELOS, “Juan Farias Díaz Noriega (Serantes, Ferrol, 1935)”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 21 xuño 2011,
p. 40.
Faise eco do recente pasamento do escritor Juan Farias. Coméntase que axudou a
visibilizar a Literatura Infantil e Xuvenil grazas a obras moi ben acollidas polo
lectorado agardado. Ponse de relevo que permitiu a tradución ao galego dunha vintena
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das súas obras nas que reflectiu sempre notas identitarias da súa terra galega de nacenza.
Precísase que mereceu numerosos premios e que as súas obras foron seleccionadas en
listaxes nacionais e internacionais.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 28 xuño 2011, p. 40.
Infórmase do prazo de matrícula no Seminario Internacional “Lectura, educación y
familia”, organizado por Pedro C. Cerrillo Torremocha e Santiago Yubero, que se
celebrará no Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil y
Juvenil (CEPLI) de Cuenca, entre finais de setembro e comezos de outubro. Precísanse
as temáticas que se van tratar e remítese á páxina en liña da Universidade de Castilla-La
Mancha para obter máis información.
ELOS, “Anxo Fariña (Vigo, 1977) e Héctor Carré (A Coruña, 1960)”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 28
xuño 2011, p. 40.
Refírese que os escritores Anxo Fariña e Héctor Carré foron galardoados,
respectivamente, co Premio Merlín de Literatura Infantil 2011 e co Premio Fundación
Novacaixagalicia-Claudio Sanmartín de Literatura Infantil 2011. Destácase a traxectoria
de cada un dos autores e refírese o contido das obras galardoadas: a novela de ficción
científica A chave da Atlántica, de Anxo Fariña, e Febre, a primeira obra de Literatura
Infantil e Xuvenil de Héctor Carré.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Literatura Infantil e Xuvenil”,
“Tendencias”, 5 xullo 2011, p. 41.
Lémbrase que o oito de xullo se cumpren trescentos noventa anos do nacemento de Jean
de la Fontaine e apúntase que poden lerse en galego, dende o século XIX até a
actualidade, varias versións das súas fábulas, polas que é “recoñecido universalmente”.
ELOS, “OQO Editora”, El Correo Gallego, “Literatura Infantil e Xuvenil”,
“Tendencias”, “Protagonistas eLIXidos”, 5 xullo 2011, p. 41.
Apúntase a expansión de OQO Editora a Polonia grazas á alianza con Tanko,
materializada no selo editorial Kolecja OQO, que estreou coa tradución ao polaco das
obras A princesa que bocexaba a todas horas (2005), de Carmen Gil; e Chocolata
(2006) e Cocorico (2006), de Marisa Núñez. Menciónase que, as versións en éuscaro de
Cocorico e da obra de Carmen Gil, mereceron o segundo e terceiro galardón do premio
JULL Elecciones literarias, da Federación de Ikastolas de Euskal Herria; e que a versión
castelá, Caja de cartón (2010), de Txabi Arnal, foi incluída en “Los mejores Libros para
Niños y Jóvenes”, na categoría “Originales Infantiles”, do Banco del Libro de
Venezuela.

1362

ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 12 xullo 2011, p. 40.
Lémbrase a data de nacemento do escritor e folclorista ruso, Alexander Nicolaievich
Afanásiev e indícase que se poden ler en galego os seus Contos populares rusos (2000).
Reivindícanse “máis traducións de clásicos como este autor para afortalar a LIX
galega”.
ELOS, “Kalandraka Editora e os Premios Nacionais do Ministerio de Cultura”, El
Correo Gallego, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Tendencias”, “Protagonistas
eLIXidos”, 12 xullo 2011, p. 40.
Destácase que Kalandraka Editora mereceu varios galardóns nos Premios Nacionais de
Edición 2010. Apúntase que foi recoñecida, na categoría de Libro Infantil, pola edición
en castelán de Diógenes (2010), escrita por Pablo Albo e ilustrada por Pablo Auladell; e
en Libro de Arte, pola escolma Miguel Hernández. 25 poemas ilustrados, na que
interviron creadores plásticos galegos como Baldo Ramos, Óscar Villán, Pablo Otero,
Ramón Trigo e Xosé Cobas.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 19 xullo 2011, p. 40.
Infórmase que está aberto o prazo de inscrición no II Simposio Internacional “Leer
hipertextos” que se celebrará na Universitat de Barcelona a finais de setembro.
Precísanse os organizadores e colaboradores, así como os aspectos que se abranguerán.
ELOS, “Antonio Rodríguez Almodóvar (Alcalá de Guadaira, Sevilla, 1941)”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas
eLIXidos”, 19 xullo 2011, p. 40.
Faise eco de que Antonio Rodríguez Almodóvar viu recoñecida a súa traxectoria como
autor de LIX co primeiro Premio Washington Irving. Apúntase a importancia da súa
produción para o desenvolvemento da LIX en lingua castelá e indícase que moitas das
súas obras se poden ler en lingua galega. Dáse conta das súas obras máis coñecidas e
premiadas, e recóllese que Ana María Matute definiuno como “el hermano Grimm
español”. Remítese á súa páxina en liña para coñecer mellor a súa traxectoria.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 26 xullo 2011, p. 40.
Lémbrase que nesa semana estivo de aniversario Jordi Sierra i Fabra, un escritor catalán
do que se pode ler en galego máis dunha ducia de obras. Apúntase a páxina en liña para
poder seguir o seu labor e o das Fundacións homónimas, con sés en Barcelona e
Colombia.
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ELOS, “Os avós na LIX galega”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil
e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 26 xullo 2011, p. 40.
Con motivo da celebración do Día dos Avós, menciónanse algunhas obras galegas do
século XXI nas que son personaxes, caso de Avós (2002), de Chema Heras; a serie
literaria de Fina Casalderrey, publicada en 2002 e formada por A avoa non quere comer,
O avó sae de paseo, O avó é sabio e A avoa ten unha menciña; e Tonecho de
Rebordechao (2005), de Breogán Riveiro.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 3 agosto 2011, p. 42.
Recórdase que o trinta e un de xullo se cumpriu o aniversario do pasamento de Antoine
de Saint-Exupéry. Coméntase que un dos episodios máis relevantes da súa biografía foi
a súa aterrizaxe forzosa no Sahara, da que foi rescatado por un beduíno, e da que partiu
para crear Le Petit Prince, obra traducida ao galego por Carlos Casares en 1972.
ELOS, “Galaxia e Contoplanet”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil
e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 3 agosto 2011, p. 42.
Infórmase que a aplicación informática do proxecto Contoplanet permite descargar nos
soportes Iphone e Ipad contos infantís de varias editoriais. Indícase que se trata dun
proxecto da Editorial Galaxia, Perro Verde Films e Milrayas, co que acceder a contos
animados da colección “Árbore” da Editorial Galaxia, dixitalizados e traducidos ao
galego, castelán e inglés. Convídase a probar con Quen son? (2006), de Alicia Borrás;
Un can no piso (2003) e ¡Puag, que noxo! (2005), de Fina Casalderrey; Voces na lagoa
do espantallo (2007), de Xan López Domínguez; e Conto para non comer (2005), de
Oli.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 9 agosto 2011, p. 41.
Lémbrase que o catro de agosto se cumpriu o aniversario da morte de Hans Christian
Andersen. Precísase que dende finais dos anos setenta do século XX se poden ler en
galego distintas versións e adaptacións das súas obras.
ELOS, “Agustín Fernández Paz”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil
e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 9 agosto 2011, p. 41.
Saliéntase que a obra O único que queda é o amor (2007), de Agustín Fernández Paz,
foi incluída na The Best European Fiction, realizada pola editorial estadounidense
Dalkey Archive Press. Recoméndase a súa lectura así como a das obras que conforman
o “ciclo das sombras”.
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ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 16 agosto 2011, p. 42.
Recórdase o aniversario de nacemento de Antonio Reigosa, escritor e investigador da
literatura de transmisión oral. Precísase que se iniciou na Literatura Infantil e Xuvenil
galega con Memorias dun raposo (1998), Premio Merlín 1998, e que, en colaboración
con Xosé Miranda e Xoán R. Cuba, se encargou da colección de contos “Cabalo
Buligán”. Indícase que a súa última achega é Lu e Go pola muralla (2010).
ELOS, “The White Ravens 2011”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura
Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 16 agosto 2011, p. 42.
Apúntase que en 2011 incluíronse na listaxe The White Ravens, elaborada anualmente
pola Biblioteca Internacional de Mocidade de Munich, as obras galegas O pintor do
sombreiro de malvas (2010), de Marcos Calveiro; e Contos para nenos que dormen
deseguida (2010), de Pinto&Chinto; así como as transvasadas ao galego Caixa de
cartón (2010), de Txabi Arnal; e Palabras envelenadas (2010), de Maite Carranza.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 23 agosto 2011, p. 42.
Recórdase que ao día seguinte se cumpren setenta anos do nacemento de Carlos Casares
Mouriño, un autor e tradutor de LIX, entre outras facetas. Saliéntase que na Literatura
Infantil e Xuvenil galega inaugurou a corrente fantástico-realista co volume de relatos A
galiña azul (1968), que publicou así mesmo pezas como As laranxas máis laranxas de
todas as laranxas (1973), e que traduciu “obras canónicas universais e
contemporáneas”.
ELOS, “Estudos de literatura brasileira contemporânea”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 23 agosto
2011, p. 42.
Precísase que a revista semestral Estudos de literatura brasileira contemporânea, do
Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da Pós-graduação em
Literatura da Universidade de Brasilia, dedicou o número trinta e seis á Literatura
Infantil e Xuvenil. Indícase que nela se abordan a presenza da tradición folclórica na
literatura infantil contemporánea, a construción da identidade propia ou a representación
da identidade feminina, entre outras cuestións. Faise referencia a que, sobre a Literatura
Infantil e Xuvenil galega, acolle o artigo “Da literatura para a infancia à literatura de
fronteira: Agustín Fernández Paz e Lygia Bojunga”, da profesora Blanca-Ana Roig
Rechou.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 30 agosto 2011, p. 42.
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Recórdase que a parte presencial do VIII Curso de Formación Continua “As literaturas
infantís e xuvenís ibéricas. O álbum infantil” terá lugar entre o cinco e o oito de
setembro.
ELOS, “Michael Ende (Baviera, 1929-Sturttgat, 1995)”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 30 agosto
2011, p. 42.
Faise un recordatorio ao autor alemán Michael Ende ao cumprirse o día 29 de agosto,
dezaseis anos do seu pasamento, destacando o seu achegamento á Literatura Infantil e
Xuvenil con obras como Jim Bottom e Lucas o maquinista (1960), Momo (1973) e A
historia Interminable (1979).
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 6 setembro 2011, p. 42.
Infórmase que os membros da Rede Temática de Invetigación “Las Literaturas
Infantiles y Juveniles en el Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIJMI) celebran hoxe a
súa reunión anual para tratar sobre as “Narrativas xuvenís no século XXI (2000-2010)”.
Anímase a esta Rede a que continúe a súa actividade, e á Secretaría Xeral de Política
Lingüística e á Universidade de Santiago de Compostela a que sigan apostando por ela.
ELOS, “Paula Carballeira (Maniños, Fene, 1972)”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 6 setembro 2011, p. 42.
Saliéntase a figura de Paula Carballeira con motivo do aniversario do seu nacemento.
Indícase que vén ofrecendo achegas varias á Literatura Infantil e Xuvenil, que tiveron
moi boa acollida entre a crítica e o lectorado. Dáse conta de títulos como Mateo (1999),
Contatrás e Smara (2006), e Boas noites (2007).
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 13 setembro 2011, p. 42.
Lémbrase o aniversario do nacemento e morte de James Fenimore Cooper e precísase
que se pode ler en galego a súa novela O derradeiro dos mohicanos (1993), da que se
bota en falta unha reedición actualizada.
ELOS, “Roald Dahl (Gales, 1916-1990)”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 13 setembro 2011, p. 42.
Repárase na figura de Roald Dahl con motivo do seu aniversario de nacemento.
Coméntase que en lingua galega se poden ler as súas obras Boy (Relatos de infancia)
(1989), As bruxas (1989; 2003), Charlie e a fábrica de chocolate (1989; 2005), Danny,
o campión do mundo (1989; 2003), Matilda (1990) e A marabillosa medicina de
George (2004).
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ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 20 setembro 2011, p. 42.
Apúntase que a obra narrativa de Agustín Fernández Paz vén de ser recoñecida co VII
Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. Matízase que a súa
produción amosa o compromiso do autor cos valores humanos e universais.
ELOS, “Jacob Ludwig Karl Grimm (Hanau, 1785-Berlín, 1863)”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 20 setembro
2011, p. 42.
Recórdase a Jacob Grimm por mor do aniversario do seu pasamento. Alúdese ao seu
labor de investigación e recompilación de contos populares, xunto a seu irmán Wilhem
Karl. Apúntase que en 1812 publicaron Kinder und Hausmärchen (Contos da infancia e
do fogar), onde se recollen diversas historias do acervo popular que contribuíron a
configurar o imaxinario infantil.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 27 setembro 2011, p. 50.
Indícase que durante o mes de setembro se pode ver, na Biblioteca Ánxel Casal de
Santiago de Compostela, a exposición itinerante “Querido Balbino”, organizada pola
Dirección Xeral do Libro, Arquivos e Bibliotecas da Consellería de Cultura e Turismo
para conmemorar o cincuenta aniversario da saída do prelo de Memorias dun neno
labrego (1961), de Xosé Neira Vilas.
ELOS, “Bernardino Graña (Cangas do Morrazo, 27/09/1932)”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 27 setembro
2011, p. 50.
Lémbrase a Bernardino Graña con motivo do aniversario do seu nacemento. Precísanse
as liñas temáticas da vintena de relatos, contos e pezas teatrais que escribiu para o
público infantil e xuvenil: O león e o paxaro rebelde (1969); Sinfarainín contra don
Perfecto (1975); Planeta dos ratos tolos (1990); Xan Guindán, capitán e Xan Guindán,
pita choca (1991); e O gaiteiro e o Rato Pérez (1994).
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 4 outubro 2011, p. 42.
Lémbrase que do un ao nove de outubro ten lugar en Santiago de Compostela a XVI
edición do Festival Internacional de Títeres Galicreques, organizado pola Asociación
Cultural Barriga Verde, e infórmase das diversas actividades que acolle.
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ELOS, “A protección dos animais na LIX galega”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 4 outubro 2011, p. 42.
Con motivo da celebración do Día Internacional de Protección dos Animais, o día seis
de outubro, convídase a ler obras da Literatura Infantil e Xuvenil galega que abordan
cuestións relativas ao tratamento aos animais, caso de Mareas negras (2003), de Rafael
Lema; e O ceo dos afogados (2007), de Francisco Castro.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 11 outubro 2011, p. 48.
Recórdase que os días vinte e sete e vinte e oito de outubro terá lugar o simposio
“Cultura e Migración”, organizado polo Centro de Investigación de Procesos e Prácticas
Culturais Emerxentes, na Sala de Graos da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais, da
Universidade de Santiago de Compostela. Indícase que se presentarán dúas
comunicacións sobre a obra infantil e xuvenil de Agustín Fernández Paz e de Marina
Mayoral.
ELOS, “Xaquín Marín Formoso (Ferrol, 10 outubro 1943)”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 11 outubro
2011, p. 48.
Saliéntase a figura de Xaquín Marín con motivo do aniversario do seu nacemento,
repasándose brevemente a súa traxectoria profesional e indicándose que é autor, xunto
co Reimundo Patiño, da obra fundacional da banda deseñada galega, 2 viaxes (1975).
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 19 outubro 2011, p. 49.
Lémbrase que a convocatoria da sexta edición do premio ARUME de Poesía para nenos
está aberta até o 31 de outubro. Indícase que a Fundación Xosé Neira Vilas o convoca
bienalmente dende 2001, cómo se pode concorrer e cal é a contía deste premio.
Apúntanse os galardoados nas edicións anteriores.
ELOS, “Caterina Valriu Llinás”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil
e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 19 outubro 2011, p. 49.
Destácase de novo nesta sección a Caterina Valriu Llinás, nesta ocasión por ter
merecido o IX Premio Aurora Díaz-Plaja 2011 co seu artigo “En Massagran, 100 anys
després”, que viu a luz no número sesenta e seis da revista Faristol. Indícase que Valriu
Llinás é profesora e Investigadora da Rede Temática de Investigación “Las Literaturas
Infantiles y Juveniles en el Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIJMI). Recóllese a
reivindicación da autora no artigo e explícase que para cimentala dá conta da xénese do
personaxe Massagran, das obras de Joseph M. Folch i Torres onde aparece, e da
recepción que posúe actualmente. Apúntase que este artigo supón un exemplo a seguir
respecto aos “personaxes emblemáticos da LIX galega”.
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ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 25 outubro 2011, p. 50.
Coméntase que xa está a disposición de todos os interesados o Informe de Literatura
2010, dirixido pola profesora Blanca-Ana Roig, e que se realiza dende o ano 1995 no
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Resáltase que nel se
inclúe a Literatura Infantil e Xuvenil en pé de igualdade coa Literatura de adultos.
ELOS, “Carlo Collodi (Florencia 1826-1890)”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 25 outubro 2011, p. 50.
Recórdase o escritor e xornalista italiano Carlo Collodi, que se iniciou na Literatura
Infantil e Xuvenil coa tradución dos contos de fadas de Charles Perrault, Raconti delle
fate (1857). Indícase que se converteu nun autor clásico universal coa Storia di un
burattino, un relato publicado por entregas en Il Giornale dei Bambini e como libro en
1883 co título Le avventure di Pinocchio. Indícase que esta historia foi transvasada a
moitas linguas, entre elas a galega, e que ademais Antón Santamarina obtivo o Premio
Nacional de Tradución 1988 por As aventuras de Pinocchio (1987).

ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, 3 novembro 2011, p. 50.
Faise referencia a Gabriel Janer Manila do que se cumpriu o aniversario do seu
nacemento. Coméntase que, da súa produción para os máis novos, o lectorado galego
pode ler Isto que ves é o mar (1989), Os peixes non se peitean (1993), Lémbrate dos
dinosauros, Ana Mª (2001), O cabalo (2004) e Nun porto de mar (2005).
ELOS, “Fausto Isorna”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 3 novembro 2011, p. 50.
Saliéntase a Fausto Isorna con motivo do aniversario do seu nacemento, incidindo na
súa longa traxectoria no mundo do cómic, impulsando fanzines como Diplodocus
(1982), Valiundez (1983-1985) e Das Capital (1989), e ilustrando diferentes traballos.
Engádese que creou en 1994 a serie Un misterio para Simón, a máis lonxeva da banda
deseñada galega; asumiu a dirección artística da revista Golfiño (1999-2004); e fundou,
con Gemma Sesar, El Patito Editorial.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 8 novembro 2011, p. 50.
Faise eco da andaina iniciada na Coruña por Libros para Soñar, a nova libraría da
Editorial Kalandraka. Saliéntase que os contos e a música fiaron a sesión inaugural e
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que se expuxeron as ilustracións de Pablo Otero para a tradución Contos por teléfono,
de Gianni Rodari.
ELOS, “Ano da Música de Galicia”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura
Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 8 novembro 2011, p. 50.
Apúntase que 2011 foi declarado Ano da Música de Galicia, pola Xunta de Galicia.
Menciónanse algunhas iniciativas que unen música e literatura, entre as que destacan as
coleccións “Árbore Musicontos” e “Sonárbore”, da Editorial Galaxia; “Ópera” e
“Sondeconto”, de Kalandraka Editora; e “Qson”, de OQO Editora.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 15 novembro 2011, p. 50.
Infórmase que o catorce de novembro se celebrou o aniversario de nacemento de Astrid
Lindgren, unha autora que actuou de maneira decisiva no sistema literario infantil e
xuvenil cunha produción que foi traducida a varios idiomas, da que se menciona Os
irmáns Corazón de León (2003). Apúntase que a súa morte en 2002 levou o goberno
sueco a convocar o premio Astrid Lindgren Memorial Award para galardoar a creadores
de LIX a nivel mundial.
ELOS, “Celia Díaz Núñez (O Páramo, 1961)”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 15 novembro 2011, p. 50.
Destácase que Celia Díaz Núñez mereceu o Premio de Ilustración e Narración Infantil e
Xuvenil Pura e Dora Vázquez, na súa modalidade de narrativa, por Rugando, obra da
que se salientan o argumento e as principais liñas temáticas.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 22 novembro 2011, p. 50.
Recórdase que o vinte e dous de novembro de 1916 faleceu John Griffiths London,
coñecido como Jack London. Apúntase que se poden ler en galego A chamada da selva
(1982; 2011), Unha odisea nórdica (1995), Cairo branco (1997) e Polos Mares do Sur
(2002).
ELOS, “David Rubín (Ourense, 1977)”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura
Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 22 novembro 2011, p. 50.
Apúntase que David Rubín foi recoñecido co XVI Premio da Crítica, outorgado nas
Jornadas Internacionales del Cómic, como o mellor debuxante de banda deseñada de
2011 a nivel nacional, polo seu traballo El héroe (2010). Menciónase que na Literatura
Infantil e Xuvenil galega mereceu o I Premio de Banda Deseñada Castelao, por Onde
ninguén pode chegar (2006) e que ilustrou a obra Uxío Novoneyra: A voz herdada
(2010).

1370

ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 30 novembro 2011, p. 50.
Faise referencia ao aniversario de nacemento de Tomi Ungerer, de quen se pode ler en
galego Ningún bico para mamá e Os tres bandidos (2007), e Críctor (2011).
ELOS, “O autor e ilustrador británico Anthony Browne co Kalandraka”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 30
novembro 2011, p. 50.
Coméntase que o autor e ilustrador Anthony Browne está sendo un dos protagonistas da
Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), na que impartiu unha
conferencia maxistral sobre o álbum ilustrado e asinou exemplares dos seus libros.
Saliéntase que a Editorial Kalandraka continuará a publicar traballos anteriores seus e
outros novos.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 6 decembro 2011, p. 42.
Recórdase que o vinte de decembro remata o prazo para a presentación de orixinais á
modalidade de Ilustración do IX Premio Pura e Dora Vázquez, do que se perfilan as
bases.
ELOS, “800 anos da catedral de Santiago”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
“Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 6 decembro 2011, p. 42.
Infórmase do 800 aniversario da consagración da Catedral de Santiago de Compostela,
un “monumento emblemático da cristiandade” que tamén aparece na produción infantil
e xuvenil galega, achegándolle ao seu lectorado “a enorme importancia da riqueza
patrimonial e cultural de Compostela e a súa Catedral”, ben coma escenario das
peripecias dos protagonistas, ben como pano de fondo das vivencias narradas e, na
maior parte, como meta do Camiño. Apúntase que todas as achegas se poden consultar
nos volumes Itinerario de lecturas. Do Camiño a Compostela pola LIX (2010) e A
Santiago. Relatos infanto-xuvenís para o Camiño (2010).
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 14 decembro 2011, p. 50.
Recórdase que o día 19 de decembro se celebra o aniversario do escritor Michel
Tournier, un escritor francés de que están traducidas ao galego as obras Venres ou a
vida salvaxe (1987, 2008), Os reis magos (1998) e o volume de relatos O urogalo
(1988).
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ELOS, “Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 14 decembro
2011, p. 50.
Coméntase que vén de saír do prelo o número nove da revista Anuario de Investigación
en Literatura Infantil y Juvenil, publicada pola Asociación Nacional de Investigación en
Literatura Infantil y Juvenil. Resáltase o interese para a Literatura Infantil e Xuvenil
galega o estudo de Blanca-Ana Roig Rechou sobre Agustín Fernández Paz, e o de Mar
Fernández Vázquez sobre Carlos Casares.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 21 decembro 2011, p. 42.
A xeito de balance e agasallo de Nadal ofrécese unha selección de protagonistas
galardoados, monografías e obras actuais galegas e traducidas que foron recensionadas e
publicadas ao longo de 2011, que vai acompañada das ilustracións de María Jesús Agra.
ELOS, “Galardoados en 2011”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 21 decembro 2011, p. 42.
Cítanse os autores e obras destacados nesta páxina semanal en 2011 por mereceren
premios convocados en Galicia e fóra dela durante 2011: Carlos Labraña, Teatro
infantil, VI Premio Estornela; Marcos Calveiro, O pintor do sombreiro de malvas,
Premio de LIX da AELG; os VII Premios Sarmiento; Manuel Lourenzo González,
Mundo ARB, XXVI Premio Barco de Vapor; Anxo Fariña, A chave da Atlántida, XXVI
Premio Merlín; Héctor Carré, Febre, Premio Fundación Novacaixagalicia; Celia Díaz,
Rugando, IX Premio Pura e Dora Vázquez; David Rubín, Premio da Crítica ao mellor
debuxante nacional; e Agustín Fernández Paz, VII Premio Iberoamericano SM de
Literatura Infantil. Engádese que O único que queda é o amor, de Agustín Fernández
Paz, foi incluída en The Best European Fiction; e que O pintor do sombreiro de malvas
e Contos para nenos que dormen deseguida, de Pinto&Chinto, na listaxe The White
Ravens 2011.
ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, 27 decembro 2011, p. 42.
Infórmase que na parte restante desta páxina semanal sobre Literatura Infantil e Xuvenil
se refiren as efemérides e actividades que tiveron lugar durante o ano 2011, así como as
revistas e unha selección para revisitar autores clásicos, que van acompañadas das
ilustracións de María Jesús Agra.
ELOS, “Efemérides e actividades de visualización da LIX”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 27 decembro
2011, p. 42.
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Noméanse efemérides, autores e o labor de distintos dinamizadores da Literatura
Infantil e Xuvenil, que apareceron destacadas nas seccións “Para lembrar” e
“Protagonistas eLIXidos” desta páxina semanal ao longo de 2011.
E. P., “Un libro recoge los cuentos tradicionales de los lugares por los que pasa el
Camino de Santiago”, El Correo Gallego, “Tendencias/Esquelas”, 31 xaneiro 2011, p.
42.
Alude á iniciativa “Os contos do Camiño”, coordinada por OQO Editora e levada a cabo
durante o ano 2010.
E. P., “Inaugúrase o Salón do Libro de Pontevedra”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Infantil”, 7 febreiro 2011, p. 28.
Informa do acto de inauguración da décimo segunda edición do Salón do Libro Infantil
e Xuvenil de Pontevedra.
Estévez, José Luis, “El cómic me sigue asombrando”, El País, “Galicia”, 1 agosto
2011, p. 5.
Fálase do traballo de Miguelanxo Prado, especialmente da súa novela gráfica Ardalén.
Cítanse outros traballos como o filme De profundis ou o libro Trazo de tiza.
Reflexiónase sobre a situación actual do cómic.
Fernández, L., “Pretendemos que os mozos accedan a boa literatura”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 6 setembro 2011, contracuberta.
Infórmase das xornadas organizadas pola Rede Temática de Invetigación “Las
literaturas infantiles y juveniles en el Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIJMI) e
indícase que teñen como obxectivo ofrecer unha guía de libros de calidade aos
mediadores.
Fernández Fernández, Ruth, “De Cunqueiro a Neira Vilas”, Galicia Hoxe, “Opinión”,
“Noticias cotiás”, 25 xaneiro 2011, p. 5.
Fálase das iniciativas levadas a cabo para conmemorar o cincuenta aniversario da
publicación de Memorias dun neno labrego (1961), de Xosé Neira Vilas, así como o
centenario do nacemento de Álvaro Cunqueiro.
Fernández García, Manuel, “O gran director”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos
de verán”, “Los relatos de los lectores”, 17 agosto 2011, p. 32.
Sección que acolle os relatos de verán que, durante o mes de agosto, ofreceu La Voz de
Galicia para, ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores
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de quince anos e adultos. Neste caso reprodúcese “O gran director”, de Manuel
Fernández García.
Ferreira, A., “Vuelven los cuentacuentos a la Biblioteca Municipal de Tui”, Atlántico
Diario, “Área metropolitana/Baixo Miño”, 26 maio 2011, p. 23.
Coméntase que na Biblioteca Municipal de Tui haberá os “Contos do demo”, unha
iniciativa de contacontos a cargo do grupo Fantoches Baj, que seleccionou contos de
diferentes tradicións.
Ferreira, Antón, “Neira Vilas honrará en Tui el Día de la Biblioteca”, Atlántico Diario,
“Área metropolitana/Baixo Miño”, 23 outubro 2011, p. 20.
Recolle o encontro entre o escritor Xosé Neira Vilas e varios grupos de escolares do
concello de Tui, con motivo da celebración do Día da Biblioteca, nun ano no que se
cumpriron cincuenta anos da publicación da súa obra Memorias de un neno labrego
(1961).
Ferreiro, Luis P., “Mundos coñecidos e horizontes fantásticos”, La Opinión, “A
Coruña”, “Ciudad y Cultura”, 2 abril 2011, p. 12.
Refire que entre o programa de actividades da inaugurada feira cultural Achegarte está o
pase promocional do filme infantil galego “A casa da Luz”, baseado na obra homónima
de Xabier P. Docampo. Sinálase que esta versión cinematográfica ten como obxectivo
“tratar aos rapaces como espectadores intelixentes”.
Ferreiro, Luis P., “A derradeira viñeta de Polaqia”, La Opinión, “A Coruña”, 8 xullo
2011, p. 12.
Infórmase da desintegración do colectivo Polaqia, sobre a que se falou na charla
coloquio que varios integrantes realizaron no espazo cultural Normal con motivo dunha
exposición que reflicte a traxectoria deste colectivo.
Ferreiro, Luis P., “Valentina reinará no Viñetas”, La Opinión, “A Coruña”, 26 xullo
2011, p. 7.
Anúnciase a decimocuarta edición do festival “Viñetas desde o Atlántico”. Precísase
que o protagonista principal será o cómic español e destácase a exposición que se dedica
a Guido Crepax.
Ferreiro, Luis P., “La ciudad de las viñetas”, La Opinión, “A Coruña”, 9 agosto 2011,
pp. 8-9.
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Fálase da decimocuarta edición do fstival “Viñetas desde o Atlántico” e apúntase que os
temas principales son a historia do cómic español nos últimos dez anos, así como a
figura de Guido Crepax.
Ferreiro, Luis P., “El oasis del teatro infantil”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 23 outubro 2011, p. 12.
Recolle a traxectoria da compañía Teatro do Andamio dende os seus inicios fai case
unha década até a actualidade e sinala que ofrece unha programación semanal estábel de
espectáculos infantís.
Flowers, Margarito, “Redescubrir Santiago con David Pintor”, El Correo Gallego,
“Gente”, 8 febreiro 2011, p. 56.
Comenta a saída ao prelo do álbum ilustrado Compostela (2010), de David Pintor.
Flowers, Margarito, “El ‘Minimalario’ de Pinto&Chinto, ahora también en castellano”,
El Correo Gallego, 16 novembro 2011, p. 64.
Infórmase da publicación en castelán de Minimaladas (2007) e Novas minimaladas
(2008), de Pinto&Chinto.
Foscaldo, María “Os Bolechas, ciceróns na zona vella”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, 24 marzo 2011, contracuberta.
Informa da presentación en Pontevedra da nova entrega da serie “Os Bolechas”, de Pepe
Carreiro, Excursión pola zona vella de Pontevedra (2011).
Fraga, Xesús, “El cómic gallego presenta sus nuevos proyectos en Barcelona”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 15 abril 2011, p. 33.
Fala dalgunhas das novidades presentadas no Salón do Cómic de Barcelona, como a
nova revista bimestral infantil Fiz, da man de Kiko da Silva, a presentación de Golfiño y
los invasores, do selo El Patito Editorial, e o lanzamento de El héroe, de David Rubín.
Fraga, Xesús, “Miguelanxo Prado y David Pintor llevan su obra a Alemania”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 21 xullo 2011, p. 38.
Saliéntanse as exposicións de Miguelanxo Prado e David Pintor en Alemaña. Indícase
que o primeiro participa no Festival del Cómic de Múnich, mentres que o segundo o fai
no Festival Español de Cine y Cultura coa exposición “Cidades de papel”.
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Franco, Camilo, “Balbino como retrato de Galicia”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 13
abril 2011, p. 40.
Fálase das xornadas da Liga Estudiantil Galega que tiveron lugar na Facultade de
Filoloxía en Santiago. Sinálase que contaron coa presencia do autor homenaxeado, Xosé
Neira Vilas e outros persoeiros destacados como Ramón Villares.
Freire, David, “Gloria Sánchez fala dos ‘cocóns’ dos nenos”, Diario de Pontevedra,
“Vivir aquí”, 26 febreiro 2011, p. 75.
Dáse conta da conferencia impartida por Gloria Sánchez no Pazo da Cultura de
Pontevedra co gallo da súa homenaxe no Salón do Libro Infantil e Xuvenil desa cidade.
Freire, David, “A Biblioteca de Pontevedra celebra o Día Internacional do Libro
Infantil”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 2 abril 2011, p. 70.
Dise que a biblioteca celebrou o Día Internacional do Libro Infantil cunha lectura de
Aino Pervik e unha sesión de contacontos a cargo de Migallas Teatro.
Frieiro, Fátima, “Hoxe en día, e para sempre, hai palabras galegas que siguen vivas en
Cuba”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 22 febreiro 2011, p. 10.
Apúntase que na terceira edición do Festival de Integración Cultural Cubano-Galego no
Auditorio Municipal de Vilagarcía participou o escritor Xosé Neira Vilas cun recital de
poesía en homenaxe a Anisia Miranda.
García Márquez, Marta, “Una radiografía del tebeo nacional”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 6 xullo 2011, p. 13.
Fálase da décimo cuarta edición de “Viñetas desde o Atlántico”, que fai un repaso pola
historia do cómic español e radiografía a situación actual.
García Márquez, Marta, “Tomándole la temperatura a la historieta”, El Ideal Gallego,
“A Coruña”, 10 agosto 2011, p. 15.
Faise eco da décimo cuarta edición de “Viñetas desde o Atlántico” e indícase que o
protagonista é o cómic nacional. Menciónanse os nomes dos participantes na mostra,
entre os que se atopan Iván Suárez e Inacio Vilariño.
Gómez, Cuca M., “Nada como un pulpo ‘á feira”, Diario de Pontevedra, “Gente a
diario”, “De café con Cuca”, 3 abril 2011, p. 78.
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Entre outras noticias, informa que no Salón do Libro Infantil e Xuvenil tivo lugar unha
actividade de contacontos a cargo da compañía Papaventos, baixo o título “O carballo
con botas”.
Gómez, J., “Todas las buenas sensaciones de ‘A coitada lúa”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Santiago”, 5 abril 2011, p. L4.
Comenta o encontro en Santiago entre Rosalía Morlán e varios escolares do colexio O
Foxo, da Estrada. Apunta que a escritora, quen fora escollida dentro do ciclo “O escritor
na súa terra”, xa presentara nese colexio o seu poemario A coitada lúa (2010).
Gómez, Melissa, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 23 febreiro 2011, p. 70.
Alúdese ao espectáculo audiovisual A voltas co caracol, que terá lugar no C.E.I.P.
Virxe da Soedade de Lugo, dentro da campaña “ContoQontigo”.
Gómez, Melissa, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 26 marzo 2011, p. 86.
Dáse conta da presentación no Auditorio Gustavo Freire de Lugo do disco de Mamá
Cabra Ola, ola, la (2010), no que se mestura poesía, folclore e temas propios. Tamén se
informa da actividade de animación á lectura “Os contos de Pablísimo” na Biblioteca de
Ribadeo.
Gómez, Melissa, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 28 abril 2011, p. 78.
Infórmase do espectáculo literario e audiovisual Caracois, de OQO Editora no C.E.I.P.
Illa Verde de Lugo, dentro do programa de animación á lectura “ContoQontigo”, e do
contacontos “Lendas de Perú” na Biblioteca municipal de Lugo, a cargo de Marlene
Poma.
Gómez, Melissa, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 13 maio 2011, p. 94.
Indícase que o espectáculo de contacontos “Contos de maxia”, a cargo de Crystyan
Magic, terá lugar na Biblioteca Pública Nodal de Lugo.
Gómez, Melissa, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 9 xuño 2011, p. 78.
Coméntase que na Biblioteca Municipal de Lugo terá lugar un espectáculo de animación
á lectura a cargo de Marga Portomeñe.
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Gómez, Melissa, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 10 xuño 2011, p. 86.
Dise que a sesión de contacontos na Biblioteca Nodal de Lugo, a cargo de Fátima
Fernández, leva por título “O amor flota na biblioteca”.
González, Eva, “La lectura engancha a los niños”, Faro de Vigo, “Baixo Miño”, “Área
Metropolitana”, 2 abril 2011, p. 17.
Cítanse os diversos actos para celebrar o Día do Libro Infantil en Tui nos que
participaron gran cantidade de escolares.
González, Mónica, “A Estrada lembra a achega da emigración do Val do Ulla”, Galicia
Hoxe, “MARÉ”, “Homenaxe do país”, 17 marzo 2011, p. 31.
Informa que no Museo do Moble e da Madeira da Estrada Xosé Neira Vilas inaugurou a
mostra Para saber de nós facendo unha reflexión sobre a achega da emigración.
González, Ramón, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 16 decembro 2011, p. 86.
Faise eco da sesión de contacontos “Panxoliña paseniña”, a cargo de Avoa Jouja Teatro,
que terá lugar na Biblioteca Nodal de Lugo.
Graña, Bernardino, “Larpancia saborosa do lobo e a raposa”, El Progreso, “Pícaros”,
“O conto”, 8 outubro 2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra Larpancia saborosa do lobo e a raposa
(2010), de Bernardino Graña.
Guinarte Redondo, Laura, “Habitación desordenada”, La Voz de Galicia, “Al sol”,
“Relatos de verán”, “Los relatos de los lectores”, 30 agosto 2011, p. 31.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese“Habitación desordenada”, de Laura Guinarte
Redondo (13 anos).
H. P., “Morre Juan Farias, un dos grandes nomes da Literatura Infantil e Xuvenil”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 12 xuño 2011, p. 40.
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Anúnciase a morte de Juan Farias, recoñecido escritor de literatura española infantil e
xuvenil. Cítanse o nome dalgunhas das súas obras, como Los niños numerados, e
recóllense as declaracións que fixeron ao respecto escritores como Xabier P. Docampo.
Iglesias, Ana, “Una Compostela de ensueño retratada por David Pintor”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 9 febreiro 2011, p. 29.
Fálase da presentación da obra Compostela (2010), de David Pintor. Explícase que o
volume está formado por trinta debuxos que “plasman diferentes vistas” do casco
histórico de Santiago.
Iglesias, Ana, “Cuentacuentos y talleres de ilustración y escritura para animar a la
lectura”, El Correo Gallego, “Santiago”, 15 marzo 2011, p. 24.
Comenta a a posta en marcha da Campaña Municipal de Animación á Lectura en
Santiago, organizada polo Departamento de Educación e Kalandraka Editora.
Iglesias, Ana, “Manifiesto de Aino Pervik y teatro para los escolares del CEIP Ramón
Cabanillas”, El Correo Gallego, “Santiago”, 2 abril 2011, p. 30.
Relátase a celebración do día Internacional do Libro Infantil no Centro Comercial
Compostela, onde se leu o manifesto de Aino Pervik e se representou a peza Los
cuentos de Andersen para os alumnos do colexio Ramón Cabanillas.
Jaureguizar, “A película ‘A casa da luz’ bota a andar con pases privados por toda
Galicia”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 23 marzo 2011, p. 53.
Alúdese á presentación en Lugo do filme infantil A casa da luz, dirixido por Xoán Xosé
Cabanas Cao a partir da novela homónima de Xabier Docampo.
Jaureguizar, “O lingüista vilalbés Xosé Luís Regueira, elixido académico da RAG”, El
Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 26 marzo 2011, p. 69.
Recolle declaracións de Xosé Luís Regueira quen, entre outras cuestións, repara nas
cotas para escoller membros na Real Academia Galega. Di que se deben integrar autores
de Literatura Infantil e Xuvenil por ser “magníficos autores”, non por facer literatura
“para rapaces”.
Jaureguizar, “Iberoamérica reconoce la escritura de Fernández Paz”, Diario de
Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, p. 54/ El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, p. 45, 13
setembro 2011.
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Infórmase que Agustín Fernández Paz foi galardoado co VII Premio Iberoamericano
SM de Literatura Infantil y Juvenil pola súa “extensa obra narrativa” conformada por
diversos xéneros e temáticas.
J. C., “Marcos Calveiro participa en el Club de Lectura del IES Vilonga”, Diario de
Pontevedra, “Sanxenxo/O Salnés”, 19 maio 2011, p. 34.
Sinálase que a cita que terá lugar no I.E.S. Vilalonga entre o alumnado de 2º ESO e o
escritor Marcos Calveiro se centrará no libro O pintor do sombreiro de malvas (2010).
J. M. R., “Cuentos y música promovidos por la Fundación Pondal”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Ponteceso”, 9 novembro 2011, p. 36.
Coméntase que a proposta lúdica que une música e literatura se celebrará no CEIP
Eduardo Pondal e nela participará o alumnado e os contacontos Tamara Lema e Manolo
de Fornís.
Lage, Juan José, “Juan Farias, para todas as idades”, La Voz de Galicia, “La Voz de la
Escuela”, n.º 1.002, “Literatura infantil y juvenil”, 26 outubro 2011, p. 8.
Fálase de Juan Farias e lémbrase o seu falecemento en xuño. Menciónanse algúns dos
premios recibidos polo escritor como o premio nacional en 1980 por Algúns nenos, tres
cans e máis cousas. Destácase o seu estilo “conciso, natural, poético e irónico”.
Larriba, Elena, “El Salón do Libro Infantil recrea las mentiras de los cuentos”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 7 febreiro 2011, p. 26.
Salienta a posta en marcha dunha nova edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil en
Pontevedra.
L. C., “El Patito sale al rescate de los ‘Esto es...’ del ilustrador checo Sasek”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 9 maio 2011, p. 50.
Dise que o selo editorial recupera dúas guías de viaxe infantís, Esto es París e Esto es
Londres, de Miroslav Sasek, e que foron editadas tamén en lingua galega. Delas
destácanse a súa aparente “sencillez” e o seu realismo “más que fotográfico”.
Leiro, Xaime, “La mentira centra el salón del libro para niños de Pontevedra”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 26 xaneiro 2011, p. 41.
Alude á posta en marcha da décimo segunda edición do Salón do Libro Infantil e
Xuvenil de Pontevedra.
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L. F., “Comenzaron los talleres de la última etapa del proyecto educativo ‘O Cartafol do
Lérez”, Diario de Arousa, “Pontevedra”, 6 maio 2011, p. 24.
Dá conta dunha actividade organizada pola Editorial Kalandraka co obxectivo de
potenciar as bibliotecas escolares e o pracer pola lectura e a escritura en galego.
L. F. B., “Voces para letras con mensaje”, El Progreso, “A Mariña”, 23 febreiro 2011,
p. 15.
Informa do desenvolvemento dun maratón de lectura en lingua galega no concello de
Burela co obxectivo de fomentar a devandita lingua.
Liñares, Silvia, “Un día na vida de Rosalía Morlán cos nenos do Foxo”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 5 abril 2011, p. 29.
Apunta os lugares composteláns que os nenos do colexio O Foxo, da Estrada, visitaron
na compaña da escritora Rosalía Morlán, autora d’A coitada lúa (2010), dentro da
actividade “O escritor e a súa terra”.
López, Ana, “A XII Edición do Salón do Libro recibíu preto de 30.000 visitantes”,
Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 6 abril 2011, p. 66.
Recóllese a valoración do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra por parte da
concelleira de Cultura da cidade. Coméntase ademais que as “Tardes na Sala” foron das
actividades “máis visitadas” e sinálase que tamén houbo unha importante afluencia de
adultos nos obradoiros.
López, Ana, “Xosé Neira Vilas: ‘Claro que os nenos entenden a Balbino. Se até len a
Huckleberry Finn!”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 26 maio 2011, p.
59.
Infórmase que Xosé Neira Vilas participou na inauguración da mostra Querido Balbino:
1961-2011 e que está a traballar nunha nova novela sobre un rapaz emigrado.
López, A. R., “O éxito é misterio”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Aniversario”, 5 xaneiro
2011, p. 31.
Realízase un breve repaso pola vida e obra de Xosé Neira Vilas co gallo do cincuenta
aniversario da saída do prelo da súa obra Memorias dun neno labrego (1961).
López, A. R., “Esta estraña lucidez”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Escrita”, 19 abril 2011,
p. 27.
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Coméntase que Agustín Fernández Paz será o primeiro escritor seleccionado pola
editorial Dalkey Archive Press para ser incluído na antoloxía Best European Fiction.
Fálase ademais da súa traxectoria e menciónase que conseguiu no 2008 o Premio
Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil con O único que queda é o amor (2007).
López, Belén, “Gloria Sánchez será homenaxeada no Salón do Libro de Pontevedra”,
Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 26 xaneiro 2011, p. 62.
Faise eco da homenaxe a Gloria Sánchez na edición do Salón do Libro de Pontevedra
do ano 2011, dedicada ao tema das mentiras.
López, Belén, “Este Salón do Libro Infantil e Xuvenil é verdade”, Diario de
Pontevedra, “Anuncios Clasificados”, “Vivir aquí”, 7 febreiro 2011, pp. 50-51.
Describe o eixo temático sobre o que se basea a edición do Salón do Libro Infantil e
Xuvenil de Pontevedra deste ano: as mentiras.
López, Belén, “Homenaxe á escritora que naceu nunha noite de tormenta”, Diario de
Pontevedra, “Vivir aquí”, 6 marzo 2011, pp. 66-67.
Salienta a homenaxe que o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra confire á
figura de Gloria Sánchez e destaca a exposición Miroscopio que lle dedica á escritora a
Asociación de Filosofía para Nenos no Pazo da Cultura.
López, Belén, “Neira Vilas, un Balbino máis”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, 3
setembro 2011, contracuberta.
Infórmase da exposición itinerante 1961-2011. Cincuenta anos de Memorias dun neno
labrego, que acolle a Biblioteca Ánxel Casal de Santiago. Indícase que na inauguración
estivo presente Xosé Neira Vilas.
López, Ruth, “Unha semana para os comelibros”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 11
abril 2011, p. 79.
Dá noticia da inauguración da II Semana do Libro e da Lectura no Pazo de San Marcos
de Lugo, a cargo do grupo Pirilampo, que interpretou as cancións con letras de Marica
Campo.
Losada, Óscar, “Na punta do pé’, traballo de grupo Pesdelán que mestura música e
baile”, La Opinión, “Cultura”, “Música de raíz”, 28 marzo 2011, p. 43.
Sinálase que en Na punta do pé (2010), CD-DVD publicado pola Editorial Kalandraka,
ofrécese un repertorio no que hai cancións tradicionais de Galicia e Portugal.
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Loureiro, Ramón, “O mellor teatro para nenos”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
“Recomendaciones”, 15 febreiro 2011, p. 42.
Anúnciase a saída do prelo da peza dramática Larpancia saborosa do lobo e a raposa
(2010), de Bernardino Graña na Editorial Embora. Menciónase o subtítulo do volume,
Farsa de monifates nun lance e o feito de estar galardoado co premio Estornela.
Loureiro, Ramón, “Juan Farias, recordado por dar a las letras ‘páxinas radicalmente
galegas”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 13 xuño 2011, p. 27.

Recóllense algunhas impresións de Xabier P. Docampo sobre
Juan Farias, quen afirma que “Juan escribiu páxinas radicalmente
galegas”, ademais de subliñar o compromiso ético do escritor.
Lourido, Samuel, “Fernández Paz recolle o Premio SM en México”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 30 novembro 2011, p. 49.
Infórmase que Agustín Fernández Paz recolleu o Premio Iberoamericano SM de
Literatura Infantil y Juvenil na Feira Internacional do Libro de Guadalajara (México) en
recoñecemento á súa traxectoria literaria.
M. A. C., “Los alumnos del IES se acercan a la obra de Bóveda”, Diario de Pontevedra,
“Pontevedra”, “Poio”, 4 marzo 2011, p. 13.
Refire a visita dun grupo de estudantes de secundaria á exposición titulada Alexandre
Bóveda, da Vida e o Compromiso 1903-1936 no Casal de Ferreirós en Pontevedra.
M. A. C., “El IES celebrará el Día del Libro Infantil con un cuentacuentos y un
escritor”, Diario de Pontevedra, “Poio. Comarca”, 2 abril 2011, p. 16.
Noméanse as actividades para celebrar o Día do Libro Infantil e Xuvenil no IES de
Poio, que contará coa presenza do escritor Marcos Calveiro e do contacontos Carlos
Núñez Pombo.
M. A. C., “O Concello colaborará cos ‘Trasnos dos libros’ do IES de Poio para
fomentar a lectura”, Diario de Pontevedra, “Poio. Comarca”, 3 novembro 2011, p. 12.
Faise eco da iniciativa do Concello de Poio en colaboración co club de lectura “Os
trasnos dos libros” do IES desta localidade para fomentar a lectura entre os máis novos.
Maira, Ángeles F., “Convidados a soñar coa palabra”, El Progreso, “Pícaros”,
“Reportaxe”, “Contacontos”, 7 maio 2011, pp. 1-2.
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Fálase da iniciativa intitulada “Semana da Oralidade” do departamento de Educación do
Concello de Lugo e coa que os alumnos dos colexios puideron gozar de contos e lendas
populares para celebrar o Día Internacional do Libro Infantil.
Mandiá, Diana, “Barriga Verde vuelve a la feria”, El País, “Galicia”, 28 abril 2011, p.
8.
Salienta o traballo documental Os mundos de Barriga Verde, realizado por Tintimán
Audiovisual e Viravolta Títeres, sobre o teatro de monicreques de José Silvent e a súa
familia dende os anos trinta até 1964. Sinala que Manuel María se inspirou neles para
escribir a súa peza dramática Barriga Verde (1968).
Manteiga, M., “Rafael Lema presentó en Santa Comba su novela de piratas”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 15 febreiro 2011, p. 30.
Informa da presentación da novela de Rafael Lema, O tesouro da corsaria (2010), na
libraría Ler de Santa Comba.
maré, “Homenaxe a ‘Memorias dun neno labrego’ de Neira Vilas”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Escrita”, 2 xaneiro 2011, p. 31.
Sinala a celebración no Concello da Estrada do quincuaxésimo aniversario da saída ao
prelo da novela Memorias dun neno labrego (1961), de Xosé Neira Vilas.
maré, “A librería Endo exhibe as pranchas de Manel Cráneo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Cómic”, 31 xaneiro 2011, p. 29.
Comenta a exposición organizada por Demo Editorial e Libraría Endo da Coruña, ao
redor das pranchas de Manel Cráneo do seu volume Os lobos de Moeche (2009).
maré, “A cultura de base”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Letras”, 17 febreiro 2011, p. 30.
Menciónanse dous títulos publicados por Espiral Maior para os máis novos: Parece
unha rosa (2010), de Rosalía de Castro; e Cantiga do mazarico (2010), de Emilio Pita.
maré, “Casalderrey celebrará en galego o Día da Lingua Materna”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Idioma”, 18 febreiro 2011, p. 29.
Subliña a participación da escritora Fina Casalderrey no aniversario do Día
Internacional da Lingua Materna en Hamburgo e a presentación do evento a cargo de
Veljka Ruzicka Kenfel.
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maré, “Dúas exposicións amosan en Santiago o labor de Implicadas”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Compromiso”, 5 abril 2011, p. 28.
Salienta dúas exposicións de Implicadas no Desenvolvemento: O Son das Buguinas, na
Casa das Crechas, con textos de María Reimóndez; e Os meus ollos, as túas mans, no
pub Modus Vivendi.
maré, “OQO entra no mercado polaco”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Libros”, 22 maio
2011, p. 33.
Indica que tres álbums da galega OQO poderán ser lidos en polaco grazas a un acordo
coa editorial Tako e que sairán baixo o selo denominado Kolecja OQO.
maré, “Os libros galegos máis exportados”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Éxito”, 26 xuño
2011, p. 22.
Coméntase a importancia de que certas obras de literatura infantil da editorial
Kalandraka e Faktoría K estean a ser traducidas a outros idiomas como o chinés, o
francés ou o alemán.
Martín, Paco, “Juan Farias”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 14 xuño 2011, p. 55.
Reprodúcese un texto escrito para a homenaxe que a OEPLI lle rendeu a Juan Farias en
Madrid no que se inventa un encontro co escritor no Lugo dos anos corenta.
Martínez, Cecilia, “Beluso celebra su Semana Cultural con arte, charlas, teatro y
excursiones”, Diario de Pontevedra, “Diario do Morrazo”, n.º 148, “O Morrazo”,
“Bueu. Cangas. Moaña”, 7 maio 2011, p. 4.
Infórmase da charla da escritora Teresa González Costa, premio Merlín 2011, no
Colexio de Montemogos de Bueu.
Martínez, Cecilia, “Os mundos de Carlos Casares’, en Bueu”, Diario de Pontevedra,
“O Morrazo/Bueu”, 17 agosto 2011, p. 14.
Anúnciase a exposición de obxectos persoais, obras e traducións de Carlos Casares no
Museo Massó de Bueu. Indícase que entre as obras que configuran a mostra están A
Galiña Azul, Un polbo Xigante e a tradución galega de El Principito.
Martínez, Iago, “A xeración Lamote ou cando a LIX galega se fixo por fin maior”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 26 xuño 2011, p. 39.
Fálase do que Manuel Bragado deu en chamar a “xeración Lamote” conformada por
escritores como Xabier P. Docampo, Agustín Fernández Paz e Paco Martín, autor de
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Das cousas de Ramón Lamote (1986).
Martínez, Iago, “Persépole’ abre unha nova colección de cómic en galego”, El País,
“Galicia”, “Luces”, 4 novembro 2011, p. 8.
Faise eco da nova colección de banda deseñada de Rinoceronte Editora, composta por
traducións ao galego de obras en branco e negro, autoconclusivas e procedentes de case
todo o mundo e que inclúe títulos como Contrato con Deus, de Will Eisner.
Martínez, Nuria, “As supersticións, protagonistas da edición ‘12+1’ do Salón do
Libro”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 15 novembro 2011, p. 78.
Dise que a décimo terceira edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra
leva por título “12+1” e indícase que a protagonista será a superstición. Coméntase que
o escritor homenaxeado será Paco Martín.
Matilde, “Cuando todo es arte”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Escaparate”, 28 xaneiro
2011, p. 19.
Sinala a celebración do acto de homenaxe a Xosé Neira Vilas polo quincuaxésimo
aniversario da saída ao prelo da súa novela Memorias dun neno labrego (1961) e indica
a próxima realización dun filme sobre a mesma.
Mato, Mar, “El cómic gallego busca sustento en el Salón de Barcelona”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 14 abril 2011, p. 40.
Infórmase que media ducia de autores galegos estarán presentes no Salón del Cómic de
Barcelona e que por vez primeira non terán stand propio. Dise que a publicación
Retranca opta ao premio á mellor revista.
Mauleón, Amaia, “Nace la Asociación de Cómic de España con la presencia de tres
firmas gallegas”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 16/ La Opinión, “Cultura”, p. 43, 19
decembro 2011.
Coméntase que BD Banda, El Patito e Retranca Editora forman parte das editoriais que
conforman a Asociación de Cómic de España.
Mauleón, Amaia, “Manuel Rivas y Domingo Villar, estrellas gallegas para las lecturas
del nuevo año”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 31 decembro 2011, p. 44.
Dáse conta das novidades editoriais que traerá o 2012, entre as que se inclúen Valentín
Paz Andrade. Biografía e antoloxía, de Charo Portela; O paraugas amarelo, Almanaque
musical; O Rei Oso Branco, de Tim Bowley; Os xogos olímpicos de Ningures, de Pinto
e Chinto e O neno can, de Fina Casalderrey e Francisco Castro.

1386

Mayoral, Montse, “Llega al Torrente la muestra de Juan Farias que ya pasó en 2010 por
el Carvalho Calero”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 15 setembro 2011, p. 06.
Anúnciase a inauguración da exposición Un mar de palabras e de imaxes sobre o
escritor e ferrolán universal Juan Farias no Torrente Ballester de Ferrol que ofrece un
percorrido pola vida e obra do escritor.
M. B., “Hai que quitar os prexuízos que os nenos teñen da música clásica”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 30 decembro 2011, contracuberta.
Infórmase da actividade “Unha frauta chea de contos”, que se celebrará na Biblioteca
Pública Ánxel Casal de Santiago de Compostela e a través da cal se tentará iniciar aos
nenos na música clásica a través do conto.
M. B., “Hai que quitar os prexuízos que os nenos teñen da música clásica”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 30 decembro 2011, contracuberta.
Indícase que a actividade “Unha frauta chea de contos” se celebrará na Biblioteca
Pública Ánxel Casal de Santiago de Compostela e que ten como obxectivo iniciar os
nenos na música clásica a través do conto.
M. B. e M. V., “Bosques encantados”, Diario de Pontevedra, “Revista”, n.º 571,
“Reportaje”, 5 xuño 2011, pp. 4-5.
Centra a atención no bosque como fonte de inspiración na literatura e menciónanse
obras da Literatura Infantil e Xuvenil da última década que se adentran nesta temática
como No corazón do bosque (2001), de Agustín Fernández Paz; A viaxe do ser (2010),
de Manuel Pérez de Lis; Pel de lobo (2002), de Xosé Miranda; Lume! Dona Landra
contra a Lapa (2007), de Alberto Varela Ferreiro; Un segredo no bosque (2008), de
Javier Sobrino; Pedra, pau e palla (2006), de Ana Presunto; Taller de corazóns (2010),
de Arturo Abad; e Lume de cobiza (2011), de Miguel Anxo Fernández; ademais das
ilustracións de Pablo Auladell para A casiña de chocolate (2008); de Miguel Tanco para
Os tres osos (2008); de Fernando Krahn para Pegadas xigantes (2006); de Marta Munté
para Oso e o seu dente de leite (2006); de Xulio Gayoso para A banda de Vilacendoi
(2006); e de Kiko Dasilva para A memoria das árbores (2000).
Mejuto Prego, Marisol, “A terra que me inspira”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos
de verán”, “Los relatos de los lectores”, 19 agosto 2011, p. 30.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese “A terra que me inspira” realizado por Marisol
Mejuto Prego (13 anos).
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M. F. G., “El Ministerio reconoce la labor del concello para incentivar la lectura”,
Diario de Ferrol, “Comarca”, 15 decembro 2011, p. 19.
Infórmase que o Ministerio de Cultura outorgou o Premio María Moliner ao concello de
San Sadurniño polo seu proxecto de fomento da lectura.
M. G. M., “La viñeta alerta sobre el mal uso del planeta”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 4 marzo 2011, p. 15.
Dá conta da presentación do álbum ilustrado de Kiko da Silva e Carlos Portela, entre
outros e outras, que leva por título Cambio climático, editado pola Fundación Divina
Pastora.
M. G. M., “Comienza Viñetas desde o Atlántico con historietas para todos los gustos y
edades”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 9 agosto 2011, p. 13.
Anúnciase o comezo da décimo cuarta edición de “Viñetas desde o Atlántico” e
enuméranse os diferentes contidos que a integran.
M. G. M., “David Rubín gana el premio de la crítica al mejor dibujante nacional”, El
Ideal Gallego, “A Coruña”, 20 setembro 2011, p. 13.
Coméntase que David Rubín gañou o premio da crítica ao mellor debuxante nacional na
XVIª edición das Xornadas Internacionais do Cómic “Villa de Avilés”.
M. J. R., “Agustín Fernández Paz gaña o Premio Iberoamericano de Literatura
Infantil”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 14 setembro 2011, p. 13.
Saliéntase que Agustín Fernández Paz foi galardoado co VII Premio Iberoamericano
SM de Literatura Infantil e Xuvenil. Lémbrase que na primeira edición gañou o falecido
Juan Farias.
M. M., “Los viajes literarios de un joven autor ferrolano”, Diario de Ferrol, “Punto y
aparte”, 14 maio 2011, contracuberta.
Dáse noticia de que Javier Rivas Rodríguez, un neno de catorce anos, vén de recoller o
premio Bolbaite de Narrativa 2010 na categoría xuvenil. Dise que este premio é o
último dunha longa lista de galardóns e que ten editados un conxunto de relatos curtos,
Os catro papiros.
M. M., “Contacontos pola igualdade para os veciños de Frades”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 18 maio 2011, p. 35.
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Infórmase que co gallo do Día das Letras Galegas haberá unha sesión de contacontos
que levará por título “De pinochas e princesos”, dirixida por Marisa Irimia.
M. M. O., “Neira Vilas visita el colegio A Maía”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Ames”, 10 decembro 2011, p. 35.
Apúntase que Xosé Neira Vilas falou cos escolares do colexio A Maía de Ames e
asinou autógrafos.
Molezún, Fernando, “David Rubín, estrella gallega en ‘Viñetas desde o Atlántico”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 18 xullo 2011, p. 26.
Fálase dos autores invitados a “Viñetas desde o Atlántico” e destácase a participación
de David Rubín.
Monteagudo, Henrique, “Memorias dun neno vilego”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Notas a rodapé”, 18 febreiro 2011, p. 11
Co gallo do cincuentenario da publicación de Memorias dun neno labrego (1961), de
Xosé Neira Vilas, reflexiónase sobre o valor que ten o galego. Danse apuntamentos
sobre a xuventude do autor para apoiar a idea de que a lingua galega enriquece o xeito
de ver o mundo.
Mosquera, Aida, “Viñetas desde o Atlántico’ vestirá de cómic a la ciudad entre el 8 y el
14 de agosto”, La Opinión, “A Coruña”, 30 xuño 2011, p. 13.
Dise que Camille Jourdy realizou o cartel da décimo cuarta edición de “Viñetas desde o
Atlántico”. Infórmase, tamén, dos escenarios nos que se celebrará o encontro.
M. S., “La Biblioteca de Ordes se refuerza con 200 cuentos”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 28 setembro 2011, p. 30.
Infórmase que a Biblioteca de Ordes adquiriu douscentos contos infantís en galego e
anúnciase a continuación do programa “Tardes de Contos e Lendas”.
M. S., “La biblioteca de Ordes muestra la obra del V Premio Banda Deseñada”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, “Cultura”, 9 novembro 2011, p. 37.
Anúnciase a exposición na biblioteca municipal de Ordes sobre o V Premio de Banda
Deseñada Castelao.
MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 15 xaneiro 2011, p. 70.
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Dáse conta da presentación do espectáculo de Chrystyan Magic Atrapado na torre no
Auditorio Hernán Naval de Ribadeo.
MVI, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 6 febreiro 2011, p. 78.
Coméntase a inauguración do Salón do Libro Infantil e Xuvenil galego no Pazo da
Cultura de Pontevedra.
Navarro Durán, Rosa, “A odisea contada aos nenos”, El Progreso, “Pícaros”, “O
conto”, 29 xaneiro 2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra A odisea contada aos nenos (2008), un
clásico grego atribuído a Homero e adaptado por Rosa Navarro Durán, con ilustracións
de Francesc Rovira.
Nova, Alberto, “Neira Vilas, uno de los ejes del programa de la biblioteca Ánxel Casal
en septiembre”, El Correo Gallego, “Santiago”, 24 agosto 2011, p. 24.
Publicítase o programa da biblioteca pública de Santiago Ánxel Casal. Indícase que,
entre as actividades se atopa unha mostra dedicada á obra de Xosé Neira Vilas con
motivo do cincuenta aniversario da saída do prelo de Memorias dun neno labrego
(1961).
Oliveira, Vanesa, “A culpa non é do rato...”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 6 xaneiro 2011,
p. 29.
Describe a presentación do álbum ilustrado Ratoon (2010), de Alejandro Viñuela
(Jano).
Otero, Marta, “O alzheimer contado aos máis pequenos”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 405, “Letras en galego”, 12 marzo 2011, p. 12.
Sinala a saída do prelo do volume de Miguel Peralta, Que lle acontece a avoa? (2010)
no que se tenta explicarlles aos nenos o que lles acontece aos maiores que sofren
alzhéimer.
Otero, Elva, “Gente menuda se vuelca en un gigantesco mural en honor de Neira
Vilas”, El Correo Gallego, “Santiago”, 30 agosto 2011, p. 24.
Fálase do mural inspirado en Memorias dun neno labrego (1961), de Xosé Neira Vilas
realizado por rapaces na Biblioteca Ánxel Casal. Indícase que se trata dunha iniciativa
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enmarcada na homenaxe ao escritor polo cincuenta aniversario da saída do prelo desta
obra.
Pallas, Beatriz, “Fernández Paz gana el premio iberoamericano infantil y juvenil”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 13 setembro 2011, p. 3.
Infórmase que Agustín Fernández Paz foi galardoado co Premio Iberoamericano SM de
Literatura Infantil pola súa extensa obra narrativa que abrangue diversos xéneros e
temáticas.
Pampín, Silvia, “50 años de unhas memorias labriegas”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p.
33/ “Medio siglo de ‘Memorias dun neno labrego”, La Opinión, “Cultura”, p. 47, 6
xaneiro 2011.
Dá conta da homenaxe na Estrada ao escritor Xosé Neira Vilas co gallo do
quincuaxésimo aniversario da saída ao prelo da súa novela Memorias dun neno labrego
(1961).
Pardo, Miguel, “Nanas e xogos galegos para as embarazadas”, Xornal de Galicia,
“Galicia”, “Reportaxe”, 24 marzo 2011, p. 14.
Saliéntase a nova iniciativa da Secretaría Xeral de Política Lingüística, Cartafol dos
axóuxeres, que ten por obxectivo fidelizar a transmisión da lingua aos máis pequenos.
Parga, Grial, “(Super)héroes coruñeses”, El Progreso, “Verano”, “Crónicas de un
gafapasta”, 16 agosto 2011, p. 33.
Ofrécese a crónica da visita ao Festival do Cómic “Viñetas desde o Atlántico” e
indícase que o festival cumpre catorce anos.
Pawley, Martín, “Tres títulos para lembrar a Rodari”, Xornal de Galicia, “Cultura”,
“Análise”, 2 xaneiro 2011, p. 30.
Trae á memoria a figura de Gianni Rodari co gallo do trixésimo aniversario do seu
pasamento. Sinala a saída do prelo de dous volumes da súa autoría: A gramática da
fantasía (Kalandraka, 2010) e Que fai falta? (Kalandraka, 2010).
Paz, Blanca, “Balbino’ celebra sus 50 años”, Diario de Pontevedra, “Caldas”, “Deza”,
“Tabeirós”, 6 xaneiro 2011, p. 16.
Comenta a conmemoración en A Estrada da novela de Xosé Neira Vilas, Memorias dun
neno labrego (1961).
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Paz, Blanca, “Los títeres buscan casa en Lalín”, Diario de Pontevedra, “Deza/Lalín”,
20 marzo 2011, p. 22.
Sinala que o Museo Galego da Marioneta, xestionado pola compañía Viravolta, foi
pechado polos responsábeis políticos a falta dun asentamento definitivo.
Pereiro, Xosé Manuel, “Una década que cambió el cómic”, El País, “Galicia”, 9 agosto
2011, p. 5.
Fálase de “Viñetas desde o Atlántico” que, na súa décimo cuarta edición, realiza un
repaso polos últimos dez anos do cómic español e ten como invitada especial a
Valentina, personaxe de Guido Crepax.
Pinal, Sabela, “A Biblioteca bota man do cómic para atraer ó público máis xoven”, La
Región, “Ribeiro”, 12 abril 2011, p. 21.
Destácanse as actividades vencelladas co mundo do cómic para celebrar o Día
Internacional do Libro Infantil e Xuvenil na biblioteca pública de Ribadavia.
Piñeiro Doce, Laura, “A caixa de música”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de
verán”, “Los relatos de los lectores”, 10 agosto 2011, p. 30.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese “A caixa de música” de Laura Piñeiro Doce (13
anos).
Plaza, Vicente, “Unhas xornadas no CCG constatan o impacto do cómic”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 25 novembro 2011, p. 49.
Infórmase da celebración en Santiago de Compostela do encontro “Arte+Narrativa
Gráfica”. Indícase que nel participou Gemma Sesar, editora de El Patito Editorial.
Porto, Lucía, “Falece Valentín Arias, promotor da galeguización do ensino e tradutor”,
El Progreso, “Cultura”, “Vivir”, 26 marzo 2011, p. 71.
Dáse noticia da morte de Valentín Arias, ofrecendo tamén un breve percorrido
biobibliográfico pola súa vida e recollendo impresións do editor Manuel Bragado, que
destacou a importancia deste persoeiro na galeguización da escola.
Pousa, Luís, “Peter Pan, la leyenda que no deja de crecer”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 407, “En portada”, 19 marzo 2011, pp. 2-3.
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Fai un repaso ao mito de Peter Pan co gallo do centenario da saída do prelo da novela de
James M. Barrie e do Congreso Internacional Cien Años de Peter y Wendy, celebrado na
Universidad Complutense de Madrid, e menciona a tradución ao galego de Peter Pan
(1989), realizada por Alberto Avendaño para a Editorial Galaxia.
Prieto, S., “Homenaje a Neira Vilas en forma de mural”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Patio de vecinos”, 31 agosto 2011, contracuberta.
Anúnciase a exposición Querido Balbino. 1961-2011. Cincuenta anos de Memorias dun
neno labrego, que acolle a Biblioteca Ánxel Casal xunto co mural colectivo realizado
por rapaces en homenaxe á obra.
Quintana, Lara, “Homenaje al Harry Potter gallego en la biblioteca Ánxel Casal”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 3 setembro 2011, p. 25.
Saliéntase a exposición na Biblioteca Ánxel Casal de Querido Balbino. 1961-2011.
Cincuenta anos de Memorias dun neno labrego. Fálase, tamén, do mural colectivo
realizado por rapaces en homenaxe á obra. Indícase que Neira Vilas estivo na
inauguración.
Ramis, Iñaki, “Diez años poniendo sonrisa a Área Central”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Patio de vecinos”, 1 maio 2011, contracuberta.
Dise que Alberto Berreiro e Óscar Villán puxeron o peche á edición número once da
campaña de animación á lectura que levaba por título “Cantando e contando coa familia
C”.
Ramos, J. R., “Taller teatral y de poesía en pro de la lengua gallega”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 8 febreiro 2011, p. 29.
Refírese ao obradoiro teatral “Señor mundo, dígame?”, que inclúe un recital de poesía e
que terá lugar no salón de actos do edificio do Voluntariado de Muxía.
RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 13 febreiro 2011, p. 86.
Dáse conta da presentación no Teatro Jofre de Ferrol do disco de Mamá Cabra Ola, ola,
la.
RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 3 novembro 2011, p. 70.
Infórmase do espectáculo infantil “Contos ao ar”, do contacontos Ramiro Neira, que
terá lugar dentro dos talleres de animación á lectura da biblioteca municipal de Lugo.
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RCG, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 17 novembro 2011, p. 70.
Anúnciase o espectáculo de contacontos “O Libredón, un bosque máxico”, a cargo de
Soledad Folloza, que terá lugar na Biblioteca Municipal de Lugo.
R. G., “La autora Mariasun Landa defiende en la RAG la literatura infantil como ‘un
xénero maior”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 7 abril 2011, p. 40.
Fálase das palabras verquidas por Mariasun Landa, premio Nacional de Literatura
Infantil e Xuvenil no ano 2003 por unha obra traducida logo ao galego, Un cocodrilo
debaixo da cama, con motivo da súa participación no Encontro Cidade da Coruña, nas
que defendeu a Literatura Infantil e Xuvenil como xénero maior.
R. L., “O Harry Potter da literatura galega”, El Progreso, “Vivir”, 6 xaneiro 2011, pp.
52-53.
Coméntase a celebración en A Estrada do quincuaxésimo aniversario da saída ao prelo
da novela de Xosé Neira Vilas, Memorias dun neno labrego (1961).
R. L., “El Corte Inglés se une a las celebraciones del Día Internacional del Libro
Infantil”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 29 marzo 2011, p. 15.
Dáse noticia das actividades que terán lugar no Corte Inglés da Coruña para celebrar o
Día Internacional do Libro Infantil.
Rodari, Gianni, “Que fai falta?”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 8 xaneiro 2011, p.
3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra Que fai falta? (2010), escrita por
Gianni Rodari e ilustrada por Silvia Bonanni.
Romero, L., “Leccións de debuxo do pai de ‘El Jueves’ galego”, Diario de Arousa,
“Cambados”, 2 xuño 2011, p. 13.
Informa da actividade desenvolvida no IES Francisco Asorey, na que os alumnos
puideron escoitar a Kiko da Silva, responsábel da revista galega de humor gráfico
Retranca.
R. S., “Galaxia ofrece una obra teatral a las personas sordas de Vigo”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 10 xuño 2011, p. 10.
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Indícase que a Asociación de Persoas Sordas de Vigo acollerá a representación do libro
de contos Un soño na bandexa (2010), de Mariné Lorenzo Corcoba.
Salgado, Daniel, “Pinturas para medio século de vida de Balbino”, El País, “Galicia”,
“Luces”, 1 abril 2011, p. 11.
Salienta a mostra Querido Balbino, que conmemora o cincuenta aniversario da saída do
prelo de Memorias dun neno labrego (1961). Dise tamén que o autor Xosé Neira Vilas
será nomeado “socio de honra” polo IBBY.
Sánchez, Gloria, “Florentino, o príncipe Quino”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 12
novembro 2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra Florentino, o príncipe Quino (2010),
escrita por Gloria Sánchez e ilustrada por Xan López Domínguez.
Sánchez, Olalla, “Vive un Samaín… ¡de miedo!”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Galicia
fin de semana”, 28 outubro 2011, p. 2.
Anúncianse as sesións de contos a cargo de Caxoto Contacontos no Teatro Arte Livre
de Vigo e de Os Quinquilláns no Centro Cívico Social de San Mateo de Trasancos
(Narón).
Sánchez, Olalla, “Cuentos y talleres de astronomía”, La Voz de Galicia, “Fugas”, “Para
toda la familia”, 4 novembro 2011, p. 7.
Refírese ás sesións de contacontos que realiza os sábados a compañía Trinke Trinke na
Biblioteca Ánxel Casal de Santiago de Compostela.
Sangiao, P., “Celebración literaria no Foxo con Neira Vilas e Morlán”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 10 febreiro 2011, p. 29.
Informa da xornada literaria que tivo lugar na Estrada e na que participou Rosalía
Morlán, autora do poemario A coitada lúa (2010).
Sanmartín C., X., “Merienda de cómic y nocilla”, El Correo Gallego, “Tendencias.
Sociedad. Ciencia. Cultura. Ocio”, 10 agosto 2011, p. 39.
Anúnciase a participación de Pere Joan en “Viñetas desde o Atlántico”. Explícase que é
o autor da novela gráfica baseada en Nocilla Experience, de Agustín Fernández Mallo.
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Santos, Ágatha de, “El escritor gallego Agustín Fernández Paz, candidato al Premio
Andersen”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 42/La Opinión, “Cultura”, p. 61, 26 febreiro
2011.
Indícase que a Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil propuxo a
Agustín Fernández Paz como candidato español ao Premio Andersen así como tamén
para o Premio Iberoamericano de Literatura Infantil Ediciones SM. Tamén se nomean
os outros candidatos e se di que Fina Casalderrey e Miguelanxo Prado foron propostos
para o Premio Astrid Lindgren.
Sariego, Victor, “Gloria Sánchez protagoniza un Salón do Libro Infantil de Pontevedra
‘dedicado á mentira”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 26 xaneiro 2011, p. 38.
Apunta que a duodécima edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra se
dedicará ao tema das mentiras e que se homenaxeará á escritora Gloria Sánchez.
S. C., “O profesorado de infantil vólcase coa competencia lingüística en galego”, ABC,
“Galicia”, 8 maio 2011, p. 65.
Comenta que a Secretaría Xeral de Política Lingüística vén de presentar tres curtas de
animación (Os sete cabritos; A pota que trota e Fiz, o coleccionista de medos)
destinadas ao profesorado de Educación Infantil.
S. E., “Un taller de nanas para conmemorar el Día do Neno”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, “Arzúa”, 9 novembro 2011, p. 35.
Infórmase que o servizo de normalización lingüística do Concello de Arzúa vai celebrar
un obradoiro de nanas impartido por Ugia Pedreira e Rosa Bugallo baixo o título
“Obradoiro de arrolos, cantos de berce, nanas... práctica, valores e composición”.
Senín, Xavier, “Fina Casalderrey, cocinera de historias”, El País, “Galicia”, “Gallegos
en la escalera”, 26 xuño 2011, p. 8.
Retrátase a Fina Casalderrey destacando especialmente o seu labor como creadora de
historias para o público infantil e xuvenil.
Serra i Fabra, Jordi, “A fabulosa lenda do rei Artur”, El Progreso, “Pícaros”, “O
conto”, 15 xaneiro 2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra A fabulosa lenda do rei Artur (2008),
escrita por Jordi Serra i Fabra e ilustrada por Francesc Rovira.
S. J., “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso, “Vivir”,
“Ocio”, 16 novembro 2011, p. 70.
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Dáse conta da exposición Memorias dun neno labrego, que conmemora o cincuenta
aniversario da publicación da obra homónima de Xosé Neira Vilas. Infórmase que se
celebrará na Biblioteca González Garcés da Coruña.
S. L., “Firma de libros infantiles en Xallas”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”,
29 xuño 2011, p. 31.
Fálase da presenza de Pepe Carreiro na biblioteca Ler Librerías para firmar exemplares
e debuxar aos rapaces os personaxes das súas obras.
Sol, Elvira, “Jornadas monográficas sobre Neiras Vilas en Lalín”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 26 novembro 2011, p. 34.
Infórmase das xornadas que se celebrarán no mes de decembro en Lalín en
conmemoración do cincuenta aniversario da publicación de Memorias dun neno labrego
(1961), de Xosé Neira Vilas.
Sol, Elvira, “Una muestra abre los actos de homenaje a Neira Vilas”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 13 decembro 2011, p. 31.
Coméntase a apertura da semana monográfica de Lalín, dedicada ao escritor Xosé Neira
Vilas, coa exposición Querido Balbino 1961-2011. Cincuenta anos de Memorias dun
neno labrego, cedida pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, que fai un percorrido
pola vida e obra do autor.
Sol, Elvira, “Balbino ya tiene su estatua en la rúa Memorias dun neno labrego”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 17 decembro 2011, p. 30.
Anúnciase a inauguración en Lalín da rúa que leva o nome de Memorias dun neno
labrego (1961), de Xosé Neira Vilas, e da estatua que representa ao seu protagonista,
Balbino.
Souto, Suso, “Neira Vilas celebrou o medio século do seu ‘neno labrego”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 6 xaneiro 2011, p. 29.
Indica a celebración do acto de homenaxe na Estrada a Xosé Neira Vilas co gallo do
cincuentenario da súa novela Memorias dun neno labrego (1961).
Souto, Suso, “El grupo de música Mamá Cabra actúa mañana en Boiro”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 22 setembro 2011, p. 33.
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Anúnciase a actuación de Mamá Cabra na Casa da Cultura de Boiro. Explícase que se
trata dun grupo de música infantil que mestura poesía, folclore e temas propios.
Apúntase que o seu último traballo é Ola ola lá! (2010), que editou Galaxia.
Souto, Suso, “Acto multitudinario”, Galicia Hoxe, “maré Hoxe”, 6 xaneiro 2011, p. 6.
Sinala o acto homenaxe á figura de Xosé Neira Vilas no Museo do Moble da Estrada co
gallo dos cincuenta anos da primeira edición da súa novela Memorias dun neno labrego
(1961).
S. S., “Homenaje al autor de las ‘Memorias dun neno labrego”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 8 maio 2011, p. 38.
Faise eco da homenaxe a Xosé Neira Vilas que se lle rendeu na Estrada na biblioteca
Xosé Luna.
Suárez, R., “10 ilustradores muestran su obra en la Escola de Artes y Oficios”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 19 abril 2011, p. 8.
Indícase que a exposición Soños ilustrados recolle traballos de ilustradores da Editorial
Kalandraka e que percorre doce anos de álbum galego.
T. C., “Afiunzouse o libro como obxecto artístico”, El País, “Galicia”, “Luces”, 13
maio 2011, p. 9.
Recóllense as escollas literarias e opinións de Paula Carballeira, que incide no libro
como obxecto artístico e a integración das linguaxes.
T. L., “La biblioteca Ánxel Casal homenajea a Xosé Neira Vilas en septiembre”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 24 agosto 2011, p. L2.
Infórmase dos actos que organiza a Biblioteca Ánxel Casal en homenaxe a Xosé Neira
Vilas e ao cincuenta aniversario da publicación de Memorias dun neno labrego (1961),
entre as que se conta a exposición Querido Balbino.
T. M., “La Biblioteca Municipal potencia la creación de un mini club de lectura”,
Diario de Arousa, “O Barbanza”, “Boiro”, 28 outubro 2011, p. 26.
Saliéntanse dúas actividades que pon en marcha a Biblioteca Municipal de Boiro, isto é,
as sesións de contacontos “Contos e moreas” e un mini club de lectura.
Torres, Raquel, “Balbino, na memoria de Lalín”, Diario de Pontevedra, “Deza/
Tabeirós”, 17 decembro 2011, p. 19.
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Indícase que a semana de homenaxe a Xosé Neira Vilas en Lalín culminou coa
inauguración dunha rúa que leva o nome de Memorias dun neno labrego.
Ungerer, Tomi, “Os tres bandidos”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 12 febreiro
2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra Os tres bandidos (2001), escrita e
ilustrada por Tomi Ungerer.
Vecino, Coco, “Fina Casalderrey, Elena Gallego y Adolfo Caamaño participan en una
mesa literaria”, Diario de Pontevedra, “Marín”, “O Morrazo”, 23 marzo 2011, p. 16.
Sinala a celebración en Marín dun faladoiro organizado pola plataforma cidadá
“Queremos Galego” no que participarán Fina Casalderrey, Elena Gallego e Adolfo
Caamaño.
Vecino, Coco, “Piel, vidrio, papel y letras abren la Mostra”, Diario de Pontevedra,
“Marín”, “O Morrazo”, 14 maio 2011, p. 3.
Faise eco da primeira edición da Mostra das Letras e das Artes, celebrada en Marín, e
que contou na primeira xornada coa presenza da escritora Fina Casalderrey.
Veiga Beceiro, Sara, “Atrapada”, La Voz de Galicia, “Al sol”, “Relatos de verán”, 3
agosto 2011, p. 31.
Sección que acolle relatos que durante o mes de agosto ofreceu La Voz de Galicia para,
ao rematar o mes, dar a coñecer o gañador das dúas categorías: menores de quince anos
e adultos. Neste caso reprodúcese “Atrapada”, de Sara Veiga Beceiro (13 anos).
Vidal, Nicolás, “Punto y final para Juan Farias, un grande de la literatura juvenil”,
Diario de Ferrol, “Ferrol”, 14 xuño 2011, p. 12.
Ademais de dar noticia da morte de Juan Farias, recolle as impresións que causou entre
escritores e editores como Francisco Castro ou Agustín Fernández Paz.
Vidal, Xoán C., “Lugomáxico desaparece de la programación cultural de otoño y será
en primavera”, El Progreso, “Lugo”, 3 novembro 2011, p. 8.
Anúnciase a nova edición do ciclo de contacontos e animación á lectura da Biblioteca
Municipal de Frigsa (Lugo).
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Viñas, María L. “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 20 outubro 2011, p. 78.
Dáse conta da celebración dunha sesión de contacontos a cargo de Pepa Mariscadora de
Contos na Librería Bahía de Foz.
Wang Fei, “O nacemento do dragón”, El Progreso, “Pícaros”, “O conto”, 24 decembro
2011, p. 3.
Insírese nesta sección fixa un fragmento da obra O nacemento do dragón (2009), escrita
por Wang Fei e ilustrada por Catherine Louis.
X. B., “A Xunta achegará a Lois Pereiro, Neira Vilas e Castelao aos centros
educativos”, El Progreso, “Galicia”, 18 outubro 2011, p. 22.
Coméntase que están en marcha tres exposicións itinerantes, entre as que destaca a que
conmemora o cincuenta aniversario da saída do prelo de Memorias dun neno labrego
(1961), de Xosé Neira Vilas.
X. F., “Autores galegos aspiran aos grandes premios da literatura infantil”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 5 marzo 2011, p. 38.
Menciona primeiramente a proposta da OEPLI (Organización Española para el Libro
Infantil y Juvenil) da candidatura de Agustín Fernández Paz para o Premio Hans
Christian Andersen, para continuar coa suxerencia desta organización de incluír os
volumes Chamádeme Simbad (2009), de Francisco Castro; e Kafka e a boneca viaxeira
(2009), de Jordi Sierra i Fabra na Lista de Honra do IBBY. Nun epígrafe á parte subliña
a proposta de GÁLIX (Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil) das candidaturas
de Fina Casalderrey e o ilustrador Miguelanxo Prado ao Premio Astrid Lindgren.
X. F., “Rosalía de Castro abre ‘Lúa Lueira’, a colección de poesía para nenos de Espiral
Maior”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 13 marzo 2011, p. 52.
Sinala a saída ao prelo de Parece unha rosa (2010), de Rosalía de Castro como primeiro
número da colección “Lúa Lueira” de poesía para nenos de Espiral Maior.
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VIII. LITERATURA DE TRANSMISIÓN ORAL
VIII.1. RECOMPILACIÓNS, MONOGRAFÍAS E LIBROS
COLECTIVOS
Cobas, Edita, Cantares e desafíos do Entroido, limiar de Martiño Noriega, Santiago de
Compostela: Meubook, 2011, 130 pp. (ISBN: 978-8415141-48-8).
Recolle sesenta e dous cantares de Entroido, escritos para cantar durante a devandita
festa na localidade de Teo, dende o ano 1970 até o ano 2011. En moitos casos, hai
varias composicións para un mesmo ano. Todas están en galego, agás tres
(correspondentes aos anos 1970, 1972 e 1976). Aparecen distribuídos en
“Desafío/Cantar de mozos e mozas” (“A filla do xarandocas”, “Un canto a Galiza” ou
“Hoxe falámolo todo”); “coro/cantar dos vellos” (“Cousa da Xuventude”, “A facenda
do labrador” ou “Homes xouleiros”) e “coro de mulleres casadas”. Trátase de cancións
populares con estribillo, moi próximo á copla, ao estaren compostos por estrofas de
catro versos. Obsérvase que moitos deles tratan temas de carácter político como “O
emigrante” (1972), “A chegada da democracia” (1978); de actualidade, como “As vacas
tolas” (1993) ou “O Prestige” (2002); sobre a vida municipal como “Promesas do noso
alcalde” (1996), moitas das veces facendo uso da ironía como arma para se rir da
realidade máis actual.
Referencias varias:
- Sangiao, “Coplas do Ullán e cantigas da Ulla’ llega a A Estrada”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Tabeirós”, 9 novembro 2011, p. 36.
Infórmase da presentación na sala de exposicións de Novagaliciabanco deste volume
xunto a Coplas do Ullán e cantigas da Ulla, da Asociación Raiceiros.
Foxo, Xosé Lois, Os últimos brindeiros de Forgas, ed. a cargo de Álvaro e José Veloso
Valcárcel, Ourense: Deputación de Ourense, marzo 2011, 167 pp. Inclúe CD e DVD
(DL: OU 31-2011) u
Recompilación de sesenta e nove cantares populares galegos recollidos e comentados
por Xosé Lois Foxo (Folgoso do Caurel, 1950). Na introdución analízanse brevemente
as características de cada un dos tipos de cantigas recollidas nesta obra, especialmente
os brindos, fenómeno case exclusivo da montaña luguesa (bisbarras de Quiroga,
Ancares e parte das de Sarria, Lemos e O Bierzo). Estes cantos eran recitados na casa da
noiva caída a noite anterior ao día da voda por mozos que se achegaban dende as
parroquias veciñas para brindar polos noivos para pedirlles tabaco, comezando así un
diálogo cantado baseado no respecto entre a xente de fóra e dentro. Ademais de explicar
a xeografía dos brindos, o contexto no que se recitaban, as festas do lugar ou a sutileza
que tiñan os brindeiros ao cantar, tamén se comentan as características temáticas e
líricas dos brindos e demais cantos de Forgas, sempre en consonancia co sentir das
xentes do rural. Remata co estudo musical destes cantares, salientando a súa similitude
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cos cantos primitivos celtas, de onde poden ter orixe, e un estilo silábico e sinxelo, libre
de harmonías académicas e acompañamentos instrumentais. Un estudo musical no que
afirma unha antigüidade (baseada en peculiaridades como o tetracordo) digna do
recoñecemento como Patrimonio da Humanidade. As composicións incluídas no
volume aparecen divididas en diferentes tipos atendendo á súa esencia: brindos, coplas
de cego, romances, parrafeos, rondas, cantares de cegos, cantares de seitura, aninovo e
reis, cantares varios e contos, precedidos dunha breve introdución. Ningunha delas
aparece comentada individualmente e veñen acompañados dun pentagrama que as
describe musicalmente. Os seus temas son moi diversos: historias relixiosas, sucesos da
época, tópicos universais como o amor ou simples contos populares e da vida rural. A
transcrición das cantigas compleméntase con fotografías dos informantes, Álvaro e José
Veloso Valcárcel, e das paisaxes, xentes e festas da primeira metade do século XX das
bisbarras rurais do sueste lugués. Péchase o volume coa relación de melodías que se
acollen e a seguinte cita de Béla Bartók (1881-1945), que funciona como colofón:
“Cada aire popular é un verdadeiro exemplo da máis alta perfección artística. Eu
consideroo unha obra maestra en pequeño, comparable a unha fuga de Bach ou a unha
sonata de Mozart no mundo das grandes formas”.
Referencias varias:
- A. Orgaz, “Xosé Lois Foxo publica su cuarto libro sobre las músicas de O Caurel”, El
Correo Gallego, “Tendencias. Sociedad. Ciencia. Cultura. Ocio”, 11 xullo 2011, p. 32.
Fálase da presentación desta obra, que terá lugar no XIV Filandón de Músicas do
Caurel, Memorial Elvira Touzón Quiroga, na Ferrería de Seoane do Caurel en Lugo.
Novo, Isidro e Antonio Reigosa (coords.), Actas das IV Xornadas de Literatura de
Tradición Oral. Lendas urbanas: Mitos e ritos dos tempos modernos, Vigo: Asociación
de Escritores en Lingua Galega, “Escrita contemporánea, S”, 2011, 107 pp. (DL: VG1293-2005). u
Volume monográfico no que se recollen as actas das IV Xornadas de Literatura de
Tradición Oral, coordinadas por Isidro Novo e Antonio Reigosa e celebradas baixo o
amparo da Asociación de Escritoras e Escritores da Lingua Galega. Despois das
presentacións institucionais, recóllense os traballos presentados neste evento, nos que
ademais dos referidos á literatura galega, dos que damos conta a seguir, tamén se lle dá
cabida a cuestións relacionadas cos ámbitos portugués e vasco.
- Luís Giadás, “O visguento unto da calumnia: o boticario Sacamanteigas”, pp. 13-24.
Achega á lenda sobre os quitamanteigas ou destripadores, en moitos casos identificados
cos boticarios. Lembra que durante as Xornadas Internacionais de Didáctica do Cine e
do Teatro que se celebraron na Coruña en 2000 algúns dos relatores tamén falaron dos
contos que tiñan escoitado na infancia sobre os boticarios chuchasangues, dos que
aparecen referencias no refraneiro popular e nos procesos xudiciais do Arquivo do
Reino de Galicia entre 1800 e 1820, nos que se recollen reaccións en contra dos rumores
sobre a morte de homes e mulleres nas boticas de Viveiro para lles quitar a graxa, unha
lenda que transcendeu e chegou a crear desconfianza e medo entre a poboación. Alúdese
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á pegada que esta crenza popular deixou en obras como o Frautista de Hamelín ou
Barba Azul, así como as historias de Gilles de Retz ou a condesa Elisabeth Báthory, que
considera que é a resposta ao medo que inspiraba a ciencia, fronte á medicina popular
que practicaban menciñeiros, máis respectada e considerada.
- Xosé Miranda, “Arqueolenda e lenda urbana”, pp. 25-35.
Comeza este relatorio coa distinción entre os que considera os tres xéneros principais da
literatura de transmisión oral: o conto, a lenda e o mito. Ofrece algunhas das súas
características definitorias e tamén algúns exemplos recollidos na colección “Cabalo
Buligán”, deténdose brevemente na evolución histórica destas modalidades, nos
cambios que foron experimentando e nos elementos comúns que comparten, en especial
no caso do mito, que considera que en moitas ocasións se confunde con contos.
Reivindica a existencia de mitos propiamente galegos, á vez que critica o movemento
antimitolóxico que considera que se impuxo en Galicia, por non recoñecer estes mitos e
consideralos en moitos casos lendas debido á súa desteoloxización. Considera que o
avance da sociedade conleva a evolución dos contos, das lendas e dos mitos e pon como
exemplo algúns cambios producidos durante o século XIX e XX polo auxe da ciencia,
que a converteron no novo mito da sociedade e tamén da lenda, que deu paso á mal
chamada lenda urbana, un novo tipo de folclore denominado xeroxlore, do que
reproduce algúns exemplos de lendas a maior parte delas referidas a Lugo e chega á
conclusión de que na maior parte dos casos se trata de versións actuais de lendas
tradicionais, de mitos ou de contos. Remata cunha caracterización da lenda urbana e os
aspectos que a asimilan á arqueolenda.
- Luís Guiadás e Xosé Miranda, “Urbanas? Modernas? Contemporáneas? (mesa
redonda)”, pp. 37-46.
Reprodúcese a conversa entre Luís Guiadás e Xosé Miranda con outros asistentes ao
redor da consideración das lendas urbanas como arqueolendas. Repásanse múltiples
exemplos deste tipo de lendas procedentes de moi diversos lugares do mundo para
constatar que teñen elementos comúns, como son as referencias a extraterrestres, a idea
de que hai pobos caníbales ou a presenza do demo debido á maldición dalgún dos
proxenitores, entre outros. Faise referencia aos novos soportes e modos de difusión
destas lendas e diversas crenzas que foron nalgúns casos tamén aludidas ou recreadas en
obras literarias, como o relato “Os homes e a noite”, incluído en O crepúsculo e as
formigas (1961), de Xosé Luís Méndez Ferrín, e Cando petan na porta pola noite
(1994), de Xabier P. Docampo.
- Celso Fernández Sanmartín, “Narración e representación de diferentes tipos de lendas
urbanas”, pp. 91-95.
Transcríbese como se desenvolveu o obradoiro de Celso Fernández Sanmartín, no que
este tentou aplicar a súa ampla experiencia e reflexións particulares para que a literatura
de transmisión oral lle sexa útil aos docentes no seu traballo, resaltando valores como a
riqueza expresiva, a bagaxe léxica e a achega á convivencia cos maiores. Exemplifícase
con algunhas experiencias en centros educativos nas que se pon de manifesto a
necesidade de contar sobre o coñecido e próximo, de introducir o misterio para
conseguir a eficacia simbólica e tamén o humor. Pregúntase sobre as características dun
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bo contador e reflexiona sobre a importancia dos silencios, das temáticas e da
extrapolación entre o medio rural e o urbano.
Palimoco Teatro (coord.), Queres que cho conte, ilust. Sabela M. Eiriz, Mar Eiriz,
nenos e nenas da Escola de Educación Infantil de Sarria, Lugo: Servizo de Publicacións.
Deputación de Lugo, 2011, 79 pp. Contén CD (ISBN: 978-84-81924-56-5) u
Tras un prólogo institucional e a dedicatoria “Para ti, Suso” recréanse nove contos da
transmisión oral a partir de versións recompiladas na provincia de Lugo como apunta
Antonio Reigosa, encargado da documentación e anotación. Son eles: “O rato de aldea
visita ao da vila”, “A pulga e o piollo queren casar”, “O máis forte”, “Os animais
músicos”, “Remoldiño”, “O lobo e a ovella comellona”, “O roubo da comida finxindo ir
de padriño”, “O anano desafía o xigante”, “As tres leccións do raposo” e “A ovella de
Caselo”, este último acompañado cunha interpretación ilustrada a cargo dun grupo de
alumnos da Escola de Educación Infantil de Sarria. Péchase o volume cunha
Bibliografía e un Índice.
Tamén está descrito no apartado VII.1. Literatura Infantil e Xuvenil deste Informe.
Pico Orjais, José Luís do (escolla e adaptación), Cantos Lusófonos. Cancioneiro
Popular, prólogo de Uxía Senlle e Ugia Pedreira, deseños de María Manuela Díaz
Orjales, Barcelona: Academia Galega da Língua Portuguesa e Edições da Galiza, col.
Clássicos da Galiza, volume 3, 2011, 209 pp. (ISBN: 978-84-936481-4-5). u
Volume recompilatorio de cantos populares e tradicionais galegos acompañados das
súas melodías seleccionados e adaptados por José Luís do Pico Orjais (O Grove, 1969),
que se abre cun prólogo de Uxía Senlle, no que considera este traballo urxente e
necesario, ademais dun exercicio didáctico e de autoafirmación, e outro de Ugia
Pedreira, no que evoca o traballo de recompilación deste repertorio dende o Colectivo
Arma-danzas e tamén a importancia do canto e da música na súa vida. Consta de setenta
composicións procedentes do Brasil, Galiza e Portugal que, como o propio autor
explica, son materiais tirados de cancioneiros que xa foron postas en papel por autores
como Casto Sampedro, Lopes-Graça ou Veríssimo de Melo. Explica que non hai un
criterio de ordenación preestablecido, agás a súa memoria e o seu propio gusto por un
repertorio para ser tocado, no que primeiro aparecen os cantos melancólicos, despois os
romances, os cantos de berce, os cantos de roda e infantís e por último da lírica galegoportuguesa, un villancico portugués de Milán e dúas cancións de concerto dos autores
galegos Juan Montes e Lens Viera. Dende o punto de vista textual as letras das
composicións están adaptadas aos trazos da ortografía unificada do “Acordo Ortográfico
da Língua Portuguesa” coa intención de servir como texto común para toda a lusofonía,
mentres que as harmonías van acompañadas dun cifrado de guitarra feito polo propio
compilador.
Riveiro Coello, Antón, O paso do esquecemento, ilust. Pilar Sevillano Cuadrado, Xinzo
de Limia: Centro de Cultura Popular do Limia, [lectorado autónomo], 2011, 44 pp.
(ISBN: 978-84-937158-4-7). u
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Antón Riveiro Coello (Xinzo de Limia, 1964) básease na lenda do río Leteo e mais na
invasión da Península por Roma para construír un conto que ten coma protagonista a un
neno, Antón, ao que na escola lle conta o seu mestre, don Anxo, como os habitantes de
Limaia case conseguen que os romanos non os ataquen. Á saída, o neno decide
preguntarlles aos seus avós pola historia narrada na clase, os cales lle advirten dos
perigos do río e danlle un pedra que ten o poder máxico de preservar os recordos. Para
rematar, Antón imaxina unha historia similar nos seus soños sendo el mesmo o
protagonista.
Tamén está descrito no apartado VII.1. Literatura Infantil e Xuvenil deste Informe.
Referencias varias:
- Xosé Antón Corderí Rodríguez, “O paso do esquecemento”, La Región, “Opinión”, 2
novembro 2011, p.20.
Anúnciase a presentación desta obra na Casa da Cultura de Xinzo de Limia. Coméntase
que constitúe un obxecto estético en si mesmo e que tenta rescatar a tradición oral das
terras do Limia.
Solla, Calros, Monte do Seixo. Reivindicación da montaña máxica, Cangas do Morrazo:
Edicións Morgante, col. Cercedo in the voyager, n.º 5, 2011, 296 pp. (ISBN: 978-8415166-10-8).
Carlos Solla, tamén coñecido como Calros Solla (Pontevedra, 1971), pretende denunciar
o estado en que se atopa o Monte do Seixo, ao tempo que recolle parte do patrimonio
inmaterial vinculado con el. Ten a intención, igualmente, de impulsar iniciativas para
lograr recuperar, na medida do posíbel, esta zona. Para facer isto, Carlos Solla recolle
contribucións de diferentes autores, xunto con fotos, poemas, mapas e referencias de
obras propias, ademais de artigos de prensa, ilustracións e diversos estudos. Na
introdución, o autor resume cal é o estado actual do Monte do Seixo, sito entre os
concellos de Cerdedo, Cotobade, Forcarei, A Lama e Beariz, e fala da Rede Natura
2000 en Galicia. Na epígrafe seguinte, “Toponimia”, aparece un listado de topónimos
coa referencia á obra da que se extraen, do propio autor: Cerdedo. Materiais para o
estudo da freguesía de San Xoán de Cerdedo. Inventario xeral (2002). No seguinte
bloque preséntanse as estacións míticas en que pode divirse o Monte do Seixo,
diferenciando entre un circo interior e un circo exterior. Cada unha destas estacións
aparece representada por unha ilustración e, en ocasións, acompañada por esquemas,
ilustracións ou extractos de diferentes autores e obras. Así, por exemplo, hai un artigo
sobre espazos rituais de M. García Quintela, aparecen moitas referencias á súa obra
Almanaque de encantos (2005), tamén ás de Aparicio Casado, Antonio Balboa Salgado,
Xosé María Álvarez Blázquez ou Frei Martín Sarmiento. Deste último autor preséntase
unha escolma textual de referencias ao Monte do Seixo na obra do Padre Sarmiento, na
cal aparecen moitas referencias á flora, á fauna e ao vocabulario da zona. A esta
escolma segue unha epígrafe intitulada “Salvemos o Seixo”, na que se recollen imaxes e
estudos sobre o impacto dos parques eólicos na zona. No seguinte apartado, “Confraría
da Montaña Máxica”, unha serie de autores colaboran con música, poemas, artigos e
roteiros para reivindicaren e daren a coñecer o Monte do Seixo. Entre eles, destacan
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João Bieites, Manuel Blanco Rivas, Avelino Cachafeiro “Gaiteiro de Soutelo”, Xosé
Cortizo “Xosé da Fonte”, Joseph Ghanime, Héitor Mera, Xosé Otero Espasandín,
Dionísio Pereira, Pablo Pérez “Gaiteiro Feiticeiro”, Rafael Quintía, Antonio Reigosa,
Elvira Riveiro, Fernando Salgado, Xosé Luís Santos Cabanas e Francisco Sutil. No
dossier de prensa inclúense principalmente os artigos que fan publicidade do valor
cultural do Monte do Seixo como montaña máxica, moitos deles impulsados pola
Asociación Ecolóxica Cultural “Verbo Xido” de Terra de Montes. Para finalizar,
inclúese unha alternativa ecolóxica para a xestión do Monte do Seixo e un inventario
dos lugares que se poden visitar.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 363,
“Libros”, 3 marzo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 322, “Letras en galego”, 5
marzo 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que xira ao redor do monte do Seixo e da súa reivindicación como montaña
máxica que se debe protexer fronte ao progreso incontrolado. Tamén se seleccionan
1Q84. Libros 1 e 2 (2011), de Haruki Murakami e O diario violeta de Carlota (2011),
de Gemma Lienas.
Vaqueiro, Vítor, Mitoloxía de Galiza. Lendas, tradicións, maxias, santos e milagres,
Vigo: Editorial Galaxia, col. Guías AZ, setembro 2011, 571 pp. (ISBN: 978-84-9865387-8).
Volume de Vítor Vaqueiro (Vigo, 1948) que se inicia cun paratexto en forma de cita de
Bronislaw Malinowski referida ás conexións existentes entre a maxia e a relixión. Na
introdución nárrase o argumento dun relato humorístico popular entre a sociedade
galega para logo transmitir unhas palabras de Sigmund Freud. Continúa coa defensa das
similitudes entre relixión e mitoloxía e o seu afincamento nas tradicións do pobo galego
e salienta que para iso escribiu esta guía de lendas, tradicións, maxias, santos e milagres
prescritos por orde alfabético. Por último, pódense salientar as imaxes que exemplifican
o motivo ao que se refiren.
Recensións:
- Alfredo Iglesias Diéguez, “Un país de lenda”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
392, “Libros”, 17 novembro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 354, “Letras
galegas”, 26 novembro 2011, p.7.
Coméntase que Vítor Vaqueiro amosa nesta obra, ao igual que noutras anteriores, a
riqueza do imaxinario popular galego, na fronteira entre o mítico e o relixioso, e faise
referencia á recuperación de personaxes e festas tradicionais como o Samaín, as mouras
ou o Apalpador.
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- R. Nicolás, “Para non se perder na nosa mitoloxía”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
446, “Letras en galego”, 24 decembro 2011, p. 11.
Saliéntase que o autor ofrece un traballo documental, expositivo e divulgativo a xeito de
dicionario. Coméntase que adopta un rexistro moi fluído para a lectura fragmentaria e
que, na concepción de cada entrada, vincula as referencias á tradición galega a outras
doutras culturas próximas ou alleas. Indícase que a información ofrecida parte de fontes
históricas, antropolóxicas, etnográficas e culturais. Menciónase que o obxectivo de
Vítor Vaqueiro é cuestionar os límites entre mitoloxía e relixión.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 387,
“Libros”, 13 outubro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 349, “Letras en galego”,
22 outubro 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que se trata dunha guía que recolle lendas e tradicións galegas e que tenta
derrubar as fronteiras entre mitoloxía e relixión. Tamén se seleccionan O souto escuro e
perigoso (2011), de Miguel Vázquez Freire e Cabeza de pelouro (2011), de Jean Paul
Nozière.
- Xesús Fraga, “Cada tempo fai a súa reactualización dos mitos”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 2 novembro 2011, p.38.
Entrevista a Vítor Vaqueiro na que se fala da necesidade de sistematizar as lendas, da
relación entre mitoloxía e relixión e da reactualización dos mitos.
- Xosé Carlos Caneiro, “Viva”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 439, “A outra
mirada”, “Club dandi”, 5 novembro 2011, p.13.
Coméntase que esta obra está escrita con talento e humor.
- Lourdes Varela, “O que hoxe é mitoloxía, antes puido ser relixión”, Faro de Vigo,
“Faro da Cultura”, n.º 396, “Entrevista”, 15 decembro 2011, p.V.
Conversa con Vítor Vaqueiro na que se tratan asuntos como a definición de mitoloxía, a
relación entre o pagán e o cristián en Galicia, a distinción entre relixión e superstición e
as similitudes entre mitos procedentes de diferentes países.
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VIII.2. REEDICIÓNS. TEXTOS RECUPERADOS
Cunqueiro, Álvaro, Tesouros novos e vellos, pról. Rof Carballo, Vigo: Editorial
Galaxia, col. Literaria. Biblioteca Álvaro Cunqueiro, n.º 8, 2011, 116 pp. (ISBN: 97884-9865-361-8).
Reedición do discurso de ingreso de Álvaro Cunqueiro (Mondoñedo, 1911-Vigo, 1981)
na Real Academia Galega, que fora publicado por primeira vez na mesma Editorial
Galaxia no ano 1964. Trátase agora da cuarta edición e a primeira dentro da nova
colección “Biblioteca Álvaro Cunqueiro”, cuxas ilustracións de portada son de Urbano
Lugrís. Este volume, ao igual que na edición de 1964, inclúe un prólogo de J. Rof
Carballo, “Consellos pra atopar tesouros”, no que reflexiona sobre os tesouros e ofrece
algúns consellos para os atopar. O discurso de Cunqueiro leva por título Tesouros novos
e vellos. Algunhas imaxinacións sobre tesouros e está precedido dunha dedicatoria do
autor ao profesor Rof Carballo, a Francisco Fernández del Riego polas páxinas que
engade e ao bispo D. Jacinto Argaya Goicoechea, como lle prometera na súa recepción
académica. No seu parlamento, agradece en primeiro lugar o seu nomeamento como
membro numerario da Real Academia Galega e sinala que vén ocupar o escano de
Ramón Cabanillas, de quen realiza unha breve exaltación do seu labor poético. A
continuación, pasa a falar dos tesouros que habitan as terras galegas, de mouros, de
fadas, de cobras etc. A seguir, aparece a resposta de Francisco Fernández del Riego, que
consiste nunha louvanza do autor como escritor consagrado e do seu amor a Galicia.
Achega tamén unha breve biografía de Cunqueiro e menciona algúns estudosos que,
como Vicente Risco, dedicaron o seu esforzo ao estudo do mito dos tesouros. Por
último, celebra o seu “fermoso discurso”. En relación coa edición do ano 1964, a única
diferenza que se atopa é a introdución dunha fotografía de Álvaro Cunqueiro ao inicio
da obra.
Tamén aparece descrito no apartado V.2 de Ensaio. Teoría xeral. Crítica.
Referencias varias:
- Camilo Franco, “Ventos novos para Cunqueiro”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 24
maio 2011, p. 34.
Informa de que dentro das celebracións centradas na figura de Álvaro Cunqueiro co
gallo do centenario do seu nacemento a editorial Galaxia está a actualizar a súa
“Biblioteca Cunqueiro” co volume Tesouros novos e vellos.
- Xavier Castro Rodríguez, “Maxia e fantasía de mouros e tesouros”, Galicia Hoxe,
“Hoxe Galicia”, “Couso e Arca”, 28 maio 2011, p. 2.
Sostén que este libro de Álvaro Cunqueiro, “agora oportunamente reeditado pola
editorial Galaxia”, xorde do tesouro da paisaxe fantástica e marabillosa propia de
Galicia, que ben coñecía o seu autor, xunto con doses de fabulación e máis de
credibilidade.
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- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 375,
“Libros”, 2 xuño 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que se trata da reedición do discurso de ingreso do autor na Real Academia
Galega. Tamén se seleccionan A Veiga é como un tempo distinto (2011), de Eva Moreda
e O camiño dos druídas (2011), de Xosé Lois Ripalda.
- Xosé Ramón Pena, “Verba secreta”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 379,
“Libros”, 30 xuño 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 339, “Letras galegas”, 9
xullo 2011, p. 7.
Saliéntase o acerto da reedición desta obra que recolle o discurso de ingreso de Álvaro
Cunqueiro na Real Academia Galega. Coméntase que achega ao lectorado a emoción
das lendas e de tradicións que o autor reinventa con agarimo.
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VIII.3. MONOGRAFÍAS E LIBROS COLECTIVOS
TRADUCIDOS E NOUTRAS LINGUAS
Fernández, Carlos G., 50 lugares mágicos de Galicia, Vigo: Cydonia, 2011, 239 pp.
(ISBN: 978-84-938064-1-5).
Monografía de Carlos Gabriel Fernández (Bos Aires, 1965) dedicada a todas aquelas
persoas que contribuíron a que este libro se converta nunha realidade. Fai un percorrido
por sucesos tradicionais e extraordinarios de raíz histórico-popular e relixiosa. Ábrese
cunha breve introdución, á que seguen cincuenta capítulos e un anexo sobre cidades
calificadas de máxicas, ademais da bibliografía e os agradecementos. A portada ilustra o
parque do Pasatempo de Betanzos, ao que se lle dedica o capítulo trinta e seis. Cada un
dos cincuenta capítulos que integran esta obra van acompañados por unha fotografía
como mínimo, realizada polo propio autor do libro, onde se ilustra aquilo que se quere
transmitir, ademais van seguidas dun comentario ao pé da foto. As primeiras páxinas
percorren lugares onde, sempre segundo a tradición, se produciron milagres e prodixios
que escapan á comprensión. Un segundo bloque achega información sobre espazos de
Galicia que gardan relación con antigos cultos, lugares que foron considerados como
sagrados, amparados por crenzas anteriores á chegada do cristianismo a este territorio
ou incluso algúns que teñen un culto católico, aínda que gardan reminiscencias pagás.
Completan este libro as descricións de diversas romarías, así como un percorrido polas
lendas míticas das principais cidades desta comunidade. Cada un dos capítulos inclúe un
apartado coas indicacións para chegar e refire simboloxía peculiar segundo o lugar estea
relacionado con fontes milagrosas, o camiño de Santiago, enclaves de poder, milagres e
aparicións ou ritos e curacións.
Hervella Courel, Alfonso, Romances populares gallegos, eds. Xosé Ramón Mariño
Ferro e Carlos L. Bernárdez, Vigo: Edicións Nigra Trea, col. Libros da Brétema, 2011,
190 pp. (ISBN: 978-84-15078-23-4).
Esta coleción de romances foi recollida por Alfonso Hervella Courel (Viana do Bolo,
1886-Palencia, 1949) a primeiros do pasado século nas parroquias do seu concello natal,
Viana do Bolo e nos seus arredores. Presenta unha temática variada sobre o amor e a
vida cotiá dos homes e das mulleres da súa contorna. Estas composicións, transcritas
sen modificacións da voz de persoas labregas, foron presentadas en xullo de 1909 na
Exposición Regional Galega. Están maoritariamente en lingua castelán, aínda que tamén
en galego. O manuscrito orixinal consérvase na biblioteca do Museo de Pontevedra. No
prólogo de 1909 amósase un Hervella debedor das correntes rexionalistas, que denuncia
o desprezo a Galicia e aposta polo seu rexurdir. A colección consta de cento trinta e seis
versións e once fragmentos. A maioría dos textos pertencen ao máis xenuíno
romanceiro tradicional. Os romances preséntanse clasificados en sete grupos:
“Romances derivados de los ciclos castellanos”, “Romances novelescos y caballerescos
sueltos”, “Romances ejemplares y de leyendas religiosas”, “Romances vulgares
novelescos”, “Romances de amores”, “Romances infantiles” e “Apólogos”. Nun
apéndice final recóllense sete romances que Hervella publicou en 1911 no seu libro El
Libro de los Portentos: “El zaptico de oro“,”La santa princesa”, “La cristiana cautiva”,
“El Conde Galván”, “El buen ciego”, “La flor del agua” e “Auxilio de cristianos”.
Ademais da transcrición do orixinal de Hervella Courel o libro contén unha
1410

presentación na que Xosé Ramón Mariño Ferro e Carlos López Bernárdez dan conta de
datos biobibliográficos pertinentes do colector, un amplo capítulo de “Identificación dos
romances e comentarios” e unha exigua bibliografía final.
Noia, Camiño, Cuentos gallegos de tradición oral, Vigo: Ediciones Nigra Trea, col.
Andaina, 2011, 126 pp. (ISBN: 978-84-95364-18-2).
Iníciase esta recompilación de contos de Camiño Noia (Santiago de Compostela, 1945),
cunha breve presentación e introdución na que a autora explica que seleccionou os
corenta e sete contos dos que se compón o libro por tres razóns: por gusto persoal, pola
colección da que forma parte o libro e polo público ao que vai dirixido. Asegura que a
maioría dos contos son coñecidos, xa que as historias populares galegas non son
orixinais, senón versións de contos universais que circulan por todo o mundo e que se
inspiran nos contos de Charles Perrault, os irmáns Grimm ou Aleksandr Afanasiev.
Coméntase tamén que no pasado os contos, ademais de entreter, cumpriron un
importante papel de transmisores culturais de mitos, lendas e normas comunitarias. Os
corenta e sete contos recollidos no libro foron seleccionados entre trescentas trinta e seis
versións de contos populares, publicadas en Contos galegos de tradición oral (Nigra
Trea, 2002). A autora agrúpaos en sete apartados: animais, marabillosos, didácticos,
curas, demos, bruxas e outras crenzas, mulleres e homes. Comenta que narran historias
que, chegadas dun pasado descoñecido e afastado, nutriron durante xeracións a vida
intelectual dos antepasados do pobo galego e poden seguir nutrindo a súa existencia
actual.
VV. AA., Os fillos do vento. Contos tradicionais xitanos, selección e trad. do Colectivo
Onofre Sábato, Santiago de Compostela: Edicións Positivas, col. Narrativas, marzo
2011, 128 pp. (ISBN: 978-84-87783-98-2).
O volume ábrese cun “Limiar” expositivo, con vocación literaria, sobre a orixe do pobo
xitano: as denominacións que recibiron, as actividades que desenvolveron dende a
Antigüidade ou as migracións experimentadas, que o converteron no único pobo
paneuropeo. Na outra cara da moeda, preséntanse as lendas sobre a orixe deste pobo,
ligadas ao rei de Persia, á orixe exipcia etc. Non se esquece a dolorosa adaptación e
convivencia nalgúns países, o rexeitamento, o racismo ou a persecución. O corpo do
volume consta de vintecatro contos, traducidos e seleccionados por Onofre Sabaté.
Estas historias, de pouso “tradicional”, comparten moitos trazos co folclore europeo,
cos “semas” propios das lendas-base de calquera das culturas occidentais. Deste modo,
explícase a orixe do mundo e a eterna dialoxía e complementariedade do ben e o mal en
“De como o Demo axudou a Deus a crear o mundo”; a aparición dos encantos nas covas
en “A casa encantanda”; proporciónase un apoio mítico á característica musicalidade
xitana, en “O violín dos xitanos”, “O xitano no piano” ou “De como os xitanos se
fixeron músicos”; ao seu nomadismo, tradicións ou a fortaleza da muller independente
en “O sono traizoeiro”; a procedencia mítico-relixiosa do pobo xitano en “Orixes
xitanas”; incluída a orixe da súa cor de pel en “A creación” etc. Trátase tamén a
importancia do traballo e a abolición das xerarquías sociais en “O ferreiro xitano”;
realízase unha revisión do mito do neno non desexado abandonado e recollido por un
pastor (coma o Moisés bíblico) en “O paxaro”. Cómpre salientar que os contos son de
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procedencia variada: Italia, Siria, Francia, Estados Unidos, Serbia, Inglaterra, Romanía,
Moldavia, Eslovaquia, India, Grecia, Andalucía (España) etc.
Recensións:
- Xosé Ramón Pena, “Mistos i chachipen”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 376,
“Libros”, 9 xuño 2011, p. VI.
Destácase que Os fillos do vento. Contos tradicionais xitanos (2011) é un conxunto de
relatos “libertarios” que tratan a creación do mundo, os oficios e profesións, a
quiromancia, a hospitalidade e o antimilitarismo. Coméntase que o racismo tamén está
presente pois unha característica do pensamento xitano é a crenza na superioridade
racial sobre os “paios”. Indícase que moitos destes relatos forman parte do folclore
universal.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 370,
“Libros”, 28 abril 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 330, “Letras en galego”, 30
abril 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que o pobo xitano é o fío condutor do volume. Tamén se seleccionan Dragal
II. A metamorfose do dragón (2011), de Elena Gallego Abad; A palabra exacta.
Biografía de Lois Pereiro (2011), de Antón Lopo e A xente que soña desperta. Recolla
de achegas á lingua e literatura galegas de Asturias (2010), de Xosé Henrique Costas.
- maré, “Os fillos do vento”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Libros”, 4 maio 2011, p. 29.
Coméntase que Edicións Positivas publica Os fillos do vento. Contos tradicionais
xitanos (2011), a primeira antoloxía en galego de contos xitanos, traducida do romanés
por Onofre Sabaté.
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VIII.4. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS
Acuña, Ana, “Noia Campos, Camiño (2010): Catálogo tipolóxico do conto galego de
tradición oral. Clasificación, antoloxía e bibliografía”, Madrygal. Revista de Estudios
Gallegos, “Recensións”, vol. 14, 2011, pp. 221-222.
Comeza loando o labor de investigación que vén realizando dende hai anos Camiño
Noia Campos sobre a narrativa de tradición oral e que comezou a ver a luz con Contos
galegos de tradición oral (2002). Refire que Catálogo tipolóxico do conto galego de
tradición oral. Clasificación, antoloxía e bibliografía (2010) é un “imprescindible e
necesario” catálogo, unha das eivas que xa apunta Noia Campos en 2002. Apunta os
índices internacionais que empregou para a catalogación tipolóxica, e outros catálogos
rexionais e propostas, incluídas as propias de subtipo dentro da serie correspondente do
índice ATU. Refire que non se trata soamente dunha clasificación tipolóxica senón que
ademais contén unha antoloxía de contos recompilados por galegos e do arquivo
AGANO custodiado na Universidade viguesa. Destaca as referencias que acompañan a
cada texto, reproducido respectando a súa variedade lingüística, o que fai desta
antoloxía “unha mostra da variación interna do galego”; e as “versións literarias” que se
realizaron dos contos dende a antigüidade até hoxe en día. Salienta as alusións que se
fan aos refráns referidos aos textos narrativos porque permiten crear vínculos entre os
xéneros da literatura de transmisión oral e investigar a orixe deses contos e ademais
aclarar os procesos de explicitación ou implicitación. Conclúe que este volume “enche
un baleiro dentro das análises sobre a narrativa de tradición oral” e que é “un libro de
consulta obrigada para o interesado na literatura e na lingua galega”.
Alonso Alonso, María, “De mouras, tántalos e acompañamentos: un estudo da tradición
oral da parroquia de Coruxo (Vigo)”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, “Varia”,
vol. 14, 2011, pp. 131-138.
Estudo sobre a tradición oral da parroquia viguesa de Coruxo que comeza explicando a
creación do colectivo Areeiro en 1995 que realizou diversos traballos de topografía,
arqueoloxía e tradición oral dos que plasmaron os resultados nunha memoria en 1997 na
que se incluían as lendas do corpus que estuda. Indica que a súa intención foi recuperar
parte da información que elaborara ese colectivo xa que actualmete semella que “caeu
no esquecemento”, e recoñecer e eloxiar o labor que realizaran os membros de Areeiro.
Explica a metodoloxía empregada para recoller as lendas e a zona na que as
recompilaron, antes de iniciar a análise do corpus na que parte de que “os termos ‘mito’
e ‘folclore’ poderíanse considerar coma o sedimento da imaxinería dun pobo que se crea
a partir das verdades e crenzas antigas”. Considera que, á marxe das “divisións
ontolóxicas, culturais ou políticas” que, sobre todo se deron cando a mitoloxía amosaba
só a tradición grega, os mitos, as lendas e o folclore teñen máis semellanzas entre si que
diferenzas, polo que reinterpreta os termos “mito” e “lenda” como “representacións
homoxéneas de heroes e heroinas culturais que están presentes na maioría das tradicións
a través do seu folclore”. Divide o traballo en tres grupos temáticos: lendas de mouras,
de tártalo e de acompañamentos, tendo en conta os personaxes máis comúns na
tradición oral da parroquia de Coruxo. Indica a que fan referencia as mouras e mouros,
onde se localizan e recolle explicacións de González Reboredo, Risco, Cuevillas e
Bouza-Brey sobre a súa orixe, apostando pola orixe árabe e indicando que fisicamente
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lembran o folclore do norte de Europa. Analiza as lendas atopadas sobre este personaxe
e destaca as características comúns e o proceso para romper o encantamento aludindo
aos traballos de González Reboredo, Miranda e Reigosa. Achega así mesmo os trazos
definitorios do tártalo, tártaro, tardo ou demo burlón e subdivide o corpus estudado
segundo este personaxe se manifeste como un animal, de forma fantástica en relación a
outros fenómenos ou aos seu encontro cun veciño no ámbito doméstico. Na análise da
tradición sobre o acompañamento, nome co que se coñecen en Coruxo as procesións da
Santa Compaña, recolle a versión sobre a orixe destes aparecidos que defenden Risco,
Alonso Romero e Alberro, e remata salientando unhas lendas nas que os veciños mortos
aparecen baixo a forma de pantasmas ou espíritos. Conclúe que o seu estudo do traballo
de campo realizado nos anos noventa polo colectivo Areeiro, aínda que non tentaba
facer nel unha comparación, si amosa semellanzas coas lendas da “Serra do Suido, da
zona do Miño e da Fonsagrada”, o que constata que estes personaxes “forman parte da
memoria colectiva e do legado intanxible” de Galicia, e que nesas lendas se reflicten
inquedanzas que “tradicionalmente preocupan ás xentes de Coruxo”. Pecha o estudo
abrindo novas vías de traballo e de comparación sobre esa zon aviguesa tanto referidos
ao imaxinario colectivo, como ao impacto que os medios de comunicación ou as
migracións teñen nas novas xeracións, coma en relación coas “modificacións,
adaptacións ou incursións de novos elementos mitolóxicos e lendarios” nese folclore
oral.
Cousillas Rodríguez, Manuel, “Enclaves mítico-literarios en la Costa da Morte”,
Garoza, n.º 11, 2011, pp. 73-86.
Saliéntase que a contorna da Costa da Morte semiotízase nos relatos populares,
alcanzando rango de símbolo, e que os enclaves míticos foron escollidos polo seu
aspecto maxestático. Indícase que as reminiscencias medievais son patentes en moitas
destas narracións e que estas cumpren unha función intencionadamente comunicativa e
social. Dáse conta de diversas hipóteses sobre a interpretación do topónimo e
reprodúcense algunhas lendas e romances relacionadas con paraxes deste enclave.
Coméntase tamén que un dos pioneiros en evocar a natureza e os seres míticos deste
lugar (Breogán, Gondomil e o río Anllóns) foi Eduardo Pondal. Coméntanse tamén as
achegas doutros autores como Gonzalo López Abente e Rosalía de Castro. Finalmente
reprodúcese un romance do articulista ao cabo Vilán.
Ferro Ruibal, Xesús, “Álvaro Cunqueiro e a paremioloxía”, Cadernos de fraseoloxía
galega, n.º 13, “Estudos”, 2011, pp. 77-111.
Ofrece a edición de dous artigos paremiolóxicos de Álvaro Cunqueiro: un inédito sobre
refráns galegos de tema sexual escrito en 1951 e o outro, publicado no Faro de Vigo en
1955 e reeditado con numerosos retoques en 1957 en La Voz de Galicia e nos que o
autor expón a valoración que fai do refraneiro e deixa ver a súa erudita fantasía. Achega
sete mostras de como Cunqueiro definía fraseoloxismos e paremias e, finalmente,
sitúase na polémica dos escritores do seu tempo contra o uso da fraseoloxía no
xornalismo e na literatura.
Paredes, Rita, “Á descuberta dos nosos contos”, Grial. Revista galega de cultura, n.º
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189, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2011, pp. 92-93.
Recensión do volume recompilatorio de Camiño Noia Campos, Catálogo típico do
conto galego de tradición oral. Clasificación, antoloxía e bibliografía (2010), editado
polo Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo. Salienta a orixe da
recompilación dos contos no proxecto de Aarne-Thompson, The Types of the Folk-Tale
(1928), e o modelo seguido na elaboración deste volume, The Catalogue of
International Tale Types. A Classification and Bibliography (2004), de Hans-Jörg
Uther. Analiza a seguir os índices clasificatorios empregados na elaboración deste
volume e os seus contidos en xeral e conclúe cunha referencia ao lectorado ao que vai
dirixido.
Rei Samartim, Isabel, “Um cancioneiro estradense”, A Estrada. Miscelánea histórica e
cultural, n.º 14, 2011, pp. 251-259.
Faise referencia á publicación en 2010 da edición crítica do cancioneiro elaborado por
Marcial Valladares, intitulado Ayes de mi país (1885), a cargo de José Luís do Pico
Orjais e Isabel Samartim. Realízase un breve repaso pola biografía de Marcial e Avelina
Valladares e reivindícase a súa importancia dentro da cultura galega.
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VIII.5. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ESTUDOS E
RECENSIÓNS
Gestoso Álvarez, Maruxa, “Lendas de dragóns”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
367, “Libros”, 31 marzo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 327, “Letras galegas”,
9 abril 2011, p. 6.
Coméntase que María Aurora Lestón Mayo, autora de O vákner e o dragón (2010),
defende nesta obra a súa idea de que o vákner é un dragón semellante ao da cultura dos
pobos xermánicos. Sinálase que esta lenda non se conserva nin hai dela máis referencias
na zona onde a sitúa Lestón Mayo (entre Fisterra e Santiago de Compostela), pero
destaca que outros estudosos se fixaron nela e que a autora do volume explica que esta
lenda puido ter orixe nas migracións a Galicia de pobos nórdicos.
Mera, Héitor, “Completo e complexo”, La Opinión, “Saberes”, n.º 314, “Letras
galegas”, 8 xaneiro 2011, p. 7.
Coméntase que Almanaque de encantos (2010), de Carlos Solla, é un dicionario dos
seres e lugares mitolóxicos do Concello de Cerdedo no que se describe literariamente
cada ser, cada lugar e a súa relación coa contorna. Saliéntase que as ilustracións de
Mónica García, João Bieites e Paco Sutil dan forma e vida a estes personaxes e que
Carlos Solla lle dá o rigor que a obra necesita, cun estilo que é calificado de completo e
complexo. Dise tamén que esta obra non só fala da mitoloxía popular dun lugar en
concreto, senón de Galicia enteira.
Montaña, Estro, “De obrigada referencia”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 396,
“Libros”, 15 decembro 2011, p. VI.
Coméntase que o Dicionario de etnografía e antropoloxía de Galiza (2010), de X. R.
Mariño Ferro e X. M. González Reboredo, achega ao lectorado actual a memoria da
cultura oral, poñéndoa en valor. Indícase que se centra na Galicia rural dende finais do
século XIX até mediados do XX e que abarca temas como a herdanza, a familia, a
vellez e a infancia, ademais das festas, romarías, crenzas, literatura, relixiosidade ou
medicina. Menciónase que se realiza unha descrición e unha explicación de cada termo,
nun intento por poñer en valor a riqueza da cultura popular e a sabedoría coa que se deu
respostas propias dunha civilización secular. Faise referencia á ordenación das entradas,
da que se sinala que é máis propia dunha enciclopedia que dun dicionario, e saliéntase
que se tenta ofrecer unha visión dinámica da realidade, relacionando as tradicións coa
actualidade. Finalmente, dise que se trata dunha obra de referencia e que se bota en falta
unha maior extensión.
Otero Ricart, J. A., “El ‘verdadeiro’ artífice de ‘O Mintireiro”, Faro de Vigo, “Estela”,
n.º 452, “Reportaje”, 4 xaneiro 2011, p. 14.
Faise eco do aniversario da morte do sacerdote José María Regadío Vázquez, autor do
almanaque “O Mintireiro Verdadeiro”. Coméntase que este calendario comezou a
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publicarse no 1963 e que hoxe en día se segue distribuíndo. Indícase que, ademais das
predicións meteorolóxicas e consellos para os agricultores, inclúe refráns, chistes, o
santoral e outras seccións relacionadas coa cultura galega. Ponse de relevo que chegou a
ser nos anos setenta un dos libros máis vendidos en galego e que esta foi a lingua que o
autor empregou dende os inicios, a pesares da censura franquista. Saliéntase que, xa na
súa vellez, José María Regadío Vázquez non deixou de interesarse pola cultura rural e
iniciou o traballo de recuperar os refráns galegos para presentar nunha nova publicación
en fascículos, que chamaría “follatos”, pero que a falta de saúde e de apoios impediron
concluír. Finalmente sinálase que Xosé Lois Ripalda, parente do sacerdote, intenta
darlle unha continuidade a “O Mintireiro Verdadeiro”, pero que tamén se atopa sen os
apoios necesarios para manter viva esta publicación.
Seoane, Lucía, “Palabras de ánimas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 359,
“Libros”, 3 febreiro 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 318, “Letras galegas”, 5
febreiro 2011, p. 7.
Coméntase que Escrita Contemporánea, unha publicación da Asociación de Escritores
en Lingua Galega, recolle as actas dos traballos realizados para as IIIas Xornadas de
Literatura de Tradición Oral que tiveron lugar na cidade de Lugo entre os días 5 e 6 de
novembro de 2010. Indícase que baixo o título xeral Mitoloxía da morte: agoiros,
ánimas e pantasmas se inclúen as ponencias de Marcial Gondar Portasany, Joan Soler,
Camiño Noia e Xoán Ramiro Cuba, precedidas dun limiar a cargo de Cesáreo Sánchez
Iglesias no que se reflexiona sobre a importancia das crenzas en relación á morte en
todas as culturas. Sinálase que en todas as ponencias o tema da morte na cultura popular
foi o fío condutor.
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VIII.6. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE
OPINIÓN E COLABORACIÓNS FIXAS
González Pérez, Clodio, “O misterioso ‘Ciprianillo”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”,
“O rodicio do tempo”, 4 xuño 2011, p. 4.
Asegúrase que non existe en galego ningunha versión do Libro de San Cibrán, agás o
capítulo dos tesouros de Galicia que traduciu a esta lingua Xosé María Álvarez
Blázquez para a colección “O Moucho” de Edicións Castrelos no ano 1974. Coméntase
que este libriño é considerado a primeira proba da existencia do Ciprianillo e que nela
se citan os tesouros de mouros e outros invasores que pasaron por estas terras.
Senén, Felipe, “As cidades asolagadas e o labirinto da Atlántida”, La Opinión,
“Opinión”, “O laberinto do alquimista”, 20 marzo 2011, p. 31.
Realízase un percorrido pola xeografía literaria de cidades asolagadas, tendo sempre
presente o mundo clásico e a busca da Atlántida, Coméntase que Galicia (ao igual que
Irlanda ou a Bretaña) conta con lendas que tamén falan de cidades asolagadas como
Duio, en Fisterra; Valverde, en Doniños (Valdoviño); Veria, en Cospeito; a do Puzo do
Lago, en Maside e a Antioquía da lagoa de Antela.
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VIII.7. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ENTREVISTAS
Ameixeiras, Iria, “O que Murguía sabía de música era grazas á súa filla”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 9 xullo 2011, p L2.
Entrevista ao profesor de música Xabier Groba, quen vén de presentar a súa tese
doutoral na Universidade de Santiago de Compostela sobre o cancioneiro de Casto
Sampedro Folgar. Saliéntase que este non só recollía senón que dispuña dun cento de
colaboradores entre os que destaca Alejandra Murguía de Castro, filla de Rosalía de
Castro e Manuel Murguía.
Pallas, Beatriz, “A nosa moura é unha gran deusa creadora”, La Voz de Galicia,
“Televisión”, 13 novembro 2011, p. 78.
Co motivo da emisión do programa de V Televisión “Lendas Vivas”, onde se tratará o
tema das mouras, entrevístase ao especialista en mitos populares Antonio Reigosa.
Fálase deste ser mítico, das lendas e da cultura popular na Galicia de hoxe en día.
Vidal Villaverde, Manuel, “Temos unha poesía popular espléndida”, Atlántico Diario,
“La Revista”, n.º 541, “Literaria”, 9 xaneiro 2011, p. 52.
Conversa con Camiño Noia que comenta a visión da morte do pobo galego e como a
tradición oral se vai perdendo nas comunidades rurais ao ir cambiando os modelos de
vida. Ademais reflexiona sobre a necesidade de estudar máis polo miúdo a poesía
popular galega.
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VIII.8. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: NOTAS,
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS
Baena, Ana, “Ponte…nas ondas reunirá a 200 escolares no Verbum”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 26 maio 2011, p. 11.
Coméntase que a xornada “Bibliotecas Vivas”, organizada a asociación Ponte…nas
ondas para os escolares, pretende dar a coñecer o patrimonio inmaterial galegoportugués. Sinálase que un dos logros máis importantes desta asociación foi conquerir
que a tradición oral galego-portuguesa fose candidata en 2005 a ser considerada
patrimonio inmaterial da humanidade pola UNESCO.
Blanco Valdés, Juan L., “Os avatares da letra”, Galicia Hoxe, “A contra”, “Bágoas de
crocodilo”, 10 marzo 2011, contracuberta.
Coméntase que a literatura popular, ao contrario do que opinan algúns autores, segue
viva nos ritos, prácticas, festexos e celebracións do Entroido dunha forma peculiar.
Menciónase o fondo documental que o pai do articulista foi recompilando ao longo dos
anos, que fixo posíbel a publicación nesta sección duns versos de Manuel Torres
Espiño.
Burgoa, Juan José, “O astro sol no imaxinario popular ferrolán”, Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 656, “Enfiando”, 16 xaneiro 2011, p. 35.
Recóllese a crenza (da que se sinala que non existen probas documentais rigurosas) da
antiga denominación de Ferrol como Porto do Sol. Sinálase que o Sol sempre tivo
presenza no imaxinario popular ferrolán en cancións, refráns, lendas e tradicións da
comarca. Sinálase que diversos autores, entre os que se inclúe a Diego de Cernadas y
Castro, insistiron nesa denominación.
C. A., “La plataforma Patrimonio das Pontes organiza el sábado las Xornadas Mouras”,
El Progreso, “A Chaira”, 8 decembro 2011, p. 18.
Fálase da celebración por parte da Plataforma Defensa do Patrimonio Histórico das
Pontes das terceira Xornadas Mouras, que pretenden, segundo os organizadores,
visualizar a actualidade do patrimonio cultural galego.
Chao, Alba, “Internet y la tradición oral”, La Región, “Ciudad”, 25 setembro 2011, p.
15.
Faise eco de que os alumnos do CEIP “A Ponte” de Ourense, xunto a seis centros
sevillanos, foron premiados polo proxecto Benclaclu, no que se intercambiaron e
crearon a través de internet diversos textos de tradición oral como poesías, contos e
adiviñas.
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Jaureguizar, “Bruno Cardeñosa falará sobre lendas urbanas na Deputación de Lugo”,
El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 21 outubro 2011, p. 60.
Faise eco da celebración na Deputación de Lugo das xornadas “Lendas Urbanas, ritos e
mitos modernos”, organizadas pola Asociación SocioPedagóxica Galega e a Asociación
de Escritores en Lingua Galega.
Maira, Ángeles F., “Unha viaxe á orixe da agricultura”, El Progreso, “Pícaros”,
“Tradición”, 14 maio 2011, pp. 1-2.
Indícase que os colexios de Lugo celebraron a festa dos Maios con distintos actos nos
que non faltaron nin a música nin o baile. Faise mención tamén a orixe dos Maios,
ligado ao medio agrícola, e de como na actualidade en provincias como Ourense ou
Pontevedra, se presentan carrozas engalanadas, bailes e cantigas compostas para a
ocasión.
Malvido, Gemma, “O Apalpador premia a mocidade”, La Opinión, “A Coruña”, 31
xaneiro 2011, p. 6.
Sinálase que o conto do Apalpador, personaxe que cada Nadal vai polos fogares de toda
Galicia deixando castañas e agasallos a aqueles nenos que foron bos, vén da tradición
oral. Coméntase que a Concellería da Mocidade da Coruña foi premiada pola difusión
desta figura tradicional.
maré, “Presentan o primeiro cancioneiro musical galego”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “En
Monforte”, 9 xaneiro 2011, p. 27.
Infórmase da presentación no Pazo de Tor de Monforte de Ayes de mi país (2010), de
José Luís do Pico e Isabel Rei. Sinálase que esta obra recolle a colección de cantigas de
Marcial Valladares.
O. L., “O cancioneiro de Marcial Valladares, recuperado nun libro”, La Opinión,
“Cultura”, 18 xullo 2011, p. 34.
Faise eco da publicación da obra Ayes de mi País (2010), de José Luis do Pico Orjais e
Isabel Rei Sanmartín, na que se analiza o cancioneiro de Marcial Valladares.
P. R., “El Centro de Estudos do Corgo divulga mañana nuevos trabajos sobre el
concello”, El Progreso, “Comarca de Lugo”, 1 abril 2011, p. 15.
Coméntase que o Centro de Estudos do Corgo presenta uns traballos de investigación
sobre o Concello, entre os que se mencionan un estudo de José Luis Garrosa Gude, no
que se reflexiona sobre as tradicións orais recompiladas por Francisco Vázquez Saco.
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R. T., “Rexurde con Bicarelo o antigo son da zanfona”, Atlántico Diario, “Área
metropolitana”, “Condado/Louriña”, 26 maio 2011, p. 20.
Dáse conta do rexurdir da zanfona e as cantigas ao seu son da man do grupo Bicarelo.
Sinálase que a idea é contribuír ao rexurdimento do legado oral e intentar que este non
desapareza.
Santos, A. de, “Ponte… nas ondas! reivindica el valor patrimonial de las bibliotecas
vivas”, Faro de Vigo, “TV/Espectáculos”, 26 maio 2011, p. 59.
Dáse conta da celebración de “Bibliotecas vivas”, unha xornada para escolares
organizada no museo Verbum-Casa das Palabras de Vigo para dar a coñecer a tradición
oral galega-portuguesa. Sinálase que a asociación Ponte… nas ondas! está preparando o
quinto certame de recollida de historias para a recuperación do patrimonio oral destes
territorios.
S. R., “El santuario de los celtas gallegos”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 692, 22
xaneiro 2011, p. 3.
Coméntase que a obra Deuses, mitos e ritos do Monte do Seixo (2010), de Rafael
Quintiá Pereira, fai un percorrido pola montaña sagrada do Monte do Seixo, o
considerado polos estudosos como o centro do mundo dos pobos celtas. Sinálase que
ofrece un mapa para entender os ritos que se levaban a cabo alí e revelar os segredos
deste lugar.
Sueiro, Marcos, “Os maios saúdan a chegada da primavera”, Xornal de Galicia,
“Actualidade”, “Reportaxe”, 2 maio 2011, p. 26.
Dáse conta da celebración dos maios en Ourense para darlle a benvida a primavera.
Sinálase que se constrúen pirámides de xestas, fentos, musgo e flores, cruceiros e
cabaceiras, que se recitan coplas e que se fai unha festa onde o rural ten presenza de
forma simbólica.
Viñas, María L., “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 29 outubro 2011, p. 86.
Dáse conta da celebración na Deputación de Lugo das xornadas de literatura oral
dedicadas ás lendas urbanas. Infórmase de que haberá conferencias, mesas redondas e
un taller de narración oral.
X. L. Q., “El pazo de Tor será escenario de una ‘polafía’ de escritores y músicos”, El
Progreso, “Ribeira Sacra”, 20 outubro 2011, p. 17.
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Indícase que no Pazo de Tor terá lugar unha ‘polafía’ de escritores e músicos. Explícase
que unha ‘polafía’é unha reunión de carácter festivo con contidos literarios e musicais, e
que nesta ocasión o acto está organizado pola sección de literatura oral da Asociación de
Escritoras e Escritores en Lingua Galega.
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IX. REVISTAS
Neste apartado acollemos as revistas con ISSN e as edicións facsimilares, das demais só
se describen os traballos relacionados coa literatura galega no apartado “Publicacións en
revistas” deste Informe.
ADRA. Revista dos socios e socias do Museo do Pobo Galego
(ISSN: 1886-2292) (DL: C-2367-2005).
Revista editada polo Museo do Pobo Galego que naceu co obxectivo de ser un vieiro de
comunicación entre as persoas asociadas, unha canle de expresión na consolidación do
Museo do Pobo Galego, ademais de fomentar o intercambio con outros organismos e
institucións museísticas dentro e fóra da xeografía galega. Saíu do prelo no mes de
novembro do 2005 co número 0. Dende o inicio o consello de edición estivo formado
por Fátima Braña Rey, Rosa Mª Méndez García, Xaquín Penas Patiño e Manuel Vilar
Álvarez, e no ano 2008 pasou a estar composto por Fátima Braña Rey, Rosa Mª Méndez
García, José Mª Laredo Codornié, Nolo Suárez e Manuel Vilar Álvarez. Estrutúrase nas
seguintes seccións: “Limiar” e “Artigos” dedicados a diferentes temas. No ano 2011
publicouse o número 6. Os artigos relacionados coa literatura galega son descritos nos
apartados correspondentes deste Informe.
AGÁLIA. Revista de ciências sociais e humanidades
(ISSN: 1130-3557) (DL: C-250-1985).
Revista de estudos socio-culturais que foi fundada no ano 1985 e está vencellada á
asociación AGAL. Nos seus primeiros dez anos, Agália estivo dirixida pola presidencia
de AGAL, con Joám J. Costa Casas como coordinador. O consello de redacción estaba
integrado por oito persoas, equipo que foi medrando até chegar aos trece compoñentes
cos que conta na actualidade. Nunha segunda etapa, que comprendeu dende o número
41 (primavera de 1995) até o número 61 (primavera de 2000) tivo a Mª do Carmo
Henríquez Salido como directora. Dende o número 62 (verán de 2000) até o número 9192 o seu director foi Carlos Quiroga. Nesta etapa, a partir do número dobre 63-64
(correspondente ao segundo semestre do ano 2000) Agália presentou un novo deseño na
capa, optou pola periodicidade semestral e engadiu o subtítulo: “Revista de ciências
sociais e humanidades”. No enderezo electrónico pódense localizar os índices dos
diferentes números desta revista dende o número 56 (inverno de 1998) até a actualidade.
É posíbel, asemade, consultar en liña algúns destes traballos. Esta revista contén as
seguintes seccións: “Estudos”, “Relato/Poesia”, “Entrevista”, “Notas”, “Recensons” e
“Percurso”. No ano 2011 publicouse o número 101 (1º semestre 2010).
AILIJ (Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil)
(ISSN: 1578-6072) (D.L:VG-978-2001).
Anuario editado pola Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y
Juvenil (ANILIJ), cuxa sede se atopa na Facultade de Filoloxía e Tradución da
Universidade de Vigo, publicado por dita universidade e dirixido até o ano 2011 por
Celia Vázquez García. Asemade conta coa axuda da Dirección Xeral de Investigación,
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desenvolvemento e innovación da Xunta de Galicia. Trátase dunha publicación
científica, dirixida a un público nacional e internacional especializado, que acepta
colaboracións de investigadores procedentes de calquera institución ou país, sempre que
se trate de traballos de investigación orixinais (non publicados con anterioridade) e que
o contido do artigo ou da recensión estea relacionado coa investigación que se vén
realizando no campo da literatura para a nenez e a mocidade con carácter nacional ou
internacional. O seu primeiro número, o número 0, saíu a lume o ano 2001 e dende o
ano 2003 no que se publicou o número 1 ten periodicidade anual. As editoras foron
Veljka Ruzicka Kenfel, Celia Vázquez García e Lourdes Lorenzo García. O comité de
redacción estivo integrado até o número 9 por Margarita Carretero (Universidade de
Granada), Pedro Cerrillo (Universidade de Castilla-La Mancha), Teresa Colomer
(Universidade Autónoma de Barcelona), Marisa Fernández López (Universidade de
León), Cristina García de Toro (Universidade de Castellón), Esther Laso y León
(Universidade de Alcalá de Henares), Manuel López Gaseni (Universidade do País
Vasco), Lourdes Lorenzo García (Universidade de Vigo), Antonio Moreno Verdulla
(Universidade de Cádiz), Mª José Olaziregi (Universidade do País Vasco), Isabel
Pascua (Universidade das Palmas de Gran Canaria), Blanca-Ana Roig Rechou
(Universidade de Santiago de Compostela), Veljka Ruzicka Kenfel (Universidade de
Vigo), Victoria Sotomayor (Universidade Autónoma de Madrid), Mª del Carmen Valero
Garcés (Universidade de Alcalá de Henares), Celia Vázquez García (Universidade de
Vigo) e Manuel Vieites (Universidade de Vigo). Esta publicación, que se estrutura en
“Artículos” e “Reseñas/Reviews”, publicou no ano 2011 o número 9, que se anovou cun
cambio na presentación da revista, un novo consello de dirección, composto por BlancaAna Roig Rechou, Veljka Ruzicka Kenfel e Lourdes Lorenzo García e un novo consello
de redacción formado por Eulalia Agrelo Costa, Mª Jesús Barsanti Vigo, Margarita
Carretero González, Mª José Corvo Sánchez, Xabier Etxaniz Erle, Mar Fernández
Vázquez, Carmen Ferreira Boo, Cristina García del Toro, Esther Laso y León, Ana
María Margallo González, Isabel Mociño González, Sara Reis da Silva, Carina
Rodrigues, Beatriz Rodríguez Rodríguez e Mª del Carmen Valero Garcés. Os artigos
relacionados coa literatura galega son descritos nos apartados correspondentes deste
Informe.
Referencias varias:
- ELOS, “Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Protagonistas eLIXidos”, 14 decembro
2011, p. 50.
Apúntase que se publicou o número nove deste Anuario, que acolle quince “estudos
sobre autores de diferentes sistemas literarios, análise de personaxes, de series e
elementos de tradución”. Saliéntase que en referencia á LIX galega son de interese os
estudos de Mar Fernández Vázquez e Blanca-Ana Roig Rechou nos que se achegan,
respectivamente, a Carlos Casares e Agustín Fernández Paz. Indícase que tamén conta
con recensións sobre monografías de LIX.
AMASTRA-N-GALLAR
(ISSN: 1696-0718) (DL: C-134-2002).
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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 non
venais. 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
deu testemuño xa o seu primeiro número, onde diferentes autores fixeron as súas
achegas ao redor do concepto de “acto poético”. O director da publicación é Emilio
Araúxo. Na revista é habitual que os textos dos colaboradores estranxeiros se traduzan
ao galego na primeira parte de cada volume, para ser reproducidos despois na súa lingua
orixinal.
ANIMA+L. Revista cultural para todas as especies
(ISSN: 1137-599X) (DL: C-541-96).
Publicación creada en febreiro de 1991, editada por Edicións Positivas, presentándose
cunha periodicidade variábel. Comezou a súa andaina tendo a Xelís de Toro como
director e coordinador, até que no ano 2007, Francisco Macías asumiu a súa dirección.
ANUARIO BRIGANTINO
(ISSN:1130-7625) (DL: C-1613/2000// C-680/96).
Publicación de carácter anual editada polo Concello de Betanzos e copatrocinada pola
Deputación da Coruña, o Banco Etcheverría, a Fundación Caixa Galicia e a Fundación
Manuel Villuendas Pena. Fundada por Francisco Vales Villamarín, tivo dúas etapas: a
primeira delas, baixo a dirección do seu fundador, abrangue o período que vai de 1949,
ao aparecer o Anuario Brigantino de 1948, até 1951. A segunda etapa comezou en 1981
e chega até o momento actual de maneira continua baixo a dirección de Alfredo Erias
Martínez, que ocupou o cargo tras a morte do fundador. O subdirector é Xosé María
Veiga Ferreira e o secretario Xulio Cuns Lousa. A publicación estrutúrase nas seccións
fixas de “Historia”, “Arte, literatura, antropoloxía”, “Entidades culturais e deportivas” e
“Acontecementos do ano”. En xullo de 2011 saíu o número 33, correspondente ao ano
2010, que na sección “Arte, Literatura, Antropoloxía...” ofrece “Musicas durmidas” (pp.
489-498), doce poemas de José Abeal López, acompañados dos debuxos de Alfredo
Erias. Os artigos relacionados coa literatura galega aparecen descritos no apartado
correspondente deste Informe.
Referencias varias:
- Lucía Tenreiro, “El Anuario Brigantino cumple treinta años y se afianza como revista
científica”, El Ideal Gallego, “Área Metropolitana”, “Betanzos”, 7 setembro 2011, p.
23.
Coméntase a presentación do novo número desta revista e sinálase que está considerada
un dos mellores proxectos de investigación de Galicia.
- Lucía Tenreiro, “Testigo de la historia de Betanzos”, El Ideal Gallego, “Área
Metropolitana”, “Betanzos”, 15 setembro 2011, p. 22.
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Faise referencia brevemente á historia desta revista con motivo da saída do prelo dun
novo número.
- Lucía Tenreiro, “El anuario publica un dibujo de cómo era la ciudad en el año 1616”,
El Ideal Gallego, “Área Metropolitana”, “Betanzos”, 17 setembro 2011, p. 21.
Con motivo da presentación do trixésimo terceiro número desta revista, coméntanse
brevemente os traballos que acolle.
ANUARIO GRIAL DE ESTUDOS LITERARIOS GALEGOS
(ISBN: 84-8288-598-7) (ISSN: 1133-4533) (DL: VG-173-2003//VG-1263-2006).
Publicación literaria de periodicidade anual que deu á luz a Editorial Galaxia no ano
2003 co patrocinio da Fundación Caixa Galicia. Xurdiu da fusión do Anuario de
Estudos Literarios Galegos e a revista Grial. O Anuario de Estudos Literarios Galegos
e fora fundada a iniciativa de Xoán González-Millán, que exerceu como director até o
seu pasamento no ano 2003. O consello de redacción estivo 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
Rutherford, Giuseppe Tavani e Pilar Vázquez Cuesta. Na súa nova etapa, que veu
acompañada dun cambio de nome e de deseño, a directora foi Dolores Vilavedra. A
partir do Anuario 2005 apreciouse un cambio no D.L. e a asignación do ISSN, que se
consignan na entrada. O consello de redacción estaba formado por Xosé M. Dobarro,
Manuel Forcadela, Helena González, Carlos Paulo Martínez Pereiro, Camino Noia.
Compoñían o consello asesor Xesús Alonso Montero, Arturo Casas Vales, Ivo Castro,
Itamar Even-Zohar, Anna Ferrari, Derek W. Flitter, Javier Gómez-Montero, Kathleen
Marck, Stephen Parkinson, John Rutherford, Giuseppe Tavani e Pilar Vázquez Cuesta.
O deseño correu a cargo de Fausto C. Isorna. Fusionáronse as antigas seccións
“Estudios” e “Comunicacións”, conservándose “Panorámicas” e “Libros” e desapareceu
“Compendio bibliográfico”. A partir do Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos
2007 (2008) deixouse de publicar.
ARRAIANOS
(ISSN: 1698-9953) (DL: OU-2/05 // C 4290-2007).
Revista de ámbito limiá, de periodicidade anual, vinculada á Asociación Arraianos,
fundada no ano 2004 por Aser Álvarez, que exerceu de coordinador. Tomando como
inspiración a obra homónima de Xosé Luís Méndez Ferrín, a publicación pretende dar a
coñecer os fenómenos culturais da Baixa Limia. Pódense consultar en formato pdf os
cinco números anteriores (http://www.arraianos.com). Co número VII, correspondente
ao mes de xaneiro de 2008, iniciouse unha nova etapa con máis colorido, baixo a
dirección de Aser Álvarez e a coordinación de Lois Codias, cun consello de redacción
composto por Alberto Augusto Miranda, Américo Rodrigues, Armando Requeixo,
Baldo Ramos, Felipe Castro, José Domíngues, Henrique Alvarellos, Ramón Nicolás,
Xoán Carlos Domínguez, Xosé Paulino Estévez e Xulio Medela. A revista consta das
seguintes seccións: “Limiar”, “Entrevista”, “Entre arraianos”, “Arredor da lareira”,
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“Pensamento”, “Creación” e “Andel de libros”. A partir do número VII houbo un
cambio de depósito legal que se consigna na entrada, debido a que pasou a ser editada
por Alvarellos Editora.
ATENEA
(ISSN: 1575-9679) (DL: C-1937/99).
Revista trimestral, fundada no ano 1879 e publicada polo Ateneo Ferrolán, que conta co
patrocinio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. A revista non
ten unha estrutura estábel pero entre as súas seccións saliéntanse pola súa frecuente
aparición: “Editorial”, “Servizos”, “Falamos de..”, “Programación”, “Artigos”,
“Breves”, “Muller” e “O Parnaso”, sección que acolle creacións poéticas. No ano 2011
publicáronse os números 40, 41 e 42, este último é un número especial sobre poesía
visual en formato dixital. O número 40 foi un especial de relatos curtos que acolle as
seguintes achegas narrativas: “Animal”, de Alba Méndez de la Peña; “Paxaros no
deserto”, de Alberte Momán; “Chove fóra”, de Alfonso Láuzara; “O gastrónomo secreto
das lámpadas de incandescencia”, de Mario Pardo Pérez; “Sete contos de Nadal”, de
Marisa Méndez; “Mar de vida, mar de morte”, de Miguel Ángel Alonso Diz; “Postal
con Namía”, de Xoán Carlos Domínguez Alberte; “O Nadal e Eurovisión?”, de Beatriz
Fernández Varela; “O meniño e o incógnito”, de Óscar Bouzas; “O reencontro”, de
Pedro Naveira Pedreira; “O solpor chegou roto”, de Clara Isabel Rodríguez Giráldez
(Clara de Roxo); “Os reis non son pais”, de Arturo Lezcano; “A neve cubríao todo”, de
Paco Oti; “Noitevella no almacén dos parafusos”, de Tito Pérez Pérez; “Unha navidade
atípica”, de Irene Quintero; “Un atípico Nadal”, de Jorge Miguel Gago Chao; “Escuro
Natal”, de Lupe Ces Rioboo; “A choiva corisca na fiestra do meu cuarto”, de Josefa
Fernández Fernández; “Pum-pum-pum”, de Javier Maseda Rodríguez, e “O pai vendera
o burrico meses antes”, de Moncho Iglesias Míguez. No número 41 na sección
“Especial” acóllense os textos narrativos “Extraflame”, de Alberte Momán; “Asasinos
de musas-Inspírate”, de Irene Quintero; “Mata unha musa... inspírate”, de Mario Marcos
Pardo; “Bang! Bang!”, de Miguel Ángel Alonso Diz; “Como asasinar as musas (e vivir
pra relatalo”, de Óscar Bouzas; “A musa negra”, de Tito Pérez Pérez; “Realidade”, de
María Ónega, e “As funcións sociais da arte”, de Luis Rapela; xunto aos textos poéticos
“Musasinada”, de Alfonso Láuzara; “Conxuro contra lecturas exangües”, de Ana
Cibeira; “O caso marabilla”, de Juan Emilio Rodríguez Fernández, e “En Celanova hai
unha nena triste”, de Xoán Carlos Domínguez Alberte. Tamén na sección “Teatro” se
reproduce a mensaxe internacional polo Día Mundial do Teatro 2011 asinada por
Jessica A. Kaahwa; e en “O Parnaso” os poemas “Cenzo”, “Como son”, “O escuro,
obxecto de desexo”, de Mario Marcos Pardo, e reprodúcense os poemas “Tristemente
convivo coa túa ausencia...” e “Somentes...”, do poeta homenaxeado neste ano no Día
das Letras Galegas, Lois Pereiro. Os artigos relacionados coa literatura galega
estándescritos nos apartados correspondentes deste Informe.
AURIA. Revista mensual de Caixanova
(ISSN: 1138-0837) (DL: OU-46-97).
Publicación mensual, distribuída gratuitamente co xornal La Región o derradeiro
domingo de cada mes, xurdida en marzo de 1997 ao saír do prelo o seu número 0 co
título de Auria (Revista mensual de Caixa Ourense) e que rematou a súa singradura, sen
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previo aviso, en novembro de 2011 co n.º 175. A súa denominación sufriu
modificacións até ter o nome de Auria. Así, dende agosto de 1999 (n.º 28), ao comezar
o proceso de fusión das Caixas do sur de Galicia, quedou como Auria (Revista mensual
de Caixavigo e Ourense) até xullo de 2000 (n.º 39) cando ficou co título de Auria
(Revista mensual de Caixanova), mais dende setembro de 2008 (n.º 137) presenta o seu
actual título Auria. Estivo sempre editada por La Región en colaboración con
Caixanova e mais coa Consellería de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia até febreiro
de 2008 (n.º 130), pero dende marzo de 2008 (n.º 131) até o agosto de 2008 (n.º 136)
seguiu só coa colaboración de Caixanova e dende setembro de 2008 (n.º 137) só
participaba na súa edición La Región. A colaboración institucional retomouse en
febreiro de 2009 (n.º 142) coa Deputación de Ourense, acrecentada en maio de 2009 (n.º
145) co Concello de Ourense e mais en agosto de 2009 (n.º 148) con Caixanova, se ben
dende decembro de 2010 (n.º 164) e até de abril 2011 (n.º 168) baixo o nome de
NovaCaixaGalicia, cando volveu desaparecer esta colaboración. Esta revista ourensá
tivo a Alfonso Sánchez Izquierdo como director dende a súa fundación até agosto de
2008 (n.º 136) cando pasou a ser Xosé Pastoriza Martínez; a José Luis Outeiriño
Rodríguez como editor dende a súa fundación; a Antonio Piñeiro Feijoo como director
de cada edición dende agosto de 2000 e conta cun amplo abano de colaboradores dos
máis diversos campos. Ao longo de 2011 publicáronse os derradeiros once números
desta revista, concretamente dende o número 165 ao 175. Cada un dos seus números
conta cunha “Agenda” que dá conta dos principais fitos e actividades culturais (teatro,
conferencias, exposicións, música etc.) que terán lugar durante o mes seguinte en toda a
provincia de Ourense e dende setembro de 2004 (n.º 89) cada número comeza cun texto
en español titulado “Firma invitada”. Despois disto aparecen artigos, con abondoso
apoio fotográfico, que tocan variados temas de lecer, especialmente referidos ao
turismo, natureza, música, tradicións, cine, fotografía, cultura etc. Até setembro de 2008
(n.º 137) pechábase cun apartado que falaba especificamente das noticias económicas e
institucionais de Caixanova. Dende maio de 2007 (n.º 121) conta cunha renovada
maquetación e deseño e con presenza de textos en lingua galega case nula, tendencia
que comezou a cambiar en 2009. Cómpre sinalar que dende febreiro de 2010 (n.º 154)
conta na portada cun logotipo conmemorativo do centenario do xornal ourensán La
Región e mais que todos os números publicados en 2011 contan coa sección “Poemas
de Auria”, que recolle textos literarios en galego e en español centrados en Ourense.
Todos os artigos referidos á literatura galega aparecen descritos nos apartados
correspondentes deste Informe.
BARBANTIA. Anuario de Estudos do Barbanza
(ISSN: 1889-0946) (DL: C-2792-05).
Publicación anual inaugurada no ano 2005, editada pola Asociación Cultural Barbantia
e coordinada por Antón Riveiro Coello en compaña, sucesivamente, de Xoán Pastor
Rodríguez Santamaría, Lola Arxóns e Manuel Cartea. No número 4 do ano 2008 pasou
a estar coordinada en solitario por Xoán Pastor Rodríguez Santamaría. No número 5 os
encargados da coordinación foron Manuel Cartea, Mª Xesús Armada, Antón Riveiro
Coello e Alberto Piñeiro. Até o n.º 5 constaba dun “Limiar” de X. Ricardo Losada;
varios artigos referidos á comarca do Barbanza sobre arte, xeografía, patrimonio,
etnografía ou literatura; a sección “Aires de fóra”, dedicada a acoller textos traducidos
de autores estranxeiros; “Cuarto acto”, que informa das actividades realizadas pola
asociación e que no número 5 denominouse “O alustro dun lustro”, e “Publicacións no
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Barbanza”. No ano 2011 publicouse o número 7, no que figuran na coordinación
Manuel Cartea e Alberto Piñeiro. Este número estrutúrase nas seccións “Limiar”,
“Actas da VI semana da Historia de Noia”. “Homenaxe a Xosé Agrelo Hermo”, “Aires
de fóra” e “Barbantia, ano VII”. A sección “Publicacións no Barbanza” (pp. 331-387), a
cargo de Román Arén e X. Santamaría, acolle un repertorio bibliográfico sobre libros,
folletos, separatas, revistas, artigos e reedicións de autores do Barbanza dende outubro
de 2010 até outubro de 2011, dividido en: “Poesía”, “Narrativa”, “Teatro”, “Ensaio”,
“Artigos, recensións e notas”, “Historia”, “Xeografía”, “Medio ambiente”, “Biografía,
bibliografía, etnografía e antropoloxía”, “Ensaio relixioso”, “Ensino”, “Arte e música”,
“Revistas e xornais”, “Tradución”, “Entrevistas”, “Lingua”, “Cómic”, “Viaxes”,
“Deportes”, “Economía”, “Artigos de opinión”, “Noticias culturais” e “Varia”. Na
sección “Aires de fóra” reprodúcese a tradución de varios poemas de Richard
Berengarten, realizada por Loreto Riveiro e F. R. Lavandeira, xunto cos orixinais en
inglés; tamén se recolle un “Limiar” de Román Arén a Unha tirada de dados xamais
abolirá o azar (1897, 1914), de Stéphane Mallarmé, xunto a súa versión en francés e a
tradución ao galego realizada por Eme Cartea e unhas “Notas explicativas sobre o texto
de Mallarmé”. Todos os artigos referidos á literatura galega aparecen descritos nos
apartados correspondentes deste Informe.
BARSOWIA
(ISSN 1887-6226)
Fanzine editado polo colectivo de autores galegos de banda deseñada Polaqia, fundado
en 2001 e integrado por David Rubín, Kike Benlloch, Sergio e Hugo Covelo, Emma
Ríos, Álvaro López, Luís Sendón, Jose Domingo, Bernal, Brais Rodríguez, Roque
Romero e Diego Blanco. A publicación ten no seu haber o Premio do Público ao Mellor Fanzine de
España en 2005, o Premio do Salón Internacional do Cómic de Barcelona como Mellor Fanzine de España en 2006, o
Premio do Salón de Barcelona 2007 e o Premio Ourense 2007. José Domingo é o
presidente do colectivo dende 2008. En 2011 publicouse o número 16 (agosto), titulado
“O derradeiro asalto do campión!”, co que o colectivo Polaqia puxo fin á edición da
revista. Trátase dun número con dúas cubertas despregábeis realizadas por José
Domingo e Luis Sendón, que contén colaboracións destes dous autores e mais de Diego
Blanco, Alberto Guitián, David Rubín, Brais Rodríguez, Álvaro López, Jesse Jacob,
Ana Santiso, Hugo Covelo, Ana Galvaña, Sergio Covelo, Miguel Porto, Kike Benlloch,
Xurxo Penalta, Roque Romero, Alexis Ziritt, Manel Cráneo, Emma Ríos, Hwei Lin
Lim, Óscar Iglesias e Bernal Prieto. Entre os autores invitados a colaborar neste número
de despedida figuran o madrileño Ken Niimura, os portugueses Paulo e Susa Monteiro,
os franceses Louis Bertrand Devaud e Adrien Bouss, o norteamericano Michael
Bonfiglio, ademais de Miguel B. Núñez, Dylan Horrocks, Alberto Vázquez, Luís
Bustos, Esteban Hernández, Jano, Pedro Villarejo e Fidel Martínez.
Referencias varias:
- maré, “A despedida de Polaqia”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 16 xuño 2011, p. 31.
Dáse noticia da disolución do colectivo Polaqia, que creou a revista Barsowia, da que
sacou un número especial con máis páxinas.
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- Diego Giráldez, ”Barsowia desocupada”, El País, “Galicia”, “Luces”, 23 setembro
2011, p. 10.
Fálase da disolución do colectivo Polaqia e do peche da revista Barsowia, da que se
salienta que axudou a visibilizar o cómic feito en Galicia.
BD BANDA
Vg- 325/07
Revista de cómic que naceu en 2001 por iniciativa do debuxante Kiko da Silva e de
Cano, responsábel da libraría Paz de Pontevedra, coa intención de crear un medio de
expresión para que os creadores e creadoras galegos de cómic puidesen publicar os seus
traballos. Tivo dúas épocas. A primeira abrangueu de 2001 a 2006 e seis números: n.º 1
(maio 2001), n.º 2 (decembro 2001), n.º 3 (maio 2002), n.º 4 (abril 2003), n.º 5 (maio
2004) e n.º 6 (maio 2005). A segunda época, coa intención de transformar o fanzine
nunha publicación profesional, comezou no ano 2007 coa edición do número 1 (abril,
2007) e continuou co 2 (abril, 2008), 3 (agosto, 2008) e 4 (abril, 2010). O cambio
fundamental consistiu na existencia de equipos creativos fixos que fan series
continuadas e na edición en castelán e galego. Entre os autores de fóra de Galicia
cóntanse Albert Monteys, Javier Olivares, Raúl Ariño, Mel, Bartolomé Seguí, Felipe
Hernández Cava, Anna Raven e Jorge García. A publicación complétase con entrevistas
(asinadas por Germám Ermida) e textos teóricos de Álvaro Pons. En decembro de 2011
o colectivo anunciou o abandono da edición da súa revista, de tal xeito que o número 4
de 2010 é o último.
BOLETÍN DA REAL ACADEMIA GALEGA
(ISBN: 84-87987-21-4) (ISSN: 1576-8767) (DL: C-743-2000).
Vinte anos despois de que se publicara o número 360 do Boletín da Real Academia
Gallega, órgano oficial e científico desta Institución dende o 20 de setembro de 1906 a
decembro de 1980, no ano 2000 renovouse a súa publicación co título Boletín da Real
Academia Galega, e seguiu a numeración iniciada no ano 1906. Estivo coordinado por
Xesús Alonso Montero, Xosé Ramón Barreiro Fernández e Salvador García-Bodaño
Zunzunegui e coeditado pola Real Academia Galega, a Fundación Rodríguez Iglesias e
Hércules de Ediciones. No número 367, do ano 2006, apareceron como coordinadores
Xesús Alonso Montero, Xosé Luis Axeitos Agrelo e Xosé R. Barreiro Fernández e
apreciouse a desaparición do ISBN e a modificación do ISSN, feitos que se consignan
na entrada.
BOLETÍN GALEGO DE LITERATURA
(ISSN: 0214-9117) (DL: C-641-1989).
Revista de periodicidade semestral dirixida por Anxo Tarrío Varela dende a súa
aparición en 1989. Trátase dunha publicación da Universidade de Santiago de
Compostela subvencionada pola Xunta de Galicia e na que colaboraron diversas
institucións e na que a partir do ano 1998 colaboran Ámbito Cultural/El Corte Inglés,
que a subvenciona. Acolle artigos de crítica e historiografía sobre calquera literatura do
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mundo e tamén traballos de investigación en Teoría da Literatura, Crítica Literaria,
Poética, Retórica, Hermenéutica, Semiótica etc., é dicir, todo un amplo campo de
coñecemento de tan longa tradición como o desenvolvido ao redor do feito literario nun
senso amplo. Consta dun consello científico no que figuran catedráticos de
universidades de todo o mundo; dunha secretaría da que formaron parte sucesivamente
Xosé Luís Sánchez Ferraces, Miguel-Anxo Seixas Seoane, Blanca-Ana Roig Rechou,
Armando Requeixo, Xabier Campos Villar, Isabel Soto López, Eulalia Agrelo Costas,
Isabel Mociño González e, na actualidade, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez;
dun consello de redacción, que estivo constituído sucesivamente por Carmen Blanco
García, Antón Capelán Rei, Modesto Hermida García, Xesús Rábade Paredes, María do
Carme Ríos Panisse, Blanca-Ana Roig Rechou, Mercedes Brea López, Manuel
Henrique Vázquez Buxán, Antón Capelán, Xosé Luís Sánchez Ferraces, María Fe
González Fernández, María Xosé López Pérez, Monserrat López Fariña, Miguel Louzao
Otero, Xabier Campos Villar. Na actualidade, está composto por Eulalia Agrelo Costas,
Isabel Mociño González, María Xesús Nogueira, Ana Margarida Ramos, Sara Reis da
Silva e Ernesto González Seoane e Lourdes Salgado Viñal. Conta cun deseño inicial de
Pedro de Llano, actualizado por Alejandro Vidal, e as seguintes seccións: “Estudos”,
“Notas”, “Documentos”, “Encontros”, “Libros” e “Creación”, que nalgúns números,
sobre todo nos monográficos, poden reducirse. No ano 2011 publicouse o número 44 (2º
semestre 2010) que na sección de “Creación” reproduce o orixinal fotografado, cunha
“Nota editorial” de Anxo Tarrío, do libro inédito Elexías do Caurel, “Cinco poemas
isolados” e unha “Carta de Novoneyra a García Sabell”, de Uxío Novoneyra (pp. 233272) e en “Bibliografías” acóllese unha “Bibliografía sobre Uxío Novoneyra”, de Esther
de León Viloria (pp. 273-287). Tamén saíu do prelo o número 45. Os artigos
relacionados coa literatura galega son descritos nos apartados correspondentes deste
Informe.
CASAHAMLET. Revista de teatro
(ISSN: 1888-2056) (DL: C-1152-1999).
Revista anual de teatro, dirixida por Francisco Pillado Mayor. Botou a andar en 1999 co
apoio da Deputación Provincial da Coruña. No seu consello de redacción figuran
Santiago Fernández, Manuel Lourenzo e Xesús Pisón e, como novo membro dende o
ano 2003, Isaac Ferreira, que pasou a ser director no número 10. Até o número 9
estruturábase en catro seccións: “Editorial”, “Colaboracións”, “Creación” e
“Documentación” e o resto eran variábeis, artellándose monograficamente ao redor
dunha sección de teoría, seguida da presentación de textos dramáticos. No ano 2007, na
súa estruturación cambiouse o apartado “Colaboracións” por “Teoría”. No ano 2011
publicouse o número 13 (maio), titulado “Cunqueiro”, que na sección “Creación”
acolleu as seguintes pezas dramáticas: “Welcome to Lampedusa” (pp. 48-51), de
Marcos Abalde Covelo, acompañada dunha ilustración de Alicia Puchades; “O
gatipedro” (pp. 53-55), de Tucho Calvo, cunha ilustración de Marta Paz; “Atención
continuada” (pp. 57-61), de Santiago Cortegoso, con ilustración de Paula Alvite; “Isto
non é Dinamarca” (pp. 63-64), de Eva F. Ferreira, cunha ilustración de Alicia Puchades;
“A frieza dos homes da brétema (Epílogo tropical para Gerda e Hamlet)” (pp. 66-70), de
Xosé Manuel García García, con ilustración de Paula Alvite; “Á sombra das carbas”
(pp. 72-74), de Manuel Lourenzo, con ilustración de Emilia Salgueiro; “Noivado de Lúa
(evento)” (pp. 76-78), de Olivia Pena, con ilustración de Ana Pillado Vega; “Comodín
de Miranda” (pp. 79-82), de Gustavo Pernas Cora, con ilustración de Xosé Cobas; “Con
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Cunqueiro no paraíso” (pp. 83-85), de Henrique Rabuñal, con ilustración de Xosé
Cobas; “O que pasou pola cabeza” (pp. 86-88), de Rubén Ruibal, con ilustración de
Xesús Pisón; “Naufraxia” (pp. 90-91), de Vanesa Sotelo, con ilustración de Ana Pillado
Vega; e “Kinder toten fuga (poema dramático contra o paso do tempo)” (pp. 92-94), de
Roi Vidal, con ilustración de Fidel Vidal. Tamén na sección “Documentación” ofrece
“Cunqueiro en Casahamlet (1998-2010)” (pp. 95-101), de Isaac Ferreira, na que se
recolle información sobre espectáculos, lecturas dramatizadas, aulas abertas e foros
teatrais e a bibliografía sobre Álvaro Cunqueiro nesta revista. Os artigos relacionados
coa literatura galega son descritos nos apartados correspondentes deste Informe.
CÁTEDRA: Revista Eumesa de Estudios
(ISSN: 1133-9608) (DL: C-1702/93 )
Revista anual editada polo Concello de Pontedeume que recolle artigos de investigación
dedicados á antropoloxía, o pensamento, a arte e a historia da bisbarra do Eume.
Publica, ademais, os traballos galardoados co Premio de Investigación Etnográfica
Concello de Pontedeume, dende que foi creado no 1998. Botou a andar en 1994 e conta
co apoio, a través de subvencións, da Fundación Caixa Galicia e a Deputación
Provincial da Coruña. No seu consello de redacción figuran Alexandre Caínzos
Corbeira, Carlos de Castro Álvarez, Andrés López Calvo e Sindo Vilariño Gómez.
Acolle dúas seccións fixas: “Premio de Investigación Concello de Pontedeume” e
“Escolma da nosa historia” (esta última dende o ano 2000). Os artigos relacionados coa
literatura galega son descritos nos apartados correspondentes deste Informe.
Referencias varias:
- Julia Mª Dopico Vale, “Cátedra’ en Pontedeume”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 12 xuño
2011, p. 15.
Fálase da presentación do novo número da revista eumesa Cátedra, no que se leu o
poema “Cantar que Chove”, de Ramiro Fonte, ao que tamén se lle dedica un dos artigos.
Contemporary Galician Poets
Trátase do suplemento especial dedicado aos poetas galegos contemporáneos, publicado
xunto co volume 100, número 4 (inverno 2010) da revista británica Poetry Review,
editado e traducido por Jonathan Dunne e apoiado pola Secretaría de Política
Lingüística da Xunta de Galicia. Conta cunha breve introdución do antólogo e tradutor
Jonathan Dunne e a seguir unha escolma de poemas da autoría de Xosé María Álvarez
Cáccamo, Manuel Álvarez Torneiro, Yolanda Castaño, María do Cebreiro, Miguel
Anxo Fernán Vello, Luís González Tosar, Bernardino Graña, Xulio L. Valcárcel, X. L.
Méndez Ferrín, Olga Novo, Pilar Pallarés, Chus Pato, Alfonso Pexegueiro, Luz Pozo
Garza, Manuel Rivas, Xavier Rodríguez Baixeras, Claudio Rodríguez Fer, Xavier
Seoane e Xohana Torres.
Referencias varias:
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- maré, “Fiona Sampson presenta a ‘Poetry review’ galega”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
11 marzo 2011, p. 28.
Anúnciase a presentación do monográfico da revista Poetry Review, dedicada aos poetas
galegos.
- Vicente Plaza, “Os poetas galegos, na ‘Poetry Review”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 12 marzo 2011, p. 56.
Indícase que foi a presentación de Contemporary Galician Poets, o monográfico de
poesía galega contemporánea da revista inglesa Poetry Review, que contén trinta e nove
poemas de dezanove autores galegos.
- Luís González Tosar, “Rough music”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Ao raiar o sol”,
20 marzo 2011, p. 2.
Dáse noticia da presenza de Fiona Sampson en Galicia para presentar Contemporary
Galician Poets, suplemento da prestixiosa revista inglesa Poetry Review.
DORNA. Expresión Poética Galega
(ISSN: 0213-3806) (DL: C-94-1982).
Publicación xeralmente de periodicidade anual que comezou a súa andaina como revista
poética o 17 de maio de 1981, baixo a coordinación de Luís González Tosar “Che”,
Manolo Loxo e Suso Molanes, editada pola Asociación Dorna. A partir do número 2, a
súa publicación foi asumida polo Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de
Santiago de Compostela, en colaboración coa Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia. Henrique Monteagudo, Dolores Vilavedra, Xosé
Manuel Salgado, Miro Villar, Mª Xesús Nogueira e, dende o ano 2001, Inmaculada
López Silva, no lugar de Iris Cochón, compoñían o comité de redacción, mentres que
Ramón Lourenzo ocupaba o posto de director. Dende o número 31, o comité de
redacción está constituído por David Pérez González, Lorena López López, Mario
Regueira e Xosé Manuel Salgado, actuando como secretario Miro Villar. Tamén se
incorporou un comité asesor constituído polo reitor da USC, a Secretaría Xeral de
Política Lingüística de Galicia, o decano da Facultade de Filoloxía Galega, o director do
Departamento de Filoloxía Galega e o escritor Luís González Tosar. Asemade, a revista
pasou a ser coeditada pola USC e a Secretaría Xeral de Política Lingüística. Estrutura os
seus contidos en tres grandes apartados: “Creación”, “Voces de fóra” e “Caderno da
Crítica”. En febreiro de 2011 saíu do prelo o número 34 (2010), que acolle na sección
de “Creación” os textos poéticos “Roubáronnos os ollos...” e “Todas as formigas
percorréndome en mandas...”, de Andrea Núñez Briones; “Look back in anger (anacos
do CURRICULUM OCULTO)”, de Arturo Regueiro; “Cuspe (ao poeta enfermo)”,
cunha cita de Lois Pereiro, de David Pobra; “Catro poemas de obxectos”, de David
Rodríguez; “Opium”, de Dores Tembrás; “Easterein” e “Pazo de anzuxao”, de Eduardo
Estévez; “Hábitat”, “Hóspede” e “Cavorco”, de Emma Pedreira; “Carta remitida a un
poeta español. ‘Cabalerías” e “Reflexión”, de F. Cortegoso D’amarta; “Poemas de
contrabando”, de Francisco Castro; “Agora ou nunca a escarlatina renxe para que a
poidas ouvir. Buscar con ela...” e “Ninguén capaz de seguir o rastro da túa febre ao
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camposanto. A listaxe de...”, de Gonzalo Hermo; “A morte do astronauta” e “Σ”, de
Gustavo Harvey; “Vou pola Ponte Ledesma”, de Isaac Xubín; “Dende o centro dun
círculo”, “Sol de verán” e “Habitantes”, de Jacobo Llamas; “Dun lenzo en branco...” e
“Só queda o poema, resto, desprendido”, de José Francisco Varela Rial; “O amor” e
“Hoxe escríboche dende o bou. Coma se a condición de persoa fose un ben” e “Ofelia”,
de Lara do Ar; “Presaxio sobre o Támesis” e “Iria e Monique”, de Lorena Souto;
“Fisterra”, de Lucía Novas; “Tanqueray”, “Requiem” e “Sen cobertura”, de Marcos
Calveiro; “san xoán”, “ulises” e “o punk”, de María Lado; “A Filla da Mandrágora”,
“Printemps” e “Trincheira”, de María N. Soutelo; “Formigas”, “Cinco” e “Alan
Turing”, de Mario Regueira; “adiviñaches que chegara a primavera...”, “Cada vez máis
a túa cara” e “Hoxe non te quero ver...”, de Matilde Castro; e “Azul bélico”, de Oliver
Escobar, acompañados de ilustracións de Trinidad Seijido; e os textos narrativos “Rúa
Valdivia, casa azul”, de Anxos Sumai; “Crise” (1º accésit do VII Certame de
Microrrelatos Lonxa Literaria), de Emma Pedreira; “O abrazo”, de Eva Moreira (2º
accésit do VII Certame de Microrrelatos Lonxa Literaria); “O coitelo do matachín”
(gañador do VII certame de Microrrelatos Lonxa Literaria), de Inés Liste e “Número
22”, de Moncho Iglesias. Na sección “Voces de fóra” preséntase unha escolma bilingüe
alemán-galego de poemas de Max Sessner, Ron Winkler e Uljana Wolf realizada por
María Arce (pp. 80-104), xunto con breves biobibliografías dos autores escolmados. Os
poemas que se ofrecen son: “Elegie/Elexía”, “Unsere Väter/Os nosos pais”, “Meine
Hälfte des Lebens/A miña metade da vida” e “Die Stille/O silencio”, de Max Sessner;
“Septemberalbum/Álbum de setembro”, “Novembertage/Días de novembro” e
“Dezembernote/Nota de decembro”, de Ron Winkler; e “1OV, 1OmU/1VO, 1 VOS” e
“2OV, 2OmU/2VO, 2VOS”, de Uljana Wolf. Os artigos relacionados coa literatura
galega son descritos nos apartados correspondentes deste Informe.
Referencias varias:
- Manuel Xosé Neira, “A revista ‘Dorna”, Galicia Hoxe, “Opinión Hoxe”, “Luz de
Jazz”, 28 febreiro 2011, p. 4.
Fálase de Dorna, revista de creación poética que xorde nos anos oitenta.
ENCRUCILLADA. Revista galega de pensamento cristián
(ISSN: 1131-6519) (DL: C-80-1977).
Publicación bimestral de pensamento cristián que, baixo a dirección de Andrés Torres
Queiruga, comezou a súa andaina en xaneiro de 1977. Actúan como vicepresidente
Pedro Fernández Castelao, como secretaria Engracia Vidal Estévez e como tesoureiro
Xosé Manuel Pensado. Consta das seguintes seccións fixas: “Guieiro”, “Estudos”,
“Achegas”, “Crónicas”, “Recensións”, “Libros chegados á redacción” e “Ilustracións”,
porén, outras, como “Rostros”, “In memoriam”, “Experiencias”, “Documentos” ou
“Editorial” (que desapareceu a partir do número 132, pero reapareceu no 156), son de
aparición ocasional, porque son substituídas por monográficos de congresos ou
romaxes, cartas ou entrevistas. No ano 2011 apareceron os números 171 (xaneirofebreiro), o número 172 (marzo-abril), o 173 (maio-xuño), o 174 (setembro-outubro) e o
número 175 (novembro-decembro). No número 173 na sección “Achegas”, con motivo
da homenaxe no cabodano de Manuel Espiña Gamallo, acóllese o poema “Pequena
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oración. Poema a Manuel Espiña”, de Manuel Rivas. Os artigos relacionados coa
literatura galega son descritos nos apartados correspondentes deste Informe.
ESCRITA CONTEMPORÁNEA
(ISSN: 1889-9579) (DL: VG-1293-2005).
Revista da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) que naceu
no ano 2005 coa intención de ser instrumento de normalización cultural e literaria para
que tamén os escritores e escritoras participen na construción dunha literatura nacional.
A súa coordinación e estrutura é diferente en cada número, pois xeralmente ten carácter
monográfico. No ano 2011 editáronse os números 13 O, 14 P, 15 Q, 16 R e 17 S. Os
artigos relacionados coa literatura galega son descritos nos apartados correspondentes
deste Informe.
FADAMORGANA
(ISSN: 1575-9520) (DL: C-670-1999).
Naceu no ano 1999 co obxectivo de encher certos baleiros de información entre os
encargados de achegar a rapazada á lectura e ao libro; en canto á crítica, estudo e
reflexión sobre os camiños que se van trazando nese eido; e para estar cabo das
restantes producións literarias. Está dirixida por Xosé A. Neira Cruz e conta cun
consello de redacción formado por Marilar Aleixandre, Xabier Cid, Xabier P. Docampo,
Agustín Fernández Paz, Manuel Figueiras, Ánxela Gracián, Mayte Leis, Xosé A. Neira
Cruz, Cristina Novoa, Antonio Reigosa, Magdalena de Rojas, Pilar Sampedro, Gloria
Sánchez e Miguel Vázquez Freire, así como cunha coordinadora de redacción que é
Montse Pena. Consta das seguintes seccións: “Fadario”, “A ilustradora”, “Des-pezas”,
“Novidades” “Adiantos” e “Diario de morgana”. Deixouse de publicar no ano 2007.
FERROLANÁLISIS. Revista de pensamiento y cultura
(ISSN: 1576-4540) (DL: C-1106-1990// C-1873-03).
Revista que botou a andar en setembro de 1990. Recibe o patrocinio do Concello de
Ferrol, Navantia, Unión Fenosa, Xunta de Galicia, Cámara de Ferrol, Puertos de Ferrol
y San Cibrao, Asociación Clúster del Naval Gallego e Deputación Provincial da
Coruña. Está editada polo Clube de Prensa da cidade ferrolá. Na presentación desta
iniciativa editorial afirmábase que os temas tratados se ían centrar na comarca de Ferrol
e que a súa periodicidade había de ser trimestral, mais este obxectivo truncouse de
seguido debido á falta de apoio financeiro. Deste xeito, o número 2 saíu en xullo de
1991 e o número 3 en xuño de 1992. A partir das entregas 4 e 5, de 1993, aparecen as
primeiras referencias á literatura galega. A revista pasou a ser de periodicidade anual. O
seu director foi Germán Castro Tomé dende os inicios até o ano 2000, cando pasou a
ocupar a Presidencia de Honra, deixando a dirección en mans de Xulia Díaz Sixto. O
consello de redacción estivo composto por Luís Mera Naveiras, Xosé A. Ponte Far,
Enrique Sanfiz Raposo, María Ares Sanmartín, Esperanza Piñeiro de San Miguel,
Fernando Bores Gamundi e Xosé María Dobarro Paz. No ano 2006 quedou a dirección
en mans de María Ares Sanmartín e o consello de redacción pasou a estar composto por
Fernando Bores Gamundi, Xosé María Dobarro Paz, Hermenegildo Franco y Suanzes,
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Luis Mera Naveiras, Esperanza Piñeiro de San Miguel e Xosé Antonio Ponte Far. No
ano 2009 a dirección pasou a Xosé Antonio Ponte Far e María Ares Sanmartín volveu
ao consello de redacción. A revista conta coas seguintes seccións: “Ferrolterra”,
“Separata Especial”, “Galicia”, “Internacional”, “Creación” e “Portafolio”. No ano 2007
aumentaron con “Cartulario” e “Documentación”, e “Separata especial” pasou a
denominarse “Estudio Monográfico”. No ano 2011 publicouse o número 26. Os artigos
referidos á literatura e cultura galegas aparecen descritos nas seccións correspondentes
deste Informe.
Recensións:
- Xulio Valcárcel, “Número 25 de Ferrol Análisis”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”, n.º 738/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 668/ El Ideal Gallego, “La
Galería”, n.º 668, “Páxina literaria”, 10 abril 2011, p. 28.
Dáse conta polo miúdo dos contidos do número vinte e cinco da revista FerrolAnálisis,
entre os que se atopa o de Francisco Rodríguez sobre o traslado dos restos de Rosalía de
Castro do cemiterio de Adina a Bonaval; o de José A. Ponte Far, que estuda a pegada
cervantina en Torrente Ballester; e “En torno a la creación literaria”, de José Ramón
Ariño, que toma o título dunha conferencia de Torrente na Universidade Autónoma de
Madrid; Miguel Carlos Vidal sobre o escritor Ramón Loureiro; Enriqueta Barranco e
Fernando Girón sobre a teosofía nas pezas de Agustina González e Valle- Inclán, así
como un dossier feito por Francisco Fernández Naval sobre Luís Seoane e Ferrol,
facendo fincapé na súa relación con Julio Cortázar.
- Xulio Valcárcel, “Máis contidos de Ferrol Análisis”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”, n.º 741, p. 30/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 671, p. 28/ El Ideal
Gallego, “La Galería”, n.º 671, p. 28, “Páxina literaria”, 1 maio 2011.
Séguense a tratar as achegas do número vinte e cinco da revista FerrolAnálisis entre as
que se encontra un traballo de Xosé Luís Méndez Ferrín, Hortensia e Laura Pérez
Landeira, María Teresa Bermúdez Montes… sobre a poeta Xohana Torres.
Referencias varias:
- Julia Mª Dopico Vale, “Ferrol Análisis en A Coruña”, Diario de Ferrol, “Ferrol”,
“Crónica cultural”, 30 xaneiro 2011, p. 14.
Indícase que se fixo a presentación da revista ferrolá FerrolAnálisis nun acto celebrado
na Biblioteca da Deputación Provincial da Coruña.
FESTA DA PALABRA SILENCIADA. Publicación Galega Feminista
(ISSN:1139-4854) (DL:VG-241-1983).
Revista feminista de pensamento e creación editada por FIGA (Feministas
Independentes Galegas), subvencionada pola Concellería de Igualdade e Xuventude do
Concello de Vigo, que empezou a súa andaina en 1983. Dirixida por María Xosé
Queizán e deseñada por Margarita Ledo Andión, contou até o número 23 (2007) cun
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consello de redacción 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 Xesús Alonso Montero, María Xesús Nogueira, Camiño Noia, Teresa Seara,
Miro Villar, Euloxio R. Ruibal ou María do Carme Kruckenberg. A historia da
publicación coñeceu tres etapas. Dende 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, “Monográfico” e “Actualidade”. No ano 2011 publicouse o número 27
dedicado a “As Nobel científicas”. Nel apareceron artigos varios sobre esta temática e
algúns sobre literatura que se describen no apartado correspondente deste Informe.
GALEGOS
(ISSN: 1889-2590) (DL: VG 549-2008).
Publicación trimestral de gran formato aparecida no ano 2008. Está dirixida por
Alejandro Diéguez e conta cun amplo número de colaboradores. O seu contido divídese
nas seguintes seccións: “Entrevistas”, “Crónicas”, “Noticias”, “Artigos”, “Humor”, un
“Caderno” monográfico dedicado a diferentes intelectuais do eido da pintura, literatura,
arquitectura etc. e “Encarte”, onde se acollen obras ou fragmentos de textos de creación,
sobre todo de ensaio. A partir do número 4 (IV trimestre 2008) contou con ISSN. No
ano 2011 publicáronse os números 13, 14 e 15. Os artigos referidos á literatura e cultura
galegas aparecen descritos nas seccións correspondentes deste Informe.
Referencias varias:
- A. I. S., “La revista ‘Galegos’ y la galería José Lorenzo rinden homenaje a Arturo
Souto”, El Correo Gallego, “Santiago”, 20 maio 2011, p. 35.
Dáse noticia da presentación do último número da revista Galegos, a cal lle dedica o seu
caderno de arte ao pintor Arturo Souto.
GALICIEN MAGAZIN
(ISSN: 1433-2647).
Revista editada pola Sociedade Galego-Alemana (SGA) e o Galicien-Zentrum da
Universidade de Tréveris. Dirixida polo profesor Dieter Kremer, publicou o seu
primeiro número en abril do ano 1996. Distribúese gratuitamente entre todos os
membros da SGA. En Galicia atópase á venda nas librarías Cartabón e A Caixa de
Pandora de Vigo, Couceiro de Santiago e Torga de Ourense. O seu contido divídese nas
seguintes seccións principais: “Editorial”, “Beiträge”, “Übersetzung”, “Aus den
Lektoraten” e “Varia”, nas que se inclúen informacións relacionadas sobre todo coa
literatura e lingua galegas e coas actividades do Galicien-Zentrum de Trier. No ano
2011 non saíu do prelo ningún número.
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GALIMATÍAS
(DL: C-925-2009).
Editada e distribuída pola editorial El Patito, co apoio da Secretaría Xeral de Política
Lingüística, dentro da campaña de dinamización lingüística BOCABERTA. Trátase
dunha revista xuvenil de historieta, que se chega ao mercado cunha periodicidade
quincenal a través de El Correo Gallego, como suplemento gratuíto. Está dirixida por
Gemma Sesar e Fausto Isorna. O primeiro número saíu do prelo o 3 de abril de 2009.
Conta, ademais, cunha páxina en liña, que se actualiza a semana que a revista non sae á
rúa, onde hai espazos para ler as entrevistas cos autores da serie, a aprendizaxe de
técnicas para debuxar cómic, un encontro dixital cos debuxantes, o concurso “Remata ti
a historia...” e música para descargar.
Referencias varias:
- maré, “Bocaberta chega a 24 concellos esta semana”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Campaña”, 19 xaneiro 2011, p. 27.
Sinálanse as actividades que vai levar a cabo o programa Bocaberta, entre as que se
inclúe o novo número da revista de cómic galego Galimatías.
GRIAL. Revista Galega de Cultura
(ISSN: 0213-3806) (DL: C-94-1982).
Apareceu por primeira vez en 1951, pero foi silenciada máis de dez anos. Reapareceu en
1963 editada pola Editorial Galaxia, baixo a codirección de Ramón Piñeiro e Francisco
Fernández del Riego, e dende entón non se deixou de publicar. Na primeira etapa
publicáronse cen números subtitulados Revista Galega de Cultura. A partir do número
cen, asumiu a súa dirección Carlos Casares e pasou a denominarse simplemente Grial.
Nesta segunda etapa continuou a periodicidade trimestral. No ano 2003, co número 157,
iniciouse a terceira etapa desta revista que recuperou o subtítulo da primeira etapa,
Revista Galega de Cultura, dirixida agora por Víctor F. Freixanes e codirixida por
Henrique Monteagudo, debido á morte prematura de Carlos Casares. Esta nova etapa
conlevou un cambio que afectou ao deseño en xeral, dende o formato á inclusión da cor
nas súas páxinas interiores, pero tamén aos contidos, que se repartiron en seccións como
“Carta do editor”, “O rego da cultura”, “Entrevista” ou “Conversa con”, “Documentos”,
“Creación”, “Crónica”, “O espello das letras”, “Cine, teatro e artes escénicas”, “Ciencia
e tecnoloxía” ou “Comunicación e novas tecnoloxías”, “Arquitectura e artes plásticas”.
Ademais de acoller artigos relacionados coas disciplinas humanísticas, a revista deu
cabida a achegas procedentes do mundo das artes, das novas tecnoloxías, da creación
plástica e dos xéneros xornalísticos. Cómpre sinalar, así mesmo, que cada número
acolle un tema monográfico concreto, que se especifica xa dende a portada. No ano
2011 saíron á rúa os números: 189 (xaneiro, febreiro, marzo), 190 (abril, maio, xuño),
191 (xullo, agosto, setembro) e 192 (outubro, novembro, decembro). O número 189,
intitulado “Valar o común?”, recolle na sección “Creación” unha bio-bibliografía de
Xerardo Quintiá xunto co seu relato “A chamada” (pp. 77-79) e unha bio-bibliografía de
Francisco Cortegoso xunto catro poemas seus, “O amor de J.”, “[Fragmentos]”, “poema
en soños” e “ARRIBA! ARRIBA! ARRIBA!”, baixo o título “Da encarnación” (pp. 81-
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83). No número 190, intitulado “A investigación en valor. Diálogos 01”, reprodúcense
na sección de “Creación” cinco poemas titulados “intransixencia”, “existen amais os
brillos”, “propietarios e desposuídos”, “manifesto dos enfermos” e “onde soñan as
formigas verdes”, pertencentes á serie “Contra a superficie brillante das cousas”,
acompañados dunha bio-bibliografía de Daniel Salgado (pp. 97-99) e o texto narrativo
“Café das Musas. Inicio de novela fracasada”, de Manuel Forcadela, xunto coa súa biobibliografía (pp. 101-103). O número 191, intitulado “Á busca do tesouro. 40 anos do
Instituto da Lingua Galega”, recolle na sección “Creación” unha bio-bibliografía de
Xesús Fraga xunto co seu relato “A estrada” (pp. 75-77) e tres poemas (“/proceso a
carne humana/”, “/soak-somsok/”, “/balance e/”) reunidos baixo o título xeral
“calafrío”, acompañados dunha bio-bibliografía da súa autora, Estíbaliz Espinosa (pp.
79-81). O número 192, intitulado “Príncipe das letras. Cen anos con Álvaro Cunqueiro”,
acolle na sección de “Creación” unha bio-bibliografía de Anxos Sumai xunto co seu
relato “Un cadaleito verde e eu cabeza abaixo” e cinco poemas (dous deles intitulados
“Castromao” e “A Antón Avilés”) reunidos baixo o título xeral “(rexións)”,
acompañados dunha bio-bibliografía do seu autor, Paulino Vázquez. Os artigos
relacionados coa literatura galega están descritos nos apartados correspondentes deste
Informe.
Recensións:
- Lucía Seoane, “Ola, Xoana”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 364, “Libros”, 10
marzo 2011, p. VI/ “Nova entrega de ‘Grial”, La Opinión, “Saberes”, n.º 324, “Letras
galegas”, 19 marzo 2011, p. 6.
Sinálase que o número cento oitenta e oito da revista Grial consta dun apartado titulado
“Xohana Torres, a dona dos mapas”, que contén varios traballos: “Unha voz senlleira”,
de Dolores Vilavedra; “Un intenso desexo de ficción”, de Helena González Fernández;
“Entre sedentarismo ancestral e nomadismo mareiro. A paisaxe profunda de Xohana
Torres”, de Olga Novo; “Proxectar a matria. Centros e marxes no teatro de Xohana
Torres”, de Iolanda Ogano, e “A muller contra a marea. Xohana Torres pioneira da
literatura infantil galega”, de Montse Pena Presas. Coméntase que tamén presenta as
seccións “Entrevista”, “Temas do noso tempo, “O espello das letras”, “Artes da imaxe”
e “Comunicación e sociedade”.
- Mar Mato, “La inspiración gallega de un clásico”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 21
marzo 2011, p. 17.
Fálase do artigo “O exilio en Galicia de Rómulo Gallegos” que o historiador Lois Pérez
Leira publicou no último número de Grial. Coméntase que sinala que a obra de
Gallegos Doña Bárbara recrea a maneira de vivir dos Llanos venezolanos e fai unha
crítica ao ditador Juan Vicente Gómez, polo que ten que exiliarse, primeiro a Nova
York e logo a Barcelona e Madrid. Menciónase que se pon de relevo que na capital
española entra en contacto con algúns intelectuais galegos, polo que veu pasar tres
veráns a Bueu, onde escribe Cantaclaro e Canaima. Indícase que en 1935 recibe un
telegrama que lle anuncia a morte do ditador polo que retorna a Venezuela, onde chega
ser presidente.
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- Vicente Araguas, “Na xerra do silenzo”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
737, p. 26/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 667, 3 abril 2011, p. 30/ El Ideal Gallego,
“La Galería”, n.º 667, p. 30, “Páxina literaria”, 3 abril 2011.
Coméntase que no número cento oitenta e oito da revista Grial se fai unha homenaxe a
Xohana Torres, recompilando os traballos expostos nunha xornada dedicada á escritora
e convocada polo Consello da Cultura Galega. Indícase que as exposicións de Dolores
Vilavedra, Helena González Fernández, Olga Novo, Iolanda Ogando e Montse Pena
Presas son traballos serios e coherentes que tratan as diferentes disciplinas abordadas
pola autora: poesía, novela, teatro e narrativa infantil. Sinálase que Torres deixa tres
libros de poemas: Do sulco (1957), Estacións ao mar (1980) e Tempo de ría (1992),
recollidos en Poesía reunida (1957-2001), edición prologada por Luciano Rodríguez
que insire tamén poemas inéditos.
- Lucía Seoane, “Cultura próxima”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 387, “Libros”,
13 outubro 2011, p.VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 348, “Letras galegas”, 15 outubro
2011, p. 7.
Infórmase e dáse a benvida á saída do prelo dun novo número de Grial. Saliéntase, entre
outros traballos, a entrevista a Jean Philippe Toussaint, autor da novela A verdade sobre
Marie, e dáse conta doutras das seccións que se inclúen no volume: “A investigación en
valor. Diálogos 01”, “Temas do noso tempo”, “Creación”, “O espello das letras”,
“Crónica”, “Artes plásticas” e “Comunicación”. Desta última destácase que inclúe un
artigo de Ramón Villares intitulado “Estratexias para a cultura. Por un novo contrato”.
Referencias varias:
- A. Agulla, “A revista Grial adica un artigo á presenza de Rómulo Gallegos en Bueu”,
Diario de Pontevedra, “O Morrazo/Marín/Bueu/Cangas”, 3 abril 2011, p. 15.
Dáse noticia de que na revista Grial aparece un artigo sobre as estadías do escritor
venezolano Rómulo Gallegos Freire durantes tres veráns en Bueu.
- XDG, “Grial’ incorpora a Campos e a Marilar Aleixandre”, Xornal de Galicia,
“Cultura”, 1 xuño 2011, p. 39.
Anúnciase a incorporación da escritora Marilar Aleixandre e do xornalista Francisco
Campos ao consello de redacción da revista Grial.
LVCENSIA. Miscelánea de cultura e investigación
(ISSN: 01130-6831) (DL: LU 885-1990).
Publicación semestral editada dende 1990 pola Biblioteca do Seminario Diocesano de
Lugo baixo a dirección de Gonzalo Fraga Vázquez. Actualmente forman o consello de
redacción, ademais do director citado, Manuel Castro Gay, Nicandro Ares Vázquez, Mª
Dolores Carmona Álvarez, Manuel Rodríguez Sánchez, Daniel García García, David
Gil Mato, David Varela Vázquez e Argimiro López Rivas, que actúa de secretario. A
revista consta de catro seccións intituladas “Estudios”, “Comentarios”, “Texto” e
“Libros”, onde se recollen traballos dedicados a diversas materias como historia,
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toponimia ou antropoloxía, en xeral relacionados coa historia de Lugo. En “Libros”
ofrécense comentarios centrados nas novidades editoriais. No ano 2011 saíron os
números 42 e 43. O número 42 na sección “Comentarios” acolle os poemas “O espírito
das citanias”, “Cantar de cego”, “Muza e Almanzor en Lugo”, “Xustiza popular”, “Falsa
visión”, “Virxe dos ollos grandes”, “San Froilán”, “San Roque”, “Augusta e solemne”,
“Regalía do espírito”, “O pazo do concello” e “O muíño da fervedoira”, publicados en
Poesía completa (2009), de Manuel Rodríguez López. Os artigos relacionados coa
literatura galega están descritos nos apartados correspondentes deste Informe.
Referencias varias:
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 30 maio 2011, p. 78.
Entre outras actividades, anúnciase a presentación do número 42 da revista Lvcensia.
Miscelánea de cultura e investigación.
- Marta Becerra, “Una revista a la cultura lucense”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 31 maio 2011, p. 6.
Dáse noticia da presentación do número de primavera da revista Lucensia.
MADRYGAL. Revista de Estudios Gallegos
(ISSN:1138-9664) (ISSN electrónico: 1988-3258) (DL: M 15892-1987).
Publicación realizada no Centro de Estudios Gallegos da Facultade de Filoloxía da
Universidade Complutense de Madrid, subvencionada pola Secretaría Xeral de Política
Lingüística da Xunta de Galicia, que comezou a súa andaina en 1998 cunha
periodicidade anual. Actualmente o seu equipo directivo está formado polo finado
Alonso Zamora Vicente como director honorífico, Carmen Mejía Ruiz (anteriormente
subdirectora) como directora, e Asunción Canal Covelo e Javier Rivero Grandoso como
secretarios, ademais dun amplo consello de redacción conformado por persoas
relacionadas coa propia Universidade Complutense e de diversas procedencias: Ana
Acuña Trabazo, Alejandro Alonso, Diana Bianchi, Denis Canellas de Castro Duarte,
Xavier Frías Conde, Miguel Louzao, Mª Victoria Navas Sánchez-Élez, Mª Carmen
Parafita, Roberto Pascual, Olivia Rodríguez, Claudio Rodríguez Fer e Rosario Suárez
Albán. Contén as seccións “Artigos”, “Varia”, “Crónica”, “Creación”, “Tradución”,
“Entrevista” e “Recensións”. No ano 2011 saíu do prelo cunha ilustración de cuberta
dunha pintura de Isaac Díaz Pardo, propiedade de Mª Victoria Villaverde, o volume 14,
que na sección de “Creación” acolle en “Poesía” dous “Haikus” intitulados “Flor de
Inverno” e “Noite en Lisboa” (p. 173), de Francesc Coimbra; os poemas “O amor das
meigas”, “Verde” e “Regalado signo” (pp. 173-174), pertencentes a Culpable de
milagres, de Monserrat Doucet e traducidos por Pura Salceda; “Aquela noite” (p. 177),
de Alfonso Láuzara; “Campos magnéticos” (p. 179), de Xurxo F. Martins e Rafa Yáñez;
“Cuba” (p. 181), de Alba Méndez; “QUERO deitar unha bágoa despois dun orgasmo
teu…” (p. 183), de Alberte Momán; e “Cara e cruz” (p. 185), de Manuel Pereira
Valcárcel; e en “Narrativa” os textos “A pescantina” (pp. 187-188), pertencente a Miles
de mulleres, de Fran Alonso; “O conto do demo e a rapaza” (pp. 189-190), de Patricia
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García; “Libertaria” (pp. 191-192), de Teresa Moure; “Na treboada” (pp. 193-194), de
Diego Palacios Ramallo; e “Don Andrés o Guapo” (p. 195), publicado en La Voz de
Galicia, en “De lonxe” (13 marzo de 2011) de Domingo Villar; e en “Teatro” a peza
dramática “A rabia é o instante de máxima sinceridade do ser humano” (pp. 197-198),
de Santiago Cortegoso. Na sección de “Tradución” acolle en catalán e galego o texto
narrativo “Conformitat” (pp. 199-203), pertencente a Ombrívoles (1904), de Víctor
Catalá (pseudónimo literario de Caterina Albert i Paradís (1869-1966), contextualizado
e traducido por Juan M. Ribera Llopis e María Asunción Canal Covelo; e en romanés e
galego os poemas “LONGO RODEO INÚTIL”, “DADAÍSMO CONTRA
SURREALISMO”, “ATRACCIÓN”, “TOXICOMANÍAS”, “XXX” E “XXX” (pp.
205-208), pertencentes ao derradeiro volume poético de Angela Marinescu, Probleme
personale (2009), contextualizados e traducidos por Diego Muñoz Carrobles. Os artigos
relacionados coa literatura galega están descritos nos apartados correspondentes deste
Informe.
MALASARTES. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude
(ISSN: 0874-7296) (DL: 144641/99).
Revista de investigación en literatura infantil coa que se pretende, segundo o seu
“Editorial”, “levar aos mediadores da leitura (educadores, professores e pais,
bibliotecários e investigadores, entre outros) estudos críticos abalizados sobre literatura
para a infância e juventude”. Dende o número 15 (II serie. Decembro 2007) a revista, de
periodicidade semestral, foi publicada por Porto Editora, baixo a dirección de José
António Gómes, a subdirección de Blanca-Ana Roig Rechou, a dirección artística de
António Modesto e a coordinación xeral de María Elisa Sousa. Amparada por un comité
científico formado por investigadores e investigadoras de Galicia e Portugal, conta
cunha comisión de redacción/colaboración permanente composta por Ana Vasconcelos,
Ana Isabel Pinto, Ana Luísa Ferreri, Eulalia Agrelo Costas, Isabel Mociño González,
Leonor Riscado, Maria do Sameiro Pedro, Marta Neira Rodríguez, Miguel Ramalhete
Gomes e Sara Reis da Silva. Contou coa subvención de Caixanova até o ano 2011.
Consta das seguintes seccións fixas: “Actual”, “Estudos”, “Referências”, “Perfil”,
“Práticas”, “Reler”, “Recensões e notas críticas”, “Estudos e revistas-recensões e notas
críticas” e “Normas editoriais”. No ano 2011 publicouse o número dobre 21-22 co apoio
da Escuela Universitaria de Maxisterio CEU e que conta coa sección “Homenagem”,
dedicada á escritora lusa Matilde Rosa Araújo. Os artigos referidos á literatura galega
aparecen descritos nos apartados correspondentes deste Informe.
O OLLO PÚBLICO. Revista das artes
(ISSN: 1887-7028) (DL: VG-1036-2001).
Revista nacida a finais do ano 2000 da man de ADESGA (Asociación de Deseñadores
Galegos), publicada por Edicións Ollo Público 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 e Fernando Vilaboa
Martínez; Elena Mariño tamén colaborou neste labor nos dous primeiros números. No
primeiro número, publicado en outubro de 2000, indicábase 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
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cultura. Adiantaban que ademais de facerse eco destas iniciativas tamén querían ser un
órgano de denuncia porque entendían que as cousas podían ser doutro xeito. 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”, “Axenda”, “Crítica” e “Vieiros
vellos e novos”. No ano 2006, dirixíaa e coordinábaa Fernando Vilaboa Martínez,
contando coa revisión de textos a cargo de Moncho Seixo. Dende o número 22
renovouse con Paz Orois Fernández como redactora que, xunto a Moncho Seixo,
alternáronse na revisión de textos e a partir do número 29 apreciouse un cambio de
nome na editora que pasou a chamarse Edicións Cabaliño do Demo. No ano 2010
publicouse o último número desta publicación periódica, o número 33 (decembro
10/marzo 11).
RAIGAME. Revista de arte, cultura e tradicións populares
(ISSN: 1136-3207) (DL: OU-75/95).
Revista cultural editada pola Deputación de Ourense. A súa periodicidade é semestral.
Foi fundada en decembro de 1995. Até o número 18 (novembro de 2003) coeditábana a
Escola Provincial de Danzas e o Colectivo Castro Floxo. A partir do número 19 (maio
2004), entrou tamén na coordinación o Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo
Fernández “Xocas”. Os directores son Mariló e Xulio Fernández Senra e o secretario
Francisco Javier Álvarez Campos. A revista contén seccións de literatura, arquitectura
popular, heráldica e tecnoloxía tradicional, entre outras. No ano 2011 publicáronse os
números 34 (maio 2011) e 35 (novembro 2011). Con respecto a este último, trátase dun
monográfico dedicadao a Xosé Neira Vilas e ao personaxe de Balbino. O número 34 na
sección “Días das Letras Galegas. Lois Pereiro” reproduce o poema “The Indian in his
glade”, de Lino Braxe, unha elexía dedicada a Lois Pereiro e o número 35 unha carta de
Ramón Otero Pedrayo a Xosé Neiras Vilas datada en Trasalba o 18 de antroido de 1961.
Os artigos referidos á literatura galega atópanse descritos nos apartados correspondentes
deste Informe.
Recensións:
- Román Raña, “Compendiar Seoane”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 365,
“Libros”, 17 marzo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 325, “Letras galegas”, 26
marzo 2011, p. 6.
Coméntase que o número trinta e tres da revista de arte, cultura e tradicións populares
Raigame está dedicado integramente á obra e figura de Luís Seoane. Sinálase que se
inclúen traballos sobre este artista de Alberto Ruíz de Samaniego, Arturo Casas, Carlos
L. Bernárdez, Xosé Díaz, Fernando M. Vilanova, Ángel Cerviño e Xabier Limia de
Gardón, así como a reprodución dalgunhas das láminas da súa autoría. Indícase que
neste número se fala das preocupacións estéticas de Seoane, das súas indagacións do
proceso creativo e da galeguización da súa obra plástica.
Referencias varias:
- Gonzalo Gay, “Agenda”, Auria, n.º 175, “Leer y oír”, novembro 2011, pp. 4-7.
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Sección na que se anuncian novidades editoriais, entre elas o número 35 da revista
Raigame, un monográfico dedicado a Xosé Neira Vilas e o personaxe de Balbino; e a
edición bilingüe Poesía fundamental (1976-2005), de Xosé Luís Méndez Ferrín.
RETRANCA
(ISSN: 1888-1971) (DL: Vg 1017-2007).
Revista que edita Retranca Editorial dende novembro de 2007 e acolle historietas curtas
e humorísticas relacionadas coa actualidade galega. O seu director é Kiko da Silva e
conta cunha ampla nómina de colaboradores: Guitián, Mel, Leandro, Pinto & Chinto,
Xaquín Marín, Luís Davila, Fernando Iglesias (Kohell), Colectivo Pestinho + 1, J. L.
Rubiño, Andrés Meixide, Malagón, Rei Zentolo, Juan Silva, Branda, Miguelanxo Prado,
Xosé Lois, Alberto Montt, Bernal, Óscar Villán, Jerónimo Piñeiro, Miguel Fernández,
Manuel Lourenzo González, Xosé Manuel Fernández, Carlos López, An, Manuel Jabois
e o propio Kiko da Silva. A publicación recibiu o premio do público á mellor revista de 2007 no Salón
Internacional do Cómic de Barcelona (2008). A partir do número 22 a revista anunciou o cambio da
súa periodicidade e pasou de ser mensual a bimestral, aínda que as dificultades
económicas alteraron de novo a súa aparición nos quioscos. Ao longo de 2011
publicáronse os números 30 (febreiro-marzo), dedicado á inauguración da Cidade da
Cultura; o 31, baixo o tema “Eleccións Municipais 2011”, unha guía para participar nas
eleccións; o 32, titulado “Verán indignado 2011”, tema elixido tras unha votación aberta
aos lectores en Facebook; e o 33 (novembro-decembro), arredor dos recortes
económicos emprendidos polo goberno do PP no Estado español. A piques de entrar en
imprenta o n.º 34, a distribuidora da revista declarouse en concurso de acredores, polo
que a continuidade da publicación está en risco.
REVISTA DE ESTUDOS ROSALIANOS
(ISSN: 1576-6128) (DL: C-1412-2000).
Revista de periodicidade irregular, pois o anterior número data de 2002, editada pola
Fundación Rosalía de Castro a través do Centro de Estudos Rosalianos. Esta
publicación pretende “ofrecer o catálogo completo de libros e traballos de tema
rosaliano obrantes na institución”, así como memorias de licenciatura e teses de
doutoramento. O seu director é Xesús Alonso Montero. No ano 2011 publicouse o n.º 4,
coordinado polo profesor Fernando Pazos García. No apartado “Rosalía tema literario:
un conto e unha peza de teatro” insírense un conto de María Xosé Queizán intitulado “A
fouce e a lei” e unha peza de teatro escrita en castelán. Os artigos referidos á literatura
galega atópanse descritos nos apartados correspondentes deste Informe.
Recensións:
- Vicente Araugas, “Rosalía forever”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º 758,
“Páxina literaria”, “Libros”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 688, “Libros”, p.
30/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 688, “Libros”, p. 30, 4 setembro 2011.
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Faise referencia á saída do prelo do número catro da Revista de Estudos Rosalianos,
coeditada pola Fundación Rosalía de Castro e o Centro de Estudos Rosalianos.
Coméntase que a figura de Manuel Murguía está presente no traballo que abre o volume
e indícase que se trata dun estudo interesante e ben trabado sobre a relación de Víctor
Said Armesto con Murguía e a súa filla Alejandra. Sinálase que tamén se pode atopar
outro artigo, asinado pola mesma autora do anterior, Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda,
sobre a primeira vez que se cita por escrito o capelán José Martínez como pai de
Rosalía. Asemade, menciónanse dous traballos de Anxo Angueira e Francisco
Rodríguez, o primeiro sobre o feminismo de Cantares gallegos e o segundo intitulado
“Follas novas, a magnitude dun clásico”. Tamén se nomean os asinados por Xesús
Alonso Montero e Lydia Fontoira.
- X. L. Méndez Ferrín, “Outra vez Rosalía”, Faro de Vigo, “El sábado”, n.º 737, “No
fondo dos espellos”, 10 decembro 2011, p. 4/ La Opinión, “Saberes”, n.º 357, “No
fondo dos espellos”, 17 decembro 2011, contracuberta.
Indícase que se trata dun volume “moi rico e denso” e céntrase na análise dun estudo
realizado por Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda sobre o filólogo Víctor Said Armesto, o
político Augusto González Besada e a súa relación con Rosalía de Castro e Manuel
Murguía. Finalmente, menciónase que tamén inclúe, entre outros, un artigo de Xesús
Alonso Montero.
Referencias varias:
- J. G., “A revista mellorou e ofrece seccións inéditas”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “A pie de calle”, 18 setembro 2011, contracuberta.
Infórmase da presentación, na Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de
Compostela, do novo número da Revista de Estudos Rosalianos. Coméntase que contou
coa presenza de Xesús Alonso Montero.
- Dolores Vilavedra, “Tempo de devalar”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 28 outubro 2011, p. 10.
Entre outros asuntos, faise referencia á saída do prelo dun novo número desta revista.
REVISTA DE NEDA. Anuario Cultural do Concello de Neda
(ISSN: 1139-1154) (DL: C-837/98).
Revista de periodicidade anual, editada polo Concello de Neda e dirixida por Manuel
Pérez Grueiro, que pretende dar a coñecer a historia, a etnografía e a cultura deste
concello. Conta cun grupo numeroso e heteroxéneo de colaboradores, denominado
Colectivo Libunca, ademais doutras firmas individuais entre as que se atopan Manuel
Pérez Grueiro, Xosé Neira Vilas, Vicente Araguas ou Fernando Dopico Blanco, entre
outros. Consta das seguintes seccións: “Homenaxes e lembranzas”, “Ciencia e técnica”
e “Humanidades”. No ano 2011 publicouse o número 13.
Recensións:
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- Xoán A. García López, “De Neda”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, “La ventana”, 22
marzo 2011, p. 19.
Recóllense as palabras dos participantes na presentación do número trece da Revista de
Neda, unha revista anuario que comezou a súa andaina no ano 1998. Coméntase que o
que caracteriza esta revista é unha boa estrutura, interesantes traballos sobre a historia
da vila, sobre ciencia e técnica e homenaxes e lembranzas dalgunhas personalidades.
Indícase que o obxectivo primordial desta revista é deixar constancia ás novas xeracións
da historia de Neda, pero falando non só do pasado, senón tamén do presente.
Referencias varias:
- Ramón Loureiro, “La magia de los estudios locales: ‘Revista de Neda”, La Voz de
Galicia, “Culturas”, n.º 405, 5 marzo 2011, p. 12.
Fálase das colaboracións do novo número da revista local intitulada Revista de Neda.
- Vicente Araguas, “Estación”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Miudiño”, 20 abril 2011,
p. 18/ El Ideal Gallego, “Opinión”, “Miudiño”, 21 abril 2011, p. 23.
Coméntase que a estación de Neda aparece na capa do número trece da Revista de Neda.
REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN
(ISSN: 1132-8932) (DL: C-22/1986).
Revista de periodicidade irregular, de carácter educativo e interdisciplinar, que comezou
a súa andaina no ano 1986 e que interrompeu a súa edición no ano 2002. É unha
publicación da Nova Escola Galega, dirixida por Manuel Bragado Rodríguez, na súa
primeira xeira, e editada por Edicións Xerais de Galicia. Na segunda xeira, que
comezou no ano 2006, está dirixida por Suso Rodríguez e conta cun consello de
redacción composto por Antón Costa Rico, Carmen Díaz Simón, Manuel González
Seoane, Xulio Pérez Pérez, Ana Mª Pose Blanco, Xosé Ramos Rodríguez, Miguel
Vázquez Freire, Francisco Veiga García e Mª Helena Zapico Barbeito. Cunha
periodicidade de tres números anuais publícase coa intención de constituír un material
de axuda para os profesionais da educación e ser expoñente das súas necesidades e
problemas, ademais de promover a actividade docente. Nela participan profesores das
tres universidades galegas de Ciencias da Educación, xunto cun amplo grupo de
profesionais do ensino. A revista conta con numerosas seccións, entre as que salientan:
“O tema”, parte monográfica que trata unha temática diferente en cada número,
“Entrevista”, “Novas tecnoloxías”, “A escola rural”, “Experiencias”, “Recursos do
contorno”, “Pais e nais”, “Xoguetainas e brinquetainas”, “Estudos e informes”,
“Panoraula” e “Recensións” ou “Reseñas”. No ano 2011 publicáronse os números 49,
50 e 51.
REVISTA GALEGA DE FILOLOXÍA
(ISSN: 1576-2661) (DL: C-584-2000).
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Publicación de periodicidade anual que iniciou a súa andaina no ano 2000. O seu
director é Xosé Ramón Freixeiro Mato, o subdirector Manuel Ferreiro e o secretario
Xosé Manuel Sánchez Rei. O consello de redacción está formado por Manuel
Fernández Ferreiro, María Pilar García Negro, Xoán Carlos Lagares, María Aldina
Marques, Elisardo López Varela, Xoán López Viñas, Anxo M. Lorenzo Suárez, Goretti
Sanmartín Rei, Xavier Varela Barreiro e Roger Wright. Como membros do comité
científico aparecen Evanildo Bechara, Ataliba T. de Castilho, José Luiz Fiorin, Rafael
Lluis Ninyoles, Andrés Pociña, Álvaro Porto Dapena, José Luís Rodríguez, Sebastià
Serrano, Telmo Verdelho e Mário Augusto do Quinteiro Vilela. No ano 2008 Elisardo
López Varela xa non figuraba no consello de redacción ao igual que Roger Wright, que
pasou a formar parte do comité científico. A revista divídese nos apartados “Artigos” e
“Recensións”. No apartado final aparecen as normas para a presentación de traballos e
apúntase que se consagra “á publicación de traballos de investigación que
desenvolveren algún aspecto lingüístico ou filolóxico do ámbito galego-portugués,
como tamén á promoción e coñecemento da lingua no seo da sociedade. Do mesmo
xeito, recensións de obras que trataren algún tema relacionado coa lingüística en xeral,
ou coa galega e portuguesa en particular, serán obxecto de consideración para seren
publicadas”. No ano 2008 publicouse o número 9, que contiña unha nova sección
intitulada “Notas”. No ano 2011 saíu do prelo o número 12. Os artigos referidos á
literatura galega atópanse descritos nos apartados correspondentes deste Informe.
REVISTA GALEGA DE TEATRO
(ISSN: 113-956 X//1888-2412) (DL: Vg-21-1994).
Revista de información teatral fundada en 1985 e editada pola Asociación Cultural
“Entre Bambalinas”, que recibiu a Medalla ADE no ano 2006. É membro fundador da
Rede de Publicacións do Instituto Internacional do Teatro do Mediterráneo e recibe o
apoio da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia e de AGADIC (Axencia
Galega das Industrias Culturais). A súa periodicidade, inicialmente semestral, na
actualidade é trimestral. No número 22 iniciou unha segunda época, dirixida por Antón
Lamapereira, cun consello de redacción formado por Iria Méndez, Xosé M. Pazos,
Pedro P. Riobó, Manuel F. Vieites e Lourdes Vega e actuando como secretarios Che
Mariño; dende o número 28 Mª José Vilas Rodas, relevada por Vanesa M. Sotelo a
partir do número 55. Dende o número 54 apreciouse un cambio de ISSN que se
consigna na entrada e constan como membros do consello de redacción Afonso Becerra
de Becerreá, Casilda García, Antón Lamapereira, Inma López Silva, María Lourdes
Vega Alonso, Manuel F. Vieites, Pedro P. Riobó, Ricardo Solveira, Vanesa Sotelo,
Xosé M. Pazos, Roberto Pascual, Gonzalo Rodríguez e, a partir do número 57, tamén
Che Mariño. Ademais de reportaxes de actualidade sobre actividades teatrais,
presentaba as seguintes seccións: “Editorial”, “Opinións desde a butaca”, “IGAEM”,
“Libros”, “Revistas”, “Axenda”, “En cartel” e “Ficheiro”. No número 54 apreciouse un
cambio nas seccións, que pasaron a ser: “Cómic”, “Editorial”, “Espazos”, “Festivais”,
“Entrevistas”, “Críticas”, “Libros”, “Revistas”, “Ficheiro”, “Axenda”, “Temas”, “En
danza”, “Documentos” e “Espectáculos”, sen unha estrutura estábel e variando a súa
aparición. Todos os números inclúen un caderno numerado, co título de “Textos
teatrais”, no que a revista dá a coñecer distintas pezas teatrais, con frecuencia traducións
ao galego. No ano 2011 apareceron os números 66, 67, 68 e 69. Na sección “Textos
teatrais”, no número 66, aparece a peza teatral Expostas, de Marta Pérez, Rosa Puga,
Vanesa Sotelo e Teté García; no número 67 reprodúcese a tradución de Alfonso Becerra
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de Becerreá da peza teatral O tempo, de Llüisa Cunillé; no número 68, a peza teatral
Piratas, de Eduardo Alonso e no número 69, Padam Padam, de José María Vieira
Mendes. Os artigos referidos á literatura galega atópanse descritos nos apartados
correspondentes deste Informe.
Recensións:
- MV García, “Réquiem pola Revista Galega de Teatro”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 394, “Teatro”, 24 novembro 2011, p. VIII.
Coméntase que a Revista Galega de Teatro iniciou a súa andaina máis produtiva a
principios do século XXI, editando catro números ao ano e incorporando á súa nómina
de colaboradores persoas cun crecente prestixio no ámbito dos estudos teatrais.
Saliéntase que se ocupou ao longo destes anos de temáticas transcendentais á hora de
mellorar este ámbito, que se considera fundamental no sector estratéxico da creación e
difusión cultural en Galicia. Coméntase que no novo número se dará conta de
espectáculos representados no Festival de Aviñón, no FITEI do Porto, pero tamén en
Cangas do Morrazo ou Ribadavia; de novas posibilidades para que os teatros sexan
espazos de creación ou do tratado nas xornadas sobre artes escénicas organizadas por
Escena Galega. Laméntase que o ano 2012 poida ser o do peche definitivo da
publicación pola falta de apoio por parte das institucións públicas.
Referencias varias:
- Fernando Franco, “De una revista de teatro”, Faro de Vigo, “Vigo”, 4 maio 2011, p.
14.
Anúnciase a presentación do número sesenta e seis da Revista Galega de Teatro.
SERENDIPIA. V.O. Comunicación&cultura
(ISSN: 1887-3138) (DL: C 3262-2006).
Revista bilingüe (galego-castelán) de periodicidade bimestral editada por Dardo ds
dende o ano 2006, empresa editorial dedicada tamén ao deseño gráfico e á creación de
páxinas web. O seu nome obedece a un neoloxismo que sinala unha alianza coa sorte e
certo senso de sorpresa que “intenta reflectirse na orixinalidade dos artigos propostos e
nunha imaxe coidada”. Pretende ser un instrumento independente dos poderes político e
económico e plural ao servizo dos intelectuais. Os artigos están escritos en galego ou
castelán indistintamente e abranguen temas de arquitectura, arte contemporánea,
tendencias, literatura, cine, música, artes escénicas e outras manifestacións como a
economía e a política. O primeiro número tiña como director a Xoán Barro e de
subdirectores a Pablo G. Quintas e Luis Vázquez-Pena e un consello asesor, formado
por David Barro, Patricia Dopico, Conchi Mayo, Basilio Pampín, Carlos Teijo e Daniel
Salgado. Nos números 2 e 3 a dirección correu a cargo de Pablo G. Quintas e Luis
Vázquez-Pena e a revista contou cun consello asesor formado por David Barro, Xoán
Barro, Patricia Dopico, Conchi Mayo, Basilio Pampín e Carlos Teijo. A partir do
número 5 apareceu como redactor xefe Rubén Blanco Hervés e non hai consello asesor.
Non está estruturada en seccións fixas, senón que se suceden os artigos, entrevistas e
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reportaxes sobre arte, literatura, cine e música. No número 6 (decembro de 2007 a
febreiro de 2008) comezou unha nova etapa, cambiando a súa periodicidade, “cun novo
formato, con máis do dobre de páxinas e cun verdadeiro sentido temático que fará que
cada número teña un coordinador editorial dependendo do tema a tratar”. No ano 2011
non se publicou ningún número.
SUROESTE. Revista de Literaturas Ibéricas
(ISBN: 978-84-9852-287-7).
Revista estremeña de periodicidade anual dirixida por Antonio Sáez Delgado. Naceu
como punto de encontro entre as diferentes literaturas peninsulares, con especial
atención ao diálogo entre Portugal e España. Outorga un papel fundamental á creación
literaria. O consello de redacción está formado por Antonio Franco Domínguez, Luis
Manuel Gaspar, Gabriel Magalhães e Javier Rodríguez Marcos e o consello asesor por
Miguel Á. Lama, Álvaro Valverde, Eloísa Álvarez, Fernando Pinto do Amaral, Juan
Manuel Bonet, Perfecto Cuadrado, António Cándido Franco, Martín López-Vega, João
de Melo y Eduardo Pitta. Parte da publicación Espacio/Espaço Escrito, editada polo
Departamento de Publicacións da Deputación Provincial de Badaxoz e a Editora
Rexional de Estremadura, organismos encargados así mesmo desta nova publicación
que saíu do prelo por vez primeira en xaneiro de 2011. Está estruturada en catro
seccións fixas: “Poesía”, “Narrativa”, “Ensayo” e “Escaparate de libros”. O primeiro
número conta con textos inéditos de Antonio Gamoneda, Fernando Aramburu, Mário de
Carvalho, Teolinda Gersao, João de Melo, Gonçalo M. Tavares, Juan Antonio González
Iglesias, Fernando Pinto do Amaral, Xosé María Álvarez Cáccamo, Antón Castro,
Francisco Ferrer Lerín, Francisco Javier Irazoki, César Antonio Molina, Manuela
Parreira da Silva, Jaume Subirana, Ruy Ventura, Xuan Bello, Possidónio Cachapa, Rita
Taborda Duarte, Félix Romeo, Javier Codesal, Steffen Dix, Pablo Javier Pérez López e
Joana Morais. No escaparate de libros colaboran os críticos: José Luis García Martín,
Perfecto E. Cuadrado, Eloísa Álvarez, António Apolinário, Miguel Filipe M., António
Cândido Franco, Martín López-Vega, Antonio Jiménez Morato, Miguel Ángel Lama,
Víctor Martínez-Gil, Pedro Serra e Xosé Manuel Dasilva.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Ventos literarios do suroeste”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º
669/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 669, “Letras atlánticas”, 24 abril 2011, p. 32.
Coméntase que a revista Suroeste, subtitulada “Revista de literaturas ibéricas”, no seu
número un reúne máis de corenta traballos de diferente natureza, xa que figuran
reproducidos tanto poemas como narracións, ensaios ou textos críticos de autores
galegos (aparecen versos galegos de Xosé María Álvarez Cáccamo e os poemas en
castelán de Antón Castro e Antonio Molina), portugueses, casteláns e cataláns.
Destácanse tres traballos recollidos neste primeiro número da revista: “Diccionario muy
incompleto de escritores homicidas, con un apéndice sobre un escritor asesinado”, de
Félix Romeo; “Ojeadas al porno”, que reproduce unha conferencia impartida polo
artista plástico, poeta e ensaísta Javier Codesal no Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona en 2004 e a investigación “Fernando Pessoa e Iván de Nogales: claves
simbólicas, literarias e ibéricas de un encuentro”, de Pablo Javier Pérez López.
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Referencias varias:
- Diana Varela Puñal, “Festa de contos”, Galicia Hoxe, “A contra”, “Cartas boca
arriba”, 1 maio 2011, contracuberta.
Dáse noticia da publicación da revista Suroeste, publicada en Estremadura, que recolle
achegas de narrativa, poesía, ensaio etc. en calquera das linguas do Estado.
TABOADA, A. Revista das asociacións culturais A Cabana e O Meigallo
(ISSN: 1577-9483) (DL: PO-109/00).
Revista cultural vinculada ás asociacións A Cabana de Moraña e O Meigallo de Cuntis.
A súa periodicidade comezou sendo semestral e actualmente é anual. Foi fundada en
decembro de 1999. Integran o consello de redacción Xosé Casal Porto, Alfredo García
Giménez, Avelino Garrido Monteagudo e Marcos Suárez Redondo. No ano 2011 non
saíu do prelo ningún número.
TEMPOS NOVOS. Revista mensual de información para o debate
(ISSN: 1137-6945) (DL: C-588/97).
Revista fundada en abril de 1997 e editada polo Grupo Atlántica de Información e
Comunicación de Galicia S.A. con periodicidade mensual. No primeiro editorial
consignábanse os seguintes obxectivos: a creación dun medio de comunicación
alternativo e de calidade que permitise artellar un movemento orixinal de desafío á
mundialización tecnolóxica e á defensa e reforzo dunha identidade colectiva galega. O
director da revista é Luís Álvarez Pousa. Conta cun comité de redacción e con
colaboradores habituais, entre os que se contan José Manuel Lens (Arte), Xurxo
González (Cinema), Armando Requeixo e Teresa Seara (Libros), Alexandre Cancelo
(Música) e Inma López Silva (Teatro), así como cunha nómina máis ampla de
colaboradores eventuais. A revista consta das seccións estábeis “Opinión”,
“Cataventos”, “A Contratempo”, “Horizontes” e “Voces e culturas”. En cada número de
decembro faise un balance crítico do ano nas áreas de política, sociedade, economía e
cultura. No ano 2007 a revista cambiou de formato e ampliou as seccións: “Obertura”,
“Días Soltos”, “Todo é peixe”, “Editoriais”, “En Foco”, “Carta de axuste”, “Entrevista”,
“As claves”, “Tres en raia”, “¡Guau Guau!”, “Debate”, “Entreculturas”, “Crítica”,
“Redes cívicas”, “Espiral innovadora” e “Sen corsé”. Engadiu ademais a sección
“Dossier TN”. Tempos Novos vén acompañada dende o inverno 2006/07 do suplemento
Protexta, de periodicidade cuadrimestral, que tamén se distribúe cos xornais El Ideal
Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Arousa e Diario de Bergantiños. O seu director é
Luis Álvarez Pousa e a presidenta Ana Fernández Puentes. Os nomes das distintas
seccións, maioritariamente estábeis, son: “proVisión” (dedicada a un tema de
actualidade da literatura galega), “proTagonista” (entrevistas), “proPostas”
(recomendación de obras), “proLogo” (centrada nun autor), “proNtuario” (os libros dos
lectores), “proNome” (entrevistas), “proPulsión” (produción literaria dun país),
“proXectil” (achegas literarias de internet) e “proCura” (novidades editoriais). No ano
2011 a revista sacou do prelo doce números, do 164 ao 175. Neste mesmo ano o
suplemento Protexta, coordinado por Ana Salgado, publicou os números 17 e 18. Os
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artigos referidos á literatura galega atópanse descritos nos apartados correspondentes
deste Informe.
Referencias varias:
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 385,
“Libros”, 29 setembro 2011, p. VII.
Sección fixa deste suplemento na que se describen varias obras do sistema literario
galego. Esta semana selecciónase, entre outras, o número 172 da revista Tempos Novos,
correspondente ao mes de setembro de 2011, e do que se mencionan os temas dalgún
dos artigos incluídos. Tamén se nomean as seguintes obras: Beatum corpus (2011), de
César Cunqueiro e Restaurante Farruco (2009), de Chus Pereiro.
TINTIMAM
(DL: VG 362-1984, VG 81-2011).
Revista que comezou a saír en Vigo en 1984 como Tintimán e que acadaría, na súa
primeira andaina, os cinco números. Cun formato de luxo a tamaño A3 e cunha
sobrecuberta de plástico, consolidouse como a publicación de referencia da chamada
“movida” viguesa. Incluía seccións de moda, deseño, música, pintura, arquitectura e
creación en xeral, ademais dunhas páxinas dedicadas á banda deseñada. Nesta última,
chamada “Tintimán Cómic”, colaboraron autores como Manuel Fragoso, Coruñago,
Manuel Vigo ou García Varela, entre outros. No ano 2010 comeza unha nova andaina
con cambio de nome, Tintimam, e con Xabier Moreda como director. Inclúe textos en
galego, castelán e inglés.
Referencias varias:
- M. Mato, “La revista de la Movida de los años 80, ‘Tintimam’, renace como Ave
Fénix”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 19 marzo 2011, p. 39.
Indícase que se publicaron os números cero e un da revista Tintimam, que volve a
editarse despois de case vinte e cinco anos da súa retirada.
- Alejandro Martín, “Moreda y Tintimám”, Atlántico Diario, “Vigo”, “Corresponsal en
Vigo”, 20 marzo 2011, p. 19.
Faise referencia á publicación, despois de vinte e tres anos, da revista viguesa Tintimam.
- Fernando Franco, “Tintimán acertó en el 0”, Faro de Vigo, “Mira Vigo”, 5 abril 2011,
p. 9.
Fálase do número cero da revista viguesa Tintimam, publicada vinte e tres anos despois
da súa retirada.
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TRABE DE OURO, A. Publicación Galega de Pensamento Crítico
(ISSN: 1130-2674) (DL: C-351-1994).
Revista de pensamento crítico, editada por Sotelo Blanco Edicións, de periodicidade
trimestral. Foi fundada en 1990. O seu director é Xosé Luís Méndez Ferrín. Conta cun
consello de redacción formado por Miguel Anxo Seixas, Francisco Sampedro, Antón
Figueroa, Marcial Gondar Portasany, Xavier Vence, Margarita Ledo Andión, Paco
Martín, Darío Xohán Cabana, Xosé Cid Cabido, X. M. García Crego, Manuel Cidrás,
Manuel Forcadela, Manuel Outeiriño, X. M. Salgado, X. Antón L. Dobao, Antón Reixa,
J. Viale Moutinho e Carlos García Martínez. A partir do número 62 xa non figuraron no
consello Xosé Cid Cabido, Manuel Cidrás, Manuel Forcadela e Antón Reixa. Exercen
como secretarios Rosa López Fernández e Francisco Fernández Rei. A revista
estrutúrase en cinco apartados: “Cuestións”, “Acoutacións”, “Textos”, “Publicacións” e
“Crónica”. En 2011 viron a luz os seguintes números trimestrais: o 85 (xaneiro-febreiromarzo), o 86 (abril-maio-xuño), o 87 (xullo-agosto-setembro) e o 88 (outubronovembro-decembro). O número 85, na sección de “Textos”, acolle unha escolma do
inédito Espiñas II, de Xosé Tobío Mayo, na que se ofrecen os poemas “Falou o
moucho”, “Cartiña”, “Postdata”, “A cornadas”, “O touporroutou”, “O lixo”, “Xénese”,
“En pé”, “A nosa autonomía”, “Alma mater”, “Galicia canta”, “Encomenda”, “Cal
lagartos”, “Resume”, “A Carmen Alonso”, “18 de xullo de 1947”, “A nosa festa” e
“Cortado”. O número 86 presenta na mesma sección “Manifesto transcultural”,
tradución a cargo de Miro Villar do “Manifesto transculturale”, de Armando Gnisci. O
número 87 acolle nesa sección dous contos de Alan Perry, traducidos por Manuel
Outeiriño e intitulados “O mellor dun” e “Rosas boca abaixo”. O número 88 presenta
uns poemas de Gottfried Benn, acompañados da tradución ao galego a cargo de Álvaro
Fernández Braña e Xurxo Martínez González e intitulados “A noiva de negro”,
“Berlín”, “Non pode ser pena ningunha”, “Fragmentos”, “Despedida” e “Monólogo”.
Todos os artigos referidos á literatura galega están descritos nos apartados
correspondentes deste Informe.
Referencias varias:
- Armando Requeixo, “A trabe de ouro: foro de pensamento crítico”, Diario de Ferrol,
“Nordesía”, n.º 691, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La
Galería”, n.º691, “Páxina literaria”, “Letras atlánticas”, “Libros”, p. 33, 25 setembro
2011.
Coméntase que A Trabe de Ouro é un “dos buques insignia do pensamento crítico de
noso” e indícase que o novo número está dedicado, en boa medida, á consideración da
historia e a actualidade do comunismo. Asemade, indícase que tamén se inclúe un artigo
de Herminio Barreiro sobre o grupo Brais Pinto e unha investigación sobre diversos
persoeiros da diáspora galega en América do Sur realizada por Xoán Anllo. Faise
referencia tamén ás recensións ou presentacións de diversas obras literarias e ás
transcricións de diversas intervencións de Francisco Fernández Rei, Luís Rei e Antón
Santamarina. Finalmente, ponse de relevo o pluralismo presente nos enfoques e textos
inseridos, dos que se di que son de lectura proveitosa para os que pretendan estar
informados da actualidade cultural galega sen renunciar a un enfoque crítico.
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UNIÓN LIBRE. Cadernos de vida e culturas
(ISSN: 1137-1250) (DL: C-1668-1996).
Revista cultural publicada por Ediciós do Castro, de periodicidade anual. Fundada en
1996, e coordinada por Claudio Rodríguez Fer e Carmen Blanco, o seu propósito é dar
cabida a diversas manifestacións creativas, preferentemente literarias, dende unha
perspectiva “radicalmente aberta, crítica, independente e libertaria”. O comité de
redacción está integrado por Xosé Luís Axeitos, Vsévolod Bagno (San Petesburgo),
Diana Conchado (Nova York), María Lopo (Bretaña), Carme Junyet (Barcelona), Lily
Litvak (Texas), Katheleen N. March (Maine) e Olga Novo (Santiago de Compostela).
No ano 2011 saíu do prelo o número 16 titulado “Lobo amor”.
VICEVERSA. Revista Galega de Tradución
(ISSN: 1135-8920) (DL: VG 371-1995).
Publicación anual promovida pola Asociación de Tradutores Galegos (ATG), o
Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Vigo e a Xunta de Galicia, aínda
que nos dous primeiros números tamén consta na produción Edicións Xerais de Galicia.
A revista creouse en 1995 como resposta ás preocupacións dos membros da ATG, de
profesorado e estudantado universitario de lingua e literatura galegas, os cales
desexaban potenciar as traducións ao galego das obras máis importantes da cultura a
nivel mundial. Entre os obxectivos primordiais da publicación están o de proporcionar
un soporte adecuado de difusión aos traballos que xurdisen do alumnado da titulación
de Tradución e Interpretación da Universidade de Vigo, dar a coñecer os estudos que
sobre esta cuestión se publican en distintos países e, por último, informar sobre a
situación actual da tradución en Galicia. Nos tres primeiros números a dirección correu
a cargo de Mª Camiño Noia e dende o número 3 até o 6 actuou como secretario Xosé
M.ª González Clemente. Dende o número 7-8 o secretario é Alberto Álvarez Lugrís e o
consello de redacción está formado por Valentín Arias López, Teresa Caneda Cabrera,
Leandro García Bugarín, Gonzalo Constenla Bergueiro, Anxo Fernández Ocampo, Xosé
Mª Gómez Clemente, Ana Luna Alonso, Camiño Noia Campos e Antón Palacios
Sánchez. Conta coas sección: “Teoría e historia da tradución”, “Instrumenta”,
“Traducións xustificadas”, “Críticas e recensións” e “Informacións”. No 2011 non saíu
do prelo ningún número.
XARMENTA. Revista da Asociación Berciana da Lingua Xarmenta
(ISSN: 2171-1941/ DL: LE-1813-06).
Publicación da Asociación Berciana da Lingua Xarmenta, coordinada por Ricardo
López Temez, Manuel Mañá González e mais Rafael Adán Rodríguez, que sacou do
prelo o seu primeiro número o 13 de decembro de 2006. Publícase na vila berciana de
Ponferrada e dende esa data publicáronse catro números máis: o n.º 2 (14 de decembro
de 2007), o n.º 3 (10 decembro 2008) , o n.º 4 (12 marzo 2010) e mais o n.º 5 (8 outubro
2011). Conta co apoio de diversas institucións e empresas do Bierzo e mais de Galicia.
O número que saíu do prelo en 2011 (n.º 5) é un monográfico dedicado ao escritor
berciano en lingua galega Antonio Fernández Morales (Astorga, 1817-Cacabelos, 1896)
que inclúe a reprodución dos relatorios presentados na 6.ª Escola Permanente Fermín
Penzol en homenaxe a este escritor berciano e asemade conta con artigos relacionados
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coa Asociación Berciana da Lingua Xarmenta (fundada en marzo de 2005 en Ponferrada
co fin de defender e promover a lingua galega do Bierzo) e coa presenza da lingua
galega no Bierzo. Todos os artigos referidos á literatura galega aparecen descritos nos
apartados correspondentes deste Informe.
Referencias varias:
- Xarmenta, “Actividades 2008/2011”, Xarmenta (Revista da Asociación Berciana da
Lingua Xarmenta), n.º 5, “Actividades 2008/2011”, outubro 2011, pp. 16-17.
Danse a coñecer e descríbense todas as actividades que a Asociación Berciana da
Lingua Xarmenta desenvolveu no Bierzo entre os anos 2008 e 2011. Infórmase de que
Xarmenta organizou encontros escolares no Día das Letras Galegas; entregou os
premios Concurso Literario “Poeta Fernández Morales” ou participou en varias edicións
da Feira do Libro de Ponferrada, coa colaboración de Pepe Carreiro. Tamén se
mencionan as diferentes galas dos premios “Xarmenta”, que contaron coa presenza,
entre outros, de Manuel Rivas, ou a presentación de obras de teatro e de cinema en
galego en Ponferrada. Remátase este artigo sinalando que o número 5 da revista
Xarmenta se presentou o 8 de outubro de 2011 dentro da 6.ª Escola Permanente Fermín
Penzol.
XISTRAL. Revista Lucense de Creación Poética
(ISSN: 1576-9488) (DL: LU-344-00//LU 145-2008).
Revista de poesía editada pola Concellería de Cultura e Turismo do Concello de Lugo,
con periodicidade anual. Foi fundada no ano 1998. O coordinador é 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.
No ano 2008 publicouse o número 11 (primavera 2008), no que se aprecia un cambio no
D. L. que se consigna na entrada. Actualmente o seu consello de redacción está
integrado por Luz Pozo, Marica Campo, Claudio Rodríguez Fer, Olga Novo e Nuria
Mundiña López. No ano 2011 editouse o número 14 que en “Creación” conta coas
seguintes achegas poéticas: “Verum est” e “Devoción da vida”, de Carlos Arias (Lugo,
1959); “Verbas a Mercedes” e “Cóntame todo”, de Lupe Bao (Lugo, 1978); “O home da
memoria amorosa”, de Carmen Blanco (Lugo, 1954); “Soño de pedra” e “Río”, de José
Blázquez (Lugo, 1959); “Isis”, de Luís M. Bugallo Paz (Santiago de Compostela,
1962); “Noite”, “Outono”, “Ascensión I”, “Instante” e “Ascensión II”, de Joaquín
Carballido Parra (Ponferrada, 1962); “Sixilo” e “Funeral”, de Cristina Corral Soilán
(Lugo, 1976); “Carocha de San Andrés”, de Jesús Corredoira (Portomarín, 1993); “O
óbito” e “A avoa”, de Soraya Cortiñas Ansoar (Chantada, 1985); “Máis alá da morte”,
de Alicia Chao Penela (Torallo, Becerreá, 1975); “Exorcismo literario a catro mans”, de
José Estévez López (Pradera, Guntín, 1954); “Tempos modernos”, de Euloxio
Fernández (Meilán, 1964); “Sete de marzo”, “Fuga” e “No derradeiro quilómetro”, de
Mª Sara Fernández (Burela, 1964); “A primeira”, de Susana Ferreiro Mediante (Lugo,
1976); “Gosto de respirar”, de Adela Figueroa (Lugo, 1948); “A noite”, “O cigarro” e
“Cabalo”, de Antón Fortes (Sarria, 1957); “Homenaxe aos escapados de Chantada
durante o período da guerra civil e mortos posteriormente en combate”, de Xosé Lois
García (Lugo, 1954); “Labirínticas formas...” e “Resoa o silencio...”, de Teresa Gómez
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Senra (Lugo, 1966); “Ninguén escoita?” e “Os bens propios”, de Baldomero Iglesias,
“Mero” (Vilalba, 1951); “Ostraka”, de Emilio Xosé Ínsua (Viveiro, 1967); “Rosas” e
“Cantemos!”, de María Xosé Lamas (Vilalba, 1961); “Os pinos” e “A Bazar”, de Ángel
Lamas Muinelo (Bazar, 1943); “Senllas de orfandade” e “Érgome...”, de Lomarti (Lugo,
1957); “En estanzas silenciosas”, “Cando baixa a marea” e “O galo-veleta”, de Miguel
Anxo Macía (Lugo, 1955); “Ameite con degoiro...”, “Trazar quixera unha bisectriz...” e
“Derraparei curvas hiperbólicas”, de Manuel C. Matalobos (Lugo, 1959); “Dobre ser” e
“Alquimia final”, de Enrique Mora Morandeira (Friol, 1942); “Pra unha estética
arredista” e “Modernizar Rosalía”, de Manuel Xosé Neira (Meilán, 1964); “Tarde de
outono” e “Balance”, de Xoán Neira (Meilán, 1953); “Aquel país” e “Este contino non
ir”, de Isidro Novo (Lugo, 1951); “O canteiro”, de Toño Núñez (Navia de Suarna,
1959); “Antes de que o amor se apague” e “Celos de ti”, de José Otero Canto (Castro de
Rei, 1951); “Vella lareira”, de Jesús Alfonso Parada Jato (O Courel, 1967); “Harmonía
familiar”, de Mario M. Pardo Pérez (Vigo, 1962); “Incerta xuventude” e “Espectáculo
no San Lázaro”, de Pepa (Lugo, 1938); “Poemas da memoria. As trece rosas” e “Juana
Capdevielle”, de Vicente Piñeiro (Lugo, 1954); “Ionqui”, de Xerardo Quintiá (Friol,
1970); “Idioma” e “A luz, a noite”, de Andrei Quintiá Pastrana (Lugo, 1993); “Ven
sentar a tristeza cabo de ti no banco”, de Xesús Rábade Paredes (Cospeito, 1949); “Ao
lembrar un solpor”, de Francisco Javier Reija Melchor (Lugo, 1973); “Quero escribir” e
“Poeta”, de Sabela Rodríguez (A Coruña, 1992); “Eu tiña un canciño”, de Claudio
Rodríguez Fer (Lugo, 1956); “O meu avó, Ramón Otero”, de Margarita Rodríguez
Otero (Monforte, 1934); “Nostalxia do serán”, “Desfollando nosas almas”, “Nun intre”
e “Como se fose certo”, de Ramón Rodríguez Porto (Chantada, 1963); “Estrelas libres”,
de Xesús Manuel Valcárcel (Lugo, 1955); “Sentir, compartir... amar”, de Milo
Valdonedos (Quiroga, 1948); “Orixe”, “Mentres dormes” e “Chama de amor viva”, de
Saturnino Valladares (Lugo, 1978); “Lugo, meu fogar aberto”, de Lois Vázquez
Fernández (Monforte, 1938); “Elexía en cuarto minguante por Manuel María” e
“Tempo II”, de Antonio Vázquez Tierra (Monforte, 1960); “Dúrmete, meu ben”, de
Elvira Veloso (Monforte, 1942) e “Ofrenda”, de Helena Villar Janeiro (Becerreá, 1940).
Recensións:
- Armando Requeixo, “Voces do ‘Xistral”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”, n.º
745, “Páxina Literaria”, “Letras atlánticas”, p. 26/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º
675, “Letras atlánticas”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 675, “Páxina
Literaria”, “Letras atlánticas”, p. 32, 29 maio 2011.
Coméntase que a revista de poesía Xistral foi creada por Manuel María en 1949 e tirou
só dous números, pero medio século despois foi recuperada e xa vai polo número
catorce. Sinálase que, nesta segunda etapa, leva o subtítulo de “Revista lucense de
creación poética”. Coméntase que o último número editado recolle a creación de poetas
xa consolidados, como Xesús Rábade Paredes, Claudio Rodríguez Fer, Xesús Manuel
Valcárcel, Xosé Lois García, Helena Villar Janeiro; voces de poetas máis recentes,
como Carlos Arias, Carmen Blanco, Emilio Xosé Ínsua, Manuel Celso Matalobos,
Manuel Xosé Neira, Isidro Novo, Xerardo Quintiá etc.; e de autores que dan os seus
primeiros pasos, Jesús Corredoira, Andrei Quintiá Pastrana, Sabela Rodríguez. Opínase
que os estilos, temáticas e extensións son moi dispares, polo que se abre a todos os
públicos. Finalmente, indícase que o consello de redacción está composto por Luz Pozo
Garza, Marica Campo, Claudio Rodríguez Fer, Olga Novo e Nuria Mundiña López.
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Referencias varias:
- Mª Dolores Arias Carmona, “XISTRAL, Revista Lucense de Creación Poética, n.º
14”, Lvcensia. Miscelánea de cultura e investigación, n.º 43, Vol. XXI, “Libros”, 2011,
pp. 405-406.
Coméntase a publicación do número catorce de Xistral e dáse conta dos autores que
colaboran nel.
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X. PREMIOS
X.1. NARRATIVA
Concurso de relatos curtos Agua y Vida
Organizado polo Ámbito Cultural El Corte Inglés de Santiago, coa colaboración de
Augas de Galicia (Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia), a Estación de
Hidrobioloxía “Encoro do Con” (USC) e a Asociación Galega de Investigadores da
Auga (AGAIA). Pensado para relatos curtos sobre a auga de Galicia orixinais e inéditos,
escritos en castelán ou galego, cunha extensión mínima de dous folios e máxima de
catro. Contou con dúas categorías: A) de seis a dezaseis anos e B) a partir de dezasete
anos. Os traballos podían entregarse ou enviarse por correo postal ao Centro Comercial
Compostela (Rúa do Restollal, 50, 15702, Santiago de Compostela. Departamento de
Relaciones Externas – Planta Baixa) ou enviarse por correo electrónico a
direccioncompostelaeci@elcorteingles.es. Na segunda edición do ano 2011 o prazo de
admisión rematou o 30 de xuño e o 15 de outubro entregáronse os galardóns no Salón
de Ámbito Cultural (Planta Baixa) do Centro Comercial Compostela. O xurado formado
por Juan José Moralejo, Fernando Cobo, Francisco Menéndez, Xurxo Fernández e
Alfredo Conde concedeu o premio especial ao colexio Divina Pastora do Barco de
Valdeorras. Os galardóns nas diferentes categorías foron, de entre os douscentos corenta
relatos presentados, para: Marta Cobo e Miguel Franco na categoría A e accésits para
Mairea Irisarri, Amanda Fernández e Paula Rodríguez; Cristalina López e María
Dolores López na B con accésits a Ángela Pontes, José Antonio Grela e Marisa Otero.
Referencias varias:
- A. I. S, “Elegidos los 30 relatos finalistas del II Certamen Agua y Vida”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 24 setembro 2011, p. 29.
Dáse conta dos títulos dos trinta relatos finalistas deste certame, quince na categoría de
seis a dezaseis anos, e outros quince para os maiores de dezasete. Coméntase que os
premios suman tres mil catrocentos euros en tarxetas regalo de El Corte Inglés, ademais
dun galardón especial para o colexio que presente un maior número de relatos na
primeira categoría. Apúntase que se vai publicar un libro cos mellores relatos, ilustrado
coas imaxes seleccionadas do “ I Certame de Fotografia Agua y Vida”.
Premio de Narración Curta Álvaro Paradela
Premio de narración curta convocado pola Sociedade Artística Ferrolana coa finalidade
de render homenaxe ao escritor, columnista e poeta Álvaro Paradela. A primeira edición
do premio celebrouse no ano 1993 e, dende aquela, participantes deste país e do
estranxeiro presentaron os seus traballos a concurso, aínda que os premios foron sempre
simbólicos, posto que non existe dotación económica, tan só se fai entrega dunha placa
conmemorativa e se fala do gañador na revista Poesía Galicia. Diríxese a textos de
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temática libre, inéditos en lingua castelá ou galega cunha extensión máxima de tres
folios que se debían enviar ao apartado de correos 339 (15480, Ferrol) ou ao correo
electrónico info@sociedadeferrolana.es. No ano 2011 abriuse a convocatoria da XV
edición até o 31 de decembro.
Referencias varias:
- N. V., “Díaz-Casteleiro: ‘La actividad de la SAF se incrementará con la apertura del
local’”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 21 xaneiro 2011, p. 16.
Infórmase do nome dos gañadores do premio de narracións curtas “Álvaro Paradela” e
do XVII Xosé María Perez Parallé “O poeta azul de Ferrol”.
Certame Literario de Relato de Aventuras Antón Avilés de Taramancos
Convocado polo Concello de Noia e organizado pola revista Casa da Gramática do IES
Virxe do Mar coa colaboración da Deputación da Coruña. 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 mil oitocentos euros; porén a partir da segunda
edición o galardón pasou a ser de tres mil euros e unha escultura conmemorativa
realizada polo artista local Alfonso Costa e a publicación da obra gañadora por parte do
Concello de Noia. Os orixinais, que se enviaron ao Concello de Noia até o 30 de abril,
tiñan que ter unha extensión entre setenta mil e cen mil caracteres, presentándose 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, n.º 2, 15200, Noia-A Coruña). Na décima edición,
correspondente ao ano 2011, presentáronse catorce relatos e o xurado, constituído por
Vanesa Oliveira, Mercedes Queixas e Mariña Pérez Rei, deciciu por unanimidade
conceder o galardón a Antonio Piñeiro (Ribeira, 1962) polo seu relato A dama fulxente.
Referencias varias:
- S. Souto, “Antonio Piñeiro, ganador del certamen de relatos Avilés de Taramancos”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 20 maio 2011, p. 35.
Conta que o ribeirense Antonio Piñeiro foi o gañador do certame literario coa obra A
dama fulxente, da que o xurado destacou o “interés narrativo y su estilo”.
- maré, “Intrigas na Francia de Luis XIV”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Premio”, 28 maio
2011, p. 31.
Apúntase que Antonio Piñeiro gañou este certame coa obra A dama fulxente (2011) e
coméntase que narra a historia da “viaxe de curación” de Anne Geneviève a través do
Camiño de Santiago.

1459

- M. G., “Antonio Piñeiro recibe o premio Avilés de Taramancos”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 10 xullo 2011, p. 30.
Dáse conta da cerimonia de entrega do galardón do “Certame Literario de Relato de
Aventuras Antón Avilés de Taramancos” a Antonio Piñeiro.
Premio Literario Arcebispo Juan de San Clemente
Baixo o patrocinio de distintas entidades nas diferentes edicións, o IES Rosalía de
Castro, creado no ano 1995, convocou este premio literario, cunha dotación de tres mil
euros para cada unha das modalidades, que contemplaba: lingua castelá, lingua galega e
lingua estranxeira traducida ao castelán; ademais dunha estatuíña conmemorativa e un
diploma. Pretendía colaborar a fomentar a lectura entre o alumnado. O xurado estivo
formado por alumnos de bacharelato do instituto Rosalía de Castro de Santiago e de catro
institutos máis de Galicia, elixidos ao chou. O día de entrega do premio os alumnos
compartiron mesa e mantel co escritor premiado no marco dunha festa. No ano 2011
tivo lugar o 2 de maio a entrega dos galardóns da XVIª edición de 2010 no Salón de
Actos do Instituto Rosalía de Castro. Na XVIIª edición de 2011, os institutos escollidos
para o xurado foron o de Melide (A Coruña), A Carballeira (Ourense), Aquis Celines
(Caldas de Reis, Pontevedra) e Enrique Murais (A Pontenova, Lugo); na categoría
castelá contou co instituto Ramiro de Maetzu de Madrid; na categoría de lingua galega,
coa escola Santa Comba Dao. Os finalistas nas diferentes modalidades foron: na
modalidade de lingua galega, Futuro imperfecto, de Xulia Alonso, Denso recendo a
salgado, de Manuel Portas e Cabalo de ouros, de Víctor F. Freixanes; en lingua castelá,
Riña de gatos, de Eduardo Mendoza, Viaje con Clara por Alemania, de Fernando
Aramburu e Blanco nocturno, de Ricardo Piglia; e en lingua estranxeira Brooklin, de
Colm Tóibín, Twisted River, de John Irving e Correr, de Jean Echenoz. O 20 de xuño
foron galardoadas en lingua galega a novela Futuro imperfecto (2010), de Xulia Alonso
Díaz (A Rúa, 1961); en lingua castelá, Riña de gatos (2010), de Eduardo Mendoza
(Barcelona, 1943) e en lingua estranxeira Brooklyn (2010), de Colm Tóibín
(Enniscorthy, 1955).
Referencias varias:
- Ana Iglesias, “Xulia Alonso, Portas e Freixanes, finalistas nos premios Clemente”,
Galicia Hoxe, “MARÉ”, 12 febreiro 2011, p. 31.
Infórmase dos nomes dos finalistas da XVII edición do “Premio Literario Arcebispo
Juan de San Clemente” para as tres categorías: lingua galega, castelá e estranxeira.
Indícase que entre eles se atopan Xulia Alonso, Ricardo Piglia e John Irving.
- Claudia Blanco, “Los chicos del Rosalía ya eligieron los nuevos premios de San
Clemente”, El Correo Gallego, “Santiago”, 21 abril 2011, p. 24.
Fálase da cerimonia de entrega dos premios da XVI edición do “Premio Literario
Arzobispo Juan de San Clemente”, cuxo xurado está formado por alumnos. Ofrécese
unha pequena biobibliografía dos tres galardoados: An Alfaya, Erri de Luca e William
Ospina.
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- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 2 maio 2011, p. 94.
Indica que o premiado no certame, Erri de Luca, visitará Santiago para recibir o
galardón.
- C. Blanco, “El IES Rosalía vuelve a brillar en la entrega del XVI Premio San
Clemente”, El Correo Gallego, “Santiago”, 3 maio 2011, p. 31.
Recolle que An Alfaya, William Ospina e Erri de Luca, recolleron os seus galardóns na
entrega do XVI “Premio Literario Arzobispo Juan de San Clemente”. Comenta tamén
que An Alfaya gañou, na categoría de lingua galega, coa obra Areaquente (2009);
William Ospina, na categoría de lingua castelá, coa obra El país de la canela (2008); e,
Erri de Luca, na categoría de lingua estranxeira, coa obra El día antes de la felicidad
(2009).
- Ana Iglesias, “Fiesta literaria en el Rosalía con reconocimientos a Mankell y Lorca”,
El Correo Gallego, “Santiago”, 10 maio 2011, p. 31.
Comenta que tras ter lugar a entrega dos premios da XVI edición do “Premio Literario
Arzobispo Juan de San Clemente”, finalmente o escritor sueco Henning Mankel,
gañador da XV edición coa obra El Chino (2008), recolleu o seu galardón o mesmo día
que tivo lugar o descubrimento dunha placa conmemorativa da visita de Federico García
Lorca a Santiago de Compostela.
- Ana Iglesias, “Mankell recogió el premio San Clemente recordando a Lorca”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 11 maio 2011, p. 26.
Informa da entrega do XV galardón a Henning Mankell e subliña as preocupacións do
autor ao redor do paro, a inmigración e a literatura, destacadas durante o seu discurso.
- Ana Iglesias, “Son un defensor do teatro”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Distinción”, 11
maio 2011, p. 30.
Refire a recollida do XV galardón polo autor Henning Mankell e subliña a súa defensa
do teatro, así como destaca algúns dos proxectos futuros do autor.
- Carmen Villar, “Mankell: ‘Europa precisa de África porque hay cualidades que
perdimos”, La Opinión, “Cultura”, 11 maio 2011, p. 71.
Recolle que Henning Mankell recolleu en Compostela o galardón da edición do ano
2010 que lle foi concedido pola súa obra El Chino (2008). Fala da súa reacción ante as
problemáticas do mundo como escritor comprometido e di que o protagonista da súa
saga, o inspector Wallander, dará paso á súa filla Linda nas próximas entregas.
- Concha Pino, “Mankel pone África por delante al recoger el Premio San Clemente”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 11 maio 2011, p. 32.
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Fala de que o escritor sueco Henning Mankel, gañador da XVª edición deste certame,
recolleu o galardón pola súa obra El Chino (2008) e destaca as verbas do autor, quen
asegura que non “resucitará al inspector Wallander”.
- Diana Mandiá, “Henning Mankell: ‘Ahora mismo el centro de Europa está en
Lampedusa”, El País, “Galicia”, 11 maio 2011, p. 6.
Alude á recollida do galardón por parte do escritor Henning Mankell, galardonado pola
súa obra El Chino (2008), e comenta a súa condición de “escritor comprometido”.
- Ana Iglesias, “Xulia Alonso, Eduardo Mendoza y Toibín ganan el San Clemente”, El
Correo Gallego, “Santiago”, p. 23/ “Dos grandes títulos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Letras”, p. 28, 21 xuño 2011.
Dá a coñecer os nomes dos gañadores na XVIIª edición do “Premio Literario Arzobispo
Juan de San Clemente”. No certame literario destaca que os gañadores foron: Xulia
Alonso, con Futuro Imperfecto (2010), en lingua galega; Eduardo Mendoza, con Riña
de Gatos (2010), en lingua castelá; e, Colm Tóibín, con Brooklyn (2010), en lingua
estranxeira. Salienta tamén que na categoría de ensaio o gañador foi Viaje
extraordinario al centro del cerebro (2010), de Jean-Didier Vincent.
- Concha Pino, “Xulia Alonso, Eduardo Mendoza e Tóibín, premios San Clemente”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 21 xuño 2011, p. 3.
Infórmase de que os gañadores da edición de 2011 do “Premio Literario Arzobispo Juan
de San Clemente” foron Xulia Alonso, por Futuro imperfecto (2010); Eduardo
Mendoza, por Riña de gatos (2010) e Colm Tóibín, por Brooklyn (2010).
Premio Biblos-Pazos de Galicia
Premio creado pola editora Biblos no ano 2004, aberto á participación de menores de 25
anos que presentaron, até o 16 de marzo, unha memoria de entre 30 e 40 folios das súas
respectivas novelas á editora Biblos (Quintá, n.º 8-Mandaio, 15391, Cesuras-A Coruña)
(www.biblosclube.com), na que se incluía unha exposición das características da súa
futura novela así como un capítulo ou fragmento para valorar o seu estilo. Despois, os
finalistas deberon presentar antes do 13 de xuño as súas novelas cunha extensión non
superior aos 150 folios. Esta editora designa todos os anos un titor para completar e
perfilar a obra xunto co gañador durante unha estadía no mes de outubro na Casa
Grande do Bachao. 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,
ademais da estadía na Casa Grande do Bachao xunto co seu titor durante un mes, recibiu
un ordenador portátil, a escultura creada para o premio, deseñada polo artista lugués
Luís Loureira, a publicación da súa obra na colección “Mandaio” e a tradución ao
castelán desta. Nas edicións anteriores resultaron galardoados Iria López, Alberto
Ramos, Patricia Casas, Berta Dávila, Pablo García e Elena Veiga. No ano 2011 (7ª
edición) o xurado estivo composto por Tucho Calvo, Elena Veiga e Xabier P. Docampo,
quen actuou ademais como titor; e a gañadora por unanimidade foi Iria Morgade
Valcárcel (Poio, Pontevedra, 1988) coa novela Verbas no ar (2011). A entrega do
galardón tivo lugar o 22 de xullo na Casa Grande do Bachao.
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Referencias varias:
- maré, “Xeracións de historias”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Letras”, 16 maio 2011, p.
29.
Apunta que Xabier P. Docampo será o titor do certame e dá a coñecer os tres finalistas e
o xurado desta edición. A seguir, comenta que para Docampo este galardón é un apoio
para o futuro da literatura galega.
- Paula Martínez, “A poiense Iria Morgade gaña o premio Biblos-Pazos”. Diario de
Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 24 xullo 2011, p. 54.
Faise referencia a que Iria Morgade resultou gañadora da sétima edición do premio
“Biblos Pazos de Galicia” para menores de vinte e cinco anos pola súa novela Verbas
no ar (2011).
- Xulio Valcárcel, “Premio Biblos-Pazos de Galicia”, Diario de Arousa, “O Salnés
Siradella”, n.º 755, p. 26/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 684, “Páxina Literaria”, p.
28/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 684, p. 28, “Páxina Literaria”, 7 agosto 2011.
Infórmase de que Iria Morgade resultou gañadora da última edición do premio “BiblosPazos de Galicia”.
- Fran P. Lorenzo, “Emails do escritor con oficio á narradora nova”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, “Sociedade, ciencia, cultura, ocio”, 30 outubro 2011, p. 46.
Indícase que Iria Morgade foi a gañadora do premio “Biblos-Pazos de Galicia” pola súa
novela Verbas no ar (2011).
Premio Blanco Amor de Novela Longa
Por iniciativa do Concello de Redondela, creouse no ano 1981 este premio promovido e
financiado por un consorcio de concellos que achegaban trescentos euros cada un, e que
cada ano foi sendo máis numeroso até chegar á actual contía de doce mil vinte 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 gañadora. As obras presentadas deben ser inéditas e ter unha
extensión mínima de cento cincuenta folios mecanografados por unha cara e a dobre
espazo (tamaño de fonte 12). Poden participar nel todos os autores, de calquera
nacionalidade, que presenten unha ou varias obras escritas en lingua galega, segundo a
normativa oficial vixente. Os interesados deben enviar cinco copias das súas obras por
correo, sen remite e baixo lema ao Excmo. Concello organizador, facendo constar no
exterior “Para o Premio Blanco Amor”. Nun sobre anexo, pechado e baixo o mesmo
lema, indicarase o nome e enderezo do autor ou autora e, de ser posíbel, o seu teléfono e
enderezo electrónico. O prazo de admisión dos orixinais rematou o 30 de setembro. O
xurado do premio está composto por cinco membros, que deberán ser escritores ou
críticos literarios da literatura galega. Os galardóns en edicións anteriores foron para
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Daniel Cortezón en 1981 por A vila sulagada (1981); Víctor Fernández Freixanes en
1982 por O triángulo inscrito na circunferencia (1982); Xosé Manuel Martínez Oca en
1983 por Beiramar (1983); Alfredo Conde en 1984 por Xa vai o griffon no vento
(1984); Xoán Manuel Casado en 1985 por O inverno do lobo (1985); Lois Diéguez en
1986 por A canción do vagamundo (1987); Isaac Otero en 1987 por O sorriso de Gardel
(1987); Miguel Suárez Abel en 1988 por Turbo (1988); Román Raña en 1989 por O
crime da rúa da Moeda Vella (1989); Valentín Carrera en 1990 por RíoSil (1990); Fran
Alonso en 1991 por Tráiler (1991); Ramón Caride Ogando en 1992 por Soños
eléctricos (1992); Úrsula Heinze en 1993 por Culpable de asasinato (1993); Xosé Cid
Cabido en 1994 por Panificadora (1994); Xavier Lorenzo Tomé en 1996 por O paxaro
que canta un nome (1996); Suso de Toro en 1997 por Calzados Lola (1997); Xavier
Alcalá en 1998 por Alén da desventura (1998); Xosé Cid Cabido en 1999 por Grupo
abeliano (1999); Xosé Carlos Caneiro en 2000 por Ébora (2000); Xosé Antonio Perozo
en 2001 por Martázul (2001); Xosé Monteagudo en 2002 por As voces da noticia
(2002); Séchu Sende en 2003 por Orixe (2004); Dolores Ruiz Gestoso en 2004 por
Dentro da illa (2005); Francisco Castro en 2005 por Spam (2006); Xesús Rábade
Paredes en 2006 por Mentres a herba medra (2007); Inma López Silva en 2007 por
Memorias de cidades sen luz (2008); Luís Rei Núñez en 2009 por Monte Louro (2009);
Iván García Campos en 2010 por O imposible de desatar (2010). Nos anos 1995 e 2008
non se convocou este premio. Na edición de 2011 a organización correu a cargo do
Concello de Santiago de Compostela e o xurado do XXIX Premio Blanco Amor de
novela, composto por Paula Carballeira Cabana, Francisco Macías Macías, Iván García
Campos, Pablo Couceiro Caramés e Ángel Currás, como secretario con voz e sen voto,
decidiu o 11 de novembro conceder o galardón a Manuel Lourenzo González (Vilaboa,
Pontevedra, 1955) por ATL. A entrega do galardón tivo lugar o 2 de decembro na Sala
Mozart do compostelán Auditorio de Galicia.
Referencias varias:
- Belén López, “O pontevedrés Manuel Lorenzo gaña o Premio Blanco Amor”, Diario
de Pontevedra, “Vivir aquí”, 18 novembro 2011, p. 78.
Indícase que Manuel Lourenzo resultou gañador na XXIXª edición do Premio Blanco
Amor de Novela Longa.
- María Conde, “Manuel Lourenzo gana el Blanco Amor con su novela ‘ATL”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 18 novembro 2011, p. 58.
Coméntase que o XXIX Premio Eduardo Blanco Amor de Novela Longa lle foi
concedido a Manuel Lourenzo por unha obra de temática futurista.
- Noelia Díaz, “O pontevedrés Manuel Lourenzo álzase co premio Blanco Amor de
novela”, La Opinión, “Cultura”, 18 novembro 2011, p. 66.
Infórmase de que Manuel Lourenzo foi merecedor do XXIX Premio Blanco Amor de
Novela Longa.
- María Conde, “Non teño fe no indignismo”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 24
novembro 2011, p. 42.
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Entrevista a Manuel Lourenzo, gañador do XXIX Premio Blanco Amor de Novela
Longa, na que este comenta, entre outros asuntos, que quizais se sinta máis cómodo
escribindo obras de Literatura Infantil e Xuvenil e conta o argumento da obra gañadora.
Concurso de Narración Curta Boca de la ría
Convocado pola Sociedad Artística Ferrolana (SAF), premiou a mellor narración curta,
escrita en galego ou castelán, relacionada co mar. As persoas que desexasen participar
neste certame debían enviar traballos dun máximo de tres folios ao apartado de correos
339 de Ferrol. Os orixinais debían ser mecanografados, acompañados dunha fotocopia
do DNI do autor ou autora. No ano 2011, abriuse a convocatoria da quinta edición.
Referencias varias:
- M. R. I., “La SAF premia el talento literario a cualquier edad”, Diario de Ferrol,
“Punto y aparte”, 17 novembro 2011, contracuberta.
Infórmase da convocatoria e das bases da quinta edición deste certame.
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, tiñan que ser inéditos e orixinais e ter unha extensión de doce a vinte
e cinco folios, mecanografados a dobre espazo. Debían enviarse, por quintuplicado, con
lema e plica, ao Rexistro do Concello de Padrón (Rúa Longa, n.º 27, 15900, Padrón-A
Coruña). O premio estaba dotado con mil cincocentos euros, diploma acreditativo e a
publicación do traballo nun libro conmemorativo. A data límite de entrega foi o 15 de
xullo e a resolución deuse a coñecer antes do 31 de decembro. No ano 2011 o xurado,
formado polo catedrático da USC, Anxo Abuín González; a catedrática da Universidade
de Vigo Carmen Becerra; o escritor Carlos Arias e a filóloga Beatriz Vázquez Lorenzo
decidiu outorgar o galardón ao relato “El perseguidor”, do peruano Javier Alejandro
Mariscal Crevoisier.
Referencias varias:
- C. B., “Luz verde a una nueva edición del premio de narrativa C. José Cela”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 9 marzo 2011, p. 33.
Infórmase das bases da XXII edición do certame literario Camilo José Cela aprobadas
pola xunta local do Concello de Padrón.
Premio de Microrrelato Carlos Casares
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Convocado polo Liceo de Ourense, leva o nome dun dos seus socios máis ilustres,
Carlos Casares, e céntrase na modalidade de microrrelato. O premio estabeleceu dúas
categorías, unha para maiores e outra para menores de vinte e cinco anos, cunha
dotación económica de seiscentos euros para cada unha delas, que na convocatoria do
ano 2007 aumentou a mil cincocentos euros para o primeiro premio. Podía concorrer
calquera persoa con tres traballos inéditos da súa autoría como máximo, redactados en
galego ou castelán. Os orixinais non podían superar unha extensión máxima de mil
cincocentos caracteres, debendo ser presentados por quintuplicado, antes do 13 de maio,
na Secretaría do Liceo de Ourense (Rúa Valentín Lamas Carbajal, n.º 5, 32005.
Ourense). Cada orixinal tiña que ir baixo lema e acompañado dun sobre pechado co
nome completo, enderezo, teléfono do autor e o título definitivo da obra. Na
convocatoria do ano 2011, 10ª edición, o xurado estivo integrado por José Carlos
Martínez-Pedrayo, como presidente; Teresa Devesa Graña, Loly Conde Fernández,
Rosa Estévez Redonet, Juan Fonseca Moretón e Segismundo Bobillo Morgade, comos
vogais; e José Luís Troitiña Mota, como secretario. De entre as cincocentas sesenta
obras presentadas, o galardón recaeu no escritor limiao Rafael Laso Lorenzo polo relato
“Amor de monicreque”, presentado baixo o lema “Hrod-Ric”. A entrega dos premios
tivo lugar nun Acto Literario que se celebrou o 27 de maio, enmarcado nas Festas do
Liceo.
Premio de Novela Europea Casino de Santiago
Creado no ano 2003, este premio é convocado polo Casino de Santiago e o IES Rosalía
de Castro, coa axuda de El Corte Inglés, e está dotado con tres mil euros. Unha
comisión seleccionadora elixiu un grupo de novelas que xa foron publicadas
recentemente nalgún país da Unión Europea. Con este galardón preténdese fomentar a
lectura entre os composteláns, por iso un trinta por cento da resolución do xurado é o
resultado da votación de residentes ou persoas que realizan a súa ocupación laboral na
cidade de Santiago, que tamén levan un premio. A tal efecto abriuse un prazo de
votación até o 5 de xullo, para que o lectorado emitise o seu voto, ben no Casino de
Santiago, onde tamén se lles ofrecían as novelas finalistas en préstamo, ben no Centro
Comercial Compostela de El Corte Inglés. A porcentaxe restante cubriuse cos socios do
Casino (un vinte por cento) e as votacións de dez representantes de varias institucións
da cidade (un cincuenta por cento). Nas edicións anteriores resultaron galardoadas
Expiación, de Ian Mc Ewan, en 2003; A Menulara, de Simonetta Agnelo, en 2004;
Xuntos e mais nada, de Ana Gavalda, en 2005; Nunca me abandones, de Kazuo
Ishiguro, en 2006; Sobre a beleza, de Zadie Smith, en 2007; A rolda nocturna, de Sarah
Waters, en 2008; Caos Calmo, de Sandro Varonesi, en 2009; e La extraña desaparición
de Esme Lennox, de Maggie O’Farrell, en 2010. Na novena edición de 2011 os finalistas
foron Todo é silencio, de Manuel Rivas, La luz es más antigua que el amor, de Ricardo
Menéndez Salomón; La habitación, de Emma Donoghue; La cena, de Herman Koch; e
Las perfecciones provisionales, de Giovanni Carofiglio. Resultou gañador Herman
Koch por La cena.
Referencias varias:
- Ana Iglesias, “Rivas, único gallego que opta al Premio del Casino”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 4 marzo 2011, p. 24.
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Infórmase de cales son as obras finalistas da novena edición do Premio de Novela
Europea Casino de Santiago. Anúnciase, tamén, o acto de recollida do premio dunha
edición anterior por parte de Sandro Veronesi.
- Margarito Flowers, “Café y lectura en la nueva etapa del Casino de Santiago”, El
Correo Gallego, “Gente”, 16 marzo 2011, p. 64.
Dáse conta do proxecto de “biblioteca nocturna” que leva a cabo o Casino de Santiago e
que ten como padriño a Sandro Veronesi, que fora gañador do Premio de Novela
Europea Casino de Santiago con Caos calmo.
- Concha Pino, “Sandro Veronesi recolleu o premio de novela europea”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 18 marzo 2011, p. L8.
Fálase da cea literaria anual que celebra o Casino de Santiago e na que se lle entregou o
premio a Sandro Veronesi, galardoado na novena edición do Premio de Novela Europea
Casino de Santiago pola súa novela Caos calmo.
- Xurxo Fernández, “Molist”, El Correo Gallego, “Crisol”, “Ars longa, vita brevis”, 21
marzo 2011, p. 64.
Alúdese á recollida do Premio Novela Europea Casino de Santiago por parte de Sandro
Veronesi, galardoado no ano 2009 por Caos Calmo, obra que tamén recibiu o Premio
Strega. Cítase o nome doutros escritores que recibiron este galardón.
Concurso Internacional de Novela Curta Cidade Centenaria de Ribeira
Organizado pola área de Cultura do Concello de Ribeira cos obxectivos de potenciar,
apoiar e difundir a literatura en lingua galega e conmemorar a concesión de título de
cidade. É un certame literario en lingua galega de ámbito internacional e de carácter
bienal, no que pode participar calquera persoa, maior de idade e de calquera
nacionalidade, sempre que presente un traballo escrito en galego normativo, orixinal e
inédito, de temática libre, cunha extensión mínima de oitenta mil caracteres e máxima
de cento vinte mil. O premio ten cunha contía de tres mil euros, diploma e a publicación
da obra por Edicións Xerais de Galicia. O traballo débese entregar por quintuplicado e
mecanografado na Área de Cultura do Concello de Ribeira (Praza do Concello s/n,
15960, Ribeira-A Coruña). Na primeira edición de 2007 gañou a novela As mellores
intencións (2008), da coruñesa Begoña Paz, e na segunda edición de 2009, Vertixes, do
carballés José Ignacio Silva Regueira. No ano 2011, terceira edición, Edicións Xerais de
Galicia tamén formou parte da organización e os traballos debían entregarse até o 23 de
marzo. Presentáronse once obras e o xurado, formado por Ánxela Rodríguez Sampedro,
Antonio Piñeiro, Xavier López Marqués, Manuel Bragado e Alicia Padín Otero,
actuando como secretaria, con voz pero sen voto, resolveu conceder o galardón a María
Goretti Fariña Caamaño (San Xoán de Baión, Vilanova de Arousa, 1965) pola novela
Orlando Pendurado (Xerais, 2012), presentada baixo o lema “Catarina”. O acto de
entrega tivo lugar no mes de maio.
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Referencias varias:
- S. Souto, “María Goretti, ganadora del premio Cidade de Ribeira”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 6 maio 2011, p. 33.
Indícase que a gañadora da terceira edición do concurso foi María Goretti Fariña
Caamaño coa obra Orlando Pendurado e comenta que é un “drama existencial”.
- Chechu López, “La arousana Goretti Fariña gana con la obra ‘Orlando Pendurado’ el
premio de novela corta Cidade Centenaria”, Diario de Arousa, “O Barbanza”,
“Riveira”, 6 maio 2011, p. 26.
Destácase o argumento da obra premiada, Orlando Pendurado, de Goretti Fariña, que
leva o seu protagonista a unha “situación extrema” cun ton de “drama existencial”. Dise
tamén que a obra salienta polo predominio das técnicas da literatura contemporánea.
Concurso de relatos Ciencia que conta
Organizado por profesores do Departamento de Física Aplicada da Universidade de
Vigo para concienciar sobre a importancia da ciencia no desenvolvemento económico e
o benestar social. Está aberto ao alumnado de educación primaria e secundaria e público
en xeral. Na cuarta edición de 2011 o prazo de entrega rematou o 10 de novembro e o
28 de novembro, o xurado composto por Betty León, Casto Rivadulla, Pablo Carrera,
Paulo Cabral e Iolanda P. Zúñiga, concedeu os seguintes galardóns: na categoría de
Educación Primaria, dous accésits, a “Teño un furado na man!”, de Irene González
López (CEIP Escultor Acuña, Vigo) e “As Natilllas e a Xeosfera”, de Luis Sampedro
Moix (Asociación Escola Rosalía de Castro, Vigo), e un terceiro premio a “A variña
máxica”, de Solomon Durán Abollo (CEP Dr. Fléming, Vigo); o segundo premio a “O
xeado inalcanzable”, de Martín Fernández Foley (CEIP Escultor Acuña, Vigo); e o
primeiro premio a “Epstein-Barr chega a Galiza”, de Sara Álvarez Martín (CEP
Altamira, Salceda de Caselas). Na categoría de ESO os dous accésits foron para os
relatos “A Curie atómica”, de Irene Chaves Varela (IES Arcebispo Xelmirez I, Santiago
de Compostela) e “Fisión na memoria”, de Beatriz Adán Barrientos (IES de Ames, A
Coruña), o terceiro premio a “Penicilium”, de Laura Montoya Armisén (Colexio La
Salle Santiago, Santiago de Compostela), o segundo a “A margarida que estaba detrás
da fiestra”, de Ana Moure Rosende (Colexio La Salle Santiago, Santiago de
Compostela) e o primeiro a “Amizade CONciencia”, de Ignacio Mañá Mesas (IES
EUROPA, Ponferrada, León). Na categoría de Bacharelato e Ciclos de FP o terceiro
premio foi para “A Mosca”, de María Elena López González (IES Xograr Alfonso
Gómez, Sarria, Lugo), o segundo para “Manhattan”, de Alberto Ben Lago (IES Rosais
2, Vigo) e o primeiro para “Sara”, de Breixo Xesús Álvarez Domínguez (IES Valmiñor,
Nigrán). Na categoría xeral o terceiro premio foi para “Lise e Otto”, de Constantino
Armesto; o segundo para “Outono en Constantinopla”, de Carlos Balado Sáez de Viteri;
e o primeiro premio para “A bruxa de Agnesi”, de Xosé Alfredo Naz Fernández.
Referencias varias:
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- María Villar, “Ciencia que conta’ da la mano a la literatura”, Faro de Vigo, “Vigo”, 4
decembro 2011, p. 12.
Fálase dos obxectivos que se pretenden acadar coa convocatoria deste certame no que
ciencias e letras se dan a man. Noméanse algúns dos galardoados na cuarta edición de
2011.
- L. P., “La sarriana Elena López cosecha un premio por un relato científico”, El
Progreso, “Sarria”, 8 decembro 2011, p. 16.
Apúntase que Elena López conseguiu o terceiro premio na categoría de Bacharelato co
relato “A mosca” e que foi a única estudante de Lugo premiada nesta edición. Indícanse
as bases do certame e a traxectoria literaria desta sarriana que acadou unha placa do
Concello de Sarria polo seu labor creativo.
Premio de Narración Curta do Concello de Curtis HAPPY CURTIS
Certame convocado polo Concello de Curtis no que os textos presentados debían estar
escritos en lingua galega, ser inéditos e non premiados en ningún outro certame, e ter
unha extensión comprendida entre os tres mil e cinco mil caracteres (espazos incluídos).
Debían enviarse á dirección de correo electrónico happycurtis@concellodecurtis.org até
o 31 de novembro de 2011. Estabelecéronse dúas categorías: A (dos doce aos dezaoito
anos) e B (dos dezanove anos en diante) con dous premios dotados con douscentos
euros e cen euros, para a categoría A, e trescentos cincuenta euros e cento cincuenta
euros, para a B. No ano 2011, fixéronse públicos os galardóns da VIIª edición do ano
2010, que foron para: María Luisa Iglesias Taboada (na categoría A), María José
Castelo Lestón (na categoría B), Rocío López Sánchez (na categoría C) e Rocío
Rodriguez Ares (na categoría D), e que se entregaron o 29 de xaneiro no Edificio
Multiusos no recinto ferial de Curtis. No ano 2011 convocouse a oitava edición e o
prazo de entrega rematou o 30 de novembro.
Referencias varias:
- L. T., “O concello convoca a oitava edición do Premio de Narración Curta Happy
Curtis”, El Ideal Gallego, “Área Metropolitana”, “Curtis”, 23 agosto 2011, p. 17.
Recóllense as bases da convocatoria do Premio de Narración Curta do Concello de
Curtis HAPPY CURTIS.
Certame de Contos Cultura Quente do Concello de Caldas de Reis
Convocado pola Biblioteca Municipal Padre Martínez Ferro, de Caldas de Reis. A
convocatoria foi aberta a todas as persoas e estabelecéronse dúas categorías: A, para
nenos de 14 a 17 anos; B, para maiores de idade. Os contos, orixinais e inéditos, tiñan
que estar escritos en lingua galega e cunha extensión entre cinco e quince folios. As
obras presentáronse directamente ou ben enviáronse por correo certificado ao Rexistro
Xeral (Rúa Ferrería, n.º 1, 36650, Caldas de Reis-Pontevedra) até o 10 de xuño en sobre
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pechado por triplicado, co título da obra e lema do autor, acompañado dun pequeno
sobre, tamén pechado, no que constaba o nome e apelidos do autor, así como o teléfono,
enderezo, unha fotocopia do DNI e a indicación da modalidade na que participaba. A
contía dos premios foi a seguinte: na categoría A, 150 euros en libros e material escolar;
na categoría B, un premio de 1.000 euros e un accésit de 500 euros. A entrega do
galardón tivo lugar durante o Festival Cultura Quente e o Concello poderá publicar os
relatos gañadores. Na décimo terceira edición, correspondente ao ano 2011, o xurado,
formado polo alcalde Juan Manuel Rey, Mónica Gallardo, Geli Piñeiro, Elisa Souto e
Rosa Barreiro, como secretaria, galardoou na categoría, de entre os vinte e tres relatos
presentados, a Manuel Mariño Blanco, por “Big Five”, e concedeu un accésit a Irene
García Fernández, por “Unha decisión meditada”, e a categoría A, á que se presentaron
tres relatos, foi declarada deserta.
Referencias varias:
- M. Angueira, “Manuel Mariño e Irene García, gañadores do certame de contos”,
Diario de Arousa, “Ulla-Umia”, “Actividades de Cultura Quente”, 22 xullo 2011, p. 19.
Infórmase de que Manuel Mariño Blanco resultou gañador do Certame de Contos
Cultura Quente, que Irene García Fernández recibiu un accésit dentro da mesma
categoría e que a destinada a nenos de catorce a dezasete anos foi declarada deserta.
Certame de narrativa Gonzalo Torrente Ballester
Certame instituído pola Deputación Provincial da Coruña no ano 1989 como
recoñecemento á obra narrativa de Gonzalo Torrente Ballester e coa intención de
contribuír ao reforzamento da calidade creativa dos escritores, e dotado dende a décimo
cuarta convocatoria con 25.000 euros e a publicación da obra. Os orixinais podían estar
escritos en galego ou en castelán e debían presentarse por duplicado, numerados e en
tamaño DIN-A4, escritos por unha cara a dobre espazo e acompañados de plica, na que
se facía constar o nome, apelidos e nacionalidade do autor, tanto se se trataba de
novelas, relatos ou conxunto de relatos. Os traballos, de tema e extensión libres,
enviáronse á Deputación Provincial (Avda. Alférez Provisional, n.º 2, 15006, A Coruña)
antes do 1 de xullo. En edicións anteriores recibiron os galardóns as seguintes obras en
lingua galega: A cidade dos Césares, de Victor F. Freixanes, en 1992; ¿Que me queres,
amor?, de Manuel Rivas, en 1995; Un xogo de apócrifos, de Xosé Carlos Caneiro
Pérez, en 1996; A memoria do boi, de Xosé Vázquez Pintor, en 2000; As humanas
proporcións, de Xesús Constela Doce, en 2003; A choiva do mundo, de Xosé Manuel
Pacho Blanco, en 2007; O xornalista. A vida do outro, de Carlos González Reigosa, en
2008; e El hermano pequeño, de José María Guelbenzu, en 2010. Na XXIIIª edición do
ano 2011 presentáronse seiscentas dez obras e o xurado, composto por Ángel Basanta,
Amalia Iglesias, José Antonio Ponte Far, José María Pozuelo, Rosario Canal, José
María Guelbenzu e Mercedes Monmany, fixo pública a súa decisión o 11 de novembro.
Concedeu o galardón a Esther Bendahan por Amor y ley. El tratado del alma gemela.
Referencias varias:
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- Luis Quintás, “A Deputación da Coruña recompila a Fernández Flórez”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 20 xaneiro 2011, p. 41.
Infórmase dos premios que convoca a Deputación da Coruña no ano 2011, entre os que
se atopa o certame de narrativa Gonzalo Torrente Ballester.
- M. G. M., “La Diputación invertirá 100.000 euros en premios, muestras y ediciones”,
El Ideal Gallego, “A Coruña”, 20 xaneiro 2011, p. 12.
Fálase dos galardóns que organiza a Deputación da Coruña para o ano 2011, entre os
que se atopa o certame de narrativa Gonzalo Torrente Ballester, o máis veterano e
dotado con 25.000 euros, ao que se poden presentar orixinais até o 1 de xullo.
- Ángel Orgaz, “Esther Bendahan gana el Torrente Ballester con una historia de amor y
viajes”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 12 novembro 2011, p. 48.
Infórmase de que a escritora Esther Bendahan foi galardoada no certame de narrativa
Gonzalo Torrente Ballester na súa edición número XXIII pola obra Amor y ley. El
tratado del alma gemela.
- Luis P. Ferreiro, “Con esta novela quiero reflejar la normalidad del mundo judío”, La
Opinión, “A Coruña”, 12 novembro 2011, p. 11.
Apúntase o argumento da novela galardoada no certame de narrativa Gonzalo Torrente
Ballester, da autoría de Esther Benhadan.
- Paola Obelleiro, “Una historia sobre la cultura judía gana el Torrente”, El País,
“Galicia”, 12 novembro 2011, p. 48.
Coméntase brevemente a obra galardoada na XXIIIª edición do Certame de narrativa
Gonzalo Torrente Ballester.
Concurso de contos Liceo de Noia
Certame convocado pola Sociedade do Liceo de Noia dende 2004 co gallo da
celebración do Día das Letras Galegas. O tema da narración é libre e poderá concorrer
calquera persoa, con independencia da súa nacionalidade. Os traballos deberán estar
redactados en galego, ser inéditos e abranguer unha extensión mínima de tres folios e
máxima de seis. Os textos presentaranse por cuadriplicado, mecanografados por unha
soa cara e a dobre espazo. Nos orixinais figurarán o título da obra e un lema que se
repetirá no exterior dun sobre sen remite, no que se introducirán o nome, enderezo e
teléfono do autor. Os orixinais enviaranse á Sociedade do Liceo de Noia antes do 1 de
abril. O xurado estará formado por tres personalidades da literatura galega e un membro
da directiva da Sociedade do Liceo, que actuará como secretario, sen voz nin voto, e
dará a coñecer o seu fallo o día 17 de maio. Estará dotado con 1.000 euros e a obra
gañadora publicarase na revista Alameda do Liceo. Dende a súa creación recibiron o
galardón: en 2004, Beatriz Dacosta, por “Goodbye, my friend”; en 2005, Enma
Pedreira, por “Cabare vermello feridor”; en 2006, Xosé Francisco Pais López, por
“Borisov 61”, e Ricardo Losada, por “Rianxo é meu”; en 2007, Cristina Ferreiro Leal,
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por “Arredor de Marta”; en 2008, Mª Cristina Pavón Mauriz, por “A braga fantástica”, e
Xosé Francisco Pais López, por “Coctel La Chapelle”; en 2009, Luis Miguel Martínez
Agulleiro, por “Cada vez que atravesas a porta...”; e en 2010, Agustín Agra, por
“Círculo Lítico”. Na edición de 2011 resultaron gañadores María Xesús Blanco, por
“Naia” e Carlos Mosteiro Fraga, por “Vladimir”.
Referencias varias:
- Suso Souto, “El Liceo de Noia convoca su octavo premio de relatos”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 10 febreiro 2011, p. 29.
Anúnciase a oitava edición do concurso de relatos do Liceo de Noia. Infórmase que a
obra gañadora publicarase na revista Alameda, editada polo propio Liceo.
Certame de Microrrelatos Lonxa Literaria
Organizado polo colectivo moañés Lonxa Literaria, conta coa subvención da
Consellería de Educación da Xunta de Galicia e a colaboración do Concello de Moaña.
Os microrrelatos tiñan que estar escritos en galego normativo, cunha extensión máxima
de quince liñas a dobre espazo. En cada convocatoria os relatos teñen que introducir
unha palabra obrigada. Remitíronse tres copias á Lonxa Literaria (Centro Cultural
Daniel Castelao, rúa Quintela, s/n, 36950, Moaña-Pontevedra) antes do 31 de outubro.
Convocouse unha única categoría á que se dotou cun premio dun lote de conservas da
ría, e podíanse conceder até dous accésits. Na IXª edición de 2011 a palabra obrigatoria
foi “balandro” e o fallo do xurado farase público en 2012.
Premio de Novela Longa Manuel García Barros (Ken Keirades)
Convocado dende 1989 polo Concello da Estrada, en colaboración coa Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, a Secretaría Xeral de Política Lingüística, a
Deputación de Pontevedra e a editorial Galaxia. A contía económica foi de 9.000 euros
e, dende a duodécima convocatoria, a obra gañadora é publicada pola Editorial Galaxia.
Os orixinais e inéditos en galego normativo tiñan que ser enviados por sextuplicado,
antes do 20 de maio, á Casa do Concello da Estrada (Praza da Constitución, nº 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 estivo composto por cinco membros
escollidos entre recoñecidas figuras do mundo da cultura e contou con representación do
Concello, da Xunta de Galicia e da Editorial Galaxia. Dende a súa creación recibiron o
galardón: en 1989, Manuel Forcadela por Paisaxe con muller e barco; en 1990, Xosé
Miranda por Historia dun paraugas azul; en 1992, Manuel Riveiro Loureiro por Corpo
canso; en 1993, Xosé Ballesteros por Talego; en 1994, Aníbal Malvar por A man
dereita; en 1995, Manuel Lourenzo González por Arqueofaxia e concedeuse un accésit
a Xavier Alcalá por Memorias do Algarve; en 1996, ex aequo Alfonso Álvarez
Cáccamo por O espírito de Broustenac, e Xavier Queipo por O paso do Noroeste; en
1997, María Gándara por Magog, e un accésit Antón Riveiro Coello por A historia de
Chicho Antela; en 1998, quedou deserto e concedéronse dous accésits a Anxo Franco
Bañobre por Unha esquina no fondo da memoria, e a Juan Ignacio Pérez Méndez por A
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xustiza pola man; en 1999, Xosé Carlos Caneiro por Talvez melancolía; en 2000, Antón
Riveiro Coello por As rulas de Bakunin; en 2001, Bieito Iglesias por A historia
escríbese de noite; en 2002, Miguel Anxo Fernández por Un nicho para Marilyn; en
2003, Xabier López López por A vida que nos mata; en 2004, Xerardo Agrafoxo por
Unha viaxe no Ford T; en 2005, Santiago Jaureguizar por Cabaret Voltaire; en 2006,
Manuel Veiga por Lois e Helena buscándose un día de tormenta; en 2007, Francisco
Castro por As palabras da néboa; en 2008, Xesús Constela por Shakespeare destilado;
en 2009, Xosé Monteagudo por Un tipo listo; e en 2010, Antón Lopo por Obediencia.
Na XXIIIª edición de 2011 presentáronse vinte e seis textos e o prazo de presentación
rematou o 5 de maio. O xurado, formado por Bieito Iglesias Araúxo, Inmaculada Otero
Varela, Armando Requeixo Cuba, Carlos Lema Malvar e Valentín García, e reunido o
día 21 de xullo, concedeu o galardón a Manuel Antonio Piñeiro Fernández por As
fiandeiras, presentada baixo o lema “As fiandeiras-Monte Alaitz”. O acto de entrega
tivo lugar o 25 de novembro no Teatro Principal da Estrada.
Referencias varias:
- F. S. Gordón, “Antonio Piñeiro gana el García Barros con una novela sobre el siglo
XIX”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 xullo 2011, p. 38.
Coméntase que o xurado do Premio de Novela Longa Manuel García Barros decidiu por
unanimidade outorgarlle o galardón e 2011 a Antonio Piñeiro pola obra As fiandeiras.
- Josefa Estrada, “Antonio Piñeiro gana el García Barros con la novela ‘As Fiandeiras”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 22 xullo 2011, p. 30.
Indícase que Antonio Piñeiro foi merecedor do Premio de Novela Longa Manuel García
Barros pola obra As fiandeiras.
- M. M. O., “Antonio Piñeiro recibe el García Barros de novela”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 26 novembro 2011, p. 34.
Infórmase de que o acto de entrega do Premio de Novela Longa Manuel García Barros
ao profesor de historia Antonio Piñeiro tivo lugar no Teatro Principal da Estrada.
Certame Literario Manuel Lueiro Rey de Novela Curta
Convocado polo Concello do Grove dende o ano 1992, en colaboración con Sotelo
Blanco Edicións, para honrar a figura do galeguista que lle dá nome e promocionar a
literatura galega e os seus autores. Nun principio era un certame literario que prevía
dúas modalidades: narración curta (para maiores de 18 anos) e narración xuvenil, mais
na V convocatoria o certame pasou a ser monolingüe en galego e reduciuse a unha única
modalidade, sen requisitos de idade. Na VII edición mudou a súa especialización
substituíndo a de narración curta pola de novela curta. Os traballos debían presentarse
no Concello do Grove (Praza do Corgo, s/n, 36980, O Grove-Pontevedra) por
quintuplicado e precedidos polo título e un lema. Asemade, había que entregalos nun
sobre pechado no que figurara por fóra o título e lema e dentro os datos do autor.
Debían ser orixinais e inéditos e aterse á normativa vixente, ademais de ter unha
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extensión mínima de cincuenta folios e máxima de cen. O prazo de presentación
rematou o 1 de marzo e o galardón consiste en 3.000 euros e a publicación por parte de
Sotelo Blanco da obra gañadora. O xurado, que se deu a coñecer antes da concesión do
premio, estivo 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 Edicións. Nas edicións
anteriores foron merecedores deste galardón: en 2010 Chelo Suárez Muíños por As
horas rotas; en 2008 An Alfaya con Areaquente; en 2007, Ramón Caride Ogando con O
frío azul; en 2006, Marina Pérez Rey con Canícula; en 2005, Manuel Riveiro Loureiro
con Xullo-Agosto; en 2004, Teresa Moure con A xeira das árbores; en 2003, Pilar Buela
con Ácaros verdes; en 2002, Xabier López López con O mono no espello; en 2001,
Santiago Jaureguizar con Breve crónica universal da clase obreira; en 2000, Manuel
Darriba con Velada do billarista; en 1997, Francisco Castro con Play-back; en 1996,
Rosa Aneiros con Xogo de espellos, e en anos anteriores Inma López Silva, Antón
Lopo, Manoel Riveiro, Mariano J. M. Cabreor, Xoán Xosé Piñeiro, José Luís Álvarez.
No ano 2011, XVIIIª edición, o xurado presidido polo escritor e profesor Manuel
Quintáns e formado polos críticos literarios Armando Requeixo e Francisco Martínez
Bouzas, a autora Ánxela Gracián, en representación da editorial Sotelo Blanco, e a
escritora Chelo Suárez Muíños, gañadora da edición anterior, concedeu o 10 de
setembro o galardón a Mario Regueira (Ferrol, 1979) por Outono aquí, de entre os trece
orixinais presentados.
Referencias varias:
- T. M., “El Concello convoca el ‘XVIII Premio Manuel Lueiro Rey’ de novela corta y
hace públicas las bases del concurso”, Diario de Arousa, “O Grove”, 12 xaneiro 2011,
p. 16.
Infórmase das bases da XVIII edición do Premio Manuel Lueiro Rey de Novela Curta e
indícase que as obras gañadoras e finalistas da anterior edición xa foron editadas.
- Beni Yáñez, “Outono Aquí’, del escritor Mario Regueira, conquista el XVIII Premio
Manuel Lueiro Rey”, Diario de Arousa, “O Grove”, 11 setembro 2011, p. 17.
Refire que o escritor ferrolán Mario Regueira resultou gañador na XVIII edición do
Certame Literario Manuel Lueiro Rey de Novela Curta coa súa obra Outono aquí.
Certame de Narracións Breves Manuel Murguía
Convocado polo Concello de Arteixo, dende 1991, para contribuír ao desenvolvemento
da narrativa galega e honrar a Manuel Murguía. Poden concorrer todas as persoas que o
desexen cunha única obra de temática libre e escrita en lingua galega, cunha extensión
entre quince e trinta folios mecanografados a duplo espazo por unha soa cara. Os
traballos, orixinais e inéditos, debían entregarse antes do 1 de marzo, por cuadriplicado,
xunto cunha copia nun CD en formato PDF, ao Concello convocante (Praza do Alcalde
R. Dopico, n.º 1, 15142, Arteixo-A Coruña), nun sobre onde figurase só o título da obra
e un lema. Así mesmo, nun sobre pechado debía achegarse o título, lema, nome,
enderezo, teléfono e currículo de quen se presentaba. Co gallo do XX aniversario
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estabelecéronse nesta edición tres premios de 3.703,70 euros, 1.234,57 euros e 617,28
euros. En anteriores edicións resultaron galardoados Andrés Pociña Pérez con As dúas
vellas do Iguasú en 2010; Samuel Solleiro con Caída de Abraham Rosenblath en 2009;
Alva Martínez Teixeiro por Un domingo amarelo para dentro en 2008; Miriam
Rodríguez Debasa con Mentras espero en 2007; Xesús Manuel Marcos con A caía da
folla en 2006; Inma López Silva con Aqueles que retratan o vento en 2005; ex aequo
para Xosé Luís Álvarez, con Detrás dos meus ollos e Xaime Domínguez Tojo por A
casa dos alicerces mariños en 2004; ex aequo para Bieito Iglesias con Comentario ó
Apocalipse e para Paula Sano Vicente por As idades dela en 2003; ex aequo para Emma
Pedreira por A flor perfeita e Daniel Asorey por Soñar pedras con fútbol en 2002; ex
aequo para Rosa Aneiros con Mares de Xabre e Xosé Luís Martínez Pereiro por
Palamades e a Bestia Ladradora en 2001; ex aequo para Xosé Luís Vázquez Somoza,
por A fervenza e Xosé Carlos Caneiro por As flores en Irlanda en 2000; ex aequo para
Manoel Riveiro Loureiro con O río da tristura e David Pérez Iglesias con Sámago
fascismo en 1999; ex aequo para Alfonso Álvarez Cáccamo con Cannis fugit e Xosé
Luís Álvarez con Amencer en 1998; Marilar Aleixandre con Desaforados muños en
1997; Antón Riveiro Coello con O nome do espello en 1996; Isidro Novo con Cabalos
do demo en 1995; Xesús Manuel Marcos con A cela de arame en 1994; ex aequo para
Xavier Alcalá con Relación de feitos de sangue e José Antonio Lozano con Retrato
antigo: pinturas e superficies en 1993; e ex aequo para Xesús Manuel Marcos con
Fuxidos en 1992 e Joel Gómez Para un clima supremo. No ano 2011, XXª edición,
concorreron cincuenta e sete relatos e o ditame do xurado deuse a coñecer o 14 de maio.
O xurado composto por Mercedes Queixas, José Vales, Julio Mancebo e Andrés Pociña,
gañador da edición anterior, decidiu por unanimidade conceder o galardón do primeiro
premio ao relato “A muller que deu a volta arredor de si mesma”, de Clara Isabel
Rodríguez Giráldez; o segundo premio a “Unha viaxe de inverno”, de Xaime
Domínguez Toxo; e o terceiro premio a “Eu xogo a que se crean que lles creo”, de
Antom Labranha. A entrega dos galardóns tivo lugar o 14 de maio no Centro Cívico
Cultural de Arteixo. Neste ano tamén se convocou a XXIª edición.
Referencias varias:
- A. P., “Érase una vez, hace veinte años...”, La Opinión, “La gran Coruña”, 15 maio
2011, p. 33.
Fala da entrega dos galardóns a Clara Isabel Rodríguez por A muller que deu a volta
arredor de si mesma, a Xaime Domínguez por Unha viaxe de inverno e a Antón
Labranha por Eu xogo a que crean que lles creo.
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, que ascende actualmente a 1.500 euros, a
organización estabeleceu dúas modalidades lingüísticas, galego ou castelán. Os traballos
presentados só podían estar nunha das dúas linguas, debendo ser orixinais e inéditos e
non premiados con anterioridade noutro concurso ou certame. Podían presentarse
concursantes maiores de idade e residentes en Galicia e debían axustarse á temática da
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muller, valorándose o tratamento da igualdade de oportunidades entre os dous sexos, a
corresponsabilidade nas obrigas familiares e a violencia de xénero. Os criterios de
selección foron a orixinalidade no tratamento do tema, a expresión e a utilización dunha
linguaxe non sexista. As obras debían entregarse ou enviarse por correo por
cuatriplicado antes do 30 de abril no Rexistro Xeral do Concello de Bueu (Rúa Eduardo
Vincenti, n.º 8, 36930, Bueu-Pontevedra), facendo constar no sobre “V Certame de
Relatos de Muller Matilde Bares”, ademais de nome e apelidos, enderezo, teléfono e
fotocopia do DNI do autor e o título da obra no exterior. Presentáronse en soporte papel
e informático cunha extensión non inferior a vinte folios nin superior a corenta. Nesta 7ª
edición de 2011, o prazo de presentación rematou o 31 de maio. O 28 de xuño o xurado,
composto por Manuela Rodríguez Lorenzo, Adolfo Caamaño Vázquez, Covadonga
López del Prado Nistal e Montserrat González García, como secretaria con voz e sen
voto, acordou por unanimidade conceder o galardón ao relato “LOLA”, presentado co
lema “Avelaíña”, de Mª del Carmen Caramés Gorgal, de Santiago de Compostela.
Concurso de Microrrelatos Microcomphostalería. 800 anos en 800 caracteres
Convocado por Hostalería Compostela, diríxise a autorese a autoras de microrrelatos
inéditos redactados en galego sobre unha temática relacionada co 800 aniversario da
fundación da Catedral de Santiago e que se localicen na cama, na mesa ou na barra
cunha extensión máxima de 800 caracteres (espazos incluídos). O prazo de admisión
abrangueu até o día 31 de outubro. O xurado estivo composto polo Secretario Xeral de
Política Lingüística, Anxo Lorenzo; Juan José Moralejo, catedrático de Filoloxía na
USC; o presidente de Hospedaxe da Asociación de Hostelería de Compostela, José
Antonio Liñares; dous reputados bloggers gastronómicos, Manuel Gago e Miguel Vila;
e o director de Comunicación de Hostelería Compostela, Aser Álvarez, que actuou
como secretario, con voz, pero sen voto. A entrega de galardóns tivo lugar no Centro de
Formación e Cultura da Asociación de Compostela Hostalería. Os traballos premiados
son publicados na revista CompHostelería. No ano 2011 foron galardoados Ricardo
Saavedra, Ángela Pontes, Manuel González e Jorge Lage.
Referencias varias:
- AGN, “Premios para os mellores relatos sobre os 800 anos da catedral compostelana”,
El Progreso, “Galicia”, 9 novembro 2011, p. 22.
Indícase a composición do xurado e coméntase o desenvolvemento do concurso.
- M. Beceiro, “Pequeños relatos sobre la catedral”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Patio de vecinos”, 10 novembro 2011, contracuberta.
Apúntanse o nome dos gañadores deste concurso e das persoalidades presentes no acto
de entrega dos galardóns.
- X. A. R., “Compostela en 800 caracteres”, Diario de Pontevedra, “Galicia”, p. 33/ El
Progreso,”Galicia”, p. 26, 10 novembro 2011.
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Infórmase da convocatoria deste certame con motivo da celebración dos 800 anos da
existencia da catedral compostelá, organizado polos hosteleiros composteláns e a
Secretaria Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Indícase que os relatos
premiados serán publicados en medios escritos e contarán co apoio da radio galega.
Concurso de Microcontos do Concello de Valdoviño
Convocado polo Concello de Valdoviño a través da Concellaría de Cultura e da
Biblioteca Municipal, está dirixido a calquera persoa residente na comunidade
autónoma galega. Estabelécense tres categorías: A) de 8 a 11 anos; B) de 12 a 17 anos e
C) Adultos. Os textos tiñan que ser inéditos, estar escritos en lingua galega, ter unha
extensión máxima de 300 palabras e tratar dos bosques ou a música. Debían presentarse
por quintuplicado e baixo pseudónimo, xunto cun sobre pechado cos datos persoais do
autor (nome, apelidos, enderezo, DNI e teléfono) na Biblioteca de Valdoviño (Casa de
Cultura, rúa Gándara de Abaixo, s/n, 15552, Valdoviño-A Coruña). Os premios
consistiron en vales canxeábeis por libros en librarías da comarca: 40 euros, na
categoria A; 50 euros, na B; e 100 euros, na C; e as mencións especiais: 30 euros, na
categoría A; 35, na B; e 45, na C. Na Iª edición o prazo de entrega rematou o 18 de
maio, o fallo do xurado fíxose público o 24 de maio e os premios entregáronse nun acto
público o 29 de maio.
Certame de Micronovela do Concello de Soutomaior
Iniciouse no ano 2007 da man do Concello de Soutomaior e Edicións Xerais de Galicia.
Nel podían participar persoas de calquera nacionalidade cunha ou máis obras orixinais,
inéditas, escritas en lingua galega e non presentadas a ningún outro certame a celebrar
entre a convocatoria e a resolución. Os traballos debían ter unha extensión mínima de
trinta e cinco folios e máxima de sesenta, escritos a dobre espazo. Tiñan que enviarse
por cuadriplicado, baixo pseudónimo e plica, na que se fixesen constar os datos de quen
escribiu a micronovela, á Casa do Concello de Soutomaior (Rúa Alexandre Bóveda, n.º
8, 36691, Soutomaior-Pontevedra) até o día 17 de maio. Se o xurado o estimase
oportuno podería outorgar un accésit, sen dotación económica, e, no caso de declarar
deserto o premio por mor da mala calidade das obras, o Concello podería conceder unha
mención de honra, cun premio simbólico. Podíase obter información na páxina en liña
de Edicións Xerais de Galicia. Até o ano 2009 a dotación era de 2.000 euros para o
primeiro premio e de 1.000 euros para o segundo e a publicación das obras por Edicións
Xerais de Galicia, pero no ano 2010 outorgouse un único premio de 3.000 euros. En
anteriores edicións foron galardoados: en 2008, Andrea Maceiras Lafuente, pola súa
obra Diario dun proxecto Bolboreta, e en 2009, José Ignacio Silva Regueira, pola obra
Escintileos.
Certame de Minicontos de Outono
Convocado dende o ano 2010 polo Centro Pen de Galicia e o xornal gratuíto LV do
Grupo El Progreso, coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística, co
obxectivo de impulsar a presenza da lingua e a literatura galegas nos medios e achegar a
obra dos autores que escriben en galego. Conta cunha contía de 600 euros para o
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primeiro premio, 300 para o segundo e 100 para o terceiro. Poden presentarse tres
traballos inéditos por autor, escritos en lingua galega, segundo a normativa vixente, e de
libre temática, cunha extensión máxima de 1.200 caracteres (sen contar os espazos), até
o 15 de decembro no enderezo electrónico minicontosoutono@pen-galicia.org ou a LV
(Rúa Salvadas, n.º 27, 15705, Santiago de Compostela). Na edición de 2010 mereceu o
galardón Silvia Álvarez. No ano 2011 entregáronse o 16 de febreiro os galardóns do I
certame 2010 e convocouse a segunda edición.
Referencias varias:
- LV, “Os Minicontos de Outono de LV e Centro Pen Galicia xa teñen premio”, El
Progreso, “Vivir”, “Comunicación”, 17 febreiro 2011, p. 65.
Comenta a entrega de premios do I certame do ano 2010 e nomea os relatos galardoados
e os membros do xurado.
- AGN, ”Aberto ata o 15 de decembro o prazo para o certame de minicontos do LV”, El
Progreso, “Galicia”, 9 novembro 2011, p. 22.
Dáse conta da apertura do prazo de presentación de traballos para participar no Certame
de Minicontos de Outono. Así mesmo, infórmase das bases da convocatoria.
Certame Nacional Galego de Narracións Breves Modesto R. Figueiredo do Pedrón de
Ouro
Convocado dende o ano 1974 pola Fundación do Padroado do Pedrón de Ouro, é o
decano dos premios literarios galegos para promover a literatura narrativa en lingua
galega e render homenaxe a Xaquín Lorenzo “Xocas”. Podían participar persoas de
calquera nacionalidade cunha ou máis obras escritas en galego e inéditas, que nunca se
presentaran a ningún certame literario. Os orixinais debían presentarse por
quintuplicado, mecanografados a dobre espazo e por unha soa cara e debían contar
cunha extensión mínima de cinco folios e máxima de trinta. Os traballos debían
enviarse antes do 15 de novembro sen remite ou outra forma de identificación e baixo o
sistema de plica á Fundación do Padroado Pedrón de Ouro (Apartado de Correos 627,
15780, Santiago de Compostela) ou ao Concello de Vilagarcía de Arousa (Concellería
de Cultura-Auditorio, Avda. da Mariña, n.º 27, 36600, Vilagarcía de ArousaPontevedra). O tema foi libre, pero tívose en conta o tratamento e as técnicas narrativas
empregadas, así como a pureza lingüística e a altura literaria. O primeiro premio e os
accésits son publicados por Ediciós do Castro. A dotación económica para o primeiro
premio foi de 1.000 euros e 400 euros para cada accésit. O xurado estivo formado por
catro especialistas en crítica literaria designados pola Fundación co asesoramento e a
colaboración da Asociación de Escritores e o Concello de Ourense, reservando a
Fundación os postos de presidente, secretario e moderador (estes dous últimos con voz
pero sen voto). Este certame conta co apoio dun concello diferente cada ano,
correspondéndolle nesta edición ao Concello de Arzúa. En anteriores edicións
resultaron galardoados co primeiro premio: en 1975, Xoán Ignacio Taibo, por A
enquisa; en 1976, Xavier Alcalá, por A fundición; en 1977, João Guisán Seixas, por
Número de patente; en 1978, ex aequo Xosé Manuel Martínez Oca, por A negra, e
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Víctor Fernández Freixanes, por A caza das cascudas; en 1979, Xoán Ignacio Taibo,
por Pacífico sul; en 1980, Lourenzo Álvarez Ruíz, por RATP; en 1981, ex aequo Tucho
Calvo, por A gran novela, e Xosé Manuel Martínez Oca, por Noite de luar; en 1982,
Miguel Suárez Abel, por O quiquiriquí; en 1983, Antón Castro, por Vida infame de
Tristán Fortesende; en 1984 ex aequo Amancio Liñares Giraut por Nun cuarto para
agardar, e Román Raña, por O último hexagrama; en 1985, Miro Villar, por Augas de
silencio; en 1986, Antón Rodríguez Castro, por O xardín despois da chuvia; en 1987,
Miro Villar, por Verbas cruzadas con Amaranta; en 1988, ex aequo Bieito Iglesias, por
Luanda, e Xosé Miranda, por Na terra sombría; en 1989, ex aequo Manuel Riveiro
Loureiro, por Vindo de volta, e Xan Frenla, por Conto do diluvio; en 1990, Xoán Piñeiro
Cochón, por A liga dos Lambetas; en 1991, Helena Villar Janeiro, por O cadro; en
1992, Isidro Novo, por A pin up de Beautiful Street; en 1993, Xosé Luís Santos
Cabanas, por Ahoulouuuu...!; en 1994, Manuel Riveiro Loureiro, por O coxo da
Gamboa; en 1995, Antón Riveiro Coello, por Bruca Manigua; en 1996, Xosé Antón
Moreno, por As xeiras de don Xoán; en 1997, Antón Riveiro Coello, por Sete traxes; en
1998, ex aequo Rosa Aneiros, por A eidosa que izaron as bandeiras, e Luís González
Tosar, por Catro dedos por debaixo do embigo; en 1999, Xosé Luís Álvarez Pérez, por
Marisol de outono; en 2000, Beatriz Dacosta, por Na sombra da lúa; en 2001, Álvaro
Lago, por O crime de Pombal; en 2002, Emma Pedreira, por Os doces devorados; en
2003, Xosé L. Vázquez Pérez, por De noite non reces aos ídolos; en 2004, Agustín
Agra, por Os límites do inimaxinable; en 2005, Francisco Castro, por Ningún fascista
morreu inxustamente; en 2006, María Esther Fernández Carrodeguas, por Subir o telón;
en 2007, Rubén Ceide Martínez, por A caixa da costureira; en 2008, Iván García
Campos, por Unha casa chea de xanelas; en 2009, Juan Tallón, por Era el; e en 2010,
Xosé Alfredo Naz, por O Mal. Nesta XXXVIIª convocatoria, do ano 2011, contou coa
colaboración do Concello de Rianxo. O xurado, formado por Xosé Ramón Fandiño,
Xesús Santos, Tucho Calvo, Agustín Agra, Esther Carrodeguas, Anxo Angueira e David
Otero, decidiu conceder o galardón ao negreirés Xosé Amancio Liñares Giraut por
Corografía Obama, e dous accéstis a Ledicia Costas por Frío Azul e a Xaime
Domínguez Toxo por Eco de Afasia. O acto de entrega tivo lugar o 30 de decembro en
Rianxo.
Referencias varias:
- T. M., “Pedrón de Ouro y el Concello organizan el ‘Premio Modesto R. Figueiredo”,
Diario de Arousa, “O Barbanza”, 3 novembro 201, p. 25.
Infórmase da convocatoria da XXXVIIª edición do Certame Nacional Galego de
Narracións Breves Modesto R. Figueiredo.
- E. Forján, “Téñolle moito cariño ao premio Figueiredo e tamén a Rianxo”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 20 decembro 2011, contracuberta.
Indícase o argumento do relato que gañou este ano este certame, da autoría de Amancio
Liñares.
- Suso Souto, “Amancio Liñares recibió por segunda vez el premio Rodríguez
Figueiredo”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 31 decembro 2011, p. 36.
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Coméntase que Amancio Liñares mereceu o galardón do Certame Nacional Galego de
Narracións Breves Modesto R. Figueiredo pola súa obra Corografía Obama.
Premio de Relatos Mulleres Progresistas
Convocado pola Asociación de Mulleres Progresistas de Vigo. Podían participar
mulleres de calquera nacionalidade ou cultura, cun máximo de dous relatos orixinais e
inéditos, de tema libre en galego normativo, cunha extensión mínima de quince páxinas
e máxima de trinta. Cada relato presentouse cun pseudónimo e baixo plica na que
figurasen os datos da concursante (nome, apelidos, domicilio e teléfono). Debían
presentarse cinco copias impresas en papel e unha copia en soporte informático
(disquete ou CD), preferibelmente en formato Word, na sede da Asociación Mulleres
Progresistas (Rúa Policarpo Sanz, n.º 12-14, 2º, 36202, Vigo-Pontevedra). O xurado
determinará cinco finalistas, entre os que se elixirán os tres galardóns do certame,
dotados con 500 euros, figura e diploma; 250 euros e diploma; e 150 euros e diploma,
respectivamente. Se o nivel dos relatos presentados é adecuado, designaranse diferentes
mencións especiais que, xunto cos finalistas e os premios serían publicados nun volume.
No ano 2011 o xurado da cuarta edición outorgou o 1º premio ao relato “Bonecas”, de
Beatriz Lorenzo, o 2º, a “Ruído Branco”, de María Cristina Pavón Mauriz; o 3º, a “O
Carteiro”, de María Xosé Castelo Lestón, e concedeu unha mención especial ao relato
“Miseria”, de Soledad Agra Tuñas.
Premio Nacional de Narrativa
Ver apartado X.5. deste Informe.
Premio de Literatura Erótica Narrativas Quentes
Convocado por Edicións Positivas dende 2002, é de carácter bienal. Pode concorrer
calquera obra narrativa inédita, sexa novela ou relato, escrita en galego, cunha extensión
mínima de sesenta folios e máxima de douscentos cincuenta, mecanografados a dobre
espazo. Os traballos presentáronse por triplicado con pseudónimo ou lema e cun sobre
cos datos persoais en Edicións Positivas (Rúa Xeneral Pardiñas, n.º 15-17, local 10,
15701, Santiago de Compostela). O premio consistiu na publicación da obra en
Edicións Positivas. O galardón en edicións anteriores foi para Manuel Lourenzo
González por Infidelicidades en 2002; Alberte Momán por O Lobo da xente en 2004;
Chelo Suárez por Os Milagres de Cristamar en 2008; e Eva Moreda por Organoloxías
en 2010 . No ano 2011 convocouse a VIª edición.
Concurso para Autores Novela por entregas
La Voz de Galicia e Canal Voz convocan este premio dende 2001, que conta coa
colaboración do Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Nel podían participar todas as
persoas que presentasen unha novela inédita e que non optasen a outros concursos,
escrita en galego e dividida necesariamente en trinta e un capítulos da mesma extensión
(tres mil cincocentos caracteres, con espazos incluídos). As obras enviáronse até o 1 de
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xuño, á sede do xornal no polígono industrial de Sabón (15142, Arteixo-A Coruña), ben
polo correo ordinario, ben polo correo electrónico redac@lavoz.es. As obras
presentáronse en catro copias impresas a dobre espazo por unha soa cara e polo sistema
de plica pechada. Estabeleceuse 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 de La Voz de Galicia. 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 cumpriu a súa novena 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 para publicar por entregas sométense a este concurso. En anteriores
edicións resultaron gañadores Marilar Aleixandre, por Unha presa de terra, Miguel
Suárez Abel, por O repenique de Beatriz Goldar, Xosé Antonio Perozo, por Caderno de
Riparia, Ángel de la Cruz, por O descenso do derradeiro ocaso; Carlos Freire Cordeiro,
por Acio sanguento; Santiago Lopo, por Game over, Concha Blanco, por Habitación
202; Emilio Alonso, por Mercurio; Alberto Ramos, por Con acuse de recibo; e An
Alfaya, por Vidas cruzadas. Na undécima edición do ano 2011, o xurado, composto por
Luís Ventoso, Xosé Carlos Caneiro, Ramón Loureiro, Luís Pousa e Ramón Nicolás,
galardoou a novela Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras (Suíza, 1976). O acto de
entrega tivo lugar o 7 de xullo no trascurso da tradicional cea literaria no coruñés Museo
Santiago Rey Fernández-Latorre.
Referencias varias:
- Camilo Franco, “Completo o que non se conta”, La Voz de Galicia, 9 xullo 2011,
contracuberta.
Entrevista a Diego Ameixeiras, gañador da undécima edición do concurso de Novela
por entregas con Historias de Oregón. Camilo Franco comenta que Historias de Oregón
presenta “catro tramas que por unha parte proceden da vida real e, por outra parte, tenta
dar unha explicación do non dito sobre os sucesos”. Na entrevista Camilo Franco
aborda a estrutura do relato, coa dificultade de escribir a espazo fixo e o proceso
seguido polo autor para adaptar o seu estilo á escritura por entregas; a temática, con
catro tramas baseadas en feitos verídicos pero con certa ficción; e o emprego de
paisaxes existentes na vida real e facilmente recoñecibles para o lector.
- B. P. L, “Xerais editará la Novela por Entregas ‘Historias de Oregón”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 2 outubro 2011, p. 43.
Coméntase a próxima edición, por parte de Edicións Xerais de Galicia, da obra
Historias de Oregón, de Diego Ameixeiras, gañadora do concurso Novela por entregas.
Premio Pastor Díaz de Novela
Convocado polo Concello de Viveiro, ten carácter bienal e está destinado a homenaxear
a figura de Nicomedes Pastor Díaz. Nel podían participar autores e autoras de calquera
nacionalidade que presentasen obras escritas en lingua galega. Os traballos debían ser
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inéditos e contar cunha extensión mínima de cen folios escritos a dobre espazo,
debidamente grampados, cosidos ou encadernados. A contía do premio é de 3.000
euros, que se outorga a unha única obra e pode quedar deserto cando a calidade dos
traballos presentados sexa insuficiente. O xurado resérvase o dereito de publicación da
obra. As obras enviáronse, sen remite e baixo un lema, ao Concello de Viveiro,
Departamento de Cultura, 27850, Viveiro-Lugo, coa indicación no sobre de “VII
Premio Pastor Díaz de Novela”. Acompañáronse dun sobre pechado e baixo o mesmo
lema, indicándose o nome, enderezo, currículo e teléfono do autor. De cada obra
remitíronse cinco copias. O xurado do premio está composto por membros escollidos
entre figuras do mundo da cultura e dáse a coñecer ao mesmo tempo que a resolución do
premio. No ano 2011 non se convocou.
Concurso Internacional de Relatos Pousadas de Compostela
Coincidindo coa celebración do Ano Santo o grupo Pousadas de Compostela convocou
este concurso co afán de promover a literatura relacionada coa cidade e co Camiño de
Santiago. Podían participar persoas de calquera nacionalidade cun texto orixinal e
inédito relacionado co tema “Santiago de Compostela e o Camiño”, escrito en lingua
galega ou en calquera das linguas do Camiño coa correspondente tradución ao galego.
Os relatos debían ter unha extensión de entre 7 e 15 páxinas (12.000-30.000 caracteres).
Entregáronse por cuadriplicado con pseudónimo e acompañados dun sobre pechado cos
datos persoais do autor ou da autora en Pousadas de Compostela (Rúa Virxe da Cerca
27-15703) antes do 15 de xuño. Conta con dous galardóns de 3.000 e 1.000 euros para o
gañador e o finalista, ademais dunha fin de semana no Mosteiro de Aciveiro ou no Pazo
de Lestrove. Na primeira edición recibiron os galardóns “O Despacho de Molly
Bloom”, de Inma López Silva e a “Codex Calixtinus”, de María Carmen Simón
Martínez.
Concurso de relatos eróticos Punto e seguido
Organizado polo Punto de Información e asesoramento afectivo-sexual da Concellería
de Igualdade, Servizos Sociais e Sanidade do Centro de Información á Muller do
Concello de Soutomaior co obxectivo de promover a educación e a saúde afectivosexual, e favorecer a eliminación de tabús e estereotipos sexistas. Puideron participar
maiores de idade que nacesen, residan, desenvolvan a súa actividade laboral ou
académica en Galicia cun máximo de dúas obras por participante. As obras debían ser
orixinais, inéditas e escritas en galego cunha extensión máxima de seiscentas palabras e
debían presentarse por triplicado co CIM (Rúa Peirao, n.º 8, 36690, ArcadePontevedra). O tema debía ser erótico e valoráronse as historias que promoveron valores
de igualdade. O galardón consistiu nunha fin de semana para dúas persoas no Castelo de
Soutomaior, que inclúe estancia e media pensión. Na primeira edición resultou
galardoado o relato “Erótica Anécdota Cotiá”, de Angélica Muíños Muíños; e na
segunda, “Por que sorrís?”, de Carmen María Barrizal Fernández. O prazo de
presentación da 3ª edición do ano 2011 rematou o 4 de novembro e entregouse o 1 de
decembro ao relato “Cóxegas”.
Referencias varias:
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- I. L. M., “Soutomaior añadirá una muestra de arte erótico a su concurso de relatos”,
Faro de Vigo, “Área Metropolitana”, “Redondela”, 7 setembro 2011, p. 17.
Infórmase da convocatoria da terceira edición do Concurso de Relatos Eróticos Punto e
seguido.
Certame Literario Ramón del Valle-Inclán
Convocado pola Asociación de Amigos do Museo que A Pobra dedica ao escritor
arousán. Este galardón estivo dotado con 1.000 euros para o primeiro premio e 500 para
o segundo, mais un diploma. Puideron participar todos os autores a partir dos dezaseis
anos que presentasen traballos en galego de temática libre e con extensión máxima de
vinte folios. Os relatos enviáronse por quintuplicado nun sobre pechado co nome do
certame e pseudónimo á Asociación (Apartado de Correos, 15940) ou ao Concello da
Pobra (Rúa Gasset, n.º 28). No interior do sobre, nun folio, especificáronse os datos
persoais do participante. O prazo de entrega finalizou o 23 de xullo, a resolución do
xurado deuse a coñecer en setembro e o acto de entrega tivo lugar o 25 de setembro.
Premio Relato Curto da Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de
Santiago
Certame convocado pola Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de
Santiago de Compostela sobre tema libre e escrito en galego ou castelán, ao que poden
concorrer todos os membros desta asociación. O relato debía ter un máximo de sete
folios, presentarse por triplicado, mecanografado a dobre espazo en DIN-A4 e a unha
cara, con tipo 12 de Times New Roman. Os traballos enviáronse por correo certificado á
sede da Asociación de Antigos Alumnos: Casa da Concha, rúa da Conga, n.º 1, 15704,
Santiago de Compostela. Os relatos presentáronse necesariamente con pseudónimo,
acompañando a tal fin un sobre pechado, en cuxo exterior figuraba o pseudónimo e no
interior unha folla co nome e apelidos, enderezo, número de teléfono e dirección de
correo electrónico do autor. A Asociación resérvase a facultade de editar as narracións
como estime oportuno, que quedarán en poder da institución convocante, sen que os
autores teñan dereito a compensación económica ningunha. O xurado estivo composto
por persoas entendidas na materia e podía declarar deserto o premio, sendo a súa
decisión inapelábel a todos os efectos. O galardón foi unha figura da colección Alba da
Groria de Castelao, realizada por Sargadelos, e un premio en metálico de 300 euros. No
ano 2011 o xurado da VIª edición formado por Blanca A. Roig Rechou, Lourdes Ruibal
Feáns (como secretaria), Mª do Socorro Ortega Romero, Marta Neira Rodríguez e Iria
Sobrino Freire, concedeu o galardón a “Guanabacoa A Bela”, de Juan F. Beltrán
Gutiérrez, que se publicou no número 31 (decembro 2011) da revista Fonseca.
Referencias varias:
- E.C.G., “Antiguos alumnos de la USC falla el premio de relatos”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 16 novembro 2011, p. 26.
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Dáse conta da reunión do xurado do VI Premio de Relato Curto convocado pola
Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da USC. Dise que ganador será premiado
con 300 euros en metálico mais unha figura da colección Alba da Groria, de Castelao.
Indícase que o relato que resulte gañador será publicado na revista Fonseca.
Concurso Literario de Relato corto da Asociación Galega de Amigos do Camiño de
Santiago (AGACS)
Organizado pola Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (AGACS) e o
Grupo Correo, está dirixido a escritores de calquera nacionalidade con obras inéditas e
non premiadas, escritas en calquera lingua sobre un tema relacionado co Camiño de
Santiago, cunha extensión mínima de tres folios e máxima de cinco. Os traballos debían
entregarse baixo lema xunto cun sobre cos datos persoais na Asociación Galega de
Amigos do Camiño de Santiago (Rúa Costa Nova de Abaixo, n.º 17, 15705, Santiago de
Compostela) até o 31 de decembro. Estabelecéronse tres premios, de 300, 200 e 100
euros, concedidos por un xurado composto por persoeiros de recoñecida solvencia no
mundo da crítica literaria.
Concurso Relatos de Verán. 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 incluíron fóra de concurso unha
sección dedicada a escritores coñecidos, para daren cabida tamén á publicación por
capítulos da obra que resultara gañadora do premio “Novela por entregas”. Dende ese
ano, La Voz de Galicia e Canal Voz convocaron este concurso dirixido a persoas de
todas as idades con textos inéditos, de tema libre, escritos en galego ou castelán. Os
interesados debían enviar o seu relato, xunto a unha pequena ficha con fotografía
tamaño carné e os datos persoais, a La Voz de Galicia (Avda. da Prensa, n.º 84-85,
Polígono de Sabón, 15142, Arteixo-A Coruña) ou ao correo electrónico
relatos@lavoz.es dende o 15 de xuño até o 15 de xullo. Os orixinais non podían exceder
as vinte e cinco liñas mecanografadas de corpo once (uns 2.100 caracteres). Un xurado
encargouse de seleccionar os relatos para ser publicados ao longo do mes de agosto no
xornal e na súa páxina en liña. A seguir, o lectorado de La Voz elixiu cada semana o
mellor conto dos autores e autoras noveis que se publicaron durante ese período facendo
o seu voto por medio duns cupóns diarios que apareceron no xornal. Polo feito de
participar na votación, entraron nun sorteo semanal dunha selección de libros da
editorial Biblos Clube de Lectores. Estabelecéronse dúas modalidades: menores de 15
anos e maiores de 15 anos. Os premios na convocatoria de 2011, duodécima edición,
consistiron nun iPad 2 3G con wifi para a modalidade de menores de 15 anos, e nunha
tarxeta agasallo de Viajes Iberia para canxear por paquetes vacacionais por un importe
de 700 euros, para a modalidade de maiores de 15 anos. Na categoría de maiores de 15
anos resultou galardoada Bianca Cid Bouzas da Coruña, polo relato “Cero ocho” e, na
categoría infantil, Laura Piñeiro Doce, de Pontedeume, por “A caixa de música”.
Concurso Relatos de Verán. Xornal de Galicia
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No ano 2009, por vez primeira, Xornal de Galicia convidou os seus lectores a enviar os
seus relatos para seren publicados durante todos os días do mes de agosto. Este
concurso está dirixido a persoas de todas as idades con textos inéditos, de tema libre,
escritos en galego ou castelán. Os interesados debían enviar o seu relato, xunto cos seus
datos persoais, ao correo electrónico: opinion@xornaldegalicia.com. Os orixinais
debían comprender entre 6.000 e 6.500 caracteres. Nesta terceira edición os relatos
enviáronse entre o 4 de xullo e o 24 de agosto. Entre os participantes sorteáronse dúas
cámaras de vídeo Easy Pix DV5200 e seleccionáronse os mellores para seren publicados
en papel.
Premio Narrativa Breve Repsol YPF
Premio convocado dende o ano 2006 polo complexo Repsol-YPF e dende 2010 pola
Fundación Repsol, en colaboración coa Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia co fin de contribuír ao desenvolvemento da literatura
galega. Conta co apoio da Real Academia Galega, a Asociación Galega de Editores e a
Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e coa colaboración da Editorial
Galaxia. Até o momento estivo dotado cun premio de 6.000 euros, aínda que na terceira
edición a contía aumentou até os 9.000 euros, e os dereitos de explotación da primeira
edición en galego cun máximo de 1.500 exemplares do libro publicado pola Editorial
Galaxia. Puideron concorrer todos os autores e todas as autoras que o desexasen, agás a
persoa gañadora da edición anterior. Os traballos tiñan que ser orixinais e inéditos,
escritos en lingua galega seguindo a normativa vixente, cunha extensión entre cincuenta
e cento vinte folios e presentáronse encadernados en seis copias, mecanografados a
dobre espazo, nas que figuraba o título da obra e o lema. Ademais, xunto coas copias,
debía achegarse un sobre pechado no que se incluían os datos persoais do autor ou
autora ao Complexo Industrial Repsol YPF (Apartado 700, 15080, A Coruña). En
edicións anteriores o galardón recaeu en Se algún día esta muller morta, do xornalista
Miguel Sande en 2006; Así nacen as baleas, de Anxos Sumai en 2007; A verdade como
mal menor, de Xosé Luís Martínez Pereiro en 2008; e Os Fíos, de Xurxo Sierra Veloso
en 2010. No ano 2011, o prazo de presentación abrangueu até o 22 de xullo e o fallo do
xurado da Vª edición fíxose público o 15 de setembro. O xurado, composto pola
profesora Dolores Vilavedra, o académico Darío Xohan Cabana, o director de edicións
da Editorial Galaxia Carlos Lema, o escritor Xabier López López e a escritora Fina
Casalderrey, decidiu galardoar a Fernando Díaz-Castroverde Gómez (Lugo, 1967) pola
súa obra Microbios e outros paquidermos, entre as trinta e nove obras presentadas. O
acto de entrega do galardón tivo lugar o 29 de novembro na sede da Fundación Paideia
Galiza na Coruña.
Referencias varias:
- H. Pena, “Escritores e editores ‘lamentan’ que Pillado deixe o premio Repsol”, Xornal
de Galicia, “Cultura”, 10 marzo 2011, p. 38.
Infórmase de que Francisco Pillado xa non coordina o Premio Narrativa Breve Repsol
YPF. Recóllense as declaracións que fixeron ao respecto, entre outros, Pillado, o
Secretario Xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, e o presidente da Asociación de
Escritores en Lingua Galega, Cesáreo Sánchez.

1485

- Jaureguizar, “O lugués Díaz-Castroverde gaña cun libro de microrrelatos o premio
Repsol”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 16 setembro 2011, p. 62.
Coméntase que Fernando Díaz-Castroverde resultou gañador da edición de 2011 do
Premio Narrativa Breve Repsol YPF pola súa obra Microbios e outros paquidermos.
- Luis P. Ferreiro, “O triunfo dos microrrelatos”, La Opinión, “A Coruña”, “Ciudad y
Cultura”, 16 setembro 2011, p. 12.
Indícase que o xurado da quinta edición do Premio Narrativa Breve Repsol YPF decidiu
premiar a Fernando-Díaz Castroverde pola obra Microbios e outros paquidermos.
- Nagore Menayo, “Fernando Díaz-Castroverde gana el Narrativa Repsol con 125
microrrelatos”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 16 setembro 2011, p. 13.
Faise referencia a que Fernando-Díaz Castroverde resultou gañador da quinta edición do
premio de Narrativa Breve Repsol YPF pola obra Microbios e outros paquidermos.
- Paola Obelleiro, “Repsol otorga su premio literario a Díaz Castroverde”, El País,
“Galicia”, 16 setembro 2011, p. 6.
Fálase do profesor e poeta Fernando Díaz-Castroverde, que recibiu o Premio Narrativa
Breve Repsol YPF polo seu relato intitulado Microbios e outros paquidermos.
- Rodri García, “ A gran novela a min non me chama moito a atención”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 16 setembro 2011, p. 34.
Entrevístase a Fernando Díaz-Castroverde por ser o gañador do Premio Narrativa Breve
Repsol YPF. Este autor sinala que é a primeira vez que escribe narrativa e que
Microbios e outros paquidermos é un conxunto de microrrelatos nos que se xoga con
elementos que se saen do textual e que deben ser interpretados polo lectorado.
Premio Risco de Creación Literaria, anteriormente coñecido como Premio Risco de
Literatura Fantástica
En 1999 o Concello de Ourense, a Fundación Vicente Risco e a Editorial Sotelo Blanco
convocaron por primeira vez este premio, concibido como homenaxe á memoria de
Vicente Martínez-Risco e do seu fillo Antón Martínez-Risco, para premiar a mellor obra
de literatura fantástica do ámbito galego. A súa dotación foi de 6.000 euros e a
publicación do texto. A extensión dos traballos, inéditos e redactados na normativa
vixente, podía variar entre os 150 folios e os 300. Os orixinais presentáronse por
sextuplicado, en soporte papel (tamaño DIN-A4), mecanografados por unha soa cara e a
dobre espazo, e baixo lema. Debían adxuntar nun sobre pechado o nome completo,
enderezo e teléfono da persoa que concorría ao premio, así como o título definitivo da
súa obra e enviarse ao Rexistro Municipal do Concello de Ourense antes do 1 de
outubro. O xurado estivo composto por cinco persoas escollidas entre personalidades
recoñecidas do mundo da literatura, unha das cales era elixida polo Concello para actuar
como presidente ou presidenta. En anteriores edicións foron premiadas A rosa de
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Borges, de Xosé Carlos Caneiro no ano 2000; O Caderno, de Xabier López López en
2001; A embaixada do vinagre, de Xosé Luís Martínez Pereiro en 2002; O sangue dos
camiños, de Ramón Caride Ogando en 2003; Un escuro rumor tralo silencio, de Isidro
Novo en 2005; Os mércores de Fran, de Xurxo Sierra Veloso en 2006; Lira, de Xosé
Vázquez Pintor en 2007; e A do vinteún, de Hixinio Puentes Novo en 2009 e Deus
xogando aos dados, de Fernando Méndez en 2010. No ano 2011, duodécima edición, o
xurado composto por Arturo Lezcano Fernández, Xulio García Golpe, Constantino
Pazos Sobrino, Fernando Méndez, Ánxela Gracián, como secretario Luís MartínezRisco Daviña da Fundación Vicente Risco e como presidenta a Concelleira de Cultura,
Festas e Festival de Cine, Auditorio e Normalización Lingüística, Isabel Pérez
González, sen voz nin voto, concedeu o galardón o 26 de novembro á novela Olladas,
da coruñesa Adelaida Vidal Vizcaya, de entre as dezaseis novelas presentadas.
Premio Rosalía de Castro do Pen Clube
Convocado por primeira vez en 1996 polo Pen Clube galego, nacido en 1988, a
iniciativa de Carlos Casares. De edición bienal, patrocinado pola Consellería de Cultura
e coa colaboración da Universidade de Santiago, entrégase a un escritor representante
das outras catro linguas das literaturas peninsulares, para “desde Galicia estabelecer
lazos coas nosas literaturas veciñas”. O galardón consistiu nunha placa de esmalte cun
texto da autora galega. En anteriores ocasións, foron galardoados José Saramago,
Gonzalo Torrente Ballester, Joan Perucho, Bernardo Atxaga, Manuel Vázquez
Montalbán, Juan Mari Lekuona, Miquel de Palol, António Lobo Antunes, José Ángel
Valente, Sophia de Mello, Pere Gimferrer, Anjel Lertxundi, Ernesto Sábato, Nélida
Piñón, Ricard Salvat, Felipe Juaristi, Francisco Brines, Rubem Fonseca, Carmen Riera,
Ramón Saizarbitoria, Isabel Allende, Agustina Bessa Luís, Josep Palu i Fabre, Arantxa
Urretabizkaia, Álvaro Mutis, Joan Margarit, Mía Couto e Jon Kortazar, Antonio
Gamoneda, Ledo Ivo, Francesc Parcesisas e Itxaro Borda.
Premio Rubia Barcia de Novela-Cidade de Ferrol
Premio bienal que convocou até o ano 2010 o Liceo homónimo de Ferrol coa finalidade
de perpetuar a memoria do autor que lle dá nome. A temática era libre e a súa extensión
non debía superar os 200 folios, mecanografados a dobre espazo. Podíanse presentar
traballos en lingua galega e castelá, e estabelecéronse dous premios de 2.000 euros para
cada modalidade lingüística. Os orixinais tiñan que 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.
Premio Táboa Redonda
Premio convocado por iniciativa de El Progreso e do Diario de Pontevedra para
premiar o “Mellor Libro Galego do Ano”. Foron os propios lectores de ambos xornais
os que elixiron o gañador. A votación fíxose a través de Internet, nas páxinas das
edicións dixitais, nas que aparecía unha listaxe de quince obras publicados no ano,
escritas en galego e por un autor vivo. Existía tamén a posibilidade de participar por
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medio de suxestións de novas obras que, se sumaban cinco votos, podían engadirse á
listaxe.
Certame de Creación Literaria Terra de Melide
Convocado dende o ano 1999 polo Concello de Melide, a través da súa Sección Estudos
e Publicacións. Ten por obxecto honrar a memoria daquelas persoas que traballaron
polo desenvolvemento cultural de Melide, os do Grupo Nós e os seus colaboradores
melidenses, e, ao mesmo tempo, incentivar a creación literaria en galego. Poden
concorrer todos os autores cunha única obra narrativa, novela ou relato curto cunha
extensión mínima de sesenta páxinas. As obras teñen que ser inéditas e escritas en
galego, aínda que se respecta a liberdade normativa, presentándose por quintuplicado,
mecanografadas a duplo espazo, grampadas ou encadernadas, baixo plica e debían
enviarse antes do 15 de abril á Secretaría Xeral do Concello de Melide (Praza do
Convento, nº 5, Melide, A Coruña). O premio está dotado con 6.000 euros e mais a
publicación da obra en Edicións Xerais de Galicia. No ano 2011 non se convocou.
Concurso de Relato Breve en Lingua Galega “Typewriter. A historia escrita a
máquina”
Organizado pola Cidade da Cultura, podían participar todas aquelas persoas de calquera
nacionalidade que presentasen os seus orixinais en lingua galega. Estabelecéronse tres
categorías de participación: infantil, até doce anos; xuvenil, de trece a dezasete e adulto,
a partir de dezaoito anos. As obras, escritas en lingua galega, non debían exceder as mil
palabras en total (dúas páxinas) e tiñan que tratar sobre a historia dalgunha das
máquinas da Colección Sirvente, expostas na Cidade da Cultura. O concurso estivo
dotado cos seguintes galardóns: ordenador infantil (categoría infantil) e iPad (categorías
xuvenil e adulto) no primeiro premio, e un lote de produtos da Cidade da Cultura para
as tres categorías no segundo premio. Os traballos tíñanse que presentar co nome do
autor, idade, dirección e correo electrónico e enviarse por correo electrónico a
online@cidadedacultura.org até o 8 de xaneiro, coincidindo coa data de finalizacion da
exposición “Typewriter. La Historia escrita a máquina”. No caso da categoría infantil,
os participantes debían engadir curso e centro educativo ao que pertencían. O día 6 de
febreiro, na Cidade da Cultura, o xurado, integrado por María Solar Núñez, Estevo
Creus Andrade e Carlos Arias Iglesias, concedeu os galardóns na categoría infantil a
“Memorias dunha máquina de escribir”, de Mariña Pena Blanco, e o segundo premio “A
princesa da lúa”, de María Villamor López; en xuvenil a “Arma dos pacíficos”, de
Leticia Vázquez Bengochea, e o segundo a “Unha tumba de metal”, de Sara Azidane
Chenlo; e en adulto a “Con vistas ao Atlántico”, de María Tallón Queija, e o segundo a
“Tipistas, artefactos”, de Steven Pensado.
Referencias varias:
- ECG, “La CdC regala un IPad al ganador del concurso de microrrelatos”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 6 novembro 2011, p. 31.
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Coméntanse as bases da convocatoria do Concurso de Relatos Breve en Lingua Galega
“Typewriter. A historia escrita a máquina”.
Certame Literario de Relatos Curtos Os Viadutos
Organizado pola Concellaría de Xuventuve do Concello de Redondela, o certame estaba
dirixido a persoas con idades comprendidas entre os 18 e os 35 anos que presentasen
orixinais, inéditos escritos en galego, de tema libre e cunha extensión mínima de dez
folios e máxima de quince. Os orixinais debían presentarse antes do 26 de abril no
rexistro de entrada do Concello ou por correo certificado á Concellería de Xuventude
(Rúa Reveriano Soutullo, n,º 1, 36800, Redondela). No interior debían incluírse catro
copias sen asinar e encabezadas polo título do relato e pseudónimo, e nun sobre
pechado, os datos do autor e unha fotocopia do DNI. Estabeleceuse un primeiro premio
de 1.202 euros e un segundo de 601. Na XIIª edición de 2011 resultou galardoado o
relato “Le pied de Julien Dupuy”, de Isaac Xubín; e tamén se recoñeceron os traballos
de Pedro Feijóo Barreiro, “O segredo do viaduto”, e Alberto Rodríguez, “Contradanza
para dous coellos”. A entrega dos galardóns celebrouse o sábado 3 de setembro na Casa
da Torre.
Referencias varias:
- I. L. M., “Isaac Xubín gana el premio literario ‘Os Viaductos”, Faro de Vigo,
“Redondela”, 6 setembro 2011, p. 14.
Infórmase de que Isaac Xubín resultou gañador do Certame Literario de Relatos Curtos
Os Viadutos e que o acto de entrega tivo lugar na Casa da Torre de Redondela.
Coméntase o argumento da obra gañadora.
Premio Xerais de Novela
Convocado por Edicións Xerais de Galicia dende o ano 1984. Os orixinais, por
sextuplicado e mecanografados a dobre espazo, tiñan que se presentar nos locais sociais
de Edicións Xerais de Galicia (Rúa Dr. Marañón, n.º 12, 36211, Vigo), baixo lema e
plica. Nas primeiras convocatorias deste premio o xurado estaba constituído por críticos
e estudosos da literatura, pero a partir de 1988, coa introdución do lema “A forza dos
lectores”, fíxose unha selección de cinco membros entre lectores en xeral, que xunto a
un secretario con voz e sen voto, que representa á editorial compoñen o xurado.
Puideron concorrer persoas de calquera nacionalidade que presentasen os textos inéditos
e orixinais en lingua galega, seguindo a normativa vixente. Edicións Xerais de Galicia
reservouse os dereitos de edición sobre a novela premiada en todas as linguas do Estado
español, coa posibilidade de ceder tales dereitos a terceiros. Os dez mil primeiros
exemplares vendidos estarán libres do pagamento de dereitos de autor e o beneficiario
do premio, que estivo dotado con 25.000 euros, comprometeuse a renunciar
expresamente a calquera pretensión sobre os devanditos dereitos, recibindo cincuenta
exemplares da obra publicada. En edicións anteriores os galardóns foron para as
seguintes obras: Crime en Compostela, de Carlos González Reigosa, en 1984; As horas
de cartón, de Lois Xosé Pereira, en 1985; No ano do cometa, de Xoán Bernárdez Vilar,
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en 1986; Para despois do adeus, de Xosé Ramón Pena en 1987; O bosque das antas, de
Francisco X. Fernández Naval, en 1988; Galván en Saor, de Darío Xohán Cabana, en
1989; As baleas de Eduardo Reinoso, de Alfonso A. Cáccamo en 1990; Agosto do 36,
de Xosé Fernández Ferreiro, en 1991; O infortunio da soidade, de Xosé Carlos Caneiro
Pérez en 1992; O cervo na torre, de Darío Xohán Cabana en 1994; Unha noite con
Carla, de Aníbal Calvo Malvar, en 1995; A velocidade do frío, de Manuel García Seixas
en 1996; Manancial, de Xavier Manteiga en 1997; Morning Star, de Xosé Miranda
Ruíz, en 1998; Pensa nao, de Anxo Angueira Viturro en 1999; Expediente Artieda, de
Luís Rei Núñez, en 2000; Teoría do caos, de Marilar Aleixandre, en 2001; Concubinas,
de Inma López Silva, en 2002; Casa Skylab, de Santiago Jaureguizar, en 2003; O
exiliado e a primavera, de Manuel Veiga en 2004; Herba moura, de Teresa Moure, en
2005; Tres segundos de memoria, de Diego Ameixeiras en 2006; Cardume, de Rexina
Rodríguez Vega en 2007; O xardín das pedras flotantes, de Manuel Lourenzo
González, en 2008; Sol de Inverno, de Rosa Aneiros, en 2009; e Periferia, de Iolanda
Zúñiga, en 2010. O ano 2011 foi a XXVIIIª edición e o prazo de presentación rematou o
11 de abril. O ditame e a entrega do galardón tivo lugar o 11 de xuño na illa de San
Simón na Festa Xerais e os finalistas, de entre as corenta obras presentadas,
coñecéronse o 3 de xuño no Castelo de Soutomaior. Foron: “Extramunde”, “O caso
Ocaso” e “Todo home é coma a lúa”. O xurado composto polo xornalista Francisco
Pérez Lorenzo, o escritor e xornalista Pemón Bouzas, a profesora Paula Gómez del
Valle, o notario Jorge da Cunha, a escritora Berta Dávila e Fran Alonso, como
secretario con voz e sen voto, decidiu galardoar a Xavier Queipo pola súa novela
Extramunde.
Referencias varias:
- Camilo Franco, “Os Xerais distinguen obras de aventuras mariñas e intrigas”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 12 xuño de 2011, p. 42.
Comenta a entrega dos Premios 2011que concede Edicións Xerais nas súas diferentes
modalidades. Respecto do Premio Xerais de Novela, apunta que o gañador foi Xavier
Queipo coa obra Extramunde, e engade ademais unha entrevista ao autor na que fala da
adscrición á novela de aventuras pero tamén á histórica.
- E. Ocampo, “Xavier Queipo, Héctor Carré y Anxo Fariña se alzan con los Premios
Xerais 2011”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 51/ La Opinión, “Cultura”, p. 60, 12 xuño
2011.
Indica que tivo lugar a entrega de diferentes premios, entre eles os Premios Xerais de
Novela, e recolle as opinións dos autores sobre as súas obras galardoadas. A seguir
comenta que na categoría de Novela o premio foi outorgado a Xavier Queipo pola obra
Extramunde.
- Koro Martínez, “Queipo gaña o Xerais cunha novela de aventuras ambientada no s.
XVI”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 12 xuño 2011, p. 50.
Fala da obra galardoada co Premio Xerais de Novela, Extramunde, de Xavier Queipo,
da que apunta que segue a estela de clásicos como Robert L. Stevenson e Jack London.
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- maré, “O poder omnímodo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Letras”, 12 xuño 2011, p. 29.
Infórmase do acto de entrega dos galardóns de Xerais e recóllense palabras do discurso
de Mª Xosé Queizán. A seguir, coméntanse os argumentos de diferentes obras, entre
elas as gañadoras do premio Xerais.
- Teresa Cuíñas, “Xavier Queipo gana el Xerais con una novela de viajes sobre la
conquista de la libertad”, El País, “Galicia”, 12 xuño 2011, p. 6.
Fala da entrega dos Premios Xerais 2011 e incide tanto no argumento coma nas
consideracións do xurado ao redor da obra galardoada co Premio Xerais de Novela,
titulada Extramunde do autor Xavier Queipo. Finaliza facendo referencia ao Premio
Merlín e ao Premio Fundación Caixa Galicia.
- Ana Baena, “Tres historias, tres premios literarios”, Atlántico Diario, “Vigo”, 13 xuño
2011, p. 9.
Noméanse os gañadores dos Premios Xerais 2011 nas diferentes modalidades e
engádese unha entrevista a Xabier Queipo, gañador do Xerais de Novela, coa obra
Extramunde, da que indica que é unha novela moderna en construción e estrutura.
- Camilo Franco, “Os gañadores dos Xerais infantil e xuvenil abren as fronteiras do
xénero”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 13 xuño 2011, p. 27.
Incide no argumento da obra galardoada co premio Xerais de Novela, titulada
Extramunde, do autor Xabier Queipo.
- Iago Martínez, “A xente que ataca a lingua galega é a que ten medo, e niso consiste ser
de dereitas”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 13 xuño 2011, p. 34.
Entrevista ao gañador do Premio Xerais de Novela 2011, na que fala entre outras
cousas, do argumento da obra galardoada Extramude, e incide na situación da novela de
aventuras no panorama literario galego. Tamén aproveita para falar doutra obra súa
Ártico2.0.
- Montse Dopico, “O poder esmagador”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 15 xuño 2011, p. 27.
Reprodúcese unha conversa con Xavier Queipo, gañador do Premio Xerais de Novela
2011, na que se fala de que a obra galardoada, Extramunde, posúe varios niveis de
lectura. Coméntase a súa estrutura e interprétase como unha reivindicación da vida, da
natureza e da liberdade.
- Elena Ocampo, “En el siglo XVI, como hoy, la sociedad tiene problemas para aceptar
lo diferente”, Faro de Vigo, contracuberta/ La Opinión, “Cultura”, p. 55, 16 xuño 2011.
Entrevista a Xavier Queipo na que conta, entre outros aspectos, que a súa obra é unha
novela de aventuras ambientada no século XVI, á que define como clásica, aínda que
presente unha estrutura moderna.
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- Teresa Cuíñas, “Hai un ataque e cómpre reconstruírmos isto pedra a pedra”, El País,
“Galicia”, “Luces”, 17 xuño 2011, p. 10.
Entrevista ao galardoado co Premio Xerais de Novela 2011 na que comenta, entre
outros aspectos, o argumento e temáticas da obra e os seus paralelismos coas
problemáticas actuais, o proceso de documentación levado a cabo a partir das lecturas
de Conrad, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Lévi-Strauss, Wallace, Lawrence
Norfolk e as películas de vaqueiros.
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X.2. POESÍA
Premio de Poesía Avelina Valladares
Convocado anualmente polo Concello da Estrada, xunto coa Asociación de Amas de
Casa e Consumidores, para contribuír á difusión da lírica galega, valorar o traballo dos
poetas, descubrir novos valores, preservar o cultivo da lingua galega como sinal de
identificación e diferenciación de Galicia e colaborar coa divulgación da obra da poeta
estradense Avelina Valladares, precursora, xunto ao seu irmán Marcial Valladares, do
cultivo literario da lingua galega no século XIX. Os textos, en galego e inéditos, foron
presentados baixo lema por cuadriplicado, con liberdade de tema e forma, contando cun
mínimo de cento cincuenta versos e un máximo de catrocentos. Debían remitirse ao
Concello da Estrada (Praza da Constitución, s/n, 36680, A Estrada-Pontevedra) xunto
cun sobre pechado co nome completo, enderezo e teléfono do autor. O premio
aumentou en 2008 a súa contía a 2.000 euros. Na décimo quinta edición do ano 2011, o
xurado, formado por Andrea Porto, Xoan Andrés Fernández, Carlos Loureiro e María
Dolores Araújo, concedeu o galardón, entre os vinte textos presentados, a María Canosa
Blanco por Ronca o Mar, presentada baixo o lema Ardora. O acto de entrega tivo lugar
o Día das Letras Galegas nos xardíns municipais da Estrada.
Referencias varias:
- B. P., “La joven María Canosa gana el premio Avelina Valladares de A Estrada”,
Diario de Pontevedra, “Deza. Tabeirós”, 11 maio 2011, p. 28.
Comenta que María Canosa foi a gañadora do Premio de Poesía Avelina Valladares coa
obra Ronca o Mar, e engade que está pendente da publicación do texto co que gañou o
Premio Arume de poesía para nenos.
- Carmiña Creo, “María Canosa Blanco é a gañadora do premio Avelina Valladares
2011”, El Correo Gallego, “Área Compostela”, 11 maio 2011, p. 36.
Informa que a gañadora da décimo quinta edición do Premio de Poesía Avelina
Valladares foi María Canosa Blanco co poemario Ronca o Mar. Dá conta da
composición do xurado, doutras obras da autora e do lugar e data da gala de entrega do
galardón.
- Blanca Paz, “María Canosa recolleu o Avelina Valladares”, Diario de Pontevedra,
“Vivir Aquí”, “Cultura”, 18 maio 2011, p. 67.
Comenta o acto de entrega do galardón a María Canosa pola súa obra Ronca o Mar e
subliña as opinións do xurado do Premio de Poesía Avelina Valladares.
- J. Trillo-M. González, “Canosa leva ata A Estrada as ondas da Costa da Morte”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 18 maio 2011, p. 35.
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Fala da entrega do Premio de Poesía Avelina Valladares á gañadora María Canosa polo
seu poemario para adultos Ronca o Mar, e recolle as verbas de agradecemento da
autora.
- Cristina Botrán, “A Estrada ensalzará a poesía cunha festa particiativa”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 7 decembro, p. 30.
Infórmase de que María Canosa, gañadora do último Premio de Poesía Avelina
Valladares, participará na Festa da Poesía do Concello da Estrada.
Concurso de Poesía Cabo Fisterra
Convocado polo Concello de Fisterra co obxectivo de promocionar a zona. Os traballos
debían ser orixinais, inéditos e en lingua galega e non premiados noutros concursos en
data anterior ao fallo do xurado. Estabelecéronse dúas categorías por idades: unha dende
trece até dezaoito, e outra para maiores de dezaoito e puideron optar todas as persoas de
calquera nacionalidade. As composicións debían ter un mínimo de trinta versos e un
máximo de cento cincuenta e a métrica empregada quedaba á elección dos participantes.
Tiñan que presentarse tres orixinais en tamaño DIN-A4 mecanografados a dobre espazo
sen asinar e cun lema e título, xunto cun sobre pechado cos datos persoais do
participante, ao Concello de Fisterra (Rúa Santa Catalina, n.º 1, 15155, Fisterra-A
Coruña). Na segunda edición de 2011 o prazo de admisión de orixinais rematou o 26 de
abril de 2011 e o acto de entrega dos galardóns tivo lugar o 29 abril de 2011 no Salón de
Actos do Concello. Resultaron gañadores Darío Miranda Pastoriza, na categoría de trece
a dezaoito anos, e Xoán Silva Pazos, na de maiores de dezaoito.
Referencias varias:
- J. M. R., “Certamen pético para promocionar el ‘fin de la tierra”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 5 abril 2011, p. 29.
Anúnciase a convocatoria do II Concurso de Poesía Cabo Fisterra cuxo obxectivo é
promocionar a vila de Fisterra. Infórmase das bases do certame.
Premio de Poesía Cidade de Ourense
Premio convocado pola Concellaría de Cultura do Concello de Ourense dende 1980 no
que podían participar persoas de calquera nacionalidade sempre que os traballos se
presentasen en galego ou portugués, fosen orixinais e inéditos e tivesen un mínimo de
seiscentos versos. Debían presentarse mecanografados a dobre espazo por unha soa cara
en exemplar sextuplicado, grampados, cosidos ou encadernados, baixo lema. Ademais,
debíase incluír un sobre pechado e lacrado no que figurasen o nome, apelidos, número
de DNI e enderezo do autor. Todo isto tiña que ser entregado no Rexistro do Concello
de Ourense directamente ou por correo certificado, facendo constar no sobre que se
trataba dunha obra dirixida ao certame. Os concursantes de orixe portuguesa podían
entregar as súas obras na Cámara Municipal de Vila Real nos mesmos prazos que
indicaba a convocatoria. O concurso estivo dotado cun único galardón de 6.000 euros,
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unha placa de prata e a publicación da obra. No ano 2011, na XXVII edición, o xurado,
composto por Miguel Anxo Fernán Vello, responsábel da editorial Espiral Maior, a
profesora Soedade do Muíño, Fernando de Castro Blanco, representante do Grémio
Literario de Vila Real, e o poeta Edelmiro Vázquez Naval, concedeu o galardón a
Xavier Rodríguez Barrio (Lugo, 1956) polo seu traballo Calado testamento.
Referencias varias:
- Vanesa Oliveira, “O testamento calado”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Autor”, 21 xuño
2011, p. 27.
Recolle a traxectoria literaria do gañador do Premio de poesía Cidade de Ourense,
Xavier Rodríguez Barrio, e indica que dedicou quince anos a súa escrita. Comenta a
temática e a estrutura do poemario galardoado, Calado testamento.
- Alberto Ramos, “Hai que quitarlle todos os matices poíticos á lingua”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 12 xullo 2011, p. 38.
Entrevista a Xavier Rodríguez Barrio na que fala, entre outras cuestións, da unión entre
galardón e publicación de poemario e do poemario gañador.
Concurso de Poesía Concello de Carral
Concurso de poesía organizado polo Concello de Carral dende 1997 ao que poden
concorrer autores e autoras maiores de idade, con traballos orixinais e inéditos, cunha
extensión mínima de catrocentos versos, escritos en galego e baixo un lema, dotado cun
único galardón de 1.200 euros, que na edición do ano 2008 ascendeu a 2.000 euros, e a
publicación da obra gañadora pola editorial Espiral Maior, na súa colección de poesía.
O prazo de admisión rematou o 31 de marzo e os traballos entregáronse por triplicado
na Biblioteca Pública Municipal de Carral (Casa da Cultura, Rúa de Paleo, n.º 17,
15175, Carral-A Coruña). En anteriores edicións foron premiados en 1997, Fernando
Díaz-Castroverde por Camiño de píntegas; en 1998, Rafael Lema por Atlántica; en
1999, Rafa Villar por Días de Sherezade; en 2000, Lucía Novas por Epiderme de estío;
en 2001, Baldo Ramos por A árbore da cegueira; en 2002, Eduardo Estévez por
Derrotas; en 2004, Xurxo Alonso por Breviario de Aldemunde; en 2005, Marcos S.
Calveiro por Cartas do terceiro día; en 2006, Isidro Novo por Esteiro de noites
falecidas; en 2007, Xosé Luís Mosquera Camba por Nadja c’est moi; en 2008, Paulino
Peña Álvarez por Gramática da afirmación; en 2009, Eli Ríos por Nós escoitando o
badalo de marienplatz; e en 2010, Miro Villar por As crebas. Na XIVª edición de 2011
o xurado, presidido pola concelleira de Cultura, María Xosé García Fariña, e formado
polos poetas Miro Villar, Xulio López Valcárcel e Olga Patiño, que tamén contou co
técnico municipal de Cultura e coordinador do premio, Carlos Lorenzo Pérez, como
secretario, acordou elixir como gañador o poemario titulado Libro das mentiras, de
Emma Pedreira, de entre os cincuenta e tres traballos presentados. O acto de entrega do
premio tivo lugar o 27 de maio na Casa da Cultura de Carral.
Certame de Poesía do Concello de Mugardos
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Certame de poesía en galego celebrado con motivo do Día da Poesía (21 de marzo) que
convoca a Concellería de Cultura do Concello de Mugardos e que conta coas
modalidades de maiores de 18 anos e menores de idade. Os traballos debían ser
orixinais, inéditos e estar escritos en lingua galega, cunha extensión máxima dun folio,
podendo presentarse até un máximo de tres poesías por participante das que debían
enviarse dúas copias a dita Concellaría do Concello de Mugardos (Avda. de Galicia, n.º
45, 15620, Mugardos-A Coruña) até o 5 de marzo. O galardón consistiu nun bono por
valor de 50 euros para os menores de idade, e de 100 euros para os maiores de idade. No
ano 2011 convocouse a súa IVª edición, e o prazo de presentación abrangueu do 14 de
febreiro ao 4 de marzo. O xurado, composto por José Antonio Bouza Rey, concelleiro
de Cultura; Pilar Castro Barreiro, profesora de Secundaria; Jaime Pereira Maroto; a
escritora Clementina Vidal Caramés; e as bibliotecarias María de la Concepción Díaz
Sanz e Fátima García Cendán e Mª del Nóvoa Conde, actuando de secretaria, decidiu
conceder o premio da categoría de menores de 18 anos a Tania Vázquez García por
“Recordos”, presentado baixo o seudónimo “Safo”, e o da categoría de maiores de idade
a Antonio V. Puertas Lema por “Cantareira”, presentado co seudónimo “Xavitru”. O
acto de entrega dos galardóns tivo lugar o 1 de abril no salón de plenos do Concello de
Mugardos.
Premio de Poesía Díaz Jácome para Novos Creadores. Concello de Mondoñedo
Convócao o Concello de Mondoñedo, en colaboración coa Área de Cultura da
Deputación Provincial de Lugo, co afán de estimular a creación poética entre os mozos.
Puideron optar a este premio todas as persoas, de idade non superior a trinta anos, que
presentasen poemas orixinais e inéditos non premiados, escritos en galego, de tema e
metro libre e cunha extensión máxima de cento cincuenta versos. Os orixinais debían
enviarse en DIN-A4 mecanografados a dobre espazo cun lema e plica en sobre pechado,
onde constase o lema, o título da obra, os datos persoais e unha breve nota biográfica do
autor. A entrega dos traballos debía facerse no Concello de Mondoñedo (Praza do
Concello, n.º 1, 27740, Mondoñedo-Lugo). Houbo un primeiro premio de 1.500 euros,
un segundo de 600 euros e un terceiro de 300 euros, ademais dunha placa e diploma
para todas as persoas galardoadas. Na XIIª edición de 2011 o prazo de admisión
rematou o 1 de xullo e resultou gañador do primeiro premio Xurxo Martínez González,
con “Nocturno de Mondoñedo”; do segundo Elías Portela, con “Lingua de lais nas
chagas do vento”; e do terceiro Xosé Daniel Costas Currás, con “Toda a illa era un
enorme penedo atlántico”, que recibiron os galardóns o 23 de decembro.
Referencias varias:
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 23 decembro 2011, p. 82.
Infórmase da entrega dos premios aos gañadores do Premio de Poesía Díaz Jácome para
Novos Creadores no salón de plenos do Concello de Mondoñedo.
- L.F.B., “Cuna de futuros poetas”, El Progreso, “A Mariña”, 26 decembro 2011, p. 9.
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Saliéntase que o gañador do Premio de Poesía Díaz Jácome para Novos Creadores 2011
do Concello de Mondoñedo foi Xurxo Martínez.
Premio de Poesía Espiral Maior
Convocado dende 1992 pola Editorial Espiral Maior e o club poético do mesmo nome
coa intención de abrir canles de publicación para as novas xeracións (menores de trinta
e cinco anos) que non tivesen ningún libro editado. Dende 2008 está convocado pola
editorial Espiral Maior, o club poético do mesmo nome e Ámbito Cultural El Corte
Inglés. Dende a novena edición, o premio abriuse tamén a poetas de calquera idade e
con obra publicada. A partir de 2006 abriuse a obras en portugués e dotouse con 12.000
euros, cantidade que ascendeu na edición de 2008 a 15.000 euros e a publicación da
obra gañadora na colección “Espiral Maior Poesía” cunha tiraxe de dous mil
exemplares. Os traballos presentados (por cuadriplicado, mecanografados a dobre
espazo e baixo plica e lema) tiñan que ter un mínimo de seiscentos versos, escritos en
galego ou portugués, e ser remitidos a Espiral Maior (Rúa da Democracia, n.º 10Urbanización Mansosol, 15174, Rutis-Culleredo-A Coruña). En edicións anteriores
resultaron galardoadas: Cemiterio de gaivotas en 1992, de Rafael Lema; Das últimas
ruínas en 1993, de Martín Veiga; Thanatos ou as árvores do incesto en 1994, de
Francisco Souto; Sombra acesa en 1995, de Cristina Cabada; Humidosas en 1996, de
Emma Couceiro; As linhages do frio en 1997, de Carlos Penela; No limiar do silêncio
en 1998, de Mário Herrero Valeiro; Morte do fadista en 1999, de Manuel Forcadela;
Desde Arcadia para Govinda en 2000, de Charo Pita; Número e en 2001, de Estíbaliz
Espinosa; In-vento en 2002, de Xoán Xosé García; En concreto en 2003, de Luísa
Villalta; Vostede non sabe con quen está a falar en 2005, de Manuel Darriba; Para
unha luz ausente en 2006, de Xavier Seoane; Profundidade de campo en 2007, de
Yolanda Castaño; Açougue en 2008, de Amadeu Baptista e O gado do Senhor en 2009,
de Rosa Alice Branco. No ano 2011 non se convocou.
Premio Esquío de Poesía
Dende 1980 este premio foi convocado pola Fundación Caixa Galicia e a Sociedade
Cultural Valle-Inclán de Ferrol. A partir de 2008 a Fundación Caixa Galicia retirou o
seu patrocinio, polo que a convocatoria corre a cargo da Sociedade Cultural ValleInclán de Ferrol. Neste certame estabelecéronse dous premios indivisíbeis de 9.000
euros con cadanseu accésit de 1.500 euros para traballos presentados en lingua galega e
castelá, respectivamente. No 2008 as contías aumentaron a 10.000 euros, e a 2.500
euros, no caso dos accésits. Podían concorrer poetas nacionais e estranxeiros, sempre e
cando os orixinais estivesen escritos en galego ou castelán. Cada premio ou accésit
adxudicouse a un libro de poemas con tema libre e extensión mínima de cincocentos
versos. Os orixinais tiñan que ser inéditos e non premiados noutro certame. Até o ano
2007 os traballos, que tiñan que se presentar por cuadriplicado, mecanografados a dous
espazos e baixo plica, había que envialos á Fundación Caixa Galicia (Unidade
Departamental de Bolsas e Premios, R/ Montero Ríos, n.º 7, 15706, Santiago de
Compostela) ou entregarse en man en calquera oficina da Caixa Galicia, mais a partir de
2007 o envío fíxose á sede da entidade organizadora, Sociedad Artística Ferrolana,
apartado de correos 339, 15490, Ferrol-A Coruña. Ademais, a partir do ano 2007 os
textos galardoados foron propiedade dos respectivos autores. O xurado estivo composto
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por persoas de recoñecida solvencia nos eidos da crítica literaria ou da creación poética.
Nas edicións anteriores recibiron o galardón na modalidade de lingua galega: Camiño
de Antioquía en 1981, de Vítor Vaqueiro; Á sombra dos pavillóns en 1982, de Anxo
Quintela; Sétima soidade en 1983, de Pilar Pallarés; Memorial de brancura en 1984, de
Miguel Anxo Fernán-Vello; A caneiro cheo en 1985, de Luís González Tosar;
Luminoso lugar de abatimento en 1986, de X. M. Álvarez Cáccamo; Da muda
primavera en 1987, de Román Raña; Celebración do gozo en 1988, de Xavier
Rodríguez Barrio; No corazón mancado en 1989, de Xosé Vázquez Pintor; Adeus Norte
en 1990, de Ramiro Fonte; A porta de lume en 1991, de Xesús Manuel Valcárcel;
Abandono da noite en 1992, de Manuel Xosé Neira López; Poldros de música en 1993,
de Xesús Rábade Paredes; Rigorosamente humano en 1994, de Manuel Álvarez
Torneiro; Umbral de Vida en 1995, de Xavier Seoane; Permiso para o corso en 1996,
de Xosé Miranda; Corazón de segundas partes en 1997, de Ignacio Chao; Catálogo de
velenos en 1998, de Marilar Aleixandre; Pan (Libro de ler e desler) en 1999, de
Estíbaliz Espinosa; O rumor do distante en 2000, de Cesáreo Sánchez Iglesias;
Lámpada e medusa en 2001, de Manuel Forcadela; Fálame en 2002, de Antón Lopo;
Desilencios en 2003, de Maite Dono; Días no imperio en 2004, de Daniel Salgado;
Ollos de ámbar en 2005, de Martín Veiga; Casa pechada en 2006, de Luz Pichel; e
Melancolía líquida da idade das vacas en 2008, de Xavier Lama.
Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón
Convocado anualmente polo Concello de Dodro dende 1988 para contribuír á
reafirmación da lírica galega, tan importante na historia cultural de Galicia, e honrar a
memoria do poeta que lle dá nome ao certame. Conta coa colaboración da Deputación
da Coruña. Podían concorrer todas as persoas que o desexasen, sempre que as obras
coas que participasen estivesen escritas en lingua galega, fosen orixinais e de temática
libre e tivesen un mínimo de cincocentos versos e un máximo de oitocentos. Así
mesmo, as obras debían ir cun lema, que figurase no exterior da plica, onde se incluían
tamén os datos persoais do autor. Os catro exemplares debían remitirse ao Concello de
Dodro (Rúa Tallós, n.º 32, 15981, Dodro-A Coruña). Estabeleceuse un único e
indivisíbel premio de 2.300 euros e a publicación da obra pola editorial Sotelo Blanco,
sendo publicada anteriormente na colección de poesía “Eusebio Lorenzo Baleirón” de
Ediciós do Castro. O Concello de Dodro resérvase os dereitos desta primeira edición e,
a partir da segunda, a obra pasará a ser propiedade do seu autor, quen, en sucesivas
edicións, deberá facer constar a condición de ser premiada con este galardón. O xurado
foi designado polo Concello de Dodro entre personalidades de Galicia vinculadas á
poesía e á crítica literaria. En anteriores convocatorias os galardóns foron para Xosé
Manuel López Ardeiro en 1988 por O matiz esmeralda na sombra; Gonzalo Navaza en
1989 por Fábrica íntima; Xavier Rodríguez Barrio en 1990 por Alba no muro; Helena
Villar Janeiro en1991 por Nas hedras da clepsidra; Palmira González Boullosa en 1992
por Asoladamente, o teu nome; Xabier Cordal en 1993 por Fruto do teixo; Xosé Manuel
Millán Otero en 1994 por As palabras no espello; Xosé Miranda en 1995 por Amantes e
viaxeiros; Isidro Novo en 1996 por Dende unha nada núa; Emma Couceiro en 1997 por
As entrañas horas; Estevo Creus en 1998 por Teoría do lugar; Emma Pedreira en 1999
por Grimorio; Carlos Penela en 2000 por Acaso o inverno; Xosé Lois Rúa en 2001 por
O tránsito da auga; Eduardo Estévez en 2002 por Caderno apócrifo da pequena
defunta; María Comesaña Besteiros en 2003 por Zoonose; Lupe Gómez en 2004 por
Azul estranxeira; Mariña Pérez Rei en 2005 por Fanerógama; Rafa Villar en 2006 por
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Escoración dos días; Nieves Soutelo en 2007 por Código poético; Xabier Xil Xardón en
2008 por Cando menos, a derrota; Xosé Daniel Costas Currás en 2009 por Conservas e
Luís Valle Regueiro en 2010 por Palabras, palabras e palabras. Nesta XXIV edición
do ano 2011 presentáronse corenta obras, o prazo de admisión rematou o 13 de
novembro e o xurado, presidido por Valentín Alfonsín Somoza e composto por Cristina
Codesido, como secretaria, Carlos Negro Romero, Román Raña Lama, Rosa Enríquez
Noya e Luis Valle Regueiro, ditou o premio o 10 de decembro. Premiouse por
unanimidade a Isaac Fernández Fernández (A Coruña, 1978), que asinou como Isaac
Xubín, polo poemario Con gume de folla húmida. A gala de entrega tivo lugar o 18 de
decembro no Centro Público Integrado Eusebio Lorenzo Baleirón do Concello de
Dodro.
Referencias varias:
- Marcos Manteiga, “Dodro lleva a cientos de institutos y concellos el Baleirón 2011”,
El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 2 outubro 2011, p. 34.
Infórmase do prazo de recepción de obras para o XXIVº Premio de Poesía Eusebio
Lorenzo Baleirón e dáse conta das bases legais do galardón, así como do xurado.
- C. B., “Dodro cierra el Lorenzo Baleirón con 36 obras”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, “Sar”, 18 novembro 2011, p. 38.
Indícase que se presentaron trinta e seis obras a este premio e que o fallo do xurado terá
lugar o 10 de decembro.
- C. Botrán, “Dodro entregará o premio de poesía Eusebio Lorenzo o 18 nunha gala
cultural” El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 10 decembro 2011, p. 37.
Coméntase que o Concello de Dodro dará a coñecer o gañador do Premio de Poesía
Eusebio Lorenzo Baleirón e que o acto de entrega terá lugar o día 18 de decembro.
- Cristina Botrán, “El coruñés Isaac Fernández gana el Lorenzo Baleirón”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 11 decembro 2011, p. 32.
Coméntase que o coruñés Isaac Fernández foi merecedor do Premio de Poesía Eusebio
Lorenzo Baleirón pola obra Con gume de folla húmida.
- Uxía López, “Dodro traballa para situar o premio de poesía como referente da cultura
galega”, La Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Comarcas”, 18 decembro 2011, p.
11.
Coméntase que o concello de Dodro entregará o premio do certame de poesía Eusebio
Lorenzo nun acto que terá lugar no colexio da localidade.
- Manuel Boo, “Isaac Xubín recibió el premio de poesía Lorenzo Baleirón”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 19 decembro 2011, p. 20.
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Infórmase de que Isaac Xubín foi merecedor do Premio de Poesía Eusebio Lorenzo
Baleirón pola obra Con gume de folla húmida.
Premio de Poesía Feliciano Rolán
Certame convocado pola Agrupación Cultural Guardesa e patrocinado polo Concello da
Guarda, ao que podían presentarse poetas de calquera nacionalidade, con poemas
orixinais e inéditos de temática e forma libre, escritos en galego ou castelán. Cada
concursante podía enviar un máximo de dous poemas por quintuplicado ao Apartado de
Correos 69, 36780, A Guarda-Pontevedra. Estabelecéronse tres premios dotados con
360, 120 e 60 euros respectivamente e unha placa conmemorativa, ademais da
concesión dun accésit. Na XXVª edición de 2011 os galardóns foron para Rocío Leira
Castro por “Sabor a Naftalina”, Joaquín Cadilla Castro por “O aparello a bordo” e
Francisco Álvarez Koki por “Salmo da Memoria”.
Referencias varias:
- Antón Ferreira, “Premios Feliciano Rolán con ‘sabor a naftalina”, Atlántico Diario,
“Área metropolitana”, “Baixo Miño”, 19 agosto 2011, p. 21.
Infórmase do acto de entrega de premios da XXVª edición do Certame de Poesía
Feliciano Rolán.
Premio de Poesía Fermín Bouza Brey
Certame de carácter bienal convocado polo Concello de Vilagarcía de Arousa dende o
ano 2001 como homenaxe á figura de Fermín Bouza Brey. Os traballos poéticos,
inéditos e en lingua galega, terían que ter unha extensión mínima de catrocentos versos
e ser enviados mecanografados por quintuplicado e sen remite ao Concello de
Vilagarcía de Arousa, levando un lema no exterior do sobre, dentro do que se incluían
os datos persoais, o enderezo e o teléfono de contacto. O premio, de carácter indivisíbel,
consiste en 3.000 euros e a publicación da obra. O xurado componse por persoeiros
destacados dentro do campo da poesía e da cultura galegas, designados polo Concello,
que se reserva o dereito da obra premiada. En anteriores edicións recibiron o galardón
Emma Pedreira por Os cadernos d'amor e os velenos en 2001; Xurxo Alonso por
Cidades de area en 2003; Xerardo Quintiá por Poesía en ruta en 2005; David Souto por
A árbore seca en 2007; quedando deserto en 2009. Na VIª edición a contía do galardón
ascenderá a 6.000 euros.
Festa do Aquelarre Poético
Convocada pola Comisión promotora das Fogueiras de San Xoán da Coruña pode
participar calquera persoa non premiada en edicións anteriores con até tres
composicións poéticas orixinais e inéditas, en castelán ou galego, sobre a noite de San
Xoán e a súa aparición no folclore. Cada poema terá un mínimo de cen versos que se
presentará mecanografado, xunto cunha copia nun sobre baixo lema e nun sobre á parte
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a plica cos datos persoais do autor ou a través do correo electrónico
info@hoguerassanjuan.com. Estabelecéronse dous galardóns: un primeiro premio
consistente nunha flor natural e 1.000 euros e un segundo premio, dunha flor natural e
500 euros en efectivo. O prazo de admisión da XLI Festa do ano 2011 rematou o 10 de
maio e o gañador foi Moisés Navarro Fernández con “Hogueras de San Juan en A
Coruña” e Nieves Álvarez Martín por “Aquelarre de San Juan 2011”. Entregáronse os
galardóns o 26 de maio.
Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño
Naceu no ano 2000 para homenaxear o poeta de Lóuzara, Fiz Vergara Vilariño, co
obxectivo de que figure entre os primeiros de Galicia dedicados á poesía. Está
organizado pola Agrupación Cultural Ergueitos e o Concello de Sarria. Até 2007, este
premio estaba dotado con 3.000 euros, que se aumentaron na edición 2008 até 6.000
euros, a publicación da obra en Espiral Maior e unha obra plástica inédita de Marta
Prieto. En edicións anteriores foron galardoados Olalla Cociña, Baldo Ramos, Xosé
Antonio Neira Cruz e Martín Veiga. Os traballos tiñan que ser orixinais, inéditos,
escribirse en galego, cunha extensión mínima de catrocentos versos e presentarse por
quintuplicado, mecanografados a dous espazos e baixo plica, en sobre pechado e baixo
pseudónimo. Ademais debían enviarse ao Concello de Sarria (Rúa Maior, 14, 27600
Sarria). En anteriores edicións recibiron o galardón: Marica Campo en 2001 por
Pedinche luz prestada; Xesús Pereiras en 2002 por Cantos da seiva; Estevo Creus en
2003 por Decrúa; Miguel Mato Fondo en 2004 por O whiskey na barrica; Emma
Pedreira en 2005 por Cantos de orfas; Martín Veiga en 2006 por Fundaxes; Xosé
Antonio Neira Cruz en 2007 por É oco habitado; Olalla Cociña en 2008 por Libro de
Alicia e Baldo Ramos en 2009 por Palabras para un baleiro; e Francisco X. Fernández
Naval en 2010 por Bater de sombras. Na XIª edición, o prazo de presentación rematou o
31 de xaneiro de 2011 e a decisión do xurado deuse a coñecer o 26 de marzo.
Presentáronse oitenta e tres obras e o xurado formado polos poetas Baldo Ramos, Xiana
Arias e Chus Pato, Xermán Arias, concelleiro de Cultura de Sarria e María Casar,
presidenta da Asociación Ergueitos, estes dous últimos con voz pero sen voto acordaron
outorgar por unanimidade o galardón a Fornelos&Fornelos, de Xerardo Quintiá (Friol,
1970). O acto de entrega tivo lugar o 7 de maio en Sarria.
Referencias varias:
- A. C. V., “Más de ochenta poemarios se disputan el undécimo premio Fiz Vergara
Vilariño”, El Progreso, “Sarria”, 15 febreiro 2011, p. 15.
Anúnciase a undécima edición do premio de poesía Fiz Vergara Vilariño. Preséntanse
as súas bases e o xurado, conformado por poetas como Chus Pato ou Xiana Arias.
Indícanse os nomes dalgúns dos galardoados en edicións anteriores, como Martín
Veiga.
- maré, “O XI Premio Fiz Vergara recibe 83 poemarios”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Galardón”, 16 febreiro 2011, p. 30.
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Infórmase que rematou o prazo para a presentación de traballos e anúnciase a data e o
lugar na que se fará pública a resolución do certame.
- A. C. V., “El lucense Xerardo Quintiá obtiene el undécimo premio poético Fiz
Vergara”, El Progreso, “Sarria”, 27 marzo 2011, p. 25.
Dáse conta que o escritor lucense Xerardo Quintiá foi o gañador por unanimidade do XI
Premio Fiz Vergara Vilariño. Recóllense as impresións do xurado sobre o poemario
Fornelos e fornelos e dáse a lista dos premiados en edicións anteriores.
- maré, “O idioma como sustento”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Poesía”, 27 marzo 2011,
p. 30.
Indícase que Xerardo Quintiá foi o gañador do XI Premio Fiz Vergara Vilariño pola súa
obra autobiográfica Fornelos e fornelos, o primeiro volume dunha triloxía.
- L. P., “La artista Marta Prieto crea una obra plástica para el premio Fiz Vergara
Vilariño”, El Progreso, “Sarria”, 7 maio 2011, p. 17.
Comenta que Marta Prieto presentou a súa obra plástica coa que se galardoará ao
gañador do Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño, Xerardo Quintiá, co poemario
Fornelos&Fornelos. Finaliza falando dos actos durante a entrega de premios.
- Yolanda Queija Urbay, “El Fiz Vergara es una plataforma para promocionar a
escritores”, El Progreso, “Sarria”, 30 setembro 2011, p. 18.
Reprodúcese unha entrevista a Xerardo Quintiá con motivo da próxima publicación do
poemario gañador do XI Premio Fiz Vergara Vilariño. Nela destácase a importancia
deste galardón como unha oportunidade de promocionar aos autores galegos.
- A. C. V, “El premio poético Fiz Vergara recorta gastos sin afectar a su dotación”, El
Progreso, “Sarria”, 5 novembro 2011, p. 14.
Infórmase do recorte económico que afectará á duodécima edición do Premio de Poesía
Fiz Vergara Vilariño e danse a coñecer as bases.
Premio de Poesía O Grelo, anteriormente 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 convocou este
certame, coa colaboración do Concello de Vilagarcía de Arousa e o patrocinio da
Consellería de Educación da Xunta de Galicia. Podían concorrer poetas ou escritores de
calquera nacionalidade a condición de que non tivesen publicado ningún libro de poesía
e presentasen os seus traballos en galego, de tema libre e cunha extensión mínima de
seiscentos versos. Os orixinais presentáronse por quintuplicado, mecanografados a dous
espazos e enviáronse, baixo plica, á sede compostelá da Fundación Amigos de Galicia
(Rúa Fontecarmoa, n.º 63, baixo, 33.600, Vilagarcía de Arousa-Pontevedra) ou por
correo electrónico a informacion@fundacionamigosdegalicia.org antes do 30 de abril.
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Estabeleceuse un único premio de 1.000 euros mais cen exemplares da obra gañadora.
No ano 2011 non se convocou.
Premio de Poesía Erótica Illas Sisargas
Convocado pola Asociación Caldeirón e o Concello de Malpica. Ademais da dotación
económica de 500 euros, que na actualidade ascende a 1.000 euros, o premio inclúe a
edición da obra gañadora na colección “Caldeirón” e a entrega de 30 exemplares ao
gañador. Podían optar ao premio todos os autores de calquera nacionalidade, excepto os
que xa foran premiados en anteriores edicións, que presentasen obras inéditas de
temática erótica e non premiadas con anterioridade, escritas en galego. As obras tiñan
unha extensión inferior a seiscentos versos e habían de presentarse por triplicado, en
exemplares separados, tamaño DIN A4, por unha soa cara e grampados, baixo título e
lema, acompañados dun sobre cos datos persoais do autor. O prazo de admisión de
orixinais pechouse o 15 de outubro. Os participantes debían enviar os seus traballos ao
Concello de Malpica (Avenida Emilio González López, 15113, Malpica-A Coruña). En
edicións anteriores obtiveron o galardón: o poemario Arredor do teu corpo, do vigués
Antonio García Teixeiro; Alberte Momán con Baile Átha Cliath; Emma Pedreira con
Xoguetes póstumos; Eduardo Estévez e Eli Ríos con Rúa da cancela; e María Lado por
Amantes. Na VI edición de 2011 o xurado, formado por Antón Lois Noceda Carballo
(presidente), Francisco Quiroga López (1º vogal), María Lado Lariño (2º vogal) e Isabel
Fernández Deus (secretaria), concedeu o galardón, de entre as dezaseis obras
presentadas, ao poemario carnia haikai, da escritora pontevedresa Elvira Riveiro Tobío.
O acto de entrega tivo lugar o sábado 12 de novembro na Casa de Turismo Rural Casa
Arpón.
Referencias varias:
- J. M. Ramos, “Sexto certamen de poesía erótica Illas Sisargas”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, “Malpica”, 20 setembro 201, p. 31.
Preséntase a convocatoria da sexta edición do certame de poesía erótica Illas Sisargas,
por parte do Concello de Malpica e maila Asociación Cultural Caldeirón.
- J. M. R., “Elvira Riveiro ganó el sexto Certamen de Poesía Erótica”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, “Malpica”, 15 novembro 2011, p. 35.
Infórmase que a escritora Elvira Riveiro foi a gañadora do VI Premio de Poesía Erótica
Illas Sisargas coa obra carnia haikai. Apúntase que o galardón está dotado con 1.000
euros, a publicación da obra e unha noite na casa de turismo rural Casa Arpón.
Premio de Poesía Johán Carballeira
Organizado polo Concello de Bueu dende 1996 para recuperar do esquecemento a
figura do político e escritor local Johán Carballeira. Dende inicios de 2000 simultanéase
este premio co homónimo de xornalismo. Podían concorrer a este certame todos os
autores que presentasen textos inéditos, escritos en lingua galega e cunha extensión
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superior aos catrocentos versos. O premio tiña unha dotación única de 1.500 euros e a
publicación da obra. Debían remitirse tres copias en tamaño folio, mecanografadas a
dobre espazo e asinadas con pseudónimo ou lema, xunto a un sobre pechado cos datos
persoais do participante, ao Concello de Bueu (Rúa Eduardo Vicenti, n.º 8, 36930,
Bueu-Pontevedra) coa indicación “Premio de Poesía Johán Carballeira”. O xurado
componse 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 reserva
durante un ano os dereitos de publicación da obra premiada, en todas as linguas do
Estado. En anteriores edicións foron premiados Xosé Carlos Caneiro en 1996 por A
valga do triste amor; Yolanda Castaño en 1997 por Vivimos no ciclo das erofanías;
Emma Pedreira en 1998 por Diario bautismal dunha anarquista morta; Adolfo
Caamaño en 1999 por Poemario irlandés; Emma Pedreira en 2000 por Velenarias;
Xurxo Alonso en 2001 por Onde viven os saqueadores de naufraxios; Carlos Negro ex
aequo en 2002 por Héleris e Alexandre Nerium por Vogar de couse; Lupe Gómez en
2003 por O útero dos cabalos; Diego Cousillas en 2005 por Faltas de ortografía;
Francisco Souto en 2006 por As horas de María; Carlos Lema en 2007 por O xeito de
Freud. Transferencias da realidade; Mario Regueira en 2008 por Blues da Crecente; e
Lucía Novas Garrido en 2010 por Neve. Na XIVª edición o acto de entrega tivo lugar o
16 de abril de 2011 no salón de plenos do Concello de Bueu. O xurado, constituído por
Lucía Novas, Antón Lopo, Olalla Cociña e Xabier Framil Barreiro, escolleu, por
unanimidade, como gañador o libro presentado por Calros Solla, Koyi Kabuto. Lume de
ollos en MazinGZ. Neste ano abriuse a convocatoria da XVª edición, cuxo prazo de
presentación de orixinais rematou o 31 de decembro de 2011.
Referencias varias:
- maré, “O idioma como sustento”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Poesía”, 27 marzo 2011,
p. 30.
Indícase que o gañador do XIV Premio de Poesía Johán Carballeira foi Carlos Solla por
Koyi Kabuto. Lume de ollos en MazinGZ.
Premio de Poesía María Mariño
Organizado pola Asociación Teenses pola Igualdade de Teo dende o ano 2007 está
dirixido a todas as persoas maiores de idade que participarán cun só poema. A súa
convocatoria é bienal. Os poemas que se presenten teñen que ser orixinais, inéditos,
sendo libres o tema e maila forma, e escritos en lingua galega cun máximo de cen
versos. O galardón contou con dous premios de 500 euros e 300 euros. Os poemas
debíanse presentar baixo lema por quintuplicado, cun sobre cos datos persoais do autor,
á Asociación Teenses Pola Igualdade (Escola de Vilanova, 1º andar, Recesende, 15895,
Teo-A Coruña). En edicións anteriores resultaron galardoados: en 2007, “Elexía dos
aléns”, de Adolfo Caamaño Vázquez; e en 2009, “De novo a náusea”, de Celia Parra
Díaz. No ano 2011 entregouse o galardón da IIIª edición cuxo prazo de presentación dos
traballos rematou o 16 de abril de 2011. O xurado, formado por Lino Braxe, Xavier
Crespán, Helena de Carlos, María Teresa Filloy Chao e María Xosé Rodríguez Galdo,
decidiu conceder o galardón do primeiro premio á ceense María Lado e o segundo
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premio ao moañés Xosé Daniel Costa Currás. O acto de entrega celebrouse o 27 de
maio.
Referencias varias:
- C. B., “María Lado se alza con el premio María Mariño de Teo”, El Correo Gallego,
“Área Compostela”, 8 maio 2011, p. 38.
Informa de que a gañadora do premio foi María Lado e o segundo premio foi para
Xosé Daniel Costas. Nomea os membros do xurado e indica cando terá lugar a entrega
dos galardóns.
- C. Boutrán, “Entrega del premio María Mariño”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 29 maio 2011, p. 33.
Comenta que tivo lugar a entrega dos galardóns do Premio de Poesía María Mariño
2011 aos gañadores, María Lado e Xosé Daniel Costas Currás.
Premio de Poesía Miguel González Garcés
Convocado dende 1991 pola Deputación da Coruña, cunha convocatoria bienal dende o
ano 2000. As súas bases recollían que os traballos, orixinais e inéditos, debían estar
escritos en galego e a súa extensión non sería inferior aos trescentos versos.
Presentáronse por quintuplicado, mecanografados a dobre espazo e acompañados dun
sobre pechado no que constaba, por fóra, o título da obra e, no interior, o nome e
dirección do seu autor. Enviáronse á Deputación Provincial da Coruña (Rúa Alférez
Provisional, s/n) antes do 15 de abril. O premio estivo dotado de 6.050 euros e a
publicación da obra por parte da Deputación, quen podía sacar a primeira edición sen
dereitos de autor, a quen se lle entregarían trinta exemplares. Os poemarios galardoados
nas edicións anteriores foron: Visitantes, de Xavier R. Baixeiras en 1991; Prometo a
flor de loto, de Luz Pozo Garza en 1992; Memoria de agosto, de Xulio L. Valcárcel en
1993; Un áspero tempo de caliza, de Paulino Vázquez Vázquez en 1994; Pel de ameixa,
de Marta Dacosta Alonso en 1995; Areados, de Estevo Creus Andrade en 1996; Mínima
moralidade, de Ramiro Fonte en 1997; Luz de facer memoria, de Manuel Álvarez
Torneiro en 1998; Vocabulario das orixes, de Xosé Mª Álvarez Cáccamo en 1999;
Campo segado, de Manuel Álvarez Torneiro en 2000; Eloxio da desorde, de Román
Raña Lama en 2002; Capital do corpo, de Miguel Anxo Fernán Vello en 2004; O pozo
da ferida, de Luma en 2006; Cabalos do alén, de Xavier Lama López en 2008; e Os
indios deixaron os verdes prados, de Manuel Darriba en 2010. No ano 2011 non lle
correspondeu convocatoria.
Referencias varias:
- M. G. M., “La Diputación invertirá 100.000 euros en premios, muestras y ediciones”,
El Ideal Gallego, “A Coruña”, 20 xaneiro 2011, p. 12.
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Fálase dos galardóns que organiza a Deputación da Coruña para o ano 2011. Indícase
que non haberá edición do Premio de Poesía Miguel González Garcés nin doutros
galardóns por mor do seu carácter bienal.
Certame de Poesía Mulleres do noso tempo
A Delegación de Benestar e Igualdade, en colaboración co Centro de Información á
Muller do Concello de Cee, convoca este certame co gallo da celebración do Día
Internacional da Muller, para fomentar a igualdade entre homes e mulleres, a
orixinalidade e a transversalidade na transmisión de valores de convivencia. Podían
participar todas as persoas, maiores de idade, cun tema que reflicta a situación actual
das mulleres e cun máximo de tres poemas. Os poemas inéditos debían estar escritos en
galego, cun mínimo de vinte versos e un máximo de cen e remitirse nun sobre á Rúa
Domingo Antonio de Andrade, s/n, 15270, Cee. Estabelecéronse tres premios de 295
euros, 200 euros e100 euros. No ano 2011 o primeiro premio foi para Felipe Domínguez
Figueroa, polo poema “Ti”; o segundo, para María del Carmen Pastoriza Paz, por
“Coma min moitas máis”, e o terceiro, para Cristina Rodríguez Fraga, por “Eu, muller
digo...”.
Referencias varias:
- J. M. Ramos, “Premios del V Certame de Poesía Mulleres do Noso Tempo”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 10 marzo 2011, p. 30.
Anúncianse os nomes dos gañadores do V Certame de Poesía Mulleres do Noso tempo:
Felipe Domínguez, primeiro premio; María del Carmen Pastoriza, segundo premio; e
Cristina Rodríguez, terceiro premio.
Premio Nacional de Poesía
Ver o apartado X.5. deste Informe.
Premio de Poesía Novacaixagalicia
Naceu, froito dun convenio entre a entidade bancaria Novacaixagalicia e o PEN Clube
de Galicia, no ano 2001 co obxectivo de impulsar a edición de poesía en galego. No ano
2010, debido á fusión de Caixanova e Caixa Galicia, pasou a denominarse
Novacaixagalicia. Poden concorrer todos os poetas que o desexen, presentando unha soa
obra escrita en lingua galega segundo a normativa vixente e non menor a seiscentos
versos. O premio é indivisíbel e está dotado con 12.000 euros e a publicación da obra
gañadora na colección “Arte de Trobar”, editada polo PEN Clube de Galicia. Os
traballos presentados tiñan que ser inéditos, cunha extensión mínima de seiscentos
versos e enviáronse por quintuplicado, mecanografados a dobre espazo e baixo lema e
plica ao Departamento de Obras Sociais de Caixanova (Centro Social Caixanova, Avda.
Policarpo Sanz, 24-26, 36201 Vigo). O prazo de admisión dos orixinais rematou o 31 de
outubro e a resolución deuse a coñecer no mes de decembro. En anteriores edicións
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resultaron galardoados: en 2002 Xavier Seoane, por Dársenas do ocaso; en 2003 María
do Cebreiro, por Non queres que o poema te coñeza; en 2004 Román Raña, por As
metamorfoses do túnel; en 2005 Arcadio López-Casanova, por Herdo do canto; en 2006
Marilar Aleixandre, por Mudanzas; en 2007 Carlos Penela por Sombras, rosas,
sombras; en 2008 Luís Valle por A caída; en 2009 Xabier Rodríguez Baixeras por
Deserto diamantino; e en 2010 Emma Pedreira Lombardía por Antítese da ruina. Na Xª
edición de 2011, o xurado, composto por Luís González Tosar, Emma Pedreira, Ana
Salgado, Edelmiro Vázquez Naval, Antón Pulido e Xabier Castro Martínez, escolleu por
unanimidade como gañador o poemario Monicreques, de Xosé Daniel Costa Currás
(Moaña, 1981), de entre os setenta e un poemarios presentados, presentado baixo o lema
“Procurando que as súas pernas esteas simétricas. Procurando que os seus cóbados
estean simétricos. A miña nai di que sufro”. Neste ano tamén se entregou no mes de
xuño o galardón da IXª edición do ano 2010 a Emma Pedreira no Centro Social de
Novacaixagalicia na Coruña.
Referencias varias:
- Ágatha de Santos, “Unha marioneta tiene más vida que un personaje real”, La
Opinión, “Cultura”, 16 decembro 2011, p. 5.
Entrevístase a Xosé Daniel Costas por resultar gañador da décima edición do Premio de
Poesía Novacaixagalicia coa obra Monicreques.
- Teresa Cuíñas, “Xosé D. Costas gana el premio de poesía de Novacaixagalicia”, El
País, “Galicia”, 16 decembro 2011, p. 5.
Coméntase que o xurado do Premio de Poesía Novacaixagalicia escolleu como gañador
o poemario Monicreques, de Xosé Daniel Costas.
Premio de Poesía O poeta azul. Xosé María Pérez Parallé
Convocado pola Sociedade Artística Ferrolana (SAF) e patrocinado polo Real Coro
Toxos e Froles, o premio consistiu nunha placa e a publicación do poema gañador na
revista Poesía Galicia da SAF. Podíase enviar un poema por autor, orixinal ou inédito,
escrito en galego e con tema libre. O poema escrito a máquina remitiuse ao apartado de
Correos 339, 15480, Ferrol, cos datos do autor antes do 31 de decembro.
Referencias varias:
- N. V., “Díaz-Casteleiro: ‘La actividad de la SAF se incrementará con la apertura del
local”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 21 xaneiro 2011, p. 16.
Infórmase do nome dos gañadores do XVII Premio de Poesía O poeta azul. Xosé María
Pérez Parallé.
- M. R. I., “La SAF premia el talento literario a cualquier edad”, Diario de Ferrol,
“Punto y aparte”, 17 novembro 2011, contracuberta.
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Indícase que a gañadora desta edición do Premio de Poesía Xosé María Pérez Pallaré
será galardoada cunha placa e coa publicación do poemario.
Certame Literario San Ramón
Co fin de estimular e potenciar a creación poética galega, o Concello de Vilalba
convocou este certame no que se concederon dous premios dotados con 3.000 euros e
1.000 euros xunto cunha flor natural e un diploma. Podían concorrer todos os autores de
calquera nacionalidade e condición que presentasen orixinais e inéditos, de extensión
mínima de cincocentos versos e tema libre, escritos en galego. Os orixinais
presentáronse por quintuplicado mecanografados a dobre espazo e enviáronse, xunto
cun sobre cos datos persoais do autor, ao Concello de Vilalba (Praza da Constitución n.º
1, 27800, Vilalba). Na XXXVIIª edición de 2011 o prazo de inscrición rematou o 18 de
xullo e o acto de entrega tivo lugar no auditorio Carmen Estévez o 30 de agosto. O
xurado composto por José María García-Leira y Boado, Darío Villanueva, José Carlos
Rodríguez Andina, Fidel Fernán Bello e Xulio Xiz, concedeu os galardóns ao
historiador coruñés Carlos Pereira Martíñez por Ríos de Alzhéimer e o poeta Martiño
Maseda por Entre as paredes do silencio e recibiu unha mención especial o lucense
Marcial González por Trinta cantigas e cinco alalás.
Referencias varias:
- C. A., “El Concello de Vilalba reparte 4.000 euros en el Certame Literario 2011”, El
Progreso, “Comarcas”, 24 maio 2011, p. 28.
Danse a coñecer as bases da convocatoria do Certame Literario San Ramón 2011, así
como a data de entrega dos galardóns.
- M. R., “El plazo para presentar obras al certamen literario vilalbés se cierra el día 18”,
El Progreso, “A Chaira”, “Vilalba”, 9 xullo 2011, p. 19.
Infórmase de que o prazo de presentación de obras no certame literario convocado polo
Concello de Vilalba, en homenaxe a San Ramón, remata o día dezaoito de xullo e dáse
conta das bases da convocatoria.
- Baruk Domínguez, “Una obra poética sobre el alzhéimer gana el certamen literario de
Vilalba”, El Progreso, “A Chaira”, 26 agosto 2011, p. 10.
Preséntanse os gañadores do Certame Literario San Ramón 2011, Martiño Maseda e
Carlos Pereira. Infórmase que a entrega de premios terá lugar o trinta de agosto no
Auditorio Carmen Estévez.
- Ignacio R. Díaz, “Regueira anima a ‘festexar o San Ramón con ledicia para encarar o
futuro con optimismo”, El Progreso, “A Chaira”, 31 agosto 2011, p. 13.
Infórmase do acto de entrega dos galardóns do Certame Literario San Ramón.
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Premio de Poesía Victoriano Taibo
Convocado por primeira vez no ano 2008 pola Entidade Local de Morgadáns de
Gondomar e o Instituto de Estudios Miñoranos (IEM). Podía concorrer calquera persoa
cun poemario inédito de tema libre, escrito en galego e cunha extensión mínima de
trescentos versos. Os traballos debían enviarse por cuadruplicado á Aula de Cultura
Ponte das Rosas (Avenida da Feira, n.º 10, baixo, apartado de correos 30, 36380,
Gondomar). O premio consistiu nunha dotación de 3.000 euros, unha escultura
conmemorativa, realizada polo artista miñorán Fino Lorenzo, e a edición da obra nunha
colección de poesía do IEM, chamada “Colección Victoriano Taibo”. Nas edicións
anteriores resultaron galardoados: en 2008, Carlos Negro, con Cultivos transxénicos; en
2009, ex aequo para Mª Carmen Caramés, con Cuarto Minguante, e Elvira Riveiro e
Silvia Penas con Biografía da Multitude; e en 2010, Mª Goretti Fariña Caamaño con
Devastacións dispoñibles. O prazo de admisión da IVª edición, correspondente ao ano
2011, rematou o 30 de xullo e o acto de entrega tivo lugar o 12 de novembro nas
Escolas de Guillufe de Morgadáns. Das corenta e sete obras presentadas, o xurado,
presidido polo Presidente da Entidade Local de Morgadáns, Urbano Esmerode
Domínguez (sen voto), e formado por Gonzalo Navaza Blanco, Marta Dacosta Alonso,
Mª Goretti Fariña, Silvia Penas, Miguel Anxo Mouriño e Carlos Méixome, director do
IEM, que actuou como secretario, sen voto, acordou o 9 de setembro outorgar o
galardón ao poemario titulado Holocausto Zacoe, de Carlos Solla (Pontevedra, 1971).
Referencias varias:
- P. L., “Cuarenta y siete poemarios compiten por los 3.000 euros del Victoriano
Taibo”, Faro de Vigo, “Área metropolitana”, 9 agosto 2011, p. 14.
Coméntase que o número de participantes no Premio de Poesía Victoriano Taibo é
superior ao doutros anos e dáse conta do galardón que recibirá o gañador.
- N. P., “Solla exhorta a ‘luchar por la dignidad gallega’ al recoger el Victoriano Taibo”,
Faro de Vigo, “Área metropolitana”, “Gondomar”, 13 novembro 2011, p. 13.
Infórmase de que o poemario Holocausto Zacoe foi merecedor do Premio de Poesía
Victoriano Taibo 2011.
Xogos Florais de Cedeira
Convocados polo Concello de Cedeira. Na XI edición de 2011 resultaron galardoados
“Noso falar, nosa Terra”, de Juana Corsina; Marcelino Sixto e Aurora Varela Caaveiro.
Xogos Florais María Pita
Organizados pola Orde de Cabaleiros de María Pita, poden presentar un máximo de
dous traballos orixinais en galego e castelán todas as persoas que o desexen, excepto as
gañadoras do ano anterior. Os temas deben basearse en composicións poéticas que na
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categoría sénior teñen que tratar sobre a figura de Sofía Casanova, e na categoría
xuvenil son de tema libre. Cada poema terá un máximo de cen versos, impresos en A4 a
dobre espazo e por unha soa cara. De cada poemario remitiríase orixinal e copia, co seu
lema a Orden de Caballeros de María Pita ( Rúa San Andrés, 121 – 8º 15003 A Coruña),
xunto cun sobre cos datos persoais do autor. Conta con dúas categorías: sénior (maiores
de 18 anos) cun premio composto de Tizona de Ouro, Flor Natural e 1.000 euros; e
xuvenil (menores de 18 anos) cun premio de Tizona de Ouro, Flor Natural e 500 euros.
Na XX edición do ano 2011 o prazo de presentación de orixinais rematou o 30 de
setembro. O xurado, presidido por José Manuel Liaño Flores e con José Luís Fernández
Caramés como secretario, de entre os dez traballos presentados, decidiu conceder o
galardón na categoría sénior a María López Correa e na categoría xuvenil a Laura
Martín Rodríguez por “Mi infinito”. O acto de entrega tivo lugar o 8 de outubro no
Teatro Rosalía de Castro da Coruña.
Referencias varias:
- Alberto Martínez,”Sofía Casanova, musa literaria de los Juegos Florales de María
Pita”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 5 outubro 2011, p. 41.
Infórmase de que a convocatoria de 2011 dos Xogos Florais María Pita tiña como tema
para a categoría sénior a figura de Sofía Casanova. Coméntase que a cerimonia de
entrega dos galardóns terá lugar o oito de outubro no Teatro Rosalía de Castro da
Coruña.
- Alberto Martínez, “María López y Laura Martín fueron las ganadoras de los XX
Juegos Florales de María Pita”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 9 outubro 2011, p.
49.
Coméntase que as gañadoras dos Xogos Florais María Pita foron María López Correa
na categoría sénior, e Laura Martín Rodríguez na xuvenil.
Certame Nacional de Poesía Xosé María Pérez Parallé
Convocado polo Círculo Mercantil e Industrial-Unidade de Fene, coa colaboración do
Concello de Fene, a Editorial Espiral Maior e a Deputación da Coruña, dende o ano
1987 para homenaxear a figura do poeta ferrolán Xosé María Pérez Parallé e dirixido a
novas voces que non publicaran ningún libro individual. Neste certame galardóanse
poemas (catro como máximo) inéditos, escritos en galego, cunha extensión mínima de
trescentos versos. Os orixinais tiñan que se enviar por triplicado e cun pseudónimo ou
lema á sede do Círculo (Rúa Porto do Río, n.º 21, San Paio-Fene, A Coruña) e debían
entregarse mecanografados por unha soa cara e baixo o sistema de plica. O galardón
consistiu na publicación da obra pola Editorial Espiral Maior cunha tiraxe de oitocentos
exemplares e unha peza de cerámica deseñada por Francisco Pérez Porto. Na XXIVª
edición de 2011 o prazo de admisión rematou o 30 de setembro. Presentáronse vinte e
sete orixinais e o xurado, formado polas escritoras Marica Campo, Rosa Aneiros e
Andrea Nunes, concedeu o galardón a Lorena Souto por Fase de trema. A entrega tivo
lugar o 19 de novembro no Círculo Industrial e Mercantil de Fene.
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Referencias varias:
- N. V., “Lorena Souto: ‘O poemario trata de superar os estereotipos patriarcais”, Diario
de Ferrol, “Ferrol”, 1 novembro 2011, p. 15.
Entrevista a Lorena Souto, gañadora do XXIV Certame Nacional de Poesía Xosé María
Pérez Parallé, na que fala da temática do poemario galardoado, Fase de trema, e do seu
sentimento tras recibir o premio.

1511

X.3. TEATRO
Premio Abrente para Textos Teatrais
Coa intención de incentivar a creatividade no ámbito teatral e en lembranza dos
“Concursos de textos teatrais” da Asociación Cultural Abrente (1969-1983), o Concello
de Ribadavia e a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, a través
da Mostra Internacional de Teatro, convocou este premio no ano 2006 por primeira vez.
Poden optar ao premio todos os autores de calquera nacionalidade que presenten obras
inéditas e non premiadas, escritas en lingua galega normativa. Estabeleceuse un premio
único e indivisíbel, dotado con 3.000 euros, unha estatuilla de Manuel Rodríguez
Alonso e a entrega de vinte e cinco exemplares, reservando o Concello, durante un
prazo de doce meses, os dereitos de editala e de representala. As obras debían ser de
tema e extensión libres, presentarse por quintuplicado, en exemplares separados,
mecanografados a dobre espazo, numerados, grampados ou encadernados baixo un
título e lema, acompañados dun sobre cos datos persoais do autor, e enviaranse ao
Concello de Ribadavia (Praza Maior, s/n, 32400, Ribadavia-Ourense). O prazo de
admisión de orixinais rematou o 1 de xullo. Na sexta edición do ano 2011 a decisión do
xurado, composto pola profesora Dolores Vilavedra, o actor Jouse García, o crítico
teatral Manuel Xestoso e o director da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia
(MIT), Roberto Pascual, fíxose pública o 23 de xullo, coincidindo coa clausura da
Mostra. O xurado decidiu conceder por unanimidade o galardón á canguesa Vanessa
Martínez Sotelo pola súa obra Campo de cobardes e o premio de Honra foi para a
compañía Chévere.
Referencias varias:
- X. A. R., “O gañador do premio teatral ‘Abrente’ recibe 3.000 euros”, La Región,
“Ribeiro”, 8 abril 2011, p. 21.
Anúnciase que a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia presentará as bases da
sexta edición do Premio Abrente de textos teatrais. Infórmase, tamén, da presentación
d’Aquelas cousas do verán, de Manuel Lourenzo, gañadora na edición anterior.
- X. A. Reboiro, “O Premio Abrente achega os textos teatrais ós cidadáns”, La Región,
“Ribeiro”, 10 abril 2011, p. 22.
Recóllense as bases da sexta edición do Premio Abrente para Textos Teatrais,
enmarcada na Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. Anúnciase a presentación
d’Aquelas cousas do verán, de Manuel Lourenzo, obra gañadora na edición de 2010.
- Alberto Ramos, “A mostra de Ribadavia homenaxeará o ‘traballo honesto’ de
Chévere”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 6 xullo 2011, p. 37.
Coméntase a concesión do Premio de Honra Abrente 2011 durante a celebración da
MIT de Ribadavia a Chévere Teatro, que tamén participa na Mostra coa obra Citizen
composta por tres partes, que serán todas elas representadas na Mostra.
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- C. Paradela, “Yllana inaugurará la Mostra de Teatro de Ribadavia”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 6 xullo 2011, p. 41.
Trata do comezo da XXVII MIT de Ribadavia, da que se di que durará do quince até o
vinte e tres de xullo, anunciando os seus pregoeiros e a entrega do Premio de Honra
Abrente 2011.
- Óscar Iglesias, “El teatro vuelve al foro de Ribadavia”, El País, “Galicia”, 14 xullo
2011, p. 6.
Trata o inicio da XXVIIª Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, previsto para o
quince de xullo e con remate o vinte e tres do mesmo mes. Anuncia que Chévere
recibirá no marco do festival o premio de honra Abrente da MIT.
- Ó. I., “Vanesa Sotelo gana el Abrente con ‘Campo de cobardes”, El País, “Galicia”,
23 xullo 2011, p. 5.
Coméntase que Vanesa Sotelo resultou gañadora do Premio Abrente para Textos
Teatrais pola obra Campo de cobardes.
- R. Pérez, “Día de romería, teatro y grafiti”, La Región, “Verano”, “De fiesta en fiesta”,
23 xullo 2011, p. 19.
Indícase o nome da gañadora do Premio Abrente para Textos Teatrais.
- Isabel Bugallo, “A pontevedresa Vanesa Martínez gaña o VI premio Abrente”, ABC,
“Galicia”, 24 xullo 2011, p. 65.
Infórmase de que Vanesa Martínez acadou o galardón da VIª edición do Premio Abrente
para Textos Teatrais coa súa obra Campo de cobardes.
- Puri Cabido, “Cando o Avia desborda teatro”, Tempos Novos, n.º 172, “Entreculturas”,
setembro 2011, pp. 66-69.
Recolle a vixésimo sétima edición da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia e
menciona a lectura do pregón a cargo de Chévere, merecente do Premio de Honra
Abrente 2011.
Premio Álvaro Cunqueiro para Textos Teatrais
Premio instituído no ano 1988 polo Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais
(IGAEM) e actualmente organizado por AGADIC (Axencia Galega das Industrias
Culturais), pertencente á Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, para promover o
ámbito da literatura teatral galega contemporánea e incentivar a creatividade na
dramaturxia, e convocado xunto co Premio Manuel María para Textos Teatrais (ver o
apartado X. 7. deste Informe) e o Barriga Verde de Textos para Teatro de Monicreques.
Os interesados debían remitir ou entregar nas oficinas de AGADIC (Rúa da Vesada s/n,
San Lázaro, 15703, Santiago de Compostela) os seus textos inéditos, escritos en galego
normativo, non representados nin premiados noutros concursos, de temática libre e sen
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límite de extensión, quedando excluídas as obras de teatro breve e os textos para teatro
de monicreques. Os textos debían ser presentados por sextuplicado en DIN A-4,
mecanografados a dobre espazo co título e lema do premio na portada, xunto cun sobre
pechado cos datos persoais do autor. O premio está dotado de 6.000 euros e a obra
premiada pode ser publicada nas coleccións de AGADIC, que se reserva durante un
prazo de dous anos o dereito a editalas. Segundo as bases da convocatoria,
complementariamente ás calidades literarias e aos contidos dramáticos das obras, o
xurado valora positivamente aqueles factores que inciden na súa viabilidade escénica:
número de personaxes, espazo escénico, condicións técnicas etc. Nas edicións anteriores
foron galardoados: en 1988 O arce do xardín, de Roberto Salgueiro; en 1989 Azos de
esguello, de Euloxio R. Ruibal; en 1990 Os rebertes, de Agustín Magán; en 1991 Saxo
Tenor, de Roberto Vidal Bolaño; en 1992 Copenhague, de Andrés A. Vila e Xosé Cid
Cabido; en 1993 O prazo, de Manoel Riveiro; en 1994 Lugar, de Raúl Dans; en 2000
Eliana en ardentía ou Bernardo destemplado, de R. Salgueiro; en 2001 Agnus patris, de
Afonso Becerra de Becerreá; en 2002 Molière final, de Roberto Salgueiro; en 2003 Hai
que confiar na esperanza, de Siro López; en 2004 Os homes só contan até tres, de
Antón Lopo; en 2005 Limpeza de sangue, de Rubén Ruibal; en 2006 Ocaso Otero, de
Manuel Guede; en 2007 Historia da chuvia que cae todos os días, de Roberto
Salgueiro; en 2008 Sempre quixen bailar un tango, de Teresa González Costa; en 2009
Flores de Dunsinane, de Manuel Lourenzo; e en 2010 Chegamos despois a unha terra
gris, de Raúl Dans Mayor. Nesta XXª edición de 2011 o período de admisión rematou o
3 de xuño. O xurado, presidido por Anxo Abuín, integrado por Roberto Pascual,
Cristina Domínguez Dapena, Raúl Dans Mayor, Ignacio Vilariño Sanmartín, Paloma
Lugilde Rodríguez e Marcelina Calvo Domínguez, actuando como secretaria, reunido o
26 de outubro, decidiu conceder o 9 de decembro o galardón a Marcos Abalde Covelo
pola obra A cegueira, de entre as vinte e tres obras presentadas.
Referencias varias:
- Camilo Franco, “Marcos Abalde gaña o Cunqueiro cunha peza crítica coa sociedade”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 10 decembro 2011, p. 42.
Infórmase de que Marcos Abalde gañou coa súa obra A cegueira a XXª edición do
premio Álvaro Cunqueiro para Textos Teatrais.
- Elena Ocampo, “Vivimos en la más absoluta barbarie”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p.
38/ E. Ocampo/Noelia Díaz, “Vivimos en la absoluta barbarie”, La Opinión, “Cultura”,
p. 54, 10 decembro 2011.
Entrevista a Marcos Abalde, quen, coa súa obra teatral A cegueira, recibiu o XXº
Premio Álvaro Cunqueiro para Textos Teatrais, na que se comenta que se trata de teatro
poético, inspirado no Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago.
- Mario Álvarez, “Marcos Abalde gaña o Álvaro Cunqueiro coa obra ‘A cegueira”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 10 decembro 2011, p. 49.
Indícase o nome do gañador do Premio Álvaro Cunqueiro para Textos Teatrais, que se
consolida como galardón de referencia para a dramaturxia en galego.
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Premio Internacional de Teatro para Títeres Barriga Verde de Textos para Teatro de
Monicreques
Convocado polo IGAEM (Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais),
actualmente AGADIC (Axencia Galega das Industrias Culturais) da Consellería de
Cultura da Xunta de Galicia, conxuntamente co Premio Álvaro Cunqueiro para Textos
Teatrais e o Manuel María de Literatura Dramática Infantil. Este certame presentouse
como o primeiro en España creado especificamente para textos destinados a obras
representadas con monicreques. Dividiuse en dous apartados, dotados con 3.000 euros
cada un: textos dirixidos ao público infantil, e textos escritos para o público adulto, que
na convocatoria de 2009 ascendeu a 6.000 euros en cada modalidade. As obras poden
ter tema e extensión libres, tendo en conta o principio de duración normal dun
espectáculo completo. A obra premiada pode ser publicada nas coleccións da AGADIC,
que se reserva durante un prazo de dous anos o dereito a editalas. Os orixinais deben
presentarse por sextuplicado, mecanografados a dobre espazo baixo lema e un sobre
pechado cos datos persoais do autor a AGADIC (Rúa da Vesada, s/n, San Lázaro,
15703, Santiago de Compostela). Segundo as bases da convocatoria,
complementariamente ás calidades literarias e aos contidos dramáticos das obras, o
xurado valora positivamente aqueles factores que inciden na súa viabilidade escénica:
número de personaxes, espazo escénico, condicións técnicas etc. En anteriores edicións
resultaron galardoadas na modalidade infantil as seguintes pezas dramáticas: en 2003
Cucho, Coco e o dilema do 6, de Tino Antelo; Cataventos e Cía. Ou a verdadeira
historia de Amanda, a princesa, e Leonardo, o poeta, de Celia Díaz Núñez; en 2006 O
afundimento do Titanic, de Breogán Riveiro; en 2008 O punto da escarola, de Xosé A.
Neira Cruz; en 2009 Bon appétit, de Begoña García Ferreira. E na categoría de adultos:
en 2003 O Soñador. Pezas de títeres para adultos, de Gabriel Castilla Raspa; en 2005
Misterio en Guernica, de Xosé Manuel Fernández Castro; e en 2009 Auga que non vas
beber..., de Ignacio Vilariño Sanmartín; e en 2010 Pedra sobre pedra, de Xosé Antonio
Neira Cruz. Na IXª edición de 2011 o período de admisión rematou o 3 de xuño,
presentáronse sete obras e o xurado acordou por unanimidade declarar deserto este
galardón nas dúas modalidades.
Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico
Convocado pola Radio Galega e o Centro Dramático Galego, co patrocinio da
AGADIC, coa intención de fomentar a escrita de textos dramáticos para a radio e
recuperar o xénero de teatro radiofónico mediante o incentivo á creación de guións
radiofónicos dramáticos. Contou con dous galardóns, o Premio do Xurado, cunha
dotación de 3.000 euros, e o Premio da Audiencia, de idéntica contía. As obras
seleccionadas polo xurado emitíronse na Radio Galega e editouse un libro-CD cos
textos finalistas. Puideron participar todos os escritores e as escritoras que o desexaran
sempre e cando non mantiveran unha relación laboral coa CRTVG e calquera das
Sociedades que comprende (TVG e RG). Os traballos presentados debían ser orixinais e
inéditos, escritos en lingua galega e non podían ser adaptacións. Debían estar libres de
todo compromiso anterior con emisoras de radio, televisións, editoriais ou entidades
semellantes. Os traballos adoptaron o formato de guión radiofónico dramático e a súa
duración en antena non podía ser inferior a quince minutos nin exceder os vinte
minutos. As obras tiñan un reparto de cinco personaxes como máximo. Os autores
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podían utilizar, coas indicacións pertinentes, cantos recursos radiofónicos considerasen
necesarios para que o texto fose realizado de maneira axeitada: música, planos sonoros,
efectos, etcétera. O director das dramatizacións radiofónicas podía facer as adaptacións
necesarias para a súa realización e emisión. Non se admitiron máis de dous guións por
autor e de cada obra presentáronse orixinal e catro copias. Os autores concursaron polo
sistema de plica. Os traballos fixéronse chegar por correo ao seguinte enderezo: Radio
Galega, Diario Cultural “II Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico”, San
Marcos, 15820, Santiago de Compostela. Conserváronse durante un mes a partir da data
na que se fixo pública a resolución do xurado e logo destruíronse os que non foran
solicitados polos seus autores. Os argumentos das obras foron de temática libre. O
xurado estivo integrado por profesionais de recoñecido prestixio do ámbito da escena
galega e un representante do Diario Cultural da Radio Galega. O xurado valorou
especialmente a calidade literaria e dramática das obras e a súa adaptación ao medio
radiofónico. Os autores comprometéronse a autorizar a dramatización e emisión pola
Radio Galega das obras presentadas de seren estas seleccionadas, así como a súa edición
en libro-CD. Para tal fin os autores premiados e finalistas entenderon cedidos a favor da
Radio Galega os dereitos de comunicación pública, reprodución e distribución precisos
para a posta en antena da obra e a súa primeira edición en libro e disco compacto. Os
autores que o desexaron puideron enviar co texto as gravacións das dramatizacións en
soporte CD. As gravacións non foron tidas en conta na valoración dos textos teatrais
polo xurado pero si serán emitidas, de seren finalistas os textos, pola Radio Galega para
a votación da audiencia, en lugar da dramatización realizada polo equipo artístico
coordinado polo Centro Dramático Galego. O xurado, formado por Ana Vallés, Vanesa
M. Sotelo, Camilo Franco, Ana Rosales, Ana Romaní e Anxo Quintela; escolleu entre
as obras presentadas un premio único dotado con 3.000 euros e catro finalistas como
máximo. En anteriores edicións os galardóns foron para O Bambán, de David
Rodríguez en 2007; O mal da vaca, de Begoña García Ferreira en 2008; Peter Buckley,
de Rubén Ruibal e César Candelas en 2009; e O vento da Illa, de Begoña García
Ferreira en 2010. Na quinta edición do ano 2011, o xurado decidiu por unanimidade
conceder o galardón á obra Paraísos, de Xosé Manuel Pacho Blanco, e quedaron como
finalistas Como eliminar as manchas de vómito, de Eva Freixeira; Carne de canón, de
Rebeca Montero e Señora Carme, de Manuel Román. O premio da Audiencia foi tamén
Paraísos, de Xosé Manuel Pacho Blanco. A entrega de premios tivo lugar o 3 de maio
na edición de Espazo Radioescénico no Salón Teatro de Santiago de Compostela. Neste
ano tamén se convocou a sexta edición.
Referencias varias:
- Iván Gil, “El teatro debe tener más crítica social y buscar la provocación”, La Región,
“Ourense”, 6 abril 2011, p. 11.
Entrevístase a Xosé Manuel Pacho por ser gañador do premio Diario Cultural de Teatro
Radiofónico nas categorías de público e xurado pola súa obra Paraísos. Fala do
argumento da obra, do nexo con A choiva do mundo e do que achega o teatro fronte á
novela.
- Marga Tojo, “Na cultura galega hai moita autocensura”, Galicia Hoxe, “Comunicación
Hoxe”, 14 abril 2011, p. 38.
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Anúnciase que o gañador do V Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico da Radio
Galega é Xosé Manuel Pacho Blanco coa súa obra Paraíso. Explícase que o argumento
da obra premiada é un “accidente sufrido polo rei de España”. Indícase que o texto e a
súa dramatización serán editados pola editorial Xerais nun libro-cd. A seguir, realízase
unha entrevista co autor na que fala do argumento desta obra.
- Vicente Plaza, “Sexta edición do certame de teatro radiofónico de Galicia”, El Correo
Gallego, “Medios”, 21 decembro 2011, p. 53.
Infórmase da apertura de prazo para participar na sexta edición do Premio Diario
Cultural de Teatro Radiofónico e dáse conta das bases.
Premio de teatro A Guerra da Independencia en Valga
Convocado polo Concello de Valga dende o ano 2009 para obras inéditas en galego. O
autor/a deberá ter en conta que se trata dunha representación popular na que participarán
actores e actrices afeccionados e que a presentación será ao aire libre. O tema deberá
gardar relación coa Guerra da Independencia e centrarase no episodio da revolta popular
dos veciños de Casal do Eirigo contra as tropas francesas e terá como escenario de
representación o recinto da Capela da Saúde. Presentaranse os orixinais,
mecanografados e por quintuplicado sen asinar, co título da obra e pseudónimo do/a
autor/a, así como un precaderno de dirección no que se describa a posta en escena do
espectáculo e nun sobre os datos persoais do/a autor/a e enviaranse ao Concello de
Valga (Avda. Coruña, 14, 36645 Valga-Pontevedra). Estabelécese un único premio de
2.500 euros que implica a obriga de colaborar coa dirección da obra para a súa posta en
escena. Ademais da calidade das obras, valorarase a viabilidade da súa posta en escena.
Na terceira edición do ano 2011 presentáronse dúas obras; A historia descoñecida da
Batalla de Casal do Eirigo e Segredos de familia. Neste ano convocouse a cuarta
edición.
Referencias varias:
- M. Angueira, “Dos obras compiten por ganar el Premio de Teatro sobre la Guerra de la
Independecia”, Diario de Arousa, “Ulla- Umia”, “Valga”, 19 xaneiro 2011, p. 18.
Infórmase do nome das pezas que compiten na terceira edición do Premio de Teatro A
Guerra de Independencia en Valga, isto é, A historia descoñecida da Batalla de Casal
do Eirigo e Segredos de familia.
- M. Angueira, “Convocan la cuarta edición del Premio de Teatro A Guerra de
Independencia en Valga”, Diario de Arousa, “Ulla-Umia”, “Valga”, 14 outubro 2011, p.
20.
Dáse conta da convocatoria da IVª edición do Premio de Teatro “A Guerra da
Independencia en Valga” e coméntanse as bases.
- G. C., “Convocan o Premio de Teatro ‘A Guerra da Independencia en Valga”, Diario
de Pontevedra, “Diario de Caldas”, n.º 289, “Vivir en Caldas”, 9 novembro 2011, p. 6.
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Dáse conta da convocatoria do Premio de teatro A Guerra da Independencia en Valga e
coméntanse os requisitos que deben cumprir as obras para presentarse.
Concurso de creación teatral Manuel Rey Posse
Convocado polo Liceo Casino de Vilagarcía de Arousa en homenaxe a Manuel Rey
Posse, artista local e socio de honra do Liceo. Poden participar todas as persoas nunha
única categoría, independentemente da idade dos participantes. As obras podían ser de
calquera xénero e modalidade de teatro escritas en galego. Cada autor só podía
participar cunha única obra, de temática libre, pero respectuosa coas persoas e
institucións e sen atentar contra os valores de defensa dos Dereitos Humanos e de
Igualdade de Xénero. Estabelecéronse tres galardóns: 600 euros para o primeiro premio,
300 para o segundo e 150 para o terceiro. As obras debían enviarse ao Liceo Casino (R/
Castelao, 5 - 36600 Vilagarcía de Arousa) con lema e un sobre pechado cos datos
identificativos do participante. Na primeira edición de 2011 o prazo de entrega de
orixinais rematou o 15 de marzo e a entrega de premios tivo lugar o 25 de marzo de
2011, no transcurso da clausura da Semana de Teatro Manuel Rey Posse, no Salón de
Actos do Liceo Casino. O xurado formado por José Juan Durán Hermida (en
representación da Diputación Provincial), Alfonso Saavedra Lourido (en representación
do Liceo Casino), Soledad Rey Fernández (en representación de la prensa local), José
Álvarez Domínguez (en representación dos grupos de teatro locais e comarcais),
Germán Manuel Torres de Aboal (en representación do profesorado) e Óscar Rodríguez
Carballo (Xerente do Liceo Casino, Secretario do xurado) o 21 de marzo de 2011
acordou conceder o primeiro premio a Alejandro Gustavo Guanella, pola obra Polos
opostos (Traxicomedia); o segundo a Ana María Galego Gen, por Don Matute e a
árbore que falaba e o terceiro a María Martínez Barcala, por Todo no seu tempo.
Referencias varias:
- O. B., “Liceo y Diputación convocan el primer premio de teatro ‘Manuel Rey Posse”,
Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 1 febreiro 2011, p. 08.
Anúnciase a convocatoria do primeiro premio de creación teatral Manuel Rey Posse que
organiza o Liceo Casino de Vilagarcía de Arousa e a Deputación de Pontevedra. Dáse
conta das bases.
Premios María Casares
Son anuais e foron creados en 1997 pola Asociación de Actores e Actrices de Galicia
(AAAG) para serviren de estímulo e recoñecemento ao labor desenvolvido pola
profesión teatral galega. O nome dos premios foi decidido por considerar que o
prestixio desta actriz galega, ademais de merecer unha homenaxe, podería servir de
promoción para o teatro galego. A organización destes premios correu a cargo da
Asociación de Actores e Actrices, coa que colaborou o Concello da Coruña (cidade na
que se realiza a gala de entrega dos premios, por ser María Casares filla predilecta desta
cidade). Optaron a estes premios todas as producións feitas en lingua galega estreadas
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en Galicia entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano anterior á concesión dos
premios, así como todos os profesionais que participaron nas montaxes comprendidas
nese período de tempo. Os premios concedéronse nos seguintes apartados: Maquillaxe,
Vestiario, Iluminación, Música orixinal, Adaptación /Tradución, Texto orixinal,
Escenografía, Actor secundario, Actriz secundaria, Actor protagonista, Actriz
protagonista, Dirección, Espectáculo e Premio de Honra Marisa Soto, á traxectoria
persoal ou labor de promoción do teatro. Os premios non tiveron dotación económica,
consistiron nun busto de cerámica da actriz María Casares e decidíronse nun proceso
que cubriu o primeiro trimestre do ano. Nesta décimo quinta edición de 2011 a
resolución dos premios coñeceuse o día 23 de marzo, nunha gala celebrada no Teatro
Rosalía de Castro da Coruña. Os galardóns foron para Un cranio furado, de Producións
Teatrais Excéntricas e dirixida por Quico Cadaval, que obtivo os galardóns de Mellor
espectáculo, Mellor Actor Protagonista a Evaristo Calderón, Mellor Actor Secundario a
Santi Romay, Mellor Escenografía a Marcelino de Santiago; Life is a paripé, de Obras
Públicas, levou o premio á Mellor Actriz protagonista por Iolanda Muíños e o de Mellor
Música Orixinal, de José Luís Prieto e Carlos Mosquera; Volpone, de Talía Teatro levou
o Mellor Actriz Secundaria a Marta Ríos; Memorias das memorias dun neno labrego,
de Abrapalabra Creacións Escénicas levou a Mellor Adaptación-Tradución a Avelino
González e O incerto señor don Hamlet, de Sarabela Teatro, levou o galardón de Mellor
Iluminación a Suso Díaz; Super8, da compañía Voadora, dirixida por Marta Pazos
obtivo a Mellor dirección; Limpeza de sangue, de Espello Cóncavo, escrita por Rubén
Ruibal levou o Mellor texto orixinal; Trogloditas, de Tanxarina Teatro levou Mellor
Maquillaxe e Mellor Vestiario a Carlos Alonso. O premio de honra Marisa Soto 2011
foi para o actor Xan Cejudo.
Referencias varias:
- C. G., “Hoxe, gala para facer públicos os María Casares”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 2 marzo 2011, p. 40.
Anúnciase o acto no que se farán públicos os gañadores dos premios María Casares.
- Alberto Nova, “Diez nominaciones para ‘Un cranio furado’ en la carrera a los premios
María Casares”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 3 marzo 2011, p. 48.
Anúnciase o nome das obras finalistas aos premios María Casares organizados pola
Asociación de Actores e Actrices de Galicia, isto é, Un cranio furado, Memoria de
Helena e María e As actas escuras.
- maré, “Entre Cadaval e Bárcena”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Teatro”, 3 marzo 2011, p.
27.
Indícanse as obras que optan os diferentes apartados e que a obra que parte como
favorita é O cranio furado, seguida de Memoria de Helena e María e As actas escuras.
-N. V., “‘Life is a paripé’, finalista en catro das categorías dos Premios María Casares”,
Diario de Ferrol, “Ferrol”, 4 marzo 2011, p. 13.
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Infórmase das nominacións dos XV Premios María Casares, nas que parten como
favoritas as obras Un cranio furado, Memoria de Helena e María e As actas escuras.
Coméntase os pormenores da montaxe doutra das nominadas, Life is a paripé.
- maré, “O gran Xan Cejudo”, Galicia Hoxe, “maré Hoxe”, 11 marzo 2011, p. 26.
Apúntase que Xan Cejudo recibirá o Premio de Honra Marisa Soto outorgado pola
Asociación de Actores e Actrices de Galicia.
- H. Pena, “A entrega dos premios María Casares será ‘monstruosa”, Xornal de Galicia,
“Cultura”, 18 marzo 2011, p. 37.
Fálase da decimoquinta edición dos Premios María Casares cuxa gala foi ideada por
Will Éter e Carlos Sante e será “máis dinámica e fresca” cunha estética similar aos
filmes de Tim Burton.
- M. G. M., “Manicómicos protagonizará a gala dos premios Casares cun show
‘monstruoso”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 18 marzo 2011, p. 15.
Fálase da decimoquinta gala dos premios María Casares na que compiten un total de
once proxectos. Apúntase que a obra favorita é Un Cranio Furado. Indícase que durante
a gala participarán un total de dezaoito artistas como é o caso dos Manicómicos.
- Noelia Díaz, “Un circo de monstros ilustrará os premios María Casares de teatro”, La
Opinión, “Cultura”, 18 marzo 2011, p. 63.
Sinálase que a decimoquinta edición dos premios María Casares terá como fío condutor
a historia do circo do Doutro Crisé. Indícase que se trata dunha idea de Manicómicos e
explícase a súa montaxe.
- R. G., “El ‘clown’ Johnny Melville actuará en la gala de los premios María Casares”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 18 marzo 2011, p. 48.
Infórmase das actuacións que se levarán a cabo durante a decimoquinta cerimonia dos
premios María Casares, entre as que destaca a participación do clown Johnny Melville.
- Camilo Franco, “Máis comedia que drama”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 marzo
2011, p. 44.
Coméntanse brevemente as obras favoritas aos premios María Casares: Un cranio
furado, unha comedia de humor negro; Memoria de Helena e María, un drama de
posguerra; As actas escuras, unha homenaxe a Roberto Vidal Bolaño, o musical Life is
a paripé. Tamén se nomea Volpone, O sangue fai ruído e Don Hamlet.
- Camilo Franco, “‘Un cranio furado’ obtén cinco premios nos María Casares”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 24 marzo 2011, p. 47.
Fálase da gala dos premios María Casares onde Un cranio furado acadou cinco
premios. Indícase que un dos temas tratados durante a celebración foi o dos recortes nas
axudas.
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- Marta García Márquez, “A obra ‘Un cranio furado’, de Producións Excéntricas,
consegue cinco María Casares”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 24 marzo 2011, p. 13.
Faise eco de todos os galardoados na decimoquinta edición dos premios María Casares,
entre eles Un cranio furado, a obra que conseguiu cinco galardóns. Apúntase que a gala
estivo amenizada por Manicómicos e que durante o encontro se criticou a falta de apoio
institucional.
- Martín Arias, “Un cranio furado’ obtuvo el premio María Casares”, El Correo
Gallego, “Tendencias, Sociedad, Ciencia, Cultura, Ocio”, 24 marzo 2011, pp. 46-47.
Fálase da gala da XV edición dos premios María Casares e anúnciase que a gran
gañadora foi Un cranio furado con cinco galardóns. Indícase que o Premio Marisa Soto
foi outorgado a Xan Cejudo do que se ofrece a súa traxectoria profesional.
- Paola Obelleiro, “Un cranio furado’ acapara los premios del teatro”, El País,
“Galicia”, 24 marzo 2011, pp. 1 e 6.
Anúnciase que a obra máis galardoada na 15ª edición dos premios de teatro María
Casares foi Un cranio furado. Coméntase que a gala transcorreu como unha “gran
representación circense”.
- Rubén García, “Un cranio furado’, la gran triunfadora de la XV edición de los premios
María Casares”, Faro de Vigo, “Tv/Espectáculos”, 24 marzo 2011, p. 67.
Infórmase que Un cranio furado foi a obra que máis premios acadou na decimoquinta
edición dos premios María Casares. Indícase que a gala non só serviu para pedir un
compromiso maior ás administracións, senón tamén para recordar a Ana Kiro.
- Rubén García, “Gana el teatro, de los pies al cráneo”, La Opinión, “A Coruña”,
“Ciudad y Cultura”, 24 marzo 2011, pp. 10-11.
Apúntase que Un cranio furado obtivo cinco galardóns na XV edición dos premios
María Casares. Engádese que durante a gala se recordou a Ana Kiro e se esixiu maior
compromiso ás administracións en materia de teatro.
- maré, “O premio non é para min”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Escena”, 25 marzo 2011,
p. 30.
Fálase con Quico Cadaval, director da obra Un cranio furado que recibiu cinco
galardóns na XV edición dos Premios María Casares. Apúntase que durante a cerimonia
se criticou a política teatral e cultural do goberno de Alberto Núñez Feijóo.
- N. V., “Iolanda Muíños: ‘Fixemos esta obra para pubs e acabamos en teatros e con
premios”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 25 marzo 2011, p. 14.
Entrevístase a Iolanda Muíños, que recibiu o galardón á mellor actriz principal na XV
edición dos Premios María Casares polo seu traballo na obra Life is a paripé.
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- Alberto Ramos, “Eu suxerín venderlle o Gaiás a Carrefour”, Xornal de Galicia,
“Contexto”, n.º 121, “Entrevista”, 3 abril 2011, pp. 10-11.
Entrevístase a Quico Cadaval, director e responsábel de Un Cranio Furado, peza
galardoada con cinco premios María Casares. Fala da obra, da gala dos premios, de
Álvaro Cunqueiro, da Cidade da Cultura e anuncia que vai dirixir o musical Ópera dos
tres reás co Centro Dramático Galego.
Premio de Interpretación Teatral Maruxa Villanueva
O Concello de Padrón convocou 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. Podían 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. Contou cunha contía de 1.200 euros, diploma
acreditativo e estatuíña de bronce do busto de Maruxa Villanueva. Na Xª edición de
2011 o xurado, presidido por Eloy Rodríguez, como secretaria María Cruz Taboada
Álvarez e composto por Inma López Silva, Carlos C. Biscainho Fernández, Roberto
Pascual Rodríguez, Alfonso Becerra de Becerreá e Xosé Rey Rodríguez, concedeu o
galardón a Víctor Mosqueira. O acto de entrega tivo lugar o 5 de novembro no auditorio
municipal de Padrón.
Referencias varias:
- C. Botrán, “Víctor Mosqueira se alza con el Maruxa Villanueva de interpretación
teatral”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, 6 febreiro 2011, p. 32.
Infórmase que Víctor Mosqueira é o gañador do X Premio Maruxa Villanueva de
Interpretación Teatral que convoca o Concello de Padrón. Recóllese a súa traxectoria
profesional.
- C. Botrán, “Síntome moi maior”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 6 febreiro 2011, p. 31.
Anúnciase que o galardoado co X Premio Maruxa Villanueva de Interpretación Teatral
é Víctor Mosqueira. Indícase os membros do xurado e que o premio o convoca o
Concello de Padrón.
- U. L., “El actor Víctor Mosqueira es el ganador del premio Maruxa Villanueva”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Comarcas”, 8 febreiro 2011, p. L10.
Alúdese aos membros do xurado do X premio Maruxa Villanueva de Interpretación
Tetral que foi para Víctor Mosqueira. Explícase que se trata dun premio convocado polo
Concello de Padrón.
- U. L., “El actor Víctor Mosqueira recoge hoy el Premio Maruxa Villanueva”, La Voz
de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Comarcas”, 5 novembro 2011, p. L12.
Infórmase do acto de entrega do galardón.
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- Cristina Botrán, “Víctor Mosqueira recoge el premio a la escena alternativa”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 6 novembro 2011, p. 34.
Destácase o actor de Corme, Víctor Mosqueira, quen recibiu o Maruxa Villanueva polo
seu papel en Shakespeare para ignorantes.
Premios MAX de las Artes Escénicas
En 1998 naceron os premios Max das Artes Escénicas, organizados pola Fundación
Autor da Sociedade Xeral de Autores e Editores (SGAE), co propósito de estimular e
premiar o talento 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 vinte e tres apartados distintos como autores, tradutores, adaptadores,
compositores, escenografía, iluminación etc., que foron 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 tivéronse
tamén en conta as outras linguas do estado. Nesta XIVª edición de 2011, contaron co
patrocinio do Concello de Córdoba e o Instituto da Artes Escénicas e da Música
(INAEM); a obra Life is a paripé, de Obras Públicas, dirixida por José Prieto, foi
candidata a Mellor Espectáculo Revelación; e os finalistas no apartado de Mellor Autor
Teatral en galego foron Eduardo Alonso por Glass City; Quico Cadaval por
Shakespeare para ignorantes; e Santiago Cortegoso por A filla de Woody Allen. O
galardón foi para Quico Cadaval polo seu texto Shakespeare para ignorantes. O premio
Max de Honor 2011 foi para o crítico e dramaturgo José Monleón. O acto de entrega
celebrouse o 10 de maio no Gran Teatro de Córdoba.
Referencias varias:
- E. P., “Life is a paripé’, nos Max”, Galicia Hoxe, “maré Hoxe”, 22 febreiro 2011, p.
27.
Infórmase que a obra Life is a paripé está nomeada ao Mellor Espectáculo Revelación
nos XIV Premios Max de Artes Escénicas. Cítase o nome das outras pezas candidatas.
- E. P., “Quico Cadaval se lleva el Premio Max por ‘Shakespeare para ignorantes”,
Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Cultura”, 10 maio 2011, p. 77.
Tras comentar a entrega de premios e nomear os diferentes galardoados, finalmente di
que na categoría de “Mejor Autor Teatral en Gallego” o galardón foi para Quico
Cadaval por Shakespeare para ignorantes.
- A. R. López, “Quico Cadaval, premio Max: ‘Divírtome con Shakespeare”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, “Esquelas”, 11 maio 2011, p. 51.
Primeiramente fala da relación entre Shakespeare e o traballo de Quico Cadaval, quen
asegura que se divirte co dramaturgo británico. Finalmente, di que o director recibiu o
premio Max coa obra Shakespeare para ignorantes.
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- A. R. López, “Estiven máis de moda hai tres anos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Teatro”,
11 maio 2011, p. 28.
Fala da entrega do premio Max ao director galego, Quico Cadaval, coa súa obra
Shakespeare para ignorantes, e comenta outros dos seus éxitos como a dirección do
espectáculo, A ópera dos tres reás, no Centro Dramático Galego.
- Matilde, “Aplausos y sexo”, Atlántico Diairo, “Vigo”, “Escaparate”, 11 maio 2011, p.
11.
Entre outras novas, informa que Quico Cadaval conseguiu o premio Max ao mellor
autor galego coa obra Shakespeare para ignorantes.
- Rosana Torres, “Aluvión de ‘max’ para los mileuristas de la escena”, El País, “Vida &
Artes”, “Cultura”, 11 maio 2011, p. 38.
Comenta a entrega dos Premios Max e di que o galego Quico Cadaval foi un dos
profesionais galardoados.
Premio Nacional de Teatro
Ver o apartado X.5. deste Informe.
Premio de Teatro Rafael Dieste
Este premio, iniciado no ano 1988, 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 partir da edición de 1999, a súa
convocatoria é bienal. A Deputación Provincial da Coruña, entidade convocante,
estabeleceu, dende o ano 2001, que ao Premio de Teatro Rafael Dieste podían optar
todos os autores de calquera nacionalidade, que presentasen obras inéditas e non
premiadas con anterioridade, escritas en lingua galega, concedendo un premio único e
indivisíbel dotado con 6.500 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 foron de tema e extensión libres e presentáronse por quintuplicado, en exemplares
separados, mecanografados a dobre espazo, en tamaño DIN-A4, por unha soa cara,
numerados, grampados ou encadernados. Os orixinais presentáronse baixo un título e un
lema, constando na plica 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
tiñan a obriga de comunicar á Deputación a concesión de calquera premio que obtivera
a obra presentada, no momento en que esta situación se producise, o que daría lugar á
súa exclusión do concurso. O xurado actuou en pleno, en sesión a ser posíbel única,
sendo necesaria a asistencia dos dous terzos dos seus membros. As deliberacións foron
secretas e delas redactouse a acta correspondente. Sendo un dos obxectivos deste
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concurso a posta en escena da obra premiada, estimáronse positivamente os factores que
inciden na súa viabilidade escénica: número de personaxes, condicións técnicas,
etcétera. O xurado non pode declarar deserto o premio e a súa proposta é obxecto de
resolución da Presidencia desta Deputación, órgano competente para resolver o premio.
Os textos tiñan que enviarse á Deputación da Coruña, Avda. Alférez Provisional, s/n,
15006 A Coruña, indicando no sobre “Premio de Teatro Rafael Dieste”. En anteriores
edicións resultaron premiadas as seguintes obras dramáticas: Ei, Feldmühle, de Xesús
Pisón en 1991; Días sen gloria, de Roberto Vidal Bolaño en 1992; Matalobos, de Raúl
Dans en 1993; Velenos, de Xesús Pisón en 1994; O serodio remordemento do amor, de
Xavier Lama en 1995; Magnetismo, de Manuel Lourenzo en 1996; Doentes, de Roberto
Vidal Bolaño en 1997; Ninguén chorou por nós, de Miguel Sande en 1998; Últimas
faíscas de setembro, de Manuel Lorenzo Pérez en 1999; Footing, de Gustavo Pernas
Cora en 2001; A ciencia dos anxos, de Inma Antonio en 2003; Final de película, de
Gustavo Pernas en 2005; Unha primavera para Aldara, de Teresa Moure en 2007; e
0,7% Molotov, de Santiago Cortegoso en 2009. Na XV edición do ano 2011 o prazo de
presentación rematou o 15 de febreiro. O xurado formado por Salvador Fernández
Moreda, actuando como Presidente; polos vogáis Caridad González Cerviño, Eduardo
Alonso Rodríguez, Santiago Cortegoso Calvar, Elina Luaces Ferreiro, Manuel Prieto
Comesaña e José Enrique Rivadulla Conde; e por Rogelio López Cardalda, como
secretario, decidiu conceder o galardón a Manuel Guede Oliva por A función do tequila,
de entre os vinte e sete orixinais presentados.
Referencias varias:
- Luis Quintás, “A Deputación da Coruña recompila a Fernández Florez”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 20 xaneiro 2011, p. 41.
Infórmase dos premios que convoca a Deputación da Coruña no ano 2011, entre os que
se atopa o Torrente Ballester, o premio de banda deseñada Castelao e o Rafael Dieste.
- M. G. M., “La Diputación invertirá 100.000 euros en premios, muestras y ediciones”,
El Ideal Gallego, “A Coruña”, 20 xaneiro 2011, p. 12.
Fálase dos galardóns que organiza a Deputación da Coruña para o ano 2011, entre os
que se atopa o Rafael Dieste cuxo prazo de presentación de orixinais remata o 15 de
febreiro.
- A. R. López, “Realidade e ficción”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Teatro”, 20 abril 2011,
p. 27.
Infórmase que Manuel Guede gañou o Premio Rafael Dieste de teatro coa obra A
función do tequila. Indícase que a peza trata sobre María Docampo, secretaria que a
CIA lle puxo a Castelao durante a súa estancia e Nova York.
- H. P., “Manuel Guede faise co Premio Rafael Dieste de textos teatrais”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 20 abril 2011, p. 38.
Indícase que Manuel Guede é o gañador do Premio de Teatro Rafael Dieste pola obra A
función do tequila e apúntase que se trata dunha peza baseada en feitos reais, que conta
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a historia de María Docampo, a secretaria que a CIA lle puxo a Castelao en Nova York
en 1938.
- Luis P. Ferreiro, “Na obra xogo con elementos reais, pero doulles unha hipotética base
ficcional”, La Opinión, “A Coruña”, 20 abril 2011, p. 13.
Entrevístase a Manuel Guede pola súa peza A función do tequila coa que alcanzou o
premio de teatro Rafael Dieste. Explica a xénese do texto, a escolla dos personaxes e
que na obra se xoga coa realidade e coa ficción.
- María Vidal, “Manuel Guede gaña o premio Rafael Dieste de teatro”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 20 abril 2011, p. 38.
Indícase que Manuel Guede é o gañador da décimo quinta edición do premio de teatro
Rafael Dieste pola súa obra A función do tequila que versa sobre a viaxe de Castelao á
cidade de Nova York. Recóllense as valoracións do xurado e a traxectoria profesional
de Guede.
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 para presentar debían ser
inéditas, escritas en galego e cuxo tema gardase relación con calquera dos aspectos das
incursións vikingas e a defensa contra elas, lendas, costumes, personaxes e símbolos,
valores e sensibilidades propios do tema en Galicia. O autor debía ter en conta que se
trataba dunha representación popular na que participarán actores e actrices afeccionados
en gran número, nacidos ou residentes en Catoira. A dirección da obra correrá a cargo
do autor. A presentación ao concurso esixiu a presentación de dous sobres (A e B)
adxuntos e pechados que contiñan: o sobre A orixinais, mecanografados e por
quintuplicado sen asinar, co título da obra e o pseudónimo da persoa que presentou o
texto e que permitía a súa posterior identificación, así como un precaderno de dirección
no que se describira a posta en escena do espectáculo. O sobre B debía incluír o nome,
teléfono e enderezo, xunto coa fotocopia do DNI, indicando por fóra o título da obra e o
pseudónimo. Os residentes do concello debían escribir “Catoira” no exterior deste. Os
dous sobres debían ir pechados para enviar ao enderezo: Concello de Catoira (Rúa do
Concello, 6, 36612, Catoira, Pontevedra) até o 15 de novembro. Estabeleceuse un único
premio de 4.808 euros, que na convocatoria do ano 2009 ascendeu a 5.000 euros, coa
obriga de dirixir ensaios, ambientación, escenografía, atrezzo 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
valorouse 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 correspondeu á Universidade de Santiago de Compostela e ao Concello de
Catoira e formaron parte del dous representantes do Concello de Catoira, tres persoeiros
do mundo do teatro, un representante da USC e un da Consellería de Cultura e Turismo.
O xurado podía declarar deserto o premio se non reunía as condicións artísticas e de
calidade. O autor da obra premiada cede en exclusiva ao Concello os dereitos de
reprodución, distribución, comunicación pública e transformación da obra, en todo o
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territorio da Unión Europea, para a súa explotación e execución teatral, edición e
produción. Dado que a convocatoria é bienal, unha das obras será elixida para a
representación do ano seguinte ao da convocatoria, tendo en conta que o/a autor/a non
representara en anos anteriores. Neste caso terán preferencia as persoas residentes en
Catoira para darlles así maior oportunidade ás persoas do lugar. No ano 2011
representouse a obra A Chave, de Alberto Dosil Caamaño.
Premio Mome de Teatro Varela Buxán
Creado polo Museo do Moble e da Madeira da Estrada (MOME) cos obxectivos de pór
en valor o MOME como centro neurálxico para o coñecemento e promoción da madeira
e como referente na vida cultural galega, perseverar no cultivo da lingua galega como
sinal de identificación e diferenciación de Galicia e principal patrimonio cultural e
contribuír á difusión do teatro galego e colaborar na divulgación da vida e obra do
dramaturgo estradense Daniel Varela Buxán. Poden concorrer todas as persoas, de
calquera nacionalidade, con textos inéditos en lingua galega que teñan como eixe
temático o mundo da árbore, a madeira e/ou do moble. Os orixinais serán presentados
baixo lema por triplicado, xunto cunha copia do texto en CD en formato PDF e un sobre
cos datos persoais na Fundación Cultural da Estrada (Avda. Benito Vigo, 104, 36680, A
Estrada), indicando no sobre I Premio MOME de Teatro “Varela Buxán”. A dotación
económica é de 1.000 euros para un único premio, diploma acreditativo e unha escultura
en madeira deseñada polo artista estradense Manuel Fragoso. Na primeira edición de
2011 o prazo de admisión rematou o 31 de maio e o xurado, designado polo MOME,
composto por Valentín García, Xosé Luna Sanmartín e Carlos Loureiro, concedeu o
galardón a Teresa González Costa pola obra Madeira de gañador o 24 de xuño no
MOME.
Referencias varias:
- Mónica González, “El Mome abre nueva etapa y crea un premio de teatro”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 25 febreiro 2011, p. 39.
Anúnciase a creación do I Premio Mome de Teatro Varela Buxán por parte do Museo
da Madeira e do Moble da Estrada.
- M. G., “Teresa González Costa obtén o I Premio Mome de Teatro Varela Buxán”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 15 xuño 2011, p. 30.
Di que a autora Teresa González Costa foi a gañadora deste certame coa obra Madeira
de gañador e destaca as verbas do xurado enfatizando a súa calidade literaria.
- Suso Souto, “Teresa González recibió el primer premio MOME”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 26 xullo 2011, p. 37.
Comenta a entrega do premio MOME a Teresa González pola súa obra Madeira de
gañador e di que nela se aborda a “transformación del protagonista” e a “identificación
do individuo coa madeira”.
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X.4. INVESTIGACIÓN
Premio Literario Ánxel Fole
Premio convocado pola Fundación Novacaixagalicia e o xornal El Progreso dende 1986
para premiar orixinais escritos en galego ou castelán sobre a vida e a obra dunha
personalidade da cultura galega. Poden optar a el todas as persoas, 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 Xosé Díaz Jacomé. Os orixinais tiñan que se enviar, por cuadruplicado e baixo
plica, á sede da Fundación Caixa Galicia en Lugo (Praza maior, 16, 27001, Lugo) ou ao
xornal El Progreso (Rúa Ribadeo, 5, 27002, Lugo). O premio está dotado con 9.000
euros, ademais da publicación da obra, e o ditame do xurado, constituído por
personalidades designadas polas entidades convocantes, realizouse o 27 de outubro. Na
XXVª edición de 2011, o prazo de admisión rematou o 30 de setembro. Tamén tivo
lugar o acto de entrega da XXIV edición, correspondente a 2010, o 23 de setembro no
Salón Regio do Círculo das Artes de Lugo.
Referencias varias:
- Jaureguizar, “Armando Requeixo reclama mayor atención a la obra poética y
periodística de Díaz Jácome”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 24 setembro 2011, p. 66.
Infórmase do acto de entrega do premio literario Ánxel Fole, organizado conxuntamente
por El Progreso e a Fundación Novacaixagalicia, a Armando Requeixo.
Premio de Investigación Concello de Pontedeume
Dirixido a traballos inéditos escritos en galego que traten sobre aspectos etnográficos de
Pontedeume ou da súa comarca. Conta cun único galardón dotado con 1.100 euros
ademais da súa publicación na revista de investigación local Cátedra. Revista eumesa
de estudios. A extensión dos traballos será dun mínimo de 50 folios e máximo de 100,
incluídos os documentos gráficos, fotográficos e outros elementos que o ilustren.
Débense entregar catro copias, mecanografados a dobre espacio, no Rexistro Xeral da
Secretaría da Casa do Concello de Pontedeume (Rúa Real, 17-15600 Pontedeume, A
Coruña) baixo lema e acompañadas dun sobre cos datos persoais do autor. Na XIVª
edición de 2011 o prazo de presentación rematou o 24 de xuño. O xurado, formado por
Xosé Manuel González, Guillermo Llorca, Beatriz Castro, Ascensión de Vicente e
Alejandro Caínzos, concedeu por unanimidade o 28 de setembro o galardón ao eumés
José María Fonte Sardiña polo seu traballo As lendas do Eume.
Referencias varias:
- M. J. Rico, “Un traballo sobre lendas gaña o premio eumés de investigación
etnográfica”, Diario de Ferrol, “Ferrol”, 29 setembro 2011, p. 14.

1528

Coméntase que o filólogo e tradutor José María Fonte Sardiña gañou o XIVº Premio de
Investigación do Concello de Pontedeume co seu traballo As lendas do Eume e
infórmase de que a cerimonia de entrega do galardón terá lugar a véspera da romaría de
Breamo, no salón de plenos do Concello de Pontedeume.
Premio Condado de Pallares
Certame convocado dende o ano 2007 pola asociación Amigos do Mosteiro de Ferreira
de Pallares, aberto a traballos, cunha extensión mínima de cen páxinas, escritos en
galego sobre lingüística, historia, arte, arqueoloxía, etnografía e folclore do antigo
Condado de Pallares, patrocinado pola Deputación Provincial de Lugo, a Secretaría
Xeral de Política Lingüística, a fundación Caixa Galicia e os concellos de Guntín e
Taboada. Conta cunha contía de 3.000 euros ademais de ser publicado polo
departamento de cultura da Deputación Provincial de Lugo. En edicións anteriores foron
galardoados Almudena Figueiras; Juan Manuel Sobrado Vázquez; Xosé Luís Vázquez
Somoza e José Luis Díaz Castroverde Lodeiro. Na súa quinta edición de 2011 o xurado
premiou ao profesor de música Federico Vázquez de la Fuente por As bandas de música
no concello de Guntín. O acto de entrega do galardón tivo lugar o 16 de decembro na
Casa da Cultura de Taboada.
Referencias varias:
- Vanesa Bran Bran, “El certamen Condado de Pallares premiará con 3000 euros una
investigación”, El Progreso, “Comarcas”, 14 xullo 2011, p. 11.
Dáse conta da convocatoria da quinta edición do Premio Condado de Pallares e
infórmase das bases.
- F. G., “Vázquez de la Fuente recibe mañana el premio Condado de Pallares en
Taboada”, El Progreso, “Comarcas”, 15 decembro 2011, p. 14.
Infórmase de que o acto de entrega do V Premio Condado de Pallares terá lugar o
dezaseis de decembro na Casa da Cultura de Taboada. Remátase indicando que á
entrega asistirán os representantes da asociación Amigos do Mosteiro de Ferreira de
Pallares (organizadores do certame), da Secretaría Xeral de Política Lingüística, da
Vicepresidencia da Deputación, da Delegación Territorial da Xunta, da fundación
Novacaixagalicia e os alcaldes de Cuntín e José Jesús Ramos Ledo.
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 16 decembro 2011, p. 86.
Infórmase da entrega do Premio Condado de Pallares a Federico Vázquez de la Fuente,
acto que terá lugar na Casa da Cultura de Taboada.
Premio Dámaso Alonso de Investigación Filolóxica
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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, dotado coa suma de 6.000 euros, foi entregado polo
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.
Podían concorrer orixinais inéditos de extensión comprendida entre cento cincuenta e
dúascentas cincuenta follas tamaño DIN-A4, escritas mecanicamente a dobre espazo e
por unha soa cara, en letra de paso non compensado, que debían ser enviados por
sextuplicado ao Rexistro Xeral da Universidade de Santiago de Compostela (RectoradoColexio San Xerome, Praza do Obradoiro, s/n, 15705 Santiago de Compostela). Os
exemplares tiñan que ir acompañados de todos os datos persoais do autor, que non debía
ter aínda os trinta anos de idade. A lingua das obras de investigación filolóxica podía ser
o galego ou o castelán e o tema debía tratarse dos eidos cultivados por Dámaso Alonso:
estudos lingüísticos peninsulares, estudos e ensaios historico-críticos sobre as literaturas
románicas peninsulares de todas as épocas, edicións e comentarios de textos literarios
hispánicos, estilística e teoría da literatura ou historia da crítica literaria.
Premio de Investigación Fermín Bouza Brey
Convocado polo Concello de Ponteareas para lembrar o nacemento nesta vila deste
ilustre poeta e polígrafo co fin de honrar a súa memoria e o seu traballo de investigación
sobre a cultura de Galicia, así como para promover a investigación científica sobre
Ponteareas e a comarca do Condado. Podían presentarse memorias de proxectos de
investigación científica inéditas en lingua galega sobre historia, arte, arqueoloxía,
etnografía, literatura ou ciencias sociais que necesariamente deben ter como referente o
municipio de Ponteareas e complementariamente a comarca do Condado. Debían
entregarse por quintuplicado cunha plica onde figure os datos persoais do autor no
Museo Municipal de Ponteareas (Rúa A Perillana, 9-11- 36860 Ponteareas). Contou
cunha contía de 3.000 euros. No ano 2011 convocouse a Vª edición e o prazo de
presentación rematou o 1 de setembro.
Premio Manuel Murguía de Ensaio
Convocado dende 1998 pola Deputación Provincial da Coruña co obxecto de enxalzar a
vida e obra “dunha figura das letras galegas, un precursor do galeguismo, político,
literato e historiador”. Está dotado cun premio de 6.500 euros e a publicación da obra
gañadora. Podían concorrer todo tipo de ensaios de carácter histórico referidos a
calquera aspecto da Comunidade Autónoma de Galicia non premiados nas tres edicións
anteriores. A extensión dos textos é libre e enviáronse por quintuplicado, en exemplares
separados, mecanografados a dobre espazo, por unha soa cara, en tamaño DIN-A4,
numerados, grampados ou encadernados. Os orixinais presentáronse 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. Debían enviarse á sede da Deputación da Coruña
(Avda. Alférez Provisional s/n, 15006 A Coruña) e o prazo de admisión de orixinais
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finalizou o día 15 de abril. En edicións anteriores recibiron o galardón La insurrección
de Ferrol de 1872, de Alfonso Gomis Rodríguez en 1998; El patrimonio histórico y la
representación de la memoria, de Marcelino Abuín Duro en 1999; Raza e alteridade: A
reflexión sobre a diversidade humana na Galicia do século XIX, de Fernando Pereira
González en 2000; As cartas do destino, de Raúl Soutelo Vázquez e Xosé Manoel
Núñez Seixas en 2002; A raíña Lupa. As orixes pagás de Santiago, de Antonio Balboa
Sagado en 2004; Medios de comunicación comarcal en Negreira, A Baña e Brión no
século XX, de X. Amancio Liñares Giraut e Omayra Lista Liñares en 2006; Una familia
gallega y un océano de por medio. Vínculo y experiencia a través de la memoria
fotográfica y epistolar, de María Liliana da Orden en 2008; e E fíxose nación. A idea de
nación española: liberais versus absolutistas na prensa galega da Guerra da
Independencia, de Sabela Taboada en 2010. No ano 2011 non lle correspondeu
convocatoria.
Referencias varias:
- M. G. M., “La Diputación invertirá 100.000 euros en premios, muestras y ediciones”,
El Ideal Gallego, “A Coruña”, 20 xaneiro 2011, p. 12.
Fálase dos galardóns que organiza a Deputación da Coruña para o ano 2011. Indícase
que non haberá edición do Miguel González Garcés, do Raíña Lupa, nin do Manuel
Murguía polo seu carácter bienal.
Premio Nacional de Ensaio
Ver o apartado X.5. deste Informe.
Premio de Ensaio Ramón Piñeiro
A Editorial Galaxia convocou por primeira vez este premio no ano 2000 con motivo do
seu cincuentenario e do décimo cabodano de Ramón Piñeiro. En edicións posteriores
sumouse á convocatoria o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
coa colaboración do grupo Gas Natural. Con el preténdese contribuír á difusión do
ensaio breve en lingua galega, xénero que Ramón Piñeiro cultivou con asiduidade e ao
que fixo importantes contribucións. Nel podía 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 versasen sobre
o ámbito xeral do pensamento humanístico (lingua, literatura, antropoloxía, filosofía,
historia). O tema dos ensaios foi libre e os traballos debían evitar o enfoque de
investigación especializada ou de carácter estritamente académico. Os traballos debían
estar asinados cun lema ou pseudónimo, e a extensión dos traballos abrangueu entre
douscentos mil e trescentos mil caracteres, incluídos espazos. Debían ser presentados
por quintuplicado, en formato DIN-A4, mecanografados a dobre espazo e por unha soa
cara. Os orixinais enviáronse por correo certificado, baixo plica, á Editorial Galaxia
(Avenida de Madrid, 44, 36204, Vigo). Estabeleceuse un único premio, consistente en
6.000 euros, outorgado ao ensaio que posuía maior fondura e orixinalidade e reunía
suficientes méritos estilísticos e literarios. Este galardón é único e indivisíbel e o
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xurado, formado por personalidades de relevo da vida cultural galega, podía recomendar
a publicación de traballos de interese que presentaron pero que non recibiron o premio e
así mesmo podía declaralo deserto. A contía do premio incluíu os dereitos de autor pola
primeira edición do texto gañador, que será publicado pola Editorial Galaxia na súa
colección “Ensaio”. O prazo de recepción de orixinais rematou o 31 de outubro e a
resolución deuse a coñecer no mes de decembro. En edicións anteriores recibiron o
galardón A submisión das masas. Do poder do progreso ó progreso do poder, de
Basilio Lourenço Fondevilla en 2001; Tempo e venganza, de Anxo A. Rei Ballesteros
en 2002; A terra quere pobo, de Xosé Luís Barreiro Rivas en 2003; Outro idioma é
posible, de Teresa Moure en 2004; O suxeito posmoderno. Entre a estética e o consumo,
de Rebeca Baceiredo en 2005; Psicopatoloxía do retorno, de Ramón Area Carracedo e
Alexandre García-Caballero en 2006; Paisaxe e nación (A creación discursiva do
territorio), de María López Sández en 2007; Un longo e tortuoso camiño: adaptación,
crise e cambio no Bloque Nacionalista Galego (1982-2008), de Xosé Ramón Quintana
Garrido en 2008; Retrato da xeración de 1950. Microhistoria do cambio social na
Galicia contemporánea, de Manuel Pérez Rúa en 2009; e A arte do imposible, de
Ramón Máiz Suárez en 2010. Na XIª edición do ano 2011 o xurado, composto por
Ernesto González Seoane, Susana Reboreda Morillo, Anxo Tarrío, Carlos Lema e María
López Sández, decidiu conceder por maioría o galardón á escritora lucense Teresa
Moure (Monforte de Lemos, 1969) por Queer.emos un mundo novo. Sobre cápsulas,
xéneros e falsas clasificacións baixo o lema “Ramón Agrelo”, de entre os doce traballos
presentados.
Referencias varias:
- Noelia Díaz, “Teresa Moure gaña o Ramón Piñeiro co ensaio ‘Queer-emos un mundo
novo”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 38/ La Opinión, “Cultura”, p. 47, 29 decembro
2011.
Coméntase que Teresa Moure foi merecedora do Premio de ensaio Ramón Piñeiro 2011
pola obra Queer-emos un mundo novo. Sobre cápsulas, xéneros e falsas clasificacións.
- Jaureguizar, “Unha Rosalía tamén ‘queer’?”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”,
“Libros”, 31 decembro 2011, p. 58.
Infórmase de que Teresa Moure resultou gañadora no premio Ramón Piñeiro por unha
obra baseada na crítica norteamericana dos anos noventa.
Premio Valle-Inclán
Organizado pola Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vilanova de
Arousa e cunha dotación de 24.000 euros. Foi constituído no ano 2004 co obxectivo de
difundir e promover a obra do creador do “esperpento” e para profundar, a través de
estudos rigorosos e de prestixio académico, en distintos traballos da súa biografía e do
seu traballo literario. Puideron concorrer traballos orixinais e inéditos, escritos en
calquera das linguas oficiais de Galicia, dos que se debían presentar cinco exemplares
mecanografados a dobre espazo, que se presentaron baixo lema ou pseudónimo, caso no
que se achegou a correspondente identificación do autor nun sobre á parte. A
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presentación das solicitudes por parte dos candidatos fíxose no rexistro xeral desta
Deputación a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín
Oficial da Provincia (BOP). Nas edicións anteriores recaeu en Xaquín Núñez Sabarís,
por Valle-Inclán en el fin de siglo. Estudio crítico de “Femeninas” en 2005; Euloxio
Ruibal, polo estudo Valle-Inclán e o teatro galego en 2006; ex aequo para Anxo Abuín
González, por La palabra en los ojos o el alfabeto en movimiento: una aproximación a
la dramaturgia de Valle-Inclán desde la estética del silencio, e Elianne Lavaud-Fage,
por Valle-Inclán ¿un sistema literario? en 2007; Todo Valle-Inclán en Roma, do Grupo
de Investigación Cátedra Valle-Inclán da USC en 2008; e ex aequo para Ramón del
Valle-Inclán: Luces de bohemia, una revolución dramática con una carta autógrafa
inédita de C. Rivas Cherif, de Jean Marie Lavaud; e Josefina Blanco y Ramón del ValleInclán: pedestal de los sueños, de Antonio Deaño Gamallo e Jesús Rubio Jiménez en
2009. Na VIIª edición do ano 2011 este premio anovouse convocando con carácter
bienal dúas modalidades, teatro e ensaio, alternativamente. Nesta edición convocouse a
modalidade de teatro, na que se podían premiar compañías de teatro, directores,
productores, guións adaptados, mellor interpretación masculina e feminina e outros
aspectos relacionados coa representación teatral. O prazo de presentación da
documentación necesaria (datos persoais, historial, dossier da obra, ficha de reparto,
materiais gráficos, etc) rematou o 31 de xullo. O xurado estivo composto por Xosé
María García Palmeiro do Consello da Cultura Galega; Alfonso Zulueta da Fundación
Penzol; Francisco López Rodríguez, director xeral do libro; Blanca Brage Cendán da
Consellería de Cultura; Consuelo Pampillón de Fegatea e José Antonio Ponte Far da
Fundación Valle-Inclán. Decidiu conceder o galardón ex aequo ás compañías Escola de
Teatro Valle-Innova, de Vilanova de Arousa, a Atalaya Teatro e a Teatro del Temple
Referencias varias:
- Beni Yáñez, “Completan la ‘más importante’ compra de obras literarias clave de Valle
en seis idiomas”, Diario de Arousa, “O Salnés”, “Vilanova”, 28 abril 2011, p. 15.
Fálase das iniciativas da Fundación Vallé-Inclán, entre elas a creación dun espazo para
os libros do Premio Valle-Inclán e o novo enfoque deste galardón orientado cara ao
teatro.
Premio Vicente Risco de Antropoloxía e Ciencias Sociais
Convocado dende 1994 polos concellos de Castro Caldelas e Allariz en colaboración
coas fundacións Vicente Risco e Sotelo Blanco. Estivo dotado con 6.000 euros e a
publicación da obra pola Editorial Sotelo Blanco. Podían concorrer os que presentasen
obras orixinais e inéditas, escritas en galego normativo, sobre o ámbito rural galego
dende o punto de vista antropolóxico ou das ciencias sociais (historia, economía,
socioloxía, literatura, etc). Os textos, cunha extensión mínima de cento cincuenta e
máxima de trescentos folios a dobre espazo, tiñan que ser presentados, por
quintuplicado, antes do 31 de decembro, na Fundación Sotelo Blanco (San Marcos, 77,
15820 Santiago de Compostela) baixo lema ou título e acompañados dun sobre pechado
no que constasen os datos persoais e enderezo do autor. O xurado está composto por
cinco membros, relacionados co mundo da cultura, actuando un deles de secretario. Nas
edicións anteriores premiouse a Santiago González Avión en 1999 por Abrente incerto;
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a Rosa Brañas en 2001 por Deuses, heroes e lugares sagrados; a Anxo Fernández
Ocampo en 2002 por A esperanza Bretona; a Elixio Villaverde en 2003 por Galegos en
México (1878-1936); a Julia Varela en 2004 por A Ulfe, sociología dunha comunidade
rural galega; a María Montserrat Varela Vázquez en 2005 por Trazos da escolma da
cultura do pobo galego; a Santiago Prado Conde en 2007 por Poboacións non
pertinentes nas institucións educativas. O alumnado con procedencia rural na terra de
Melide, publicado co título Novas minorías nas institucións educativas; a Xosé Lois
Ladra Fernández en 2008 por A pesca fluvial tradicional en Galicia. Caneiros, pescos e
pesqueiras; e a María Pilar García Negro en 2010 por O clamor da rebeldía. O
nacemento do ensaio na literatura galega contemporánea, simultánea ao nacemento da
conciencia do xénero rosaliano. Na XVIª edición de 2011 presentáronse obras, o xurado
estivo integrado polos membros da Fundación Vicente Risco, Xosé María Eguileta
Franco e Luís Martínez-Risco Daviña, o representante do Concello de Castro Caldelas
Fernando Acuña Castroviejo, a representante do Concello de Allariz Teresa Devesa
Graña e Francisco Fernández Rei, representante da Fundación Sotelo Blanco. O xurado
decidiu o conceder por unanimidade o galardón a Carlos Callón Torres polo seu ensaio
Amigos e sodomitas. A configuración da homosexualidade na Idade Media, presentado
baixo o lema “Tombo de Celanova”.
Referencias varias:
- M. J. Álvarez, “El primer matrimonio homosexual de Galicia se ofició en 1061 en
Rairiz de Veiga”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 27 febreiro 2011, p. 46.
Anúnciase o nome do gañador do XVI Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais, os
membros do xurado e apúntase a estrutura e contido do ensaio gañador Amigos e
sodomitas. A configuración da homosexualidade na Idade Media.
- X. M. C., “Callón Torres gana el XVI Premio Vicente Risco de Ciencias Sociales”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, 6 marzo 2011, p. 43.
Infórmase que o gañador do XVI Premio Vicente Risco de Ciencias Sociales, Carlos
Manuel Callón Torres, reflexiona neste ensaio sobre a homosexualidade masculina e
feminina na Idade Media a partir do corpus lírico galego medieval, en especial nas
cantigas de escarnio e maldizer.
- M. J. A., “La boda gay gallega de 1061”, La Opinión, “Sociedad”, 12 abril 2011, p.
38.
Indícase que Carlos Callón, XVI Premio Vicente Risco de Ciencias Sociales, na súa
investigación Amigos e sodomitas. A configuración da homosexualidade na Idade
Media, recolle o primeiro matrimonio homosexual documentado e datado en 1061.
Anúnciase o recital poético para conmemorar o 950 aniversario deste primeiro
matrimonio homosexual.
Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo
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Organizado polo Concello de Valga, trátase dun premio de investigación de ámbito
galego dentro das especialidades de etnografía, paleografía, numismática, arqueoloxía e
historia da arte. Está dirixido a autores, de calquera nacionalidade, cunha ou máis obras,
escritas en lingua galega, inéditas e cunha extensión mínima de cincuenta folios e
máxima de 300 que se entregarán por quintuplicado no Rexistro do Concello. O premio
contou con dúas modalidades: unha para estudios de etnografía, paleografía,
arqueoloxía e historia da arte e outra para proxectos de estudos históricos, etnográficos
ou sobre personalidades de Valga, cunha contía de 4.000 e 3.000 euros respectivamente.
No ano 2011, XVIª edición, presentáronse oito traballos á primeira modalidade e cinco
proxectos á segunda e o prazo de admisión rematou o 15 de xuño. O xurado presidido
polo alcalde José María Bello Maneiro e composto por Fernando Acuña Castroviejo,
Marcial Gondar Portasany, Xulio Rodríguez González, Pegerto Saavedra, Pablo
Sánches e José Ramón Rial, secretario con voz e sen voto, concedeu por unanimidade o
30 de xullo o galardón a Ana Sixto Barcia por Cultura letrada e alfabetización no Baixo
Ulla. Séculos XVIII-XIX na primeira modalidade e a Alejandro Fernández Palicio polo
proxecto “A fraga das árbores esquecidas: o patrimonio xenérico de Valga, agricultura
da memoria colectiva”. Tamén se concederon dúas mencións especiais na primeira
modalidade. Os galardóns entregáronse o 28 de agosto.
Referencias varias:
- M. Angueira, “Editan 500 ejemplares del libro ganador del Ferro Couselo y convocan
una nueva edición del premio”, Diario de Arousa, “Ulla-Umia”, “Valga”, 6 marzo
2011, p. 17.
Fala da presentación do libro Exército e territorio no noroeste peninsular, de José
Manuel Costa, vencedor do XIV Premio Xesús Ferro Couselo. Tamén presenta as bases
da nova edición.
- M. Angueira, “Un total de 13 trabajos se presentan a las dos modalidades del Premio
de Investigación Xesús Ferro Couselo”, Diario de Arousa, “Ulla-Umia”, “Valga”, 30
xuño 2011, p. 23.
Infórmase da convocatoria da XVIª edición do Premio de Investigación Xesús Ferro
Couselo e dáse conta das bases.
- C. Gómez, “Alejandro Fernández y Ana María Sixto, ganadores del Premio Ferro
Couselo”, Diario de Pontevedra, “Caldas. Deza. Tabeirós”, “Valga”, 30 xullo 2011, p.
15.
Preséntase aos gañadores das dúas modalidades do XVI Premio de Investigación Ferro
Couselo, Ana María Sixto Barcia na primeira modalidade e Alejandro Fernández
Palicio na segunda.
- M. Angueira, “Una investigación sobre la alfabetización en el Baixo Ulla gana el
premio Xesús Ferro Couselo”, Diario de Arousa, “Ulla-Umia”, “Valga”, 30 xullo 2011,
p. 29.
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Coméntase que Ana María Sixto Barcia se proclamou gañadora da primeira modalidade
do XVIº Premio de Investigación Ferro Couselo.
- Iolanda Casal, “A rastrexadora da (pre)historia da escola galega”, El Correo Gallego,
“Galicia”, 19 setembro 2011, p. 16.
Coméntanse os descubrimentos de Ana Sixto, gañadora do Premio Ferro Couselo, sobre
o sistema de ensinanza do Baixo Ulla no Antigo Réxime.
Premio Xohana Torres de Ensaio
A Concellaría da Muller do Concello de Santiago de Compostela convocou dende 1993
este premio dirixido a galardoar o labor inédito da investigación referido a calquera
aspecto da muller dentro da comunidade autónoma galega: sociolóxico, humano,
histórico, etcétera. A partir do ano 2001 a contía do premio pasou dos 1.800 euros
iniciais a 3.000 euros para o único traballo premiado. No ano 2009, a convocatoria
abriuse ao ensaio tanto literario como científico para abarcar disciplinas como a
filosofía, a historia, a antropoloxía, a literatura etc., pasando a denominarse Premio
Xohana Torres de Ensaio. Nas bases recollíase que o traballo inédito debía consistir na
defensa dun punto de vista persoal e subxectivo sobre un tema humanístico, científico,
filosófico, político, social, etc, referido á muller galega, o seu mundo e vivencias,
presentado de xeito individual ou colectivo. As obras debían ter unha estrutura fixa
(introdución, desenvolvemento, conclusións e bibliografía), estar escritas en lingua
galega e mecanografadas a dobre espazo. Tiñan que se presentar por duplicado no
Rexistro Xeral do Concello baixo pseudónimo e acompañadas cun sobre pechado co
mesmo lema no que se incluían os datos dos participantes. O prazo de admisión de
traballos abrangue dende o 8 de marzo até o 31 de decembro de cada ano e a decisión do
xurado dáse a coñecer o 8 de marzo do ano seguinte nun acto público que se celebra na
Casa do Concello. A concesión do premio implica a cesión en exclusiva ao Concello
dos dereitos de propiedade intelectual e de explotación do traballo premiado nos termos
da lexislación vixente (RDL 1/1996, do 12 de abril) e a publicación do traballo corre a
cargo do Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago. No ano 2011 o xurado
estivo composto por Mar Martín García, concelleira delegada de Igualdade, como
presidenta; Rosario Álvarez Blanco, Anxo Tarrío Varela, María Pilar Jiménez
Aleixandre, Lois Celeiro Álvarez e Gloria Novo Moreira, como secretaria. Resultou
merecente deste galardón Araceli Freire Cedeira por “El monte es nuestro.
Conflictividad social en el medio rural gallego durante el franquismo”.
Referencias varias:
- Ana Calvo, “El Xohana Torres 2012 no se convocó y podría desaparecer”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 28 decembro 2011, p. 25.
Infórmase da posíbel extinción do Premio Xohana Torres de Ensaio, que se viña
convocando anualmente dende ano 1993.
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X.5. MIXTOS (VARIAS MODALIDADES)
Premio Antón Losada Diéguez
Creado no ano 1986 e organizado polos concellos do Carballiño e Boborás, 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. Tivo unha dotación económica de 6.000 euros para cada un dos gañadores,
ademais dun diploma e dunha escultura conmemorativa. As obras debían estar escritas
en galego e publicadas entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano anterior. En
edicións anteriores os galardóns concedéronse na modalidade de “Creación literaria” a
Ramiro Fonte por Designium en 1985; Luís González Tosar en 1986 por A caneiro
cheo; Carlos Casares en 1987 por Os mortos de aquel verán; Xosé Ramón Pena en 1988
por Para despois do adeus; Marina Mayoral en 1989 por Chamábase Luís; Antón Tovar
en 1990 por Berros en voz baixa; Xosé Luís Méndez Ferrín en 1991 por Arraianos;
Anxo Rei Ballesteros en 1993 por Loaira; Úrsula Heinze en 1994 por Culpable de
asasinato; Xosé Luís Méndez Ferrín en 1995 por Estirpe; Marina Mayoral en 1996 por
Querida amiga; Chus Pato en 1997 por Nínive; Olga Novo en 1998 por Nós nus; Fran
Alonso en 1999 por Territorio ocupado; Xosé Fernández Ferreiro en 2000 por O
atentado; Xurxo Borrazás en 2001 por Na maleta; Xavier Rodríguez Baixeras en 2002
por Eclipse; Xabier Quiroga en 2003 por Atuado na Braña; Ramiro Fonte en 2004 por
Os meus ollos; Rosa Aneiros en 2005 por Veu visitarme o mar; Xosé Luís Méndez
Ferrín en 2006 por Contra Maquieiro; Manuel Rivas en 2007 por Os libros arden mal; :
Miguel Anxo Murado en 2008 por O soño da febre; Chus Pato en 2009 por Hordas de
escritura; e Domingo Villar en 2010 por A praia dos afogados. Na modalidade de
“Investigación” en edicións anteriores concedéronse os galardóns a Claudio Rodríguez
Fer en 1990 por Poesía galega; Francisco Fernández Rei en 1991 por Dialectoloxía da
lingua galega; Lourenzo Fernández Prieto en 1993 por Labregos con ciencia; Xosé
María Lema Suárez en 1994 por A Arte Relixiosa na Terra de Soneira; Claudio
Rodríguez Fer en 1995 por A literatura galega durante a guerra civil; Andrés Torres
Queiruga en 1997 por Recupera-la creación. Por unha relixión humanizadora;
Henrique Monteagudo en 2000 por Historia Social da Lingua Galega; José Carlos
Bermejo en 2001 por Pensa-la historia, Narciso de Gabriel en 2002 por Escolantes e
escolas de ferrado; Domingo Docampo en 2003 por Tecnoloxías da información e as
comunicacións: unha visión desde Galicia; Manuel Caamaño en 2004 por As
construcións da arquitectura popular, patrimonio etnográfico de Galicia; Antón Costa
en 2005 por Historia da educación e da cultura de Galicia; Manuel Ferreiro en 2006
pola edición d’Os Eoas de Eduardo Pondal; Gonzalo Navaza en 2007 por Fitotoponimia
galega; Xusto Beramendi en 2008 por De provincia a nación: Historia do galeguismo
político; Camilo Nogueira en 2009 por Europa, o continente pensado; e Pablo
Carpintero Arias por Os instrumentos musicais na tradición galega en 2010. Nesta
XXVIª edición de 2011 a organización do certame correspondeulle ao Concello de
Carballiño, o prazo de presentación rematou o 31 de xaneiro e o xurado estivo composto
por Cipriano Caamaño, como presidente, María Josefa Pérez, como vicepresidenta,
Francisco Fernández Rei, Henrique Monteagudo, Francisco Fariña, José Luís
Valladares, Anxo Tarrío, Xosé Henrique Costas e Xosé Ramón Freixeiro. Na
modalidade de creación literaria o galardón foi para Xulia Alonso por Futuro imperfecto
e na modalidade de investigación levou o galardón Francisco Calo Lourido por Os
celtas. Unha revisión dende Galicia. A entrega do galardón tivo lugar o 18 de xuño no
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Pazo de Moldes de Boborás. Neste ano tamén se pasou a organización e convocatoria
do certame á Fundación Antón Losada Dieguez.
Referencias varias:
- Belén López, “Francisco Calo Lourido gaña o premio Losada Diéguez de ensaio e
investigación”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Cultura”, 4 maio 2011, p. 70.
Di que na modalidade de investigación e ensaio o galardón do Premio Antón Losada
Diéguez recaeu en Francisco Calo Lourido pola súa obra Os Celtas. Unha (re)visión
dende Galicia. Comenta tamén que o xurado destacou “o rigor documental” da mesma.
Apunta que o premio de creación literaria foi para Futuro imperfecto, de Xulia Alonso.
- X. A. R., “A organización do premio Antón Losada recaerá na fundación”, La Región,
“Carballiño”, 4 maio 2011, p. 19.
Comenta que a convocatoria e a organización do premio Antón Losada Diéguez, na súa
vindeira edición, correrá a cargo da Fundación Antón Losada Diéguez.
- Alfredo Conde, “A súa estricta dimensión”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Os outros
días”, 18 xuño 2011, p. 4.
Fala dos Premios Losada Diéguez e destaca que lle foron outorgados a dous libros
“singulares”, un de Xulia Alonso do que di que é “estremecedor”; e o outro, de
Francisco Calo, do que comenta, que é “clarificador”.
- Alfredo Conde, “Estremecedor e clarificador”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Os
outros días”, 19 xuño 2011, p. 4.
Primeiramente, destaca que a obra galardoada de Xulia Alonso, trata con
“naturalidade”, “claridade” e “sinxeleza”, o tema das drogas; e, de seguido, destaca que
a obra premiada de Calo Lourido, trata con “humor” e “ironía”, moitas das dúbidas
existentes ao redor da condición dos galegos.
- X. A. Reboiro, “Un convenio axudará á divulgación do legado de Antón Losada
Diéguez”, La Región, “Provincia”, “Carballiño”, 19 xuño 2011, p. 20.
Comenta que os galardóns do Premio Antón Losada Diéguez foron outorgados á obra
Os celtas. Unha revisión dende Galicia, de Calo Louriño, na modalidade de
investigación e ensaio; e, á obra, Futuro Imperfecto, de Xulia Alonso, na categoría de
creación literaria.
Premio da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG)
Está organizado pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega,
recoñécense con este premio os mellores libros do ano anterior. Non tivo dotación
económica e entregouse un galardón simbólico consistente nunha pluma estilográfica.
Os escritores socios foron os que debían elixir a mellor obra literaria do ano anterior.
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No ano 2006 creouse o I Premio Internacional AELG, baixo o lema “Escritor Galego
Universal”. Na edición de 2007 aumentaron as categorías, premiando obras de
Literatura Infantil e Xuvenil, teatro, narrativa, poesía, tradución e ensaio, co obxectivo
de ofrecer unha visión máis ampla do panorama literario galego. No ano 2009 contou
coas novidades do galardón da categoría de “Blog literario” e “Escritor galego
universal”. Na edición de 2011 mereceron os galardóns, na categoría de Literatura
Infantil e Xuvenil, Marcos Calveiro por O pintor do sombreiro de malvas; en narrativa,
Manuel Rivas por Todo é silencio; en poesía, Ana Romaní por Estremas; pola súa
traxectoria xornalística, Ramón Nicolás; en teatro, Manuel Lourenzo por Flores de
Dunsinane; en ensaio, María Pilar García Negro por O clamor da rebeldía. Rosalía de
Castro: ensaio e feminismo; en tradución, Marga do Val por Randea do alento, de Hërta
Muller; e en blog literario Alfredo Ferreiro por “O levantador de minas”. Finalmente, o
premio da categoría Institucións recaeu na Fundación Penzol e o Escritor Galego
Universal foi para Antonio Gamoneda. O acto de entrega tivo lugar o 30 de abril
durante a Cea das Letras.
Referencias varias:
- Camilo Franco, “La AELG distingue a Gamoneda como Escritor Galego Universal”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 22 xaneiro 2011, p. 33.
Infórmase que a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega lle concede o
premio de Escritor Galego Universal a Antonio Gamoneda, o cal participará na Cea das
Letras que organiza a asociación.
- maré, “Gamoneda Universal”, Galicia Hoxe, “maré Hoxe”, 22 xaneiro 2011, p. 26.
Indícase que Antonio Gamoneda recibirá o premio de Escritor Galego Universal que
entrega a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega durante a Cea das
Letras. Ofrécese unha breve biografía do galardoado.
- maré, “Cita o 30 de abril”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “A cea das letras”, 5 marzo 2011,
p. 27.
Anúnciase a lista de finalistas dos galardóns que outorga a Asociación de Escritoras e
Escritores en Lingua Galega. Indícase que a Fundación Penzol recibirá o premio
especial e que Antonio Gamoneda será galardoado co de Escritor Galego Universal.
- Marta García Márquez, “Una pluma gallega y universal”, El Ideal Gallego, “A
Coruña”, 30 abril 2011, p. 13.
Apúntase que Antonio Gamoneda recibirá, pola defensa de Galicia e do galego, o
galardón a Escritor Galego Universal que concede a Asociación de Escritoras e
Escritores en Lingua Galega.
- H. Pena, “Gamoneda: ‘Como poeta son mediano; como xordo, perfecto”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 30 abril 2011, p. 36.
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Indícase que Antonio Gamoneda recibirá o título de Escritor Galego Universal que
concede a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega.
- maré, “Gamoneda, o admirador”, Galicia Hoxe, “maré Hoxe”, 30 abril 2011, p. 26.
Di que na conferencia que deu Antonio Gamoneda nos IV Encontros literarios cidade da
Coruña, destacou que “o nivel medio da calidade estética da Literatura galega é superior
á da castelá”. Indica que recibirá o premio Escritor Galego Universal da AELG.
- maré, “¿E ti que farás?”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Axenda”, 30 abril 2011, p. 32.
Fai referencia a Cea das Letras da AELG na que se entregarán os galardóns concedidos
pola asociación e destaca a entrega do premio Escritor Galego Universal ao poeta
Antonio Gamoneda.
- Noelia Díaz, “Gamoneda: ‘Leo y releo mucha literatura gallega, pero siempre vuelvo a
Rosalía”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 47/ La Opinión, “Cultura”, p. 61, 30 abril 2011.
Primeiramente comenta que o autor Antonio Gamoneda recibiu o premio Escritor
Galego Universal da AELG e destaca que o autor sente predilección pola poesía de
Rosalía de Castro.
- maré, “Sen sorpresas”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Premios”, 2 maio 2011, p. 28.
Nomea os diferentes galardóns concedidos pola AELG: obra en narrativa Todo é
silencio, de Manuel Rivas; o poemario, Estremas, de Ana Romaní; na categoría de
literatura infanto-xuvenil, o libro O pintor do sombrereiro de malvas, de Marcos
Calveiro; o ensaio, O clamor da rebeldía. Rosalía de Castro: ensaio e feminismo, de
Pilar García Negro; en teatro, a peza Flores de Dunsinane, do dramaturgo Manuel
Lourenzo; a mellor traxectoria en periodismo cultural, Ramón Nicolás; o mellor blog
literario El levantador de minas, de Alfredo Ferreiro; e a mellor tradución para Marga
do Val.
- Xesús Fraga, “Trato de recoller a pluralidade que encerra a nosa creación literaria”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 8 maio 2011, p. 44.
Comenta que Ramón Nicolás, crítico do suplemento “Culturas” de La Voz de Galicia,
foi galardoado nos premios da AELG co galardón á mellor traxectoria xornalística.
Nicolás na entrevista que se lle fai fala das súas críticas xornalísticas tanto en Galicia
coma fóra, da situación da crítica galega e do seu traballo como profesor e tradutor.
Certame Literario Concello de Ames de Narrativa e Poesía
O Concello de Ames convoca este certame literario de narrativa e poesía para textos
inéditos de tema libre escritos en galego, con tres categorías en cada modalidade:
primeira categoría para nenos e nenas até 13 anos, segunda categoría dirixida a rapaces
de 14 a 18 anos e a terceira para persoas de máis de 18 anos. Hai tres premios en
metálico en cada categoría: 120 euros, 90 euros e 60 euros na primeira categoría; 150
euros, 120 euros e 90 euros na segunda; e 210 euros, 150 euros e 120 euros na terceira.
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Todas as persoas que desexasen participar no certame debían enviar antes do 14 de abril
de 2011 catro exemplares do seu texto, en folios mecanografados por unha soa cara e a
dobre espazo ao Concello de Ames. Servizo de Normalización Lingüística (Avda de
Azcárraga n.º 5, Bertamiráns, 15220 Ames, A Coruña) acompañados dun sobre cos
datos persoais. A extensión mínima foi de dúas páxinas en narrativa e de vinte versos en
poesía, mentres que a máxima foi de seis páxinas en narrativa e de cincuenta versos en
poesía. O tema foi libre e só se puido presentar un traballo por persoa en cada unha das
modalidades. O acto de entrega tivo lugar o Día das Letras Galegas. No ano 2011, VIIIª
edición, o prazo de entrega rematou o 14 de abril, a decisión do xurado fíxose pública o
13 de maio e a entrega tivo lugar o Día das Letras Galegas na Casa da Cultura de
Milladoiro. Recibiron galardóns na modalidade de narrativa Marta Redondo con “Cun
abrir e pechar de ollos”, Carmela Vieites e Julia Ramos na primeira categoría; Ismael
Ramos, con “Zume con cabezas”, Lara Porto e Beatriz Pérez na segunda categoría; e
Xesús Manuel Valcárcel, con “Selección de persoal”, Lois Pérez e María Ónega na
terceira categoría. Na modalidade de poesía foron galardoados marcela Porto, Marta
Redondo e Claudia J. Quintáns na primeira categoría; Isamel Ramos, Alexandra
González e Lara Porto na segunda; e Natalia Alonso Cruz Martínez e Xosé Costas na
terceira.
Referencias varias:
- C. G., “Ames publicita las normas de su cita literaria”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 9 marzo 2011, p. 33.
Anúnciase a aprobación das bases do VIII Certame Literario do Concello de Ames de
narrativa e poesía.
- S. E., “Ames abre su certamen literario a toda Galicia”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 11 marzo 2011, p. 35.
Fálase da presentación do VIII Certame Literario Concello de Ames, un concurso de
narrativa e poesía dirixido a novos creadores.
- M. M. O., “Premios amienses polo Día das Letras Galegas”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 15 maio 2011, p. 38.
Di que terá lugar a entrega de premios do Certame Literario Concello de Ames e
destaca que en narrativa gañou a obra Cun abrir e pechar de ollos, de marta Redondo;
Ismael Ramos, con Zume con cabezas; e, Xesús Manuel Valcárcel, con Selección de
persoal. Tamén da a coñecer o nome dos gañadores nas diferentes categorías da
modalidade de poesía.
Certame Literario de poesía e narración breve Concello de Cambre
Co obxectivo de estimular a creación literaria e fomentar a súa difución entre a
mocidade, os Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística e os
Departamentos de Lingua Galega e Literatura dos dous institutos, as Asociacións de
Nais e Pais así como a Concellería de Cultura e Turismo de Cambre convocaron este
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certame. Conta con tres categorías: A, de 12 a 14 anos; B, de 15 a 18 anos e C, de 19 a
26 anos; e dúas modalidades: poesía e narración breve dotadas con dous galardóns
cunha contía de 230,00 € e 170,00 €; 290,00 € e 200,00 € e 400,00 € e 230,00 € en cada
categoría. Os traballos debían estar escritos en lingua galega e ser orixinais e inéditos.
Nesta XVIIIª edición de 2011 o prazo de entrega rematou o 29 de abril e o acto de
entrega celebrouse o 27 de maio. O día 20 de maio de 2011, no Instituto de Educación
Secundaria David Buján, o xurado composto por María Lema, Pilar Tobar, Carme
Fernández, Belén Núñez e Olga Patiño, que actuou como presidenta, concedeu
galardóns na modalidade de poesía na categoría A a Marcela Porto Mato (IES A
Estrada) baixo lema “Km 0” o 1º premio; Sara Mesías (IES David Buján) baixo lema
“As praias douradas da lembranza” o 2º premio; e dous accésits a Javier Vicente Graíño
(IES Afonso X “O Sabio”) co lema “Amigo” e Lucía Mesías (IES David Buján) co
lema “A cabeleira ao ar”; na categoría B o primeiro premio a Helena Salgueiro Golán
(IES Antón Fraguas) co lema “Plouha”, o segundo a Ismael Ramos Castelo (IES Virxe
do Mar) co lema “sinais”; e dous accésits a Alfonso Traficante Fernández (IES n.º 1
Ordes) co lema “Francisco Leis” e Roberto Ínsua Brandariz (IES David Buján) baixo
lema “O lobo”; e na categoría C, o primeiro premio a Lucía Barrera López co lema
“Verba branca”. Na modalidade de narración os galardóns foron na categoría A para
Marcela Porto Mato (IES A Estrada) co lema “Mundo” o primeiro premio, Lorena
Barrera López (IES Monte Castelo) co lema “Venus” o segundo Premio; e dous accésits
a Aurora Barba Gasamáns (IES David Buján) co lema “Daneta Gallet” e Mª Alejandra
Rodríguez (IES Afonso X “O Sabio”) co lema “Pomba branca”; na B o primeiro premio
a Paula Sánchez Varela (IES Afonso X “O Sabio”) co lema “Arume”, o segundo premio
a Diego Pazos Castro (IES Afonso X “O Sabio”) co lema “Leo”, e tres accésits a
Adriana Agilda Míguez (IES David Buján) como “Bolboreta de colores”, Ismael Ramos
Castelo (IES Virxe do Mar) co “O primo de Jane Austen” e Paula Currás Prada (IES
Afonso X “O Sabio”) co lema “Nube”; e a categoría C quedou deserta.
Certame Literario Feminista do Condado
Convocado pola Assembleia de Mulheres do Condado. Poden participar todas as
mulleres que o desexen sen límite de idade. A temática é libre, pero estará relacionada
directa ou indirectamente coa situación de opresión, dominación e explotación que
padecen as mulleres no actual sistema. Os traballos serán presentados exclusivamente
en lingua galega e deben ser inéditos. O certame está aberto a calquera xénero literario.
Os textos de narrativa, teatro e ensaio deben ter unha extensión mínima de 20.000
caracteres e os de poesía, un mínimo de seis poemas. O xurado está formado por tres
mulleres representativas da comarca. O premio está dotado con 300 euros, podendo o
xurado declaralo deserto ou dividir a cantidade citada en accésits na súa totalidade ou en
parte. O prazo de presentación de traballos finaliza o 30 de setembro de 2011. serán
presentados por triplicado nun sobre no que se fará constar na parte exterior o título e un
seudónimo da autora e, en sobre diferente, identificado co título do traballo e o seu
seudónimo, entregaranse os datos persoais (nome e apelidos, DNI, enderezo e teléfono
de contacto). Os sobres serán enviados por correo certificado á Rúa Ciclista Emilio
Rodrigues, n.º 6, 2.º C, C.P. 36860, Ponteareas, a nome de Ilduara Medranho-AMC. O
traballo ou traballos premiados serán propiedade da Asemblea de Mulleres do Condado.
Porén a autora ou autoras manterán os seus dereitos sobre segundas ou posteriores
edicións de ser publicada a obra premiada. Os non premiados estarán a disposición das
autoras durante un prazo de dous meses unha vez atribuído o premio. Ao finalizar este
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período de tempo, serán destruídos. Na VIIIª edición, correspondente a 2011, o xurado,
formado por María Xesús Suárez Núñez (profesora de secundaria no IES Val do Tea de
Ponteareas), Ana Mariño Álvarez (profesora do CEPI Infante Felipe de Salvaterra) e
Ilduara Medranho Gonçales (en representación da Assembleia de Mulheres do
Condado) e reunido o 28 de outubro de 2011, acordou declarar o premio deserto.
Referencias varias:
- R.T., “Ocho años de Certame literario feminista do Condado”, Atlántico Diario, “Área
metropolitana”, “Condado/Louriña”, 5 xuño 2011, p. 20.
Comenta que a Assembleia de Mulheres do Condado dá a coñecer a nova convocatoria
do Certame Literario Feminista.
Premio de Creación Literaria e Ensaio da Facultade de Filoloxía da Universidade da
Coruña
Organizado pola Facultade de Filoloxía, coa colaboración da Libraría Xiada, dirixido ao
alumnado da Universidade da Coruña. Conta con catro modalidades: Poesía, Narrativa,
Teatro e Ensaio en lingua galega e castelá. Na modalidade de poesía prémiase un poema
ou un breve grupo de poemas con unidade temática; en Narrativa e Ensaio un traballo
dun máximo de quince folios, mecanografados a dobre espazo; e en Teatro un traballo
dun máximo de trinta folios, mecanografado a dobre espazo. O xurado está integrado
por Profesorado da Facultade de Filoloxía e personalidades de recoñecido prestixio
cultural. Os textos debían entregarse baixo plica na Secretaría do Decanato antes do 15
de abril. Os premios consisten na publicación, en libro conxunto, dos traballos
gañadores e dos accésits concedidos en cada modalidade e ademais un vale canxeábel
por libros.
Premios da Crítica de Galicia
Estes premios foron creados polo Círculo Ourensán-Vigués no ano 1978 e continuados
polo Padroado da Fundación Premios da Crítica dende 1992. Instituíronse co fin de
facer público o recoñecemento que, dentro do marco xeral da cultura galega, merecen os
labores individuais ou colectivos que cristalizan en achegas relevantes para o
desenvolvemento do eido particular no que xurdan. Os criterios que se utilizaron
(calidade, incidencia social, oportunidade ou outros) para a avaliación dos traballos
concorrentes en cada modalidade foron da competencia exclusiva de cada xurado. Ben
entendido que, en calquera caso, o interese concreto que para a cultura galega ofrecían
as achegas que se consideraron había de ser a guía fundamental do proceso de
avaliación. A periodicidade dos premios é anual. As decisións, que se deron a coñecer
no decurso dun acto público que se celebrou o sábado anterior ao Día das Letras
Galegas, atinxiron á produción xurdida entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano
anterior. En cada modalidade o premio foi un e indivisíbel e podía quedar deserto.
Todas as producións que se consideraron merecedoras de premio tiñan que ser
presentadas á Fundación dos Premios da Crítica Galicia, antes do 1 de marzo. O xurado,
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aténdose aos períodos fixados, podía incluír traballos non presentados polos seus
autores, por terceiras persoas ou por entidades. O xurado de cada modalidade
compúxose de sete membros, un deles o gañador da edición anterior. A Fundación
designou un presidente que tivo a misión de dirixir os debates e resolver, co seu voto de
calidade, en caso de empate. O secretario auxiliou o presidente e demais membros do
xurado, redactou e leu a acta na entrega dos premios. Os membros de cada xurado foron
persoas de recoñecida competencia, polo menos nun sector da modalidade do premio, e
non debían ter relacións de autoría ou dirección dos traballos concorrentes e ademais
deberían aceptar estas bases. Todos os xurados quedaron nomeados cun mínimo de dous
meses de antelación respecto da data da decisión. Os seus membros tiñan que ter
coñecemento ao seu tempo de todas e cada unha das achegas que se ían cualificar e
correspondeulles aos secretarios o labor de faceren circular entre aqueles toda a
información pertinente que se fose producindo. As decisións finais inapelábeis
tomáronse nunha sesión de traballo que se celebrou o mesmo día da entrega do premio e
permaneceron secretas mentres os secretarios non deron lectura pública ás
correspondentes actas. Até a convocatoria de 2011 os Premios da “Crítica Galicia”
abranguían as seguintes modalidades: I) Creación literaria; II) Ensaio e pensamento; III)
Investigación; IV) Música; V) Artes escénicas e Audiovisuais e VI) Iniciativas
culturais. Na convocatoria de 2011 fixáronse as seguintes modalidades: I) CREACIÓN
LITERARIA para premiar obras de narrativa, poesía, ensaio, textos dramáticos, guións,
xornalismo de opinión, incluíndo a creación literaria infantil e xuvenil, editadas en
lingua galega no ano anterior; II) INVESTIGACIÓN para galardoar obras resultado
dunha investigación contrastada e rigorosa que conten con recoñecemento por parte de
especialistas no ámbito da súa disciplina, así como con algunha manifestación en lingua
galega e a súa repercusión obtida dentro e fóra de Galicia durante o ano anterior; III)
MÚSICA para aqueles traballos de composición, interpretación, compilación musical
editados en formato de partituras, discos ou comunicados publicamente en Internet no
ano anterior; composicións e obras musicais estreadas nese periodo; labores
interpretativos nos que concorran características que lles confiran unha recoñecida
proxección ao longo do mesmo período; todas aquelas iniciativas que ao longo do ano
contribuísen de xeito relevante á promoción da música na sociedade galega; e.todos
aqueles músicos que, tendo unha traxectoria iniciada con anterioridade, ofrecesen dentro
e fóra de Galicia un fito destacado durante o período; IV) INICIATIVAS CULTURAIS
para aqueles feitos ou labores que emprendidos por persoas, asociacións, entidades ou
todo tipo de institucións destacasen na defensa, pulo ou espallamento da cultura galega
no ano anterior; V) ARTES PLÁSTICAS E VISUAIS para todos aqueles traballos de
pintura, escultura, fotografía, vídeocreación artística, arquitectura e deseño que fosen
realizados, presentados en exposicións ou comunicados publicamente de forma
presencial ou virtual no ano anterior; ou todos aqueles artistas plásticos, arquitectos e
deseñadores que, tendo unha traxectoria iniciada con anterioridade, ofrecesen dentro e
fóra Galicia un fito destacado durante ese período; e VI) ARTES ESCÉNICAS E
AUDIOVISUAIS para aqueles traballos de teatro, danza, maxia, circo, cine, vídeo e
televisión, estreados ou comunicados publicamente de forma presencial ou virtual no
ano anterior e todos aqueles artistas do eido das artes escénicas e audiovisuais que,
tendo unha traxectoria iniciada con anterioridade, ofrecesen dentro e fóra de Galicia un
fito destacado nese período. A Fundación dos Premios da Crítica de Galicia nomea,
dende 1993, “Galego Egrexio” a aquela personalidade que pola súa traxectoria de
entrega a Galicia se considere merecente dela. O galardón consistiu nunha estatuíña,
deseñada por Isaac Díaz Pardo, que representaba a Martín Codax. Dende a súa primeira
edición na modalidade de “Creación literaria” foron galardoados Alfonso Pexegueiro en
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1978 por Mar e naufraxio; Álvaro Cunqueiro en 1979 por Os outros feirantes; Carlos
Casares en 1980 por Os escuros soños de Clío; Antón Tovar en 1981 por Calados
esconxuros; Alfredo Conde en 1982 por Breixo; Víctor Fernández Freixanes en 1983
por O triángulo inscrito na circunferencia; Arcadio López-Casanova en 1984; Ramiro
Fonte en 1985 por Designium; Manuel Vilanova en 1986 por A lenda das árbores de
prata; Suso de Toro en 1987 por Polaroid; Xosé Luís Méndez Ferrín en 1988 por
Bretaña Esmeraldina; Víctor Fernández Freixanes en 1989 por O enxoval da noiva;
Antón Risco en 1990 por As metamorfoses de Proteo; Fiz Vergara Vilariño en 1991 por
Nos eidos da bremanza; Xosé Luís Méndez Ferrín en 1992 por Arraianos; Antón Avilés
de Taramancos en 1993 por Obra viva; Manuel Rivas en 1994 por En salvaxe compaña;
Marilar Aleixandre en 1995 por A expedición do Pacífico; Xavier Rodríguez Baixeras
en 1996 por Nadador; Pilar Pallarés en 1997 por Livro das devoracións; Xosé María
Álvarez Cáccamo en 1998; Carlos Casares en 1999; Bieito Iglesias en 2000 por O
mellor francés de Barcelona; Xosé Manuel Villanueva en 2001 por Adeus India, adeus;
Manuel María en 2002 por Obra completa; Carlos Casares en 2003 por O sol do verán;
Anxos Sumai en 2004 por Anxos de garda; Luísa Villalta en 2005 por En concreto;
Xavier Alcalá en 2006 por Nas catacumbas; Manuel Rivas en 2007 por Os libros arden
mal; Miguel Anxo Murado en 2008 por O soño da febre; Luís González Tosar en 2009
por Estúrdiga materia; e Suso de Toro en 2010 por Sete palabras. Neste ano 2011 a
XXXIVª edición, desapareceu o galardón de “Ensaio e Pensamento” e creouse o de
“Artes plásticas e Visuais”. Os galardóns nas diferentes modalidades foron, na
modalidade de “Creación literaria” para o poemario Estremas, de Ana Romaní; en
“Investigación” para Jorge Mira polo traballo “A importancia da similitude
interlingüística e o bilingüismo equilibrado cando dúas linguas compiten”; en “Música”
para a orquesta Sondeseu; en “Iniciativas Culturais” o Proxecto Terra do Colexio de
Arquitectos de Galicia; en “Artes escénicas e Audiovisuais” para o espectáculo
Citizen,da compañía Chévere; e en “Artes plásticas e Visuais” a Ángela de la Cruz. O
xurado da modalidade de Creación literaria estivo composto por Suso de Toro, Eulalia
Agrelo, María Xesús Forcadela, Carme Pérez-Sanjulián, Isabel Soto e María López. O
fallo do xurado fíxose público o 22 de outubro no Hotel Os Escudos de Vigo.
Referencias varias:
- A. R. López, “Terreo enlamado”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Polémica”, 5 maio 2011,
p. 25.
Comenta que as “desavenencias entre os membros da Fundación” tiveron como
resultado a renuncia de moitos deles, e destaca que o seu vicepresidente, Bieito Ledo,
emitiu un comunicado no que alerta de que os Premios da Crítica “corren o risco de
desaparecer”.
- Mar Mato, “Bieito Ledo alerta sobre la posible desaparición de los Premios da
Crítica”, La Opinión, “Cultura”, 5 maio 2011, p. 55.
Destaca que o vicepresidente da Fundación dos Premios da Crítica, Bieito Ledo,
“alertó”, a través dun comunicado, sobre “o perigo” da ausencia dos Premios da Crítica
de Galicia no último ano.
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- Jaureguizar, “Os desertos galardóns”, El Progreso, “Vivir”, “Libros”, 7 maio 2011, p.
71.
Fai referencia ao comunicado emitido polo vicepresidente da Fundación dos Premios da
Crítica, no que alerta da posible “desaparición” dos seus premios.
- Ágatha de Santos, “Bieito Ledo y Antón Pulido asumen la gestión de la Fundación
Premios da Crítica”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 47/ “Ledo y Pulido asumen la gestión
de la Fundación Premios da Crítica”, La Opinión, “Cultura”, p. 70, 22 maio 2011.
Comenta que Bieito Ledo asumiu a presidencia da Fundación dos Premios da Crítica e
destaca que anunciou que se convocarán novamente os Premios da Crítica aínda que se
retrasan para o mes de outubro.
- maré, “Ata o último minuto”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “En liña”, 22 maio 2011, p. 30.
Fala de que os Premios da Crítica serán novamente convocados na súa XXXIV edición,
que se retrasarán ao mes de outubro e que a presidencia da Fundación foi finalmente
asumida por Bieito Ledo.
- Víctor Sariego, “Marga do Val tende a súa poesía ao sol de Pontevedra”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 29 xuño 2011, p. 38.
Fálase do premio da Crítica de Poesía en Lingua Galega 2011 que acadou a escritora
Marga do Val co seu poemario A cidade sen roupa ao sol.
- Camilo Franco, “Os Premios da Crítica inician unha nova etapa ‘máis plural”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 5 agosto 2011, p. 25.
Indícase que a Fundación Premios da Crítica, encabezada por Bieito Ledo, estará
constituída por un comité formado por dezaseis persoeiros da cultura galega. Así
mesmo tamén se informa das futuras reunións e das datas e lugares en que terán lugar a
entrega de premios.
- Carmen Villar, “La directiva de los Premios da Crítica ‘se rejuvenece’ y ‘se feminiza”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 37/ La Opinión, “Cultura”, p. 47, 5 agosto 2011.
Afírmase que a 34ª edición dos Premios da Crítica se celebrará no mes de outubro e na
cidade de Vigo. Bieito Ledo, o presidente da asociación, indica que a xunta directiva da
asociación se rexuveneceu e sobre todo se feminizou.
- Jaureguizar, “Os Premios da Crítica renacen sen dar soterrada a polémica”, El
Progreso, “Cultura&Vivir”, 5 agosto 2011, p. 63.
Infórmase de como afectou á entrega dos Premios da Crítica deste ano a polémica entre
o ex-presidente e o presidente da fundación e que levou á “refundación” da asociación,
tras as distintas baixas que se foron sucedendo.
- Olalla Tuñas, “Que duren outros 34 anos…”, El Correo Gallego, “Tendencias.
Sociedad. Ciencia. Cultura. Ocio”, 5 agosto 2011, p. 38.
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Infórmase da presentación da nova xunta da Fundación Premios da Crítica e indícase
que o presidente, Bieito Ledo, quere transmitirlle á sociedade que, a pesar do
aprazamento dos Premios de maio a outubro, a actividade do colectivo continúa.
- Manuel Bragado, “En clave galega”, Faro de Vigo, “Opinión”, 19 setembro 2011, p.
13.
Dáse conta do nacemento dos Premios da Crítica en Vigo, en maio de 1978; iniciativa
encabezada polo libreiro Bieito Ledo e concibida e deseñada por un grupo de
profesionais vigueses. Saliéntase que os Premios da Crítica acabaron por transformarse
nunha institución cultural de referencia e indícase que este ano o fallo do xurado fárase
público en Vigo o vinte e dous de outubro.
- Fran P. Lorenzo, “Seis xurados decidirán cadansúa modalidade dos Premios da Crítica
Galicia”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 28 setembro 2011, p. 42.
Indícanse as seis modalidades, das que se decidiu eliminar a de Galego Egrexio, que
integran os Premios da Crítica. Coméntase que o fallo do xurado se fará público que
terán lugar en Vigo o vinte e dous de outubro.
- Xavier Senín, “Un ano máis de premios”, El Correo Gallego, “Opinión”, “Devagar”,
19 outubro 2011, p. 4.
Lémbrase da primeira vez que acudira aos Premios da Crítica e de cómo seguiu
asistindo nos sucesivos anos.
- Julio Alonso, “La credibilidad de los Premios da Crítica”, Atlántico Diario,
“Opinión”, 20 outubro 2011, p. 24.
Fálase de que a creación artística galega adquire o seu máximo recoñecemento cos
Premios da Crítica, que este ano presentan a súa 34ª edición.
- Amaia Mauleón, “Los Premios da Crítica se entregan hoy en Vigo a las mejores
creaciones culturales gallegas de 2010”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 22 outubro 2011, p.
47.
Faise referencia á gala de entrega dos Premios da Crítica e menciónanse as novidades da
convocatoria na súa 34ª edición.
- Belén López, “Ana Romaní, Jorge Mira, Sondeseu e Chévere, Premios da Crítica de
Galicia”, Diario de Pontevedra, “Cultura”, 23 outubro 2011, p. 70.
Menciónase que a listaxe dos seis galardoados cos Premios da Crítica se deu a coñecer
na cidade de Vigo. Indícase que o presidente da Fundación foi o encargado de abrir o
acto falando do galeguismo integrador que caracteriza a este Premios.
- Maite Gimeno, “Los renovados Premios da Crítica galardonan la excelencia creativa”,
El Correo Gallego, “Tendencias. Sociedad. Ciencia. Cultura. Ocio”, 23 outubro 2011,
p. 47.
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Infórmase dos seis galardoados cos Premios da Crítica na 34ª edición, facendo fincapé
no profesor Jorge Mira.
- Teresa Cuíñas, “Romaní y De la Cruz reciben el Premio da Crítica”, El País,
“Galicia”, 23 outubro 2011, cuberta.
Fálase da culminación do proceso renovador da Fundación Premios da Crítica que
supuxo o atraso da concesión de ditos premios. Destácase, entre os galardoados, a Ana
Romaní e a Ángela de la Cruz.
- A. de Santos, “Los Premios da Crítica distinguen a Ángela de la Cruz, Son de Seu y
Jorge Mira”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 23 outubro 2011, p. 45/ La Opinión, “Cultura”,
23 outubro 2011, p. 71.
Dáse os nomes dos galardoados da 34ª edición dos Premios da Crítica, entre os que se
fai especial mención a Ángela de la Cruz, Son de Seu e Jorge Mira.
- AD, “Vigo acolleu o acto de entrega dos Premios da Crítica 2011”, La Región,
“Sociedad”, 23 outubro 2011, p. 67.
Infórmase do lugar e da data da cerimonia de entrega de galardóns da 34ª dos Premios
da Crítica.
- Camilo Franco, “Os novos Premios da Crítica apostan pola creación arriscada”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 23 outubro 2011, p. 45.
Faise referencia a algún dos nomes dos galardoados nesta edición dos Premios da
Crítica, entre os que destaca Ana Romaní.
- Ana Baena, “Orgullosos de seren profetas na súa terra cos Premios da Crítica”,
Atlántico Diario, “Vigo”, 24 outubro 2011, p. 9.
Coméntase o acto de entrega de galardóns dos Premios da Crítica e faise fincapé nos
traballos de J. Mira, Son de Seu, Proxecto Terra e Chévere.
- Dolores Vilavedra, “Tempo de devalar”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Rolda das
letras”, 28 outubro 2011, p. 10.
Entre outros asuntos, faise unha pequena achega da importancia e riqueza cultural dos
Premios da Crítica, salientando o galardón a Ana Romaní.
- Ágatha de Santos, “La cultura está muy tocada por la crisis, pero nunca derrotada”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, 2 novembro 2011, p. 34.
Entrevista ao presidente da Fundación Premios da Crítica, Bieito Ledo; quen afirma que
a normalidade e a continuidade son os dous criterios que pretenden levar a cabo a nova
directiva de dita Fundación.
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Premios da Crítica Española
Creados no ano 1956, dende 1978 concedéronse aos mellores libros de narrativa e
poesía publicados en España ao longo do ano anterior, en calquera das catro linguas do
Estado. A modalidade de literatura galega creouse no ano 1976. O xurado está formado
normalmente por vinte e dous membros da Asociación Española de Críticos Literarios.
É un galardón sen dotación económica. Os galardóns en anteriores edicións na
modalidade narrativa foron: en 1976 para Carlos Casares por Xoquetes para un tempo
prohibido; en 1978 para Xoán Ignacio Taibo, por Homes de ningures, en 1979 para
Álvaro Cunqueiro, por Os outros feirantes, en 1980 para Xavier Alcalá, por Fábula; en
1981 para Alfredo Conde, por Breixo, en 1982 para Víctor Fernández Freixanes, por O
triángulo inscrito na circunferencia; en 1983 para Camilo Gonsar, por Desfeita, en
1984 para Alfredo Conde, por Xa vai o grifón no vento; en 1985 para Lois Xosé Pereira,
por As horas de cartón; en 1986 para Antón Risco, por Memoria dun emigrante, en
1987 para Ricardo Carballo Calero, por Scorpio; en 1988 para Víctor Fernández
Freixanes, por O enxoval da noiva; en 1989 para Manuel Rivas, por Un millón de vacas;
en 1990 para Xavier Queipo, por Ártico; en 1991 para Xosé Luís Méndez Ferrín, por
Arraianos; en 1992 para Salvador García Bodaño, por Os misterios de monsieur
d'Allier; en 1993 para Suso de Toro, por Tic-tac; en 1994 para Xurxo Borrazás, por
Criminal; en 1995 para Xesús Manuel Valcárcel, por O capitán Lobo Negro; en 1996
para Carlos Casares, por Deus sentado nun sillón azul; en 1997 para Xosé Carlos
Caneiro, por Un xogo de apócrifos; en 1998 para Manuel Rivas, por O lapis do
carpinteiro; en 1999 para Xosé Luís Méndez Ferrín, por No ventre do silencio; en 2000
para Suso de Toro, por Non volvas; en 2001 para Xosé Vázquez Pintor, por A memoria
do boi; en 2002 para Carlos Casares, por O sol do verán; en 2003 para Xabier López
López, por A vida que nos mata; en 2004 para Xesús Constela, por As humanas
proporcións; en 2005 para Teresa Moure, por Herba moura; en 2006 para Manuel
Rivas, por Os libros arden mal; en 2007 para Luís Rei Núñez, por O señor Lugrís e a
negra sombra; e en 2008 para Marcos S. Calveiro, por Festina lente; e Xabier Quiroga
en 2009 por O cabo do mundo e. E na modalidade de poesía: en 1976 para Celso Emilio
Ferreiro, por Onde o mundo se chama Celanova; en 1978 para Salvador García-Bodaño,
por Tempo de Compostela; en 1979 para Eduardo Moreiras, por O libro dos mortos; en
1980 para Xohana Torres, por Estacións ao mar; en 1981 para Claudio Rodríguez Fer,
por Tigres de tenrura; en 1982 para Xoán Manuel Casado, por O libro de Caldelas; en
1983 para Vítor Vaqueiro, por A fraga prateada; en 1984 para Miguel Anxo FernánVello, por Seivas de amor e tránsito; en 1985 para Antón Avilés de Taramancos, por
Cantos caucanos; en 1986 para Xosé María Álvarez Cáccamo, por Os documentos da
sombra; en 1987 para Xavier Rodríguez Baixeras, por A gándara da noite; en 1988 para
Ramiro Fonte, por Pasa un segredo; en 1989 para Luís González Tosar, por Remol das
travesías; en 1990 para Fermín Bouza Álvarez, por Labirinto de inverno; en 1991 para
Gonzalo Navaza, por Fábrica íntima, en 1992 para Xavier Rodríguez Barrio, por Antiga
claridade; en 1993 para Xulio López Valcárcel, por Memoria de agosto; en 1994 para
Xosé Luís Méndez Ferrín, por Estirpe; en 1995 para Ramiro Fonte, por Luz de
mediodía, en 1996 para Pilar Pallarés, por Livro das devoracións; en 1997 para Xavier
Rodríguez Baixeras, por Beira norte; en 1998 para Yolanda Castaño, por Vivimos no
ciclo das erofanías; en 1999 para Manuel Álvarez Torneiro, por Luz de facer memoria;
en 2000 para Gonzalo Navaza, por Libra; en 2001 para Manuel Forcadela, por
Refutación da musa, en 2002 para Xavier Seoane, por Dársenas do ocaso; en 2003 para
Xulio López Valcárcel, por Casa última; en 2004 para Miguel Anxo Fernán-Vello, por
Territorio da desaparición; en 2005 para Román Raña, por As metamorfoses do túnel;
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en 2006 para Manuel Vilanova, por A Esmeralda Branca; en 2007 para Helena de
Carlos, por Vigo; en 2008 para Chus Pato, por Hordas de escritura, e en 2009 para Luz
Pozo Garza por Deter o día cunha flor. No ano 2011 otorgouse o Premio Nacional de
Crítica 2010 na modalidade de literatura galega a Víctor Freixanes por Cabalo de Ouros
en narrativa e a Marga do Val por A cidade sen roupa ao sol, en poesía.
Referencias varias:
- Fran P. Lorenzo, “Víctor Freixanes e Marga do Val, Premios da Crítica 2010”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 10 abril 2011, p. 53.
Anúnciase que a novela Cabalo de Ouros, de Víctor F. Freixanes; e o poemario A
cidade sen roupa ao sol, de Marga Romero recibiron os Premios da Crítica Española
2010. Fálase dos gañadores nas outras modalidades.
- Fran P. Lorenzo, “Viaxe de ida e volta”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Galardón”, 10 abril
2011, p. 30.
Infórmase que a novela Cabalo de Ouros, de Víctor F. Freixanes; e o poemario A
cidade sen roupa ao sol, de Marga Romero recibiron os Premios Nacionais da Crítica
2010.
- E. G., “Mi libro es un homenaje a Tui escrito desde la soledad más profunda”, Faro de
Vigo, “Baixo Miño”, 13 abril 2011, p. 14.
Fálase con Marga do Val, quen recibiu o Premio da Crítica que concede a Asociación
Española de Críticos Literarios, do seu poemario A cidade sen roupa ao sol galardoado.
- A. F., “Tertulia en la Biblioteca de Tui con Freixanes y Marga Doval”, Atlántico
Diario, “Área Metropolitana”, 27 outubro 2011, p. 19.
Fálase da tertulia literaria que terá lugar na Biblioteca Pública de Tui, na que
participarán os galardoados co Premio da Crítica Española 2010, Víctor Freixanes e
Marga Doval.
Premios da Cultura Galega, anteriormente Premios Nacionais da Cultura Galega
Entregados por primeira vez en xuño de 2008 pola Consellería de Cultura e Deporte no
Pazo de Congresos co nome de Premios Nacionais da Cultura Galega. A dotación dos
galardóns foi de 15.000 euros en cada categoría, de carácter indivisíbel. O xurado, único
para todas as categorías, contou con representantes de todos os sectores da cultura
galega e estivo composto de quince membros, variando a súa composición en cada
edición. O premio na súa primeira edición contou con dez categorías: Literatura,
Arquitectura e espazos públicos, Artes visuais, Artes escénicas, Música, Cine e
audiovisual, Pensamento e cultura científica, Iniciativas culturais, Cultura tradicional e
de base e Patrimonio Cultural. No ano 2010, 2ª edición, reformuláronse mediante un
cambio na súa denominación, pasando a denominarse Premios da Cultura Galega,
ademais de reducir os galardóns a sete categorías (Letras, Artes Plásticas, Artes
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Escénicas, Patrimonio Cultural, Promoción da Cultura Exterior, Música e Creación
Audiovisual) e cambiar a dotación económica por unha escultura conmemorativa e un
diploma acreditativo. No ano 2011, 3ª edición, o xurado integrado polo propio
Conselleiro de Cultura, Roberto Varela; o presidente do Consello da Cultura Galega,
Ramón Villares; o da Real Academia Galega, Xosé Luís Méndez Ferrín; Ramón
Yzquierdo Perrín da Xunta de goberno da Real Academia de Belas Artes; o director
xeral do Libro, Francisco López, o reitor da Universidade da Coruña, José María Barja
Pérez; o vicerreitor de estudantes da USC, Francisco Ramón Durán; o vicerreitor de
Relacións Internacionais da Universidade de Vigo, Manuel José Fernández Iglesias e
catro profesionais de recoñecido prestixio designados pola Consellería de Cultura
(Miguel Fernández Cid, Natalia Lamas, Isabel Aguirre e Carmen Castro Pombo)
decidiron os galardóns nunha xuntanza celebrada o 2 de novembro na Cidade da
Cultura. O prazo de presentación de candidaturas abrangue até o mes de agosto. Os
gañadores foron o escritor lucense Arcadio López Casanova na categoría de Letras, o
escultor cambadés Manolo Paz en Artes Plásticas, o dramaturgo Quico Cadaval en
Artes Escénicas, a Fundación Aquae Querquennae Vía Nova de Bande na de Patrimonio
Cultural, o gaiteiro Carlos Núñez en Promoción Cultural de Galicia, o compositor
Rogelio Groba en Música e a actriz María Pujalte en Creación Audiovisual. O acto de
entrega tivo lugar o 15 de decembro na Biblioteca da Cidade da Cultura.
Referencias varias:
- Camilo Franco, “Os premios da Cultura Galega destacan aos clásicos do país”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 3 novembro 2011, p. 37.
Dáse conta dos nomes dos sete galardoados cos Premios da Cultura Galega, entre os que
destacan Quico Cadaval e Arcadio López Casanova.
- D. Salgado, “Quico Cadaval, López Casanova y Carlos Núñez, premios de Cultura de
la Xunta”, El País, “Galicia”, 3 de novembro 2011, p. 6.
Fálase dos galardoados cos Premios da Cultura Galega que outorga a Consellería da
Cultura, entre os que se atopan Quico Cadaval ou Arcadio López Casanova.
- M. Mato, “Carlos Núñez, Manolo Paz, María Pujalte y Cadaval, Premios da Cultura
Galega 2011”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 3 novembro 2011, p. 42.
Infórmase de quen foron os galardoados deste ano 2011 cos Premios da Cultura Galega,
entre os que se atopan Quico Cadaval e A. López Casanova.
- R. T., “Rogelio Groba recibirá el premio ‘Cultura Galega de Música”, Atlántico
Diario, “Área Metropolitana”, 4 novembro 2011, p. 26.
Faise unha especial mención ao Premio da Cultura Galega de Música, que recibiu o
pontareán Rogelio Groba.
- B. Yáñez, “Manolo Paz logra el Premio da Cultura Galega de Artes Plásticas”, Diario
de Arousa, “Cambados”, 5 novembro de 2011, p. 12.
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Fálase especialmente do escultor Manolo Paz que foi un dos galardoados dos Premios
da Cultura Galega, concretamente o de Artes Plásticas.
- V. Plaza, “Hoy se entregan los siete premios de la Cultura Galega 2011”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 15 decembro 2011, p. 42.
Infórmase de que a entrega dos sete premios da Cultura Galega do ano 2011 por parte
da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia se celebrará na biblioteca da
Cidade da Cultura.
- Camilo Franco, “Os premios da Xunta sinalan o carácter coral da cultura”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 16 decembro 2011, p. 45.
Infórmase da entrega por parte do presidente da Xunta dos galardóns dos Premios da
Cultura Galega nun acto celebrado na Biblioteca da Cidade da Cultura.
- Carmen Villar, “Feijóo califica a los galardonados de Cultura como ‘antídoto contra la
desesperanza”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 47/ La Opinión, “Cultura”, p. 54, 16
decembro 2011.
Destácanse as palabras dalgúns dos galardoados cos Premios da Cultura Galega no acto
de entrega dos galardóns.
- L. R., “Paz y Cadaval hacen Galicia ‘máis grande”, Diario de Arousa, “Cambados”,
16 decembro 2011, p. 12.
Menciónase a Manolo Paz e Quico Cadaval como os arousáns galardoados cos premios
da Cultura Galega entregados polo presidente da Xunta de Galicia.
- Mariano Timoneda, “Feijóo anuncia que a Xunta dará BIC á obra de Castelao”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 16 decembro 2011, p. 46.
Dáse conta da cerimonia de entrega dos premios da Cultura Galega 2011.
Premios da Edición
Convocados por primeira vez no ano 2005 pola Asociación Galega de Editores (AGE) e
patrocinados polo Centro Español de Dereitos Reprográficos (Cedro) cos que se
pretende recoñecer a excelencia no ámbito editorial. Os galardóns teñen seis categorías:
Premio Xosé María Álvarez Blázquez ao Autor ou Autora do Ano; Premio Ánxel Casal
ao Libro de ficción; Premio Ánxel Casal ao Libro de poesía ou teatro; Premio Ánxel
Casal ao Libro de non ficción; Premio Lois Tobío ao Libro Traducido, Premio Isaac
Díaz Pardo ao Libro Ilustrado; Premio Xosé Neira Vilas ao Mellor Libro Infantil e
Xuvenil; Premio Xosefa Iglesias Vilarelle ao Mellor Libro Educativo; Premio Rosalía
de Castro á iniciativa editorial; e o Premio Francisco Fernández del Riego á difusión do
ámbito editorial e cultural. No ano 2011 concéderonse os VI Premios da Edición 2010:
Xosé Neira Vilas recibiu o Premio Xosé María Álvarez Blázquez; Espazo Lectura, o
Premio Francisco Fernández del Riego; Todo é silencio, de Manuel Rivas, o Premio
Ánxel Casal ao Libro de ficción 2010; Construtores, o Premio Ánxel Casal ao Libro de
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non ficción 2010; Estremas, de Ana Romaní, o Premio Ánxel Casal ao Libro de poesía e
teatro 2010; Contos para nenos que dormen deseguida, de Pinto&Chinto, o Premio
Xosé Neira Vilas ao Libro Infantil e Xuvenil; e 30 gramos, traducido por Ramón
Nicolás, o Premio Lois Tobío ao Libro Traducido; a colección Rodribrico editada por
Baía Edicións e ilustrada por Xosé Tomás, o Premio Isaac Díaz Pardo ao Libro
Ilustrado; Gramática práctica galega, de Xoán López Viñas, o Premio Xosefa Vilarelle
ao Libro educativo de 2010; e a Asociación Culturgal, o Premio Rosalía de Castro á
Mellor Iniciativa Cultural. O xurado estivo formado por Ramón Nicolás, Xosé Antonio
Perozo, Antón Pedreira, Rosario Portela e María Solar. Os galardóns entregáronse na VI
Noite da Edición de Galicia, celebrada o 12 de marzo na Deputación de Lugo.
Referencias varias:
- maré, “Os mellores da edición”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Obras”, 19 febreiro 2011,
p. 27.
Infórmase dos finalistas e candidatos dos Premios Ánxel Casal para as categorías de
ficción, non ficción, poesía e teatro. Indícase tamén os elixidos para o Premio Xosé
María Álvarez Blázquez, o Premio Xosé Neira Vilas, os Premios Xosefa Iglesias
Vilarelle, os Premios Lois Tobío, os Premios Isaac Díaz Pardo e o Premio Rosalía de
Castro.
- Lucía Rey, “Os editores premian a Neira Vilas como autor do ano”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 13 marzo 2011, p. 52.
Infórmase dos gañadores dos premios Ánxel Casal de ficción, non ficción, poesía e
teatro. Anúnciase tamén o nome dos galardoados cos premios Neira Vilas, Lois Tobío,
Isaac Díaz Pardo, Xosefa Vilarelle, Rosalía de Castro e o Premio Xosé María Álvarez
Blázquez.
- Melissa Gómez, “Xosé Neira Vilas é recoñecido polos editores como o mellor autor de
2010”, El Progreso, “Vivir”, “Cultura”, 13 marzo 2011, p. 72.
Fálase da Noite da Edición de Galicia e indícase o nome dos galardoados nos Premios
da Edición, isto é, os premios Xosé María Álvarez Blázquez, Ánxel Casal, Lois Tobío,
Xosefa Vilarelle, Rosalía de Castro e o premio Francisco Fernández del Riego.
- Manuel Bragado, “Os 25 anos de Ir Indo”, Faro de Vigo, “Opinión”, 14 marzo 201, p.
14.
Fálase da editorial Ir Indo con motivo do vinte e cinco aniversario da súa fundación e da
homenaxe que a Asociación Galega de Editores lle dedicou na Noite da Edición.
- Xosé A. Perozo, “Editores”, Galicia Hoxe, “Hoxe Galicia”, “Cara ou Cruz”, 14 marzo
2011, p. 2.
Co gallo da entrega dos Premios dos Editores, reflexiona sobre a situación e as
contribucións da edición en Galicia así como das funcións dos editores galegos.
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Premio literario Fernando Arenas Quintela de narrativa e ensaio
Convocado pola libraría Arenas co fin de favorecer a creatividade da mocidade e
promover un mellor ambiente cultural. Podía concorrer calquera persoa cun traballo
libre inédito e referido á cidade da Coruña, Galicia ou España en lingua galega ou
castelá cunha extensión entre 150 e 350 páxinas que debía presentarse por triplicado na
propia libraría (Cantón Pequeno, 25) baixo lema e cun sobre cos datos persoais do autor
até o 1 de marzo. O premio consiste na publicación da obra gañadora e 1.500 euros. No
ano 2011, undécima edición, o fallo do xurado tivo lugar o 26 de abril. Presentáronse
vinte obras e o xurado formado por José Manuel Liaño Flores, como presidente,
Ezequiel Pérez Montes como secretario, José María Paz Gago, Carlos Fernández
Santander, Ángel Padín e Javier Ozores Marchesi galarodoou a Gabriel García Enríquez
pola obra Sir Francis Drake. Villano en España y héroe en Inglaterra
Referencias varias:
- Ezequiel Pérez Montes, “Fernando Arenas”, El Ideal Gallego, “Opinión”, “Gente y
Noticia”, 8 xaneiro 2011, p. 23.
Tras lembrar a figura do libreiro Fernando Arenas, anuncia a 11ª edición do premio
literario convocado na súa memoria e informa das bases do certame.
- Ezequiel Pérez Montes, “Fernando Arenas”, El Ideal Gallego, “Opinión”, “Gente y
Noticias”, 24 abril 2011, p. 23.
Anúnciase a entrega da 11ª edición do Premio de Literatura e Ensaio Fernando Arenas
Quintela 2011-2012 á cal se presentaron unhas vinte obras. Infórmase da composición
do xurado e da historia do certame.
- M. G. M., “Gabriel García gana el Arenas con una biografía sobre Francis Drake”, El
Ideal Gallego, “A Coruña”, 27 abril 2011, p. 14.
Infórmase que o gañador do Premio Fernando Arenas Quintela foi Gabriel García
Enríquez coa súa obra Sir Francis Drake. Villano en España y héroe en Inglaterra.
Indícase que o prólogo da obra é da autoría de Francisco Vázquez.
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. Na
edición do ano 2007 engadiuse un premio para o mellor libro en galego. As propostas
de participación podían ser presentadas na Federación de Libreiros de Galicia (R/
República del Salvador, 28 entrechán B. 15701 Santiago de Compostela). O galardón,
para cada unha das sete modalidades, consistiu nunha figura de bronce deseñada por
Ismael López Fernández e a categoría de Centros de Ensino e Fomento da Lectura,
únicas con dotacións económicas, contaron con 2.000 euros para a adquisición de libros
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en calquera das librarías integradas na Agrupación de Libreiros á que pertencía a
localidade do colexio gañador. Na edición do ano 2009 creouse unha nova modalidade,
Fomento da Lectura. O xurado está integrado por tres membros da Federación de
Libreiros, un representante da Consellería de Eduación, un bibliotecario, un profesor de
Lingua e Literatura galegas e un escritor. Na XXª edición de 2011 os galardóns recaeron
en Víctor Freixanes na categoría de autor; Asasinato no Consello Nacional,de Diego
Ameixeiras como mellor libro do ano; na colección Di-versos de Edicións Positivas
como mellor obra editorial; na Fundación Neira Vilas polas iniciativas de fomento da
lectura; na Asociación Galega do libro Infantil e Xuvenil (Galix) na categoría de
Institucións, no IES Xesús Taboada Chivite de Verín na categoría de centro de ensino; e
na librería Aenea de Santiago de Compostela. O acto de entrega tivo lugar o 2 de abril
no hotel Husa Odeón de Narón.
Referencias varias:
- Mar Mato, “La producción editorial en Galicia cae un 15%, la mitad de lo registrado
en España”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 30 marzo 2011, p. 40.
Indícase que a produción editorial en España rexistrou unha importante caída, algo que
tamén se traslada a Galicia aínda que nesta comunidade a redución foi inferior.
Engádese que Víctor F. Freixanes recibiu o Premio Irmandade do Libro ao mellor autor
do ano.
- X. F., “Os libreiros nomean autor do ano a Freixanes por ‘Cabalo de ouros”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 30 marzo 2011, p. 38.
Infórmase que Víctor F. Freixanes recibirá o premio Irmandade do Libro ao autor do
ano pola súa última novela, Cabalo de ouros, e tamén pola súa traxectoria literaria.
Cítanse outras obras súas como O enxoval da noiva.
- Belén López, “‘O libro impreso ten unha longa vida e non é incompatible co dixital’”,
Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 31 marzo 2011, p. 62.
Fálase con Víctor F. Freixanes, galardoado co premio Irmandade do Libro ao autor do
ano pola súa novela Cabalo de ouros. Reflexiona, entre outras cousas, sobre a
coexistencia do libro dixital e do libro en papel.
- B. Antón, “Diego Ameixeiras gaña na categoría de Libro do Ano coa súa intriga sobre
o BNG”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 3 abril 2011, p. 43.
Indícase que Diego Ameixeiras foi o gañador na vixésima edición dos Premios
Irmandade do Libro na categoría de Libro do Ano 2010 pola súa novela Asasinato no
Consello Nacional. Infórmase dos galardoados nas outras categorías.
- Camilo Franco, “‘Detrás de Vilanova de Alba está un país sen a vontade de ser’”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 3 abril 2011, p. 43.
Entrevístase a Víctor F. Freixanes, quen recibiu o premio Irmandade do Libro da
Federación de Libreiros a mellor autor do ano en Galicia pola súa novela Cabalo de
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ouros. Fala do seu oficio de editor, da súa obra literaria e dos diferentes criterios de
escolla dos autores nos diferentes premios.
- Fernando Franjo, “Asasinato no Consello Nacional’, de Diego Ameixeiras, libro do
ano 2010”, El Correo Gallego, “Tendencias, sociedad, ciencia, cultura, ocio”, 3 abril
2011, p. 48.
Infórmase que Diego Ameixeiras recibiu o premio Libro do ano 2010 pola súa novela
Asasinato no consello nacional. Apúntase que Víctor Freixanes foi nomeado autor do
ano e indícase o reparto do resto dos galardóns.
- maré, “Heroísmo e resistencia”, Galicia Hoxe, “MÁRÉ”, “Irmandade”, 3 abril 2011,
p. 29.
Anúnciase que o premio Libro do Ano 2010 que ofrece a Federación de Libreiros foi
para a novela Asasinato no consello nacional de Diego Ameixeiras. Infórmase do
reparto do resto dos galardóns e de que a entrega tivo lugar o 2 de abril en Narón.
- Diana Bernárdez, “Premio al dinamismo de la liberaría Aenea”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “Patio de Vecinos”, 5 abril 2011, contracuberta.
Infórmase que a Irmandade do Libro galardoou á libraría Aenea polo seu “ánimo de
renovación” e pola súa “capacidade de adaptación”.
Premio aos Libros Mellor Editados do Ministerio de Cultura do Estado español
Convocado polo Ministerio de Cultura dende o ano 2005. Neste premio elixíronse os
libros mellor editados ao longo do ano anterior. Estes galardóns non tiveron dotación
económica, as obras gañadoras serán expostas nas principais feiras internacionais do
libro. Clasifícanse en cinco grupos temáticos: arte, libros de bibliofilia, facsímiles,
infantís e xuvenís e obras xerais e de divulgación. O Premio ás Mellores Ilustracións
Infantís e Xuvenís en edicións anteriores recaeron nos seguintes ilustradores galegos:
Óscar Villán con O coelliño branco en 1999; Federico Fernández con ¿Onde perdeu
Lúa a risa? en 2002; e Pablo Amargo con O monstro da chuvia en 2004. Pancho, de
Antonio Santos, foi segundo premio en 2003; Pucho, o habitador dos tellados, terceiro
premio na categoría de Libro Infantil en 2006; e e en 2010 o segundo e terceiro
galardóns foron para Cantas pingas na cidade!, escrito e ilustrado por Eva Montanari, e
Os mil brancos dos esquimós, de Isabel Minhós Martins. Na edición de 2011 o terceiro
premio na categoría de “Libros Infantiles y Juveniles” foi para Diógenes, de Pablo Albo
e editado por Kalandraka.
Referencias varias:
- E. P., “Un libro de Kalandraka, entre os mellor editados en 2010”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Galardóns”, 18 maio 2011, p. 30.
Comenta que entre os galardoados nos Premios aos Libros Mellor Editados no ano
2010, atópase Kalandraka Edicións Andalucía, coa obra Miguel Hernández. 25 poemas

1556

ilustrados na categoría de Libros de Arte, e o libro Diógenes, con texto de Pablo Albo e
ilustracións de Pablo Auladell na categoría de Libros Infantís.
Certame Literario Manuel Oreste Rodríguez López
Convocado polo Concello de Paradela para honrar a figura de Manuel Oreste Rodríguez
López. Podían presentarse ao certame obras, orixinais, inéditas e non premiadas, en
galego ou en castelán. Constou de dúas modalidades unha de narrativa e outra de poesía,
cunha extensión máxima de vinte folios na modalidade de narrativa e de cen versos en
poesía. As obras debían enviarse mecanografadas (ou a ordenador) a dobre espazo, por
sextuplicado, sen firma e con lema, ao Concello de Paradela (Rúa Cabaleiros de
Santiago, n.º 15, 27611 ou a concello.paradela@eidolocal.es). Estivo dotado con 600
euros para cada unha das modalidades. No ano 2011, 16ª edición, o xurado estivo
presidido polo alcalde de Paradela, José Manuel Mato, e formado por Santiago
Rodríguez López, José Carlos Rodríguez Andina, Xesús Mato, Xulio Xiz e Xavier
Rodríguez Barrio. Presentáronse setenta e dúas obras á modalidade de poesía e oitenta e
seis á de narrativa. Os galardóns foron para a ourensá Beatriz Lorenzo en poesía pola
súa obra Pequeno almorzo, presentada baixo o lema “Bembo”; e para o coruñes Xosé
Manuel Dopazo Mella en narrativa coa obra Caminantes nocturnos de Gulú.
Concedéronse ademais, dada a calidade das obras presentadas, tres accésits en poesía ao
santiagués José María Calo e aos lucenses Pablo Núñez González e Marcial González
Vigo; e dous accésits en narrativa á viguesa Carla Isabel Rodríguez Giráldez e a
Francisco Rozados de Forcarei. O acto de entrega tivo lugar o 21 de decembro no centro
sociocultural Manuel Oreste Rodríguez López. Neste ano tamén se convocou a XVIIª
edición, cuxo prazo de entrega de orixinais rematou o 30 de novembro, e na que se
presentaron novecenta cincuenta e oito orixinais (catrocentos vinte na modalidade de
poesía e cincocentos trinta e oito en narrativa).
Referencias varias:
- A. C. V., “Los premios Manuel Oreste recaen en Beatriz Lorenzo y Xosé Manuel
Dopazo”, El Progreso, “Sarria”, 3 maio 2011, p. 13.
Di que Beatriz Lorenzo foi premiada na categoría de poesía pola súa obra Pequeno
almorzo e Xosé Manuel Dopazo, na categoría de narrativa, coa obra Caminantes
nocturnos de Gulú. Tamén nomea os accésits.
- L. P., “Paradela entrega su premio literario a Beatriz Lorenzo y Xosé Dopazo”, El
Progreso, “Sarria”, 23 decembro 2011, p. 18.
Faise referencia á entrega de galardóns da 16ª edición do premio Manuel Oreste
Rodríguez López, que tivo lugar no Centro Sociocultural Manuel Oreste de Paradela
(Sarria).
Certame Literario Mariano
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A Asociación Cultural “Santuario Virxe da Armada”, dentro do seu obxectivo de
traballar pola promoción, coidado e desenvolvemento do Santuario da parroquia de San
Salvador de Rabal (Concello de Celanova), convocou este certame. Puideron
presentarse traballos en prosa, cunha extensión mínima de cinco folios, ou en verso,
cunha extensión mínima de corenta versos, en castelán ou galego, sobre un tema
mariano en xeral ou sobre a virxe. Contou con tres galardóns de 600, 300 e 150 euros e
o prazo para a presentación dos traballos, que deberán enviarse ao reitor do Santuario da
Armada de Rabal dentro dun sobre baixo lema e pseudónimo, finalizou o 31 de maio. O
ditame do xurado deuse a coñecer o 15 de agosto e a entrega na semana do novenario
(antes do 9 de setembro).
Concurso literario da Mimosa
Convocado polo Casino Recreativo do Carballiño con dúas modalidades: narrativa e
poesía en lingua galega ou castelá. Contou con dous premios de 200 e 70 euros.
Premios Nacionais de Literatura
Creados en 1984 polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para premiar as
mellores obras publicadas ao longo do ano anterior, nas modalidades de Narrativa,
Poesía, Ensaio, Literatura Dramática e Literatura Infantil e Xuvenil, en calquera das
linguas do Estado. Están dotados con 20.000 euros. En edicións anteriores recibiron o
Premio Nacional na modalidade de Narrativa: en 1986 Alfredo Conde por Xa vai o
griffón no vento; en 1996 Manuel Rivas por ¿Qué me queres, amor?; en 2003 Suso de
Toro por Trece badaladas; na modalidade de ensaio en 2008 Xusto Beramendi
González por De provincia a nación. Historia do nacionalismo galego; na modalidade
de Literatura dramática en 2007 Rubén Ruibal por Limpeza de sangue; e na modalidade
de Literatura Infantil e Xuvenil: Das cousas de Ramón Lamote, de Paco Martín en
1986; Cando petan na porta pola noite, de Xabier P. Docampo en 1995; O misterio dos
fillos de Lúa, de Fina Casalderrey en 1996; e O único que queda é o amor, de Agustín
Fernández Paz en 2008. Na edición de 2011 recibiu o Premio Nacional de Teatro Juan
Gómez Cornejo e o de Literatura Infantil e Xuvenil, Maite Carranza (Barcelona, 1958)
con Palabras envenenadas.
Referencias varias:
- Ana Marcos, “Nacional de Teatro para un técnico”, El País, “Vida & Artes”,
“Cultura”, 20 outubro 2011, p. 45.
Infórmase que Juan Gómez Cornejo, iluminador e director técnico dende 1980, é o
primeiro en gañar o Premio Nacional de Teatro e Diseño. Coméntase o inesperado
triunfo do galardonado ao “sairse un pouco da norma premiar a profesionais que están
na trastenda do teatro” así como a emoción polo recoñecemento da súa disciplina.
Certame Literario da Asociación Cultural A Pipa de Becerreá
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Convocado pola Asociación Xuvenil Cultural A Pipa de Becerreá, coa colaboración das
delegacións provinciais de Cultura e Vicepresidencia, a Deputación Provincial e o
Concello de Becerreá. Contou coas modalidades de poesía, relato, narración e conto,
cun máximo de cincuenta versos na primeira e cinco folios na segunda, conforme as
bases. Cada participante puido presentar un ou máis traballos escritos en lingua galega,
que debían ser enviados antes do 23 de decembro á sede da entidade organizadora (Rúa
Ancares, número 57, 27640 Becerreá-Lugo). O certame estabeleceu 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 estabelecéronse dous premios e
os accésits que o xurado considerou oportunos. O premio consistiu nunha estatua de
Sargadelos, un lote de libros e un título acreditativo. O xurado estivo composto pola
xunta directiva da entidade convocante. Nesta XXª edición de 2011 o prazo de entrega
rematou o 22 de decembro presentáronse cincuenta e dous traballos. A gala de entrega
tivo lugar o 28 de decembro na Casa da Cultura de Becerreá.
Referencias varias:
- Alfonso Díez Veiga, “t se unen en el certamen literario de A Pipa de Becerreá”, El
Progreso, “Comarcas”, 15 decembro 2011, p. 14.
Coméntase que a entrega dos galardóns do premio do Certame Literario da Asociación
Cultural A Pipa de Becerreá terá lugar a finais de decembro e dáse conta das bases.
- Alfonso Díez Veiga, “A Pipa entrega los premios de su certamen literario”, El
Progreso, “Comarcas”, 28 decembro 2011, p. 10.
Dáse conta da cerimonia de entrega de galardóns do premio do Certame Literario da
Asociación Cultural A Pipa de Becerreá, logo de coñecerse o fallo do xurado.
Premio de Tradución Plácido Castro
Convocado pola Fundación Plácido Castro para reivindicar a figura, a obra e o
pensamento de Plácido Ramón Castro del Río (1902-1967), especialmente no campo da
tradución, do pensamento e xornalismo. Está destinado a promover entre todos os
tradutores de Galicia versións en lingua galega das grandes obras da literatura universal
e diríxise a todas as persoas que teñan publicado na Biblioteca Virtual algunha
tradución ao galego da literatura universal. Está dotado con 3.000 euros, unha peza
escultórica de Xaquín Chaves e un diploma. O xurado do premio componse por cinco
membros pertencentes ou designados por cada unha das seguintes institucións:
Asociación de Tradutores Galegos (ATG), Fundación Plácido Castro, Real Academia
Galega, Departamento de Tradución e Interpretación da Universidade de Vigo e Xunta
de Galicia. Nesta Xª edición de 2011 participaron os Concellos de Cambados e
Vilagarcía de Arousa. O xurado composto por Dolores Sánchez da Asociación de
Tradutores Galegos (ATG), Xosé María Gómez Clemente da Fundación Plácido Castro,
Xosé Luís Axeitos da Real Academia Galega, Alberto Lugrís do Departamento de
Tradución e Interpretación da Universidade de Vigo, Carlos Arias da Consellería de
Cultura da Xunta de Galicia e Xulio Ríos do Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional, decidiu galardoar, de entre os dez traballos presentados, a

1559

Fernando Moreiras pola tradución do inglés ao galego d’Ensaio sobre a crítica, de
Alexander Pope. O acto de entrega tivo lugar o 8 de outubro.
Referencias varias:
- J. M. Ramos, “Fernando Moreiras, Premio de Traducción Plácido Castro”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 11 outubro 2011, p. 36.
Indícase que Fernando Moreiras foi galardoado co Premio de Tradución Plácido Castro.
Certame literario Ramón Martínez López
O Concello de Boiro e a Biblioteca Pública Municipal co obxecto de fomentar a
creación literaria entre o alumnado do Concello convocan este certame nas modalidades
de conto, relato e poesía para salientar a figura deste fillo predilecto boirense. Diríxese
ao alumnado dos centros de ensino primario e secundario do Concello de Boiro e os
nacidos ou residentes en Boiro. As obras debían ser inéditas, escritas en lingua galega, e
de tema libre. Cada participante podía presentar un único traballo. Estabelecéronse seis
categorías na modalidade de narrativa: A (3º e 4º de primaria) cunha extensión máxima
de 2 folios, B (5º e 6º de primaria) cun máximo de 4 folios; C (1º e 2º de ESO), cun
máximo de 8 folios; D (3º e 4º de ESO), cun máximo de 12 folios; E (bacharelato e
formación profesional) cun máximo de 20 folios e F (poboación en xeral), cun máximo
de 20 folios; e unha categoría única (calquera persoa maior de 13 anos) na modalidade
de Poesía cunha extensión máxima de setenta versos. Os primeiros clasificados das
categorías A, B e C de Narrativa recibiron un vale de 100 euros, os segundos
clasificados, un vale de 60 euros, e os terceiros clasificados un vale de 40 euros, para
mercar en calquera comercio de Boiro; na Categoría D e E a contía ascendeu a 150
euros, 100 euros e 60 euros, e na Categoría F houbo un 1º premio de 150 euros. Na
modalidade de poesía o galardón foi de 150 euros. O xurado podía declarar deserto
algún premio ou concedelos ex aequo. Os traballos debían presentarse até o 30 de abril
na Biblioteca Pública Municipal de Boiro (1ª planta da Casa da Cultura “Ramón
Martínez López”). No ano 2010 ampliouse a tres categorías a modalidade de poesía:
primeira, para alumnos de primeiro, segundo, terceiro e cuarto de ESO, cun máximo de
setenta versos; segunda, para bacharelato e formación profesional, cun máximo de
noventa versos e terceira, para poboación en xeral, cun máximo de cento dez versos. Na
cuarta edición de 2011 os galardóns foron para Sergio Rial, Carlos Piñeiro, Miriam
Melón, Lois Pimentel, Laura Triñanes, J. M. Vázquez, Estebo Silva, Carmen Abelleira,
Pedro Campos e Silvia García.
Referencias varias:
- Suso Souto, “Entrega de premios del certamen Ramón Martínez”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 5 xuño 2011, p. 34.
Comenta que tivo lugar a entrega de premios do IV Certame Literario Ramón Martínez
López e dá a coñecer a relación dos gañadores.
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Certame Literario Lingüístico Ricardo Carvalho Calero
Premio bienal organizado polo Concello de Ferrol coa colaboración da Asociación
Cultural Medulio en memoria deste profesor licenciado en Dereito e Filosofía e Letras
pola Universidade de Santiago. Contou coas modalidades de investigación lingüística e
creación literaria, cunha extensión mínima de setenta folios. Cada un dos premiados
recibiu 3.700 euros e verá a súa obra publicada na editorial Laiovento. No ano 2011 non
correspondeu convocatoria.
Premios de Relato, Poesía e Tradución da Universidade de Vigo
Premio convocado pola Universidade de Vigo a través da Área de Normalización
Lingüística e co patrocinio da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Foron tres as
modalidades que se estabeleceron: poesía, relato curto e tradución literaria. Podían
participar todos os membros da Universidade de Vigo, agás, a modalidade de tradución
literaria e tradución científico-técnica, convocado para o profesorado que imparte
docencia na titulación de Tradución e Interpretación. Os orixinais debían estar escritos
en lingua galega e axustarse á normativa que recolle os cambios aprobados pola Real
Academia Galega en xullo 2003. Estabeleceuse un premio de 700 euros e dous accésits
de 250 euros para cada unha das modalidades. Todos eles podían ser declarados
desertos a xuízo do xurado. Os orixinais debían ser inéditos e non premiados noutro
certame. Na modalidade de poesía o tema foi libre, cun mínimo de cen versos e máximo
de cento cincuenta. Na modalidade de relato curto o mínimo foi de oito folios e o
máximo de doce folios. Na modalidade de tradución literaria, o texto fonte debía ser un
texto literario en calquera idioma, cun mínimo de oito páxinas e un máximo de vinte, e
foi necesaria a entrega dunha copia do texto fonte, indicando claramente o seu autor, a
lingua de publicación e a editorial. Os traballos debían presentarse por quintuplicado e
mecanografados a dobre espazo, presentando tamén o lema elixido polo autor e os seus
datos persoais. A entrega dos traballos debía facerse na Área de Normalización
Lingüística en calquera dos rexistros da Universidade de Vigo. O xurado, presidido polo
reitor ou persoa en quen delegue, estivo integrado por persoas de recoñecida traxectoria
nos ámbitos de creación poética e narrativa, da crítica literaria e mais da tradución. No
ano 2011, XIVª edición, o prazo de presentación rematou o 31 de marzo. Na
modalidade de relato curto recibiu o primeiro premio Virxilio Rodríguez con
“Espellos”; na modalidade de poesía Daniel Costas Currás alcanzou o primeiro premio
con “Dime de ti”; e a modalidade de “Tradución Literaria” quedou deserta.
Concedéronse accésits a Anxo Manuel Rodríguez, Anxo Mena, Alberto Comesaña,
Bruno Bouvy, Raquel Uzal e Andrés Trigo. Presentáronse doce traballos na categoría de
poesía, catorce en relato curto e seis en tradución literaria. O acto de entrega dos
galardóns celebrouse o 24 de maio
Certame literario Rosa de Cen Follas do Colexio Oficial de Psicoloxía
Concurso literario en lingua galega, en homenaxe a Rosalía de Castro, convocado polo
Colexio Oficial de Psicoloxía. Contou con dúas modalidades en prosa e verso, cun
galardón de 250 euros para o mellor traballo de cada xénero en lingua galega, de
temática libre, con dúas páxinas como extensión máxima. Había que enviar catro
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exemplares á sede da institución (rúa Espiñeira, 10, baixo, Santiago) antes do 31 de
maio. Na cuarta convocatoria correspondente ao ano 2011 resultaron galardoadas o 13
de decembro a chilena Rosibel Carolina Palomera Martín polo poema “O cantábrico” e
María Martínez Barcala polo relato “A cadea das alamas perdidas”.
Certame Literario Terras de Chamoso
Premio convocado pola Asociación Cultural Arumes do Corgo, coa colaboración da
Área de Cultura da Deputación de Lugo, co que se pretende premiar todos os autores
que expresasen no papel os seus sentimentos empregando como ferramenta a lingua
galega co obxectivo de incentivar a imaxinación e a creación de textos en galego nos
concellos que formaban o antigo “comitatus Flammusus”, é dicir, O Corgo,
Castroverde, parte de Láncara e Baralla e un anaco de Becerreá e Lugo. A única norma
é que a obra se redacte en lingua galega con dúas modalidades, poesía e narrativa, e tres
categorías: categoría infantil (dos 10 aos 14 anos), categoría xuvenil (dos 14 aos 18
anos) e categoría adultos (maiores de 18 anos). Na modalidade de poesía a extensión foi
de trinta a sesenta versos mentres que en relato curto foi de tres a seis folios escritos a
dobre espazo, excepto a categoría infantil que non tiña límite de espazo. Cada
participante podía presentar varios traballos, non premiados noutros certames literarios,
e entregábanse mecanografados, achegando nun sobre pechado a información persoal.
Os traballos remitíronse á Asociación Cultural Arumes do Corgo (Antigas escolas do
Corgo s/n, 27.163 O Corgo-Lugo). Estabelecéronse dous premios en cada modalidade
que consistiron nunha figuriña de cerámica do país, un lote de libros e o correspondente
diploma. O xurado estivo composto por membros da Xunta Directiva da Asociación,
profesores de lingua galega e por profesionais de recoñecido prestixio do mundo das
letras. Na quinta edición de 2011 o premio na categoría de adultos da modalidade de
poesía foi para o lucense Xosé Otero Canto por “A praia amancebada” e na modalidade
de relato para o coruñés Xulio Romero Suárez por “Penando”. Os segundos premios
foron para a chantadina Soraya Cortiñas Ansoar por “A avoa” e o coruñés Tito Pérez
Pérez por “Elba”, en cadansúa modalidade. Na categoría infantil na modalidade de
poesía recibiron galardóns a corguesa María López Pérez por “A nena do río” e a sarraiá
Ángela Rincón Rodríguez por “O outono” e en relato Andrea Varela Díaz por “Máis
que amigos, irmáns” e Jorge Folgueira Sánchez por “Un peixe chamado Merlín. Na
categoría xuvenil, en poesía gañaron Elisabet Rei González con “O linde que nos
separa” e Míriam Fernández Piñeiro con “ Canción á miña nai” e en relato Silvia López
con “Memorias dun vello testán” e Javier Ribas Fernández con “A derradeira carta”. O
acto de entrega tivo lugar o 17 de decembro no centro sociocultural do Corgo.
Referencias varias:
- F. V., “El certamen literario Terras de Chamoso aspira a ser un ‘referente en Galicia”,
El Progreso, “Comarcas”, 11 outubro 2011, p. 21.
Infórmase de que o certame literario Terras de Chamoso, organizado pola Asociación
Cultural Arumes do Corgo, vai camiño da consolidación como un dos certames de
referencia en galego. O presidente de Arumes do Corgo afirma que o dito certame é una
das actividades estrela da asociación.
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- F. G., “Los premios del Terras de Chamoso se entregan mañana”, El Progreso,
“Comarcas”, 16 decembro 2011, p. 17.
Coméntase que a entrega dos premios do certame literario Terras de Chamoso terá lugar
no Centro Sociocultural do Corgo (Lugo).
Certame literario Xosé Lois Miguéns da Asociación Cultural Os Penoucos
Convocado pola asociación cultural Os Penoucos de Valga, este certame divídese en
dúas categorías na modalidade literaria: menores de doce anos e maiores de idade. O
xénero, o tema e a extensión dos traballos é libre, mais deben estar escritos en galego e
cada participante pode presentar os textos que desexe. Os traballos debían presentarse
até o 14 de maio nas secretarías dos institutos e colexios do Concello.
Premios Xuventude Crea, anteriormente coñecidos como GZCrea
Certame galego de creadores novos, cunha idade comprendida entre os dezaseis e os
trinta anos, convocado pola Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección
Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia, que substitúe ao anteriormente
coñecido como GZCrea. Inclúe as modalidades de teatro, artes plásticas, moda, música,
relato breve, poesía, videocreación, banda deseñada, graffiti, carteis, deseño de xoias e
monólogos. Nas modalidades de Relato, Poesía e Banda deseñada, os textos debían ser
orixinais, inéditos e en galego, tendo temática libre, e debían ser presentados en formato
papel e en CD. Para cada modalidade estabelecéronse tres premios: 3.000 euros para o
primeiro, 1.500 para o segundo e 1.000 para o terceiro, podendo outorgarse mencións de
honra sen dotación económica. Para calquera información adicional, podíase consultar a
páxina web da Consellería de Traballo e Benestar e de Xuventude. No ano 2011 non se
convocou.
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X.6. PREMIOS A UNHA VIDA
Premios Barbantia da Cultura
Os Premios Barbantia da Cultura creáronse no ano 2007 pola Asociación Cultural
Barbantia co propósito de recoñecer de xeito público a traxectoria cultural de persoeiros
tanto galegos coma da comarca da Barbanza. Os galardóns dividíronse en tres grupos,
un premio Barbantia da Cultura, outro á traxectoria cultural no Barbanza e un último á
iniciativa cultural. Mentres que os dous primeiros estaban destinados a particulares, o
terceiro dirixiuse a institucións. O galardón consistiu nunha escultura de bronce feita
polo artista e membro de Barbantia, Manuel Teira, que reproducía un sireno, símbolo do
colectivo cultural, e inspirado no gravado do artista Fran Blanco Alcaide. Nesta quinta
edición de 2011, o premio Barbantia da Cultura foi para a poeta eumesa Eva Veiga; o de
traxectoria cultural foi para a pintora Paola García Paz e o de iniciativa cultural para a
Casa da Gramática do IES Virxe da Cerca de Noia.
Premio Bos e Xenerosos
Creado en 2004 pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG),
quere homenaxear persoas ou institucións que traballasen a prol da lingua, literatura ou
cultura galega. En anteriores edicións este recoñecemento foi para Avelino Pousa
Antelo (2004),o Museo do Pobo Galego (2005), a Asociación Cultural e Pedagóxica
Ponte... nas ondas! (2006), o Laboratorio de Formas de Galiza e Isaac Díaz Pardo
(2007), a Asociación Socio-Pedagóxica Galega (2008), Mariví Villaverde (2009) e os
Concellos organizadores do Premio Blanco Amor (2010). Na oitava edición de 2011
homenaxeouse a Francisco Fernández del Riego o 19 de febreiro.
Referencias varias:
- A. R., “A AELG dedica a Del Riego a súa homenaxe ‘Os Bos e Xenerosos”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 13 febreiro 2011, p. 37.
Anúnciase que a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega dedica a
homenaxe “Os Bos e Xenerosos” a Francisco Fernández del Riego. Infórmase das
partes nas que se divide o acto, así como das persoas que participarán no mesmo.
- maré, “Os escritores homenaxean a Del Riego co ‘Bos e Xenerosos”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “En Vigo”, 19 febreiro 2011, p. 27.
Infórmase que a oitava edición da homenaxe “Os Bos e Xenerosos” convocada pola
Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega está dedicada a Francisco
Fernández del Riego. Dise que no acto Víctor Freixanes se encargará da laudatio deste
persoeiro da cultura galega.
- Maite Gimeno, “Homenaje a Fernández del Riego com o’músculo’ de la patria
gallega”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 20 febreiro 2011, p. 54.
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Indícase que Francisco Fernández del Riego foi homenaxeado co “Bo e Xeneroso” que
convoca a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Infórmase da
próxima publicación do libro inédito de Fernández del Riego titulado Crónica viaxeira,
memoria de xornalista.
- Mar Mato, “A Asociación de Escritores Galegos outorga o premio Os Bos e
Xenerosos na honra de Paco del Riego”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 20 febreiro 2011, p.
45.
Fálase da entrega do premio “Os Bos e Xenerosos” que concede a Asociación de
Escritoras e Escritores en Lingua Galega a Francisco Fernández del Riego. Indícase que
na celebración participou cun discurso a irmá do homenaxeado.
- Víctor Sariego, “Os escritores gaban o ‘silencioso’ traballo de Fernández del Riego”,
Xornal de Galicia, “Cultura”, 20 febreiro 2011, p. 47.
Recóllense as impresións e gabanzas de membros da Asociación de Escritoras e
Escritores en Lingua Galega a Francisco Fernández del Riego con motivo da súa
homenaxe. Saliéntase, entre outras cousas, a súa achega á xeración literaria, cultural e
social, o seu compromiso ético e a dirección de Grial, xunto con Ramón Piñeiro.
- J. M. R., “Festiletras eligió este año a tres ‘bos e xenerosos”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 8 maio 2011, p. 38.
Comenta que a Festa das Letras nomeará como “Bos e xenerosos” a Xesús Alonso
Montero, Antía Cal e Xosé González Martínez.
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 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 tivo
ningunha dotación económica e consistiu nunha medalla de prata, obra do escultor
Acisclo Manzano, que reproducía 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 recibiu tamén unha placa de prata na que se recollía un
extracto da acta do acordo, co fin de dar fe da concesión do premio e firmou no libro de
honra do premio. O xurado, presidido polo alcalde de Celanova, Antón Mouriño, estivo
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.
Todos os galardoados co premio convértense en Patróns de Honra, con dereito a asistir
ás reunións da Fundación, con voz pero sen voto. Nesta edición de 2011 a Fundación
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Curros Enríquez decidiu conceder o XXVII galardón ao músico Carlos Núñez o 4 de
setembro.
Referencias varias:
- J. M. G., “Carlos Núñez obtiene el premio Celanova Casa dos Poetas”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 22 xullo 2011, p. 39.
Fálase do galardoado co Premio Celanova Casa dos Poetas, Carlos Núñez, e da súa
contribución á dignificación e internacionalización da cultura galega a través dun
instrumento como a gaita.
- Sandra Cuíña, “Carlos Núñez recibe por su carrera el premio Celanova”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 3 setembro 2011, p. 42.
Infórmase de Carlos Núñez recibiu o Premio Celanova Casa dos Poetas pola súa
carreira e que lle entregou este galardón o Conselleiro de Cultura e Turismo, Roberto
Varela.
- Laura Fernández, “Carlos Núñez recibe el galardón a su simbiosis entre música y
poesía”, La Región, “Provincia”, “Celanova”, 6 setembro 2011, p. 10.
Fálase do acto de entrega do Premio Casa dos Poetas co que a Fundación Curros
Enríquez galardoou ao músico Carlos Núñez.
- S. de la Fuente, “Carlos Núñez reivindica el papel de la música en las tradiciones de
Galicia”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 5 setembro 2011, p. 18.
Menciónase que Carlos Núñez recibiu o XXVII Premio Celanova Casa dos Poetas, acto
que tivo lugar localidade de Celanova.
Chairego de Honra
Galardón concedido pola Fundación Manuel María e a Asociación Cultural Xermolos,
de Guitiriz, que supón o recoñecemento da traxectoria cultural e social de persoas
relacionadas coa comarca da Terra Cha sen nacer nela. En anos anteriores premiouse a
Xosé Neira Vilas e Anisia Miranda, Marica Campo, Avelino Pousa Antelo, Bernardino
Graña, Paco Martín e Fiz Vergara Vilariño. Na edición de 2011 obtivo esta distinción
Antía Cal. A entrega do galardón celebrouse o 1 de outubro na Casa da Cultura de
Vilalba.
Referencias varias:
- Rubén de Rosende, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 1 outubro 2011, p. 86.
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Anúnciase a entrega na Casa da Cultura de Vilalba da distinción de Chairega de Honra a
Antía Cal.
Premio O Facho de Ouro
Convocado pola Asociación Cultural O Facho para galardoar a traxectoria vital de
persoeiros galegos comprometidos coa lingua e cultura galegas. No ano 2011
concedeuse a Bernardino Graña o 29 de xaneiro no hotel Riazor da Coruña, pola súa
longa traxectoria na defensa da dignidade e cultura galegas.
Premio Laxeiro
Convocado dende o ano 2004 pola Fundación Laxeiro co propósito de recoñecer o labor
en prol da cultura galega de diferentes persoeiros ou institucións. En anteriores edicións
galardouse ao intelectual Francisco Fernández del Riego (2004), Julio Fernández
Gayoso (2005), Xaime Isla Couto (2006), Isaac Díaz Pardo (2007), ao poeta Carlos
Oroza (2008); ao pintor Antón Lamazares (2009) e a Xosé Neira Vilas (2010). No ano
2011 na oitava edición o Padroado da Fundación concedeulle o galardón á escritora
viguesa María do Carme Kruckenberg (Vigo, 1926). O acto de entrega tivo lugar o 23
de febreiro no Puesto Piloto de Vigo.
Referencias varias:
- Belén López, “Carme Kruckenberg é recoñecida co Premio da Fundación Laxeiro”,
Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 24 febreiro 2011, p. 70.
Infórmase da celebración do 103 aniversario do nacemento do pintor Laxeiro e da
entrega do premio que leva o seu nome a Carme Kruckenberg. Ofrécese unha breve
biografía da escritora da que se citan obras como Cantigas do vento (1953).
- Mar Mato, “Carme Kruckenberg recibe el Premio Laxeiro por aclamación del
patronato”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 24 febreiro 2011, p. 43.
Fálase da entrega do galardón Premio Laxeiro 2011 a Carme Kruckenberg pola súa
“traxectoria vital a favor da cultura galega”. Relátase o momento no que se coñeceron
Kruckenberg e Laxeiro.
Homenaxe Letra E. Escritor na súa terra
Creado en 1995 pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, pretendeu
recoñecer a traxectoria dun escritor galego vivo na súa localidade de orixe. Organizouse
baixo o lema “O escritor na súa terra”. Non tivo dotación económica e consistiu na
plantación dunha árbore en homenaxe ao escritor, na inauguración dunha pedra que leva
gravado un texto do autor e un xantar de confraternización. Dende a entidade
convocante fixéronse as xestións institucionais oportunas para que se lle dedique unha
rúa ao galardoado. Ao mesmo tempo, entregóuselle unha escultura feita por Acisclo
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Manzano coa letra “E”, de escritor. É o primeiro premio que os escritores galegos
conceden a outro escritor. Na XVIIª edición de 2011 concedéuselle o galardón a Paco
Martín.
Referencias varias:
- Vanesa Oliveira, “Imos sobrevivir”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, 6 febreiro 2011, p. 29.
Infórmase de que Cesáreo Sánchez foi reelixidos presidente da Asociación de Escritores
en Lingua Galega e anúnciase a decisión da organización para publicar un manifesto
sobre “a falta de apoio da Xunta á cultura galega”. Tamén se indica que se lle concedeu
a Letra E a Paco Martín.
- Eduardo Gutiérrez, “Paco Martín na preamar”, Diario de Pontevedra,
“Opinión&Análisis”, “Da Capo”/ El Progreso, “Opinión”, “Da Capo”, p. 29, 15 xuño
2011.
Comenta que a Asociación de Escritores en Lingua Galega vaille render homenaxe ao
escritor Paco Martín outorgándolle o “E” de escritor galego e, tomando dito evento
como pretexto, lembra como coñeceu o autor lugués.
- Benigno Lázare, “Soamente me presentei a un premio”, La Voz de Galicia, “Cultura”,
25 xuño 2011, p. 32.
Coméntase Paco Martín recibirá unha homenaxe en Lugo con motivo do recoñecemento
“Escritor na súa terra” que lle dedica a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua
Galega.
- Vanesa Oliveira, “Só se poñen atrancos”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Homenaxe Letra
E”, 25 xuño 2011, p. 29.
Di que o escritor Paco Martín recibiu a homenaxe da Asociación de Escritoras e
Escritores en Lingua Galega ao Escritor na súa Terra, e recolle unha entrevista co autor
na que fala sobre o estado da literatura infantil e xuvenil galega na actualidade.
- Alberto Ramos, “As autoridades culturais teñen que cumprir coas súas obrigas co
pobo”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 26 xuño 2011, pp. 38-39.
Entrevista a Paco Martín con motivo da homenaxe “O escritor na súa terra”, da
Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, na que se fala da situación da
literatura e da cultura en xeral en Galicia.
- E. P., “Paco Martín recibe en Lugo a Letra ‘E’ da AELG”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 26 xuño 2011, p. 44.
Infórmase que o escritor Paco Martín recibiu a Letra E da Asociación de Escritoras e
Escritores en Lingua Galega, tal e como decidira a Asemblea de Socios e Socias desta
entidade.
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- maré, “Paco Martín ‘ingresa’ no ‘E”, Galicia Hoxe, “maré Hoxe”, 26 xuño 2011, p.
21.
Comenta as diferentes actividades desenvolvidas durante a homenaxe a Paco Martín tras
recibir a letra “E” da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega.
- Marta Veiga/ Melissa Gómez, “O Lugo de Paco, máis real có oficial”, El Progreso,
“Vivir”, “Cultura”, 26 xuño 2011, p. 57.
Fai alusión á distinción de Paco Martín como socio de honra da Asociación de
Escritoras e Escritores en Lingua Galega na súa XVI edición do Escritor na súa Terra e
comenta as diferentes actividades levadas a cabo durante a homenaxe.
- Paco Martín, “O escritor na súa terra”, Diario de Pontevedra, “Opinión&Análisis”,
“Auga Lizgaira”, p. 17/ El Progreso, “Opinión”, “Auga Lizgaira”, p. 17, 27 xuño 2011.
Agradecemento do escritor tras ser homenaxeado pola Asociación de Escritoras e
Escritores en Lingua Galega como Escritor na súa terra. Fai un percorrido polas
lembranzas da súa infancia.
- Xavier Senín, “O Reparante”, El Correo Gallego, “Opinión”, 29 xuño 2011, p. 4.
Coméntase a homenaxe Escritor na súa terra que lle ven de rendir a Asociación de
Escritoras e Escritores en Lingua Galega a Paco Martín.
- Xabier P. Docampo, Xavier Senín, Agustín Fernández Paz e Alejandro Tobar Salazar,
“Lembranza nova de vellos amigos”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 4 xullo 2011, p. 37.
Carta dirixida a Paco Martín na que se louva a súa figura, con motivo da homenaxe
Escritor na súa terra, concedida pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua
Galega.
- Marcos Sueiro, “Cicerón cóase nunha homenaxe a Paco Martín”, Xornal de Galicia,
“Contexto”, n.º 136, “Cultura”, “Un erro dunha simpatía xigante”, 17 xullo 2011, pp.
14-15.
Fálase da anécdota que tivo a súa orixe nun erro á hora de labrar nun monolito, co que
se agasallaría ao escritor Paco Martín con motivo da homenaxe Escritor na súa terra,
concedida pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega.
- C. U., “ El escritor Paco Martín leerá el pregón de San Froilán”, El Progreso, “Lugo”,
3 setembro 2011, p. 7.
Infórmase de que Paco Martín podería ser o encargado de ler o pregón de San Froilán
do 2011 e menciónase o recoñecemento outorgado pola Asociación de Escritores en
Lingua Galega, Letra E. Escritor na súa terra.
Premio Letras de Bretaña e Medalla do Reino de Merlín
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O premio Letras de Bretaña foi creado no ano 2005 para homenaxear as persoas
preocupadas por destacar a importancia da Galicia do Norte e o seu espírito cunqueirán.
Concedeuno o Real Coro Toxos e Froles e contou cos patróns dos Concellos de Ferrol e
Mondoñedo (localidades onde se entrega o galardón) e o Bispado desta diocese. Ten
carácter honorífico e careceu de dotación económica. Unha placa de prata como
símbolo da rexión representa a distinción. Cada ano galardoa o traballo dun escritor ou
escritora da Galicia do Norte. Ademais tamén se concedeu a Medalla do Reino de
Merlín.
Premio Libreiro Cultural Galego
Convocado pola Consellería de Cultura e Turismo a través da Dirección Xeral do Libro,
Bibliotecas e Arquivos e en colaboración coa Federación de Libreiros de Galicia co
obxectivo de recoñecer publicamente a aquelas librarías que durante o ano 2011 se
caracterizasen pola realización dunha tarefa continuada de dinamización cultural e da
difusión do libro e da lectura, cunha atención especial á promoción e difusión do libro
galego, dentro e fóra do seu espazo físico.
Referencias varias:
-S. C., “O Libreiro Cultural Galego xa é premio”, ABC, “Galicia”, 24 abril 2011, p. 61.
Infórmase da creación do Primeiro Premio Libreiro Cultural Galego, que ten como
obxectivo recoñecer a aquelas librarías que leven a cabo una “tarefa continuada de
dinamización cultural e da difusión do libro e da lectura”, especialmente da literatura
galega.
- Alberto Nova, “A biblioteca da CdC difunde a literatura de Galicia no seu primeiro
Día do Libro”, El Correo Gallego, “Tendencias. Sociedad. Ciencia. Cultura. Ocio”, 28
abril 2011, p. 46.
Fálase do acto do Día Internacional do Libro no que o conselleiro de Cultura e Turismo,
Roberto Varela, anunciou a creación do Primeiro Premio Libreiro Cultural.
Premio Manuel María á Dignidade Nacional
Creado en 2005 pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG), 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 tivesen consecuencias destacadas na mellora da dignidade
nacional. O galardón consistiu nunha peza única de cerámica elaborada por Pérez Porto.
Na edición de 2007 tamén se sumou como promotora a Asociación de Escritoras e
Escritores en Lingua Galega.
Medallas de Ouro de Galicia e Medallas Castelao
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Para homenaxear a personalidades e institucións que se distinguiron polo seu mérito ao
servizo da comunidade galega en calquera aspecto social, cultural e económico, a Xunta
de Galicia concedeu as Medallas de Galicia, que consistiron nunha medalla de ouro,
quince de prata e trece de bronce. Dende o ano 2006, a entrega de medallas ten un único
protagonista. Así mesmo, concedeu 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. Na edición de 2011 concedéronse as Medallas de Ouro de
Galicia ao investigador Ángel Carracedo e ao Instituto da Lingua Galega e as Medallas
Castelao ao empresario Roberto Tojeiro Rodríguez, ao valedor do cidadán de Vigo,
Luís Espada Recarey; ao doutor en Dereito Modesto Seara Vázquez e á doctora en
Medicina, María del Carmen Porto Vázquez. O acto de entrega das Medallas Castelao
tivo lugar o 28 de xuño na igrexa de San Domingos de Bonaval; e o das Medallas de
Ouro o 25 de xullo na Cidade da Cultura.
Referencias varias:
- Ricardo Sanromán, “Solo una mujer en las medallas Castelao de la Xunta”, El Correo
Gallego, “Galicia”, 4 xuño 2011, p. 16.
Comenta que as medallas Castelao da Xunta serán entregadas a Roberto Tojeiro
Rodríguez (Conselleiro delegado do grupo Gadisa), Luis Espada Recarey (primeiro
rector da Universidade de Vigo e doutor en Ciencias Químicas), Modesto Seará
Vázquez (primeiro secretario xeral do PSdeG) , María del Carmen Porto Vázquez
(primeira radioterapeuta de España e primeira en formar parte do claustro de Medicina).
- Laura Grandal, “Feijóo apela al ‘galeguismo’ que une y cultiva ‘identidades’ al
entregar las Medallas Castelao”, Diario de Pontevedra, “Galicia”, p. 32/ El Progreso,
“Galicia”, p. 25, 29 xuño 2011.
Infórmase do acto de entrega das Medallas Castelao en San Domingos de Bonaval, no
que Alberto Núñez Feijóo reivindicou o galeguismo como ferramenta de unión dos
galegos e aludiu a Castelao. Tamén se alude as verbas que pronunciaron os catro
galardoados. Nun a parte ofrécese o histórico destas Medallas, creadas en 1984.
- Gerardo Fernández Albor, “Medallas Castelao”, El Correo Gallego, “Opinión”, 3
xullo 2011, p. 3.
Coméntase o acto de entrega das Medallas Castelao 2011 e a intervención de Alberto
Núñez Feijóo na que lembrou a Ramón Otero Pedrayo, García-Sabell e Ramón Piñeiro.
- D. Lombao, “Medallas de Galicia para Ángel Carracedo e o Instituto da Lingua”,
Xornal de Galicia, “Galicia”, 15 xullo 2011, p. 10.
Apúntanse o nome dos galardoados coas Medallas de Galicia e que acto de entrega terá
lugar o 25 de xullo.
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- L. G./O. U., “Galicia distingue con sus medallas a Carracedo y al Instituto da Lingua”,
Diario de Pontevedra, “Galicia”, p. 29/ El Progreso, “Galicia”, p. 21, 15 xullo 2011.
Saliéntanse as verbas do presidente da Xunta en relación cos galardoados, o Instituto da
Lingua Galega e Ángel Carracedo, dos que apuntou a súa traxectoria. Recóllense tamén
as reaccións dos premiados.
- X. A. T./D. Domínguez, “La Xunta otorga su Medalla de Oro a Carracedo y al
Instituto da Lingua Galega”, Faro de Vigo, “Galicia”, p. 28/ X. A. Taboada, La
Opinión, “Galicia”, p. 23, 15 xullo 2011.
Dáse conta da traxectoria profesional de Carracedo e do Instituto da Lingua Galega.
Saliéntanse as verbas de Feijóo sobre os galardoados.
- Marcelino Agís Villaverde, “Las medallas de Galicia”, El Correo Gallego, “Opinión”,
“Al sur”, 18 xullo 2011, p. 2.
Dá os parabéns á Universidade de Santiago polas Medallas de Galicia e lembra a
introdución da materia de lingua e literatura galegas no curso 1965-66.
- C. D., “Reconocimiento a la labor investigadora en la lengua gallega y la ciencia
médica”, El Correo Gallego, “Primer plano”, 25 xullo 2011, p. 7.
Dáse conta do acto de entrega das Medallas de Ouro de Galicia na Cidade da Cultura e
lémbranse as verbas de Núñez Feijóo en relación cos premiados.
- Xulián Maure, “Cara e cruz das medallas galegas”, Xornal de Galicia, “Opinión”,
“Tribuna”, 25 xullo 2011, p. 2.
Sente orgullo polo Instituto da Lingua Galega a prol da lingua galega e polas
investigacións do profesor Carracedo, ao tempo que critica o decreto de plurilingüismo.
- Luís Villamor, “Carracedo pide a la Xunta que siga invirtiendo en los investigadores”,
La Voz de Galicia, “A fondo”, “Día de Galicia”, 26 xullo 2011, p. 5.
Crónica do acto de entrega das Medallas de Ouro de Galicia na que salienta as verbas de
Rosario Álvarez do ILG que reclamou a discriminación positiva en favor do galego,
mentres que Ángel Carracedo pediu más esforzo en I+D+i para mellorar os centros de
investigación.
- Montse Castro, “Reivindicación de la investigación y el gallego en las Medallas de
Galicia”, El Correo Gallego, 26 xullo 2011, p. 8.
Recóllense as demandas e reclamacións dos galardoados coas Medallas de Galicia á
Xunta de Galicia.
- X. A. Taboada, “Las Medallas de Galicia reclaman más gasto eninvestigación y
consenso lingüístico”, Faro de Vigo, “Galicia”, p. 19/ La Opinión, “Galicia”, “Día de
Galicia”, p. 9, 26 xullo 2011.
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Coméntanse as palabras de Rosario Álvarez do ILG, que reclamou a discriminación
positiva en favor do galego, mentres que Ángel Carracedo pediu más esforzo en I+D+i
para mellorar os centros de investigación no acto de entrega das Medallas de Galicia.
Indícanse o nome dalgunhas persoalidades presentes.
Premio Otero Pedrayo
Convócano cada ano, dende o 1976, as Deputacións provinciais para perpetuar e honrar
a memoria do egrexio home de letras, premiar un labor que constitúa unha achega
eminente á cultura galega, fomentar os valores propios de Galicia e as obras que leven
ao esclarecemento e á mellora dos seus homes e institucións. Podían 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 Consellería
correspondente, e polo propio xurado. A presentación do candidato tivo que enviarse ao
presidente da Deputación convocante, no prazo de tres meses a partir da convocatoria, e
debían achegarse os seguintes documentos: descrición biográfica breve da persoa que
aspiraba ao premio e documentos e antecedentes, que se considerasen de interese para o
coñecemento da dimensión literaria ou científica da persoa que se propuña.
Entregáronse cinco exemplares, mecanografados a dobre espazo, do traballo co que se
optase ao premio, no caso de que a proposta estivese baseada nunha obra ou produción
singular concreta. No caso de personalidades e institucións, un exemplar do
regulamento ou estatutos polos que se rexiron e unha relación de tarefas levadas a cabo
en relación co obxecto do premio. Está dotado con 30.050,61 euros e conta cun xurado
constituído polos presidentes da Xunta de Galicia e das catro Deputacións Provinciais e
polos representantes da Universidade de Vigo, da Coruña e de Santiago de Compostela,
xunto con algún membro da Real Academia Galega e do Instituto Padre Sarmiento de
Estudios Galegos. Nas edicións anteriores resultaron galardoados os seguintes grupos,
entidades, institucións e personalidades: Carlos Casares Mouriño (1977); a sección de
arqueoloxía do Instituto Padre Sarmiento (1979); Eligio Rivas Quintas (1980); a
Fundación Otero Pedrayo (1981); Joaquín Lorenzo Fernández e José Fariña Jamardo
(1982); o grupo Marcelo Macías (1983), Antonio Fidalgo Santamariña (1984); José
López Calo (1985); Xosé Filgueira Valverde (1986); Emilio Duro peña e Darío Xohán
Cabana (1988); o Instituto da Lingua Galega (1989); Isaac Díaz Pardo (1990); Xosé
Trapero Pardo (1991); Antonio Fraguas (1992); o Museo de Pontevedra (1993); a
Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Castelo de San Antón (1994);
Francisco Fernández del Riego (1995); Julio Francisco Ogando Vázquez (1996); a
Comunidad del Monasterio de Oseira (1997); o Museo do Pobo Galego (1998); Manuel
María Fernández Teixeiro e Uxío Novoneyra (1999); Miguel Anxo Araújo Iglesias
(2000); Fundación Pedro barrié de la Maza (2001); o Centro Gallego de Buenos Aires
(2002); o Centro Galego de Montevideo (2003); a Irmandade Galega de Venezuela
(2004); A Real Sociedade Benéfico Española-Hospital Espanhol de Brasil (2005); a
Real Academia Galega e o Laboratorio de Formas (2006); Darío Xohán Cabana (2007);
Marcos Valcárcel López (2008); e Manuel Fraga Iribarne (2009). Na edición de 2010 o
xurado composto por Salvador Fernández Moreda, actuando como presidente, Caridad
González Cerviño, Xosé Luís Axeitos e Francisco Javier Garbayo decidiu o 18 de
febreiro de 2011 conceder por unanimidade este galardón á escola e compañía de teatro
Casahamlet, dirixida por Manuel Lourenzo e Santiago Fernández. O acto de entrega tivo
lugar o 21 de outubro no Pazo de Mariñán. No ano 2011 non se convocou.
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Referencias varias:
- Marta García Márquez, “As catro deputacións distinguen co Otero Pedrayo o traballo
da escola Casahamlet”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 19 febreiro 2011, p. 13.
Infórmase que as catro deputacións decidiron outorgar o premio Otero Pedrayo á escola
de teatro Casahamlet pola súa tarefa na dignificación da cultura e os valores galegos.
Ofrécese un breve percorrido pola traxectoria da organización.
- M. Dopico, “A andaina de Casahamlet”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Premio Otero
Pedrayo”, 19 febreiro 2011, p. 29.
Entrevístase a Manuel Lourenzo, un dos creadores de Casahamlet. Infórmase de que a
escola de teatro recibiu o premio Otero Pedrayo que conceden as catro deputacións
galegas e a Xunta de Galicia. Lourenzo fala dos premios recibidos, das actividades de
Casahamlet, da publicación de manuais, da situación do teatro galego, dos membros da
escola e do recortes da Xunta á produción.
- Noelia Díaz, “A compañía coruñesa Casahamlet, galardoada co premio Otero
Pedrayo”, La Opinión, “Cultura”, 19 febreiro 2011, p. 61.
Indícase que a escola de teatro Casahamlet recibiu o premio Otero Pedrayo que
outorgan as catro deputacións de Galicia e a mesma Xunta co obxectivo de recoñecer a
súa labor “de dignificación e difusión da cultura galega”. Ofrécese un pequeno
percorrido pola traxectoria da escola.
- Rodri García, “El premio Otero Pedrayo reconoce la labor del estudio CasaHamlet”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 19 febreiro 2011, p. 38.
Infórmase que a escola de teatro CasaHamlet foi galardoada co premio Otero Pedrayo
pola súa “contribución eminente á cultura galega”. Apúntase que o galardón é
concedido polas deputacións galegas e a Xunta de Galicia.
- Luis P. Ferreiro, “Premio ao risco sobre os escenarios”, La Opinión, “A Coruña”, 31
outubro 2011, p. 7.
Menciónanse aos dramaturgos Manuel Lourenzo e Santiago Fernández, fundadores da
compañía e escola teatral Casahamlet, que recibiron o Premio Otero Pedrayo.
- Santiago Fernández, “Manuel Lourenzo, el teatro de la vida”, El País, “Galicia”,
“Gallegos en la escalera”, 20 novembro 2011, p. 8.
Fálase do director teatral Manuel Lourenzo, de quen se afirma que, tras fundar varios
grupos teatrais e recibir distintos premios, é incapaz de vivir sen implicarse no mundo
do teatro. Menciónase a recente concesión do Premio Otero Pedrayo á súa compañía,
Casahamlet.
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Pedrón de Ouro e Pedrón de Honra
Certame que convoca anualmente a Fundación do Padroado Pedrón de Ouro na Casa
Museo de Rosalía Castro dende 1964, nun acto que se celebrou o domingo seguinte ao
Día das Letras Galegas. Concedéronse dous premios: o “Pedrón de Ouro”, que tratou de
destacar aquela personalidade ou entidade viva residente en Galicia que sobresaíu na
defensa da cultura nacional, e o “Pedrón de Honra”, que distinguiu a aquelas persoas
vivas ou entidades, galegas ou non galegas, que engrandecen a nación e cultura galegas.
O premio consistiu nunha medalla e nun pergameo. En edicións anteriores, recibiron o
Pedrón de Ouro Isidro Parga Pondal, Xohana Torres, Xosé Filgueira Valverde, Isaac
Díaz Pardo, Ánxel Fole, Álvaro Cunqueiro, Francisco Fernández del Riego, Antón
Fraguas, Xosé Manuel Beiras, Francisco Xavier Río Barja, Xusto G. Beramendi e
Camilo Nogueira. No ano 2011, 48ª edición, o “Pedrón de Ouro” recaeu na sindicalista
agraria Lidia Senra e o “Pedrón de Honra” nos profesores da Universidade de Granada,
André Pociña e Aurora López. O acto de entrega tivo lugar o 29 de maio na Casa Museo
de Rosalía en Padrón.
Referencias varias:
- A. R. López, “Loa a xente da aldea”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Recoñecemento”, 30
abril 2011, p. 27.
Comenta que Lidia Senra recibiu o Pedrón de Ouro como recoñecemento á súa labor e
interese en visibilizar o labor da muller labrega. Tamén informa que o Pedrón de Honra
foi para os catedráticos de filoloxía latina Andrés Pociña e Aurora López
- Henrique Rabuñal, “Pedróns para Lidia, Andrés e Aurora”, Xornal de Galicia,
“Opinión”, “Vento de Seda”, 30 maio 2011, p. 3.
Di que a Fundación do Pedrón de Ouro distinguiu co premio que leva o mesmo nome a
sindicalista Lidia Senra e co Pedrón de Honra os catedráticos de filoloxía latina Andrés
Pociña e Aurora López.
- Miguel Pardo, “A loita sempre vale; teño a esperanza de que a xente acabará vivindo
dignamente”, Xornal de Galicia, “Galicia”, 30 maio 2011, p. 15.
Recolle unha entrevista a Lidia Senra tras recibir o Premio Pedrón de Ouro pola súa
“traxectoria a favor da defensa do medio rural e na promoción da cultura galega”.
- Vicente Plaza, “Lidia Senra recibió ayer el prestigioso Pedrón de Ouro”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, “Esquelas”, 30 maio 2011, p. 42.
Comenta que Lidia Senra recibiu o Pedrón de Ouro en recoñecemento polo seu traballo
na visibilización do traballo da muller no campo. Di tamén que co Pedrón de Honra
foron distinguidos os catedráticos de Filoloxía Latina, Aurora López y Andrés Pociña,
polos seus traballos Rosalía de Castro. Documentación biográfica y bibliográfica crítica
e Rosalía de Castro. Estudios sobre a vida e a obra.
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- Manuel Dourado Deira, “Os ‘pedróns’ e os 75 anos de Airiños”, Galicia Hoxe,
“Opinión”, “Ardentía”, 4 xuño 2011, p. 5.
Fala da traxectoria de Andrés Pociña e Aurora López, distinguidos co Pedrón de Honra,
na súa difusión da cultura galega a través de estudos como Rosalía de Castro.
Documentación biográfica y bibliográfica crítica e Rosalía de Castro. Estudios sobre a
vida e a obra. Finalmente, destaca tamén que o Pedrón de Ouro foi para a sindicalista
Lidia Senra.
- Manuel Dourado Deira, “Os Pedróns: David Otero (e III)”, Galicia Hoxe, “Opinión”,
“Ardentía”, 18 xuño 2011, p. 5.
Faise unha achega das palabras do escritor David Otero na presentación dos Pedróns.
Palabras coas que, ademais de referirse á Lingua Galega, tamén salienta o traballo de
André Pociña e Aurora López, así como o de Lidia Senra.
Premio Pen Clube Voz de Liberdade
Concedido polo Pen Clube e destinado a unha personalidade da literatura galega que
teña destacado na defensa dos dereitos de expresión e opinión recollidos na Carta
Fundacional do International P. E. N. O galardón, sen dotación económica, consiste
nunha peza artística única e irrepetíbel dun artista galego. Na Vª edición de 2011 o
galardón foi para Mª Xosé Queizán. A entrega do galardón tivo lugar o 26 de novembro
no Centro Social Novacaixagalicia de Santiago de Compostela.
Referencias varias:
- Fran P. Lorenzo, “María Xosé Queizán recibirá mañá o premio ‘Voz de liberdade’ do
PEN”, El Correo Gallego, “Tendencias”, 25 novembro 2011, p. 49.
Faise referencia á concesión do Premio Voz de Liberdade 2011 do Pen Clube de Galicia
a María Xosé Queizán.
- N. M., “O Centro PEN Galicia recoñece a defensa da liberdade de María Xosé
Queizán”, La Voz de Galicia, “Cultura”, 27 novembro 2011, p. 48.
Infórmase de que María Xosé Queizán recollerá o Premio Voz de Liberdade 2011,
outorgado polo Centro PEN de Galicia.
Premio Ramón Cabanillas da Asociación de Libreiros de Pontevedra
Convocado pola Asociación de Libreiros de Pontevedra, en colaboración coa
Asociación Unha Grande Chea e o Concello de Cambados. En edicións anteriores
recibiron os galardóns os escritores Mª Victoria Moreno, Adela Leiro, Ramón Caride,
Xosé Vázquez Pintor, Fina Casalderrey e Francisco Fernández Rei. Na oitava edición
do ano 2011 recibiu o galardón o doutor en Filoloxía Galego-Portuguesa, escritor e
profesor de secundaria, Emilio Ínsua.
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Referencias varias:
- L. R., “Actuaciones musicales y un recital poético amenizarán la entrega del VIII
‘Ramón Cabanillas’ a Emilio Ínsua”, Diario de Arousa, “Cambados”, 11 maio 2011, p.
11.
Comenta que terá lugar a entrega do Premio Ramón Cabanillas que este ano será
outorgado ao doutor en Filoloxía Galego-Portuguesa, escritor e profesor de secundaria,
Emilio Ínsua.
- L. R., “Los niños recuerdan a Cabanillas y al Letras Galega 2011, Lois Pereiro, con la
tradicional ofrenda floral”, Diario de Arousa, “Cambados”, 13 maio 2011, p. 12.
Infórmase do acto de entrega do VIII Premio Ramón Cabanillas a Emilio Ínsua.
Coméntase que comezará cun recital a cargo de Ramón Nogueira e Xosé María Vila
Ribadomar e que continuará con intervencións de diversos persoeiros e actuacións
musicais.
- L. R., “Emilio Ínsua recibe o VIII Ramón Cabanillas polo seu compromiso e extensa
traxectoria”, Diario de Arousa, “Cambados”, 14 maio 2011, p. 20.
Fala das actividades que terán lugar durante o acto de entrega do Premio Ramón
Cabanillas, outorgado pola asociación de libreiros, e que este ano recae no doutor en
Filoloxía Galego-portuguesa, Emilio Ínsua.
- L. Romero, “Os mozos rexeitan as ideas contra o galego pero nobasta, cada vez o
empregan menos”, Diario de Arousa, “Cambados”, 15 maio 2011, p. 13.
Recolle unha entrevista ao galardoado co Premio Ramón Cabanillas, Emilio Ínsua, na
que destaca a súa defensa da lingua galega e a súa preocupación sobre a redución do
número de galegofalantes, a pesar de que moitos manifestan “posturas positivas” cara o
galego.
Premio Ramón Piñeiro. Facer País
Premio convocado pola Asociación Cultural Val de Láncara, en colaboración con outros
colectivos, co que se pretende enxalzar a vida e obra de persoas e institucións que no día
a día loitaron por facer país. Non posúe dotación económica. O primeiro persoeiro que
recibiu este premio foi o empresario e artista Isaac Díaz Pardo e nas seguintes edicións
recaeu no actor Luís Tosar, no grupo de música folk Milladoiro, no político Xosé
Manuel Beiras, no escritor Xosé Neira Vilas, no semanario A Nosa Terra, en Avelino
Pousa Antelo, na escritora Luz Pozo Garza e na Real Academia Galega. No ano 2011,
10ª edición, o xurado concedeu o 15 de setembro o galardón, de entre as vinte e nove
propostas presentadas, aos músicos Xosé Luís Rivas Cruz e Baldomero Iglesias
Dobarrio, coñecidos como Mini e Mero, pola súa contribución ao cancioneiro galego.
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Referencias varias:
- L. P., “Los músicos Mini y Mero recibirán el décimo premio Ramón Piñeiro”, El
Progreso, “Sarria”, 16 setembro 2011, p. 17.
Infórmase de que Xosé Luís Rivas Cruz, Mini, e Baldomero Iglesias Dobarro, Mero,
foron os galardoados co Premio Ramón Piñeiro. Facer País, convocado pola asociación
cultural Val de Láncara, polo seu labor a prol da creación e recreación do cancioneiro
galego.
- Mario Álvarez, “Mini e Mero reciben o Premio Ramón Piñeiro”, El Correo Gallego,
“Tendencias”, 16 setembro 2011, p. 50.
Coméntase que Xosé Luís Rivas Cruz, Mini, e Baldomero Iglesias Dobarro, Mero,
foron galardoados co Premio Ramón Piñeiro. Facer País e que o xurado salientou o seu
labor a prol da creación e recreación do cancioneiro galego.
- L. P., “El premio Facer País celebra diez años honrando a Mini e Mero”, El Progreso,
“Sarria”, 12 outubro 2011, p. 18.
Faise mención á cerimonia de entrega a Xosé Luís Rivas Cruz, Mini, e Baldomero
Iglesias Dobarro, Mero, do Premio Ramón Piñeiro. Facer País.
- A. Casanova e Vázquez Rivas, “Homenaxe a dous “Mestres de Galicia”, El Progreso,
“Sarria”, 16 outubro 2011, p. 20.
Infórmase de que os músicos Mero e Mini recibiron o Premio Ramón Piñeiro. Facer
País, convocado pola asociación Val de Láncara.
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 tivo dotación
económica, consistiu nun cadro do artista ourensán Xosé Luís de Dios. No 2011 o
xurado, composto por Sara Cide Cabido, Mariam Ferreira Golpe, Pilar Beiro, Dionísio
Pereira, Xabier P. Docampo, Antón Lopo, Antón Laxe Martiñán e Xosé Lúis Méndez
Ferrín, como secretario con voz pero sen voto, acordou entregar o premio ao escritor
Agustín Fernández Paz e á Coordinadora Galega de Equipos de Normalización
Lingüística.
Referencias varias:
- maré, “A dignidade de Galicia”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Idioma”, 8 maio 2011, p.
29.
Di que o escritor Agustín Fernández Paz e a Coordinadora Galega de Equipos de
Normalización Lingüística foron galardoados con Premio Roberto Vidal Bolaño, como
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entidades que se caracterizaron pola defensa da identidade de Galicia. Neste senso,
destaca que o escritor converteuse nun “símbolo da resistencia ao denominado Decreto
do plurilingüismo”.
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 consistiu nunha estatuíña realizada polo escultor estradense Manuel
Villaverde. No ano 2011 resultaron galardoados a Asociación de Fillos e Amigos da
Estrada co premio á difusión da lingua na comarca de Tabeirós-Terra de Montes; a
agrupación folclórica Cantigas e Agarimos de Compostela co premio á normalización
no ámbito galego; e o profesor Carlos Amable Baliñas co premio á normalización
durante toda unha vida. O acto de entrega dos galardóns tivo lugar o 10 de novembro no
Teatro Principal da Estrada.
Referencias varias:
- C. B., “O Brado dá a coñecer o nome dos galardoados cos premios San Martiño”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 4 novembro 2011, p. 39.
Indícase quen foron os galardoados cos premios San Martiño de Normalización
Lingüística.
Premio Trasalba
Premio creado no ano 1980 pola Fundación Ramón Otero Pedrayo que se outorga todos
os anos, segundo o criterio do seu Consello Reitor, para conmemorar o pasamento de
Ramón Otero Pedrayo. É un galardón anual de carácter honorífico, que recompensa o
labor cultural e galeguista de distintos persoeiros vivos e que se entrega na casa-museo
do escritor en Trasalba (Amoeiro-Ourense). O galardón consistiu nun debuxo adicado
de Isaac Díaz Pardo, unha placa e un libro dos amigos conmemorativo do acto. Na
edición de 2011, o galardón foi entregado o 24 de xuño na Casa Grande de Cimadevila
(Amoeiro) ao catedrático de Lingua e Literatura Galega e académico, Ramón Lorenzo
pola súa vida dedicada ao estudo e defensa da lingua galega.
Referencias varias:
- Ramón Lorenzo, “Premio Trasalba 2011. Sempre vello amigo”, Grial. Revista galega
de cultura, n.º 190, Tomo XLIX, “O rego da cultura”, abril, maio e xuño 2011, pp. 1217.
Reprodúcese o discurso de agradecemento de Ramón Lorenzo, distinguido co Premio
Trasalba na súa XXIX edición. Nel realiza unha semblanza de Ramón Otero Pedrayo,
fundamentalmente, a través da correspondencia que este mantivo con Lorenzo, dende o
ano 1957. Dá conta dalgunhas das confesións que se fixeron entre ambos, e indica que
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ademais de querelo e admiralo, foi o de Trasalba quen o introduciu no mundo do
galeguismo. Remata sinalando que confía na “reacción da xente nova”, ao igual que o
fixo Otero Pedrayo con el e cos daquela mozos, para seguir loitando pola terra e a
lingua galega.
- Alberto Nova, “Lorenzo, Premio Trasalba por unha vida dedicada ó galego”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 20 maio 2011, p. 53.
Comenta que o catedrático de Lingua e Literatura Galega da Universidade de Santiago
de Compostela, Ramón Lorenzo Vázquez, recibirá o Premio Trasalba pola Fundación
Otero Pedrayo, nun acto de entrega no que se distribuirá o Libro Homenaxe, Ramón
Lorenzo. Señor das palabras.
- Camilo Franco, “Nos 50 o galego estaba mellor”, La Voz de Galicia, 20 maio 2011,
contracuberta.
Recolle a entrevista a Ramón Lorenzo trala súa distinción co Premio Trasalba e destaca
as verbas do autor quen considera que “nos anos cincuenta a situación do galego era
mellor que agora”, respecto do número de falantes, da vitalidade do idioma e cun léxico
máis rico.
- José Gómez, “O galego é unha lingua independente e debe ter a súa norma non a do
portugués”, Diario de Arousa, “O Salnés Sirandela”, n.º 744, “Literatura”, p. 21/
“Carvalho Calero fíxolle moito dano á lingua galega e por iso non o apoiarse”, Diario
de Ferrol, “Nordesía”, n.º 674, p. 29/ “O galego é unha lingua independente e debe ter a
súa norma non a do portugués”, El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 674, “Entrevista”,
p. 29, 22 maio 2011.
Entrevista ao catedrático de Lingua e Literatura Galega, Ramón Lorenzo, tras coñecer
que se lle concedeu o Premio Trasalba 2011, onde o autor fala sobre a situación da
lingua e a problemática ao redor da súa norma, destacando a súa negativa a que a lingua
galega se achegue ao portugués.
- Alberto Ramos, “O PP non fai galeguismo cordial, o que fai é atacar a lingua”, Xornal
de Galicia, “Cultura”, 26 maio 2011, p. 38.
Recolle unha entrevista a Ramón Lorenzo quen recibirá o Premio Trasalba 2011. Nela
fala sobre os momentos difíciles que está a vivir a lingua galega xa que considera que
“as autoridades políticas (...) non está pola labor de potenciar o galego”.
- C. C., “Lorenzo recibe o Trasalba instando á ‘loita pola lingua”, La Región,
“Ourense”, 27 xuño 2011, p. 8.
Comenta que Ramón Lorenzo recibiu o Premio Trasalba nun acto no que o autor fixo
“unha fonda crítica” á política lingüística actual.
- Lola Monteiro, “Ramón Lorenzo Premio Trasalba”, Atlántico Diario, “Sociedad”,
“Gente”, 27 xuño 2011, p. 53.
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Entre outras novas, fala da entrega do Premio Trasalba ao catedrático Ramón Lorenzo e
destaca a lembranza que o estudoso fixo das cartas que mantivo con Ramón Otero
Pedrayo. Comenta tamén a crítica feita polo autor á política lingüística.
- Marcos Sueiro, “Ramón Lorenzo: ‘Hai que facer unha revolución para defender a
lingua”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 27 xuño 2011, p. 34.
Comenta o acto de entrega do Premio Trasalba e destaca o discurso do galardoado,
Ramón Lorenzo, no que destacou a súa relación con Ramón Otero Pedrayo, falou da
lingua e identidade galega e reivindicou a necesidade dunha “revolución en favor do
idioma”.
- Vanesa Olveira, “Ramón Lorenzo: ‘Hoxe a nosa lingua precisa unha revolución”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 27 xuño 2011, p. 33.
Di que o galardoado co Premio Trasalba pola súa vida dedicada ao “estudo e defensa do
galego”, Ramón Lorenzo, destacou durante o acto de entrega a necesidade de apoiar o
idioma.
- Vanesa Oliveira, “A nosa lingua precisa unha revolución”, Galicia Hoxe, “maré
Hoxe”, 27 xuño 2011, p. 21.
Comenta que o catedrático Ramón Lorenzo recolleu o Premio Trasalba como
recoñecemento á súa vida dedicada ao “estudo e defensa do galego” e destaca que
insiste na necesidade de apoiar o idioma. Di tamén que no evento recolleu o libro
Ramón Lorenzo. Señor das palabras.
Premio Xarmenta
Convocado pola Asociación Berciana de Lingua Xarmenta dende 2005, dirixido a
institucións e personalidades que máis se implican na promoción da lingua galega no
Bierzo. O galardón consiste nunha figura de Sargadelos. Dende a cuarta edición é de
caracter bienal.
Premio Xoán Manuel Pintos
Convocado polo Concello de Pontevedra e a Rede de Entidades Amigas da Lingua
(REAL) contou coas categorías local e autonómica, e tivo como finalidade facer
recoñecemento público do labor de impulso da lingua galega de persoas, empresas,
asociacións ou entidades e, ao mesmo tempo, manter viva a memoria de Xoán Manuel
Pintos. No ano 2011 concedeuse este galardón á Coordinadora Galega de Equipos de
Normalización Lingüística e a Aula Castelao de Filosofía e fíxose mención especial aos
profesionais de Vieiros e Galicia Hoxe. O acto de entrega tivo lugar o 25 de novembro
no Pazo de Mugartegui en Pontevedra.
Referencias varias:
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- Ana López, “Cambios no Xoán Manuel Pintos 2011”, Diario de Pontevedra, “Vivir
aquí”, 12 outubro 2011, p. 60.
Menciónanse as novidades do Premio Xoán Manuel Pintos que, nesta quinta edición, se
concederán pola programación de actividades que impliquen o espallamento da lingua
galega durante o ano en curso e polo traballo realizado de xeito continuado ao longo
dunha traxectoria profesional ou vital.
- Belén López, “A Aula Castelao e os equipos de normalización, premios Xoán Manuel
Pintos”, Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Cultura”, 28 outubro 2011, p. 78.
Indícase quen foron os gañadores dos Premios Xoán Manuel Pintos: a Coordinadora
Galega de Equipos de Normalización Lingüística e a Aula Castelao de Filosofía. Tamén
se informa de que o xurado faralle una especial mención aos profesionais dos medios en
galego.
- Belén López, “O futuro do galego depende moito da nosa capacidade de resistencia”,
Diario de Pontevedra, “Vivir aquí”, “Sociedad”, 26 novembro 2011, p. 68.
Fálase dos galardoados cos Premios Xoán Manuel Pintos 2011: os Servizos de
Normalización, na categoría de traxectoria, e a Aula Castelao, na categoría de toda unha
traxectoria a prol da lingua.
- Nuria Martínez, “Música e poemas pechan o Ano Pintos”, Diario de Pontevedra,
“Vivir aquí”, 8 decembro 2011, pp. 58-59.
Coméntanse os últimos actos da programación do bicentenario de Xoán Manuel Pintos
e indícase que entre os premiados nesta edición dos galardóns que levan o nome do
autor se atopan a Coordinadora Galega de Equipos de Normalización Lingüística e a
Aula Castelao de Filosofía.
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X.7. LITERATURA INFANTIL E XUVENIL
Premio Ala Delta de Literatura Infantil
A Editorial Luís Vives (Edelvives) convocou o Premio Ala Delta de Literatura Infantil
coa finalidade de promover a creación literaria para nenos. Estabeleceuse un premio
único, dotado con 12.100 euros e a publicación, por parte de Edelvives, da obra
premiada na colección “Ala Delta”. A extensión das obras, mecanografadas a dobre
espazo, foi dun mínimo de cincuenta folios e un máximo de cento vinte. Os orixinais
debían ser inéditos e estar escritos en castelán ou en calquera lingua do Estado. O tema
dos orixinais foi libre, igual que o xénero literario, e enviáronse baixo plica cos datos do
autor á Editorial Luís Vives “Para o premio Ala Delta” (Xauradó, 25, 28034 Madrid)
antes do 2 de novembro. O xurado foi nomeado por Edelvives e estivo formado por
especialistas en literatura e educación, sendo un deles membro da Asociación Española
de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. En anteriores edicións obtivo este galardón en
galego O carteiro de Bagdad, de Marcos S. Calveiro en 2007. En xaneiro do ano 2011
fíxose público o fallo do xurado da XXI edición que foi para a escritora Mónica
Rodríguez Suárez (Oviedo, 1969) pola obra Diente de león. Neste ano abriuse a
convocatoria da XXIIª edición até o 2 de novembro.
Premio Arume de Poesía para Nenos
Convocado por vez primeira en 2001 pola Fundación Xosé Neira Vilas, é o único
premio específico de poesía para nenos e con el téntase estimular a creación poética e
achegar os máis pequenos ao fermoso mundo da lírica. Compleméntase co Premio
Estornela de Teatro, que foi convocado por vez primeira no ano 2002, alternándose
ambas as modalidades en anos sucesivos. Ao Premio Arume poden concorrer persoas de
calquera nacionalidade con textos inéditos escritos en galego que deben enviar, xunto
con dúas copias, á Fundación Xosé Neira Vilas (Gres, Vila de Cruces, 36587
Pontevedra). As obras debían levar un título que tamén debía constar nun sobre pechado
e separado onde figuraban os datos do autor. O prazo de admisión de orixinais rematou
o 31 de outubro e tivo unha dotación de 1.000 euros que foron outorgados a un
poemario inédito cun mínimo de trescentos cincuenta versos, ademais da publicación da
obra en Ediciós Embora. En anteriores edicións, resultaron gañadores en 2001 Xosé Mª
Álvarez Cáccamo con Lúa de pan, en 2003 Helena Villar Janeiro con Na praia dos
lagartos, en 2005 Marica Campo con Abracadabras; en 2007 Concha Blanco con
Cantos da rula e en 2009 Xoán Babarro con A princesa de Taramundi. Na sexta edición
do ano 2011 o prazo ampliouse atá o 10 de novembro e o xurado composto por Xosé
Neira Vilas, Valentín García Gómez, Andrés Fernández Castro e Luís Reimóndez
Fernández acordou por unanimidade conceder o galardón ao ceense Rafa Vilar pola
obra Patente de corso (pequeno dicionario pirata), e outorgar dúas mencións de honra a
Verdedades, de Iolanda Castaño e Flores de Abruñeiros, de Alberto Calvín Corredoira.
Referencias varias:
- M. S., “Convocado el ‘Arume’ de poesía escrita para niños”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 12 setembro 2011, p. 20.
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Infórmase do prazo de entrega deste concurso da Fundación Xosé Neira Vilas.
- ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Literatura Infantil e Xuvenil”,
“Tendencias”, 19 outubro 2011, p. 49.
Lémbrase que a convocatoria da sexta edición do premio ARUME de Poesía para nenos
está aberta até o día 31 de outubro. Indícase que a Fundación Xosé Neira Vilas o
convoca bienalmente dende 2001, como se pode concorrer e cal é a contía deste premio.
Rematáse apuntando os galardoados nas edicións anteriores.
- C. G., “Amplían el plazo de obras para el premio Arume”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 4 novembro 2011, p. 38.
Indícase que se amplía o prazo de presentación até o 10 de novembro e que a contía
ascende a 1.000 euros.
- C. G., “Rafa Villar se alza con el premio Arume de poesía escrita para niños”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 30 novembro 2011, p. 37.
Coméntase que Rafa Villar acadou o VI Premio Arume coa obra Patente de corso
(pequeno diccionario pirata) e que recibiron mención de honra Yolanda Castaño e
Alberto Calvín Corredoira.
Concurso do Libro Infantil O Barco de Vapor
Convocado pola Fundación SM dende o ano 1978 xunto ao Premio Gran Angular, a
convocatoria en lingua galega comezou en 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 que se presentaron debían ter unha
extensión mínima de cincuenta páxinas, mecanografadas a dobre espazo, e enviáronse
tres exemplares xunto cunha versión en soporte informático (disquette ou CD), a
Ediciones SM (Impresores, 2, Urbanización Prado del Espino, 28660 Boadilla del
Monte, Madrid), acompañadas dun sobre pechado no que constaba por fóra un
pseudónimo e dentro o enderezo do autor, antes do 15 de xaneiro. Podían presentarse
todas as obras que se axustasen ao concepto de novela e debían estar escritas en galego,
ser orixinais, inéditas e non estar premiadas noutro concurso, nin corresponder a autores
falecidos con anterioridade á convocatoria. O xurado foi nomeado pola Fundación Santa
María e estivo constituído por especialistas en literatura, pedagoxía e educación e un
representante da entidade patrocinadora. Contaba cunha dotación económica de 6.000
euros e a publicación da obra en SM Xerme até o ano 2007, no que aumentou a contía
do galardón a 10.000 euros para potenciar a creación de Literatura Infantil e Xuvenil en
galego. En 2010 a contía volveu reducirse a 6.000 euros. Nas edicións anteriores
resultaron galardoadas as seguintes obras: Das cousas de Ramón Lamote, de Paco
Martín (1984); Primeiro libro con Malola, de Xoán Babarro e Ana Mª Fernández
(1985); Aventuras de Sol, de Alberto Avendaño (1986); O globo máxico, de Andrés
García Vilariño (1987); Memorias dun río, de Antón Cortizas Amado (1988);
Barrigaverde e o dragón Achís, de Xoán Babarro e Ana Mª Fernández (1989); O deus
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desaparecido, de Pepe Carballude (1990); O conto dos sete medos, de Antón Cortizas
(1991); Os naúfragos de Malakadula, de Alberto Avendaño (1992); O castrón de ouro,
de Darío Xohán Cabana (1993); O misterio dos fillos de Lúa, de Fina Casalderrey
(1994); Os gritos das Illas Lobeiras, de Antón Cortizas (1995); A pirata Penamoura, de
Daniel Buján (1996); Valdemuller, de Xosé A. Neira Cruz (1997); A lenda do capitán
Miñoca, de Dolores Ruiz (1998); Os ollos do tangaleirón, de Xosé A. Neira Cruz
(1999); Alén das estrelamares, de Xoán Xosé Lago Pereira (2000); De como o santo
dos croques se fai peregrino, de Pepe Carballude (2002), O meu nome é Skywalker, de
Agustín Fernández Paz (2003); Unha bruxa ben rara, de Carlos Mosteiro (2006); e O
canto dos peixes, de Marcos S. Calveiro (2008). Na XXVIª edición do ano 2011 o
xurado, composto por Manuel Figueiras, Isabel Soto López e Xavier Senín, decidiu
conceder o galardón a Manuel Lourenzo González por Mundo ARB. Neste ano
convocouse a XXVIIª edición de 2013, pasando a ser de carácter bienal.
Referencias varias:
- maré, “O relativo impacto dos premios”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Novela”, 21abril
2011, p. 30.
Infórmase de que o gañador da sexta edición do Premio O Barco de Vapor foi Manuel
Lourenzo pola súa obra Mundo ARB. Fálase da novela e indícanse outros premios cos
que conta Lourenzo, como é o caso do Maio Literario ou O Facho.
- M. Mato, “El autor pontevedrés Manuel Lourenzo logra el Premio O Barco de Vapor”,
Faro de Vigo, “Sociedad”, 21 abril 2011, p. 35.
Anúnciase que Manuel Lourenzo foi o gañador do premio O Barco de Vapor de
literatura infantil e xuvenil pola súa novela Mundo ARB. Infórmase sobre o argumento
da novela e apúntase, tamén, que o galardón pasa a ter un carácter bianual.
- María Conde, “A literatura galega segue sendo de resistencia”, La Voz de Galicia,
“Cultura”, 22 abril 2011, p. 34.
Entrevista a Manuel Lourenzo, gañador da 26ª edición do premio O Barco de Vapor de
literatura infantil coa súa novela Mundo ARB. Fala de como xurdiu a inspiración para a
creación desta obra na que hai unha defensa da natureza e da súa consideración da
literatura galega.
- Susana Regueira, “Mis más de 20 años como profesor me dicen que la generación nini no existe”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 22 abril 2011, p. 36.
Entrevístase a Manuel Lourenzo, gañador do premio O Barco de Vapor 2011 pola súa
novela Mundo ARB. Ofrécese unha breve biografía do escritor. Lourenzo fala dos temas
dos que trata a obra, da obtención deste galardón, da súa profesión de profesor, dos seus
novos proxectos literarios, entre outras cousas.
Premio Internacional de Teatro para Títeres Barriga Verde
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Ver apartado X.3. deste Informe.
Concurso BD Vigo
A Biblioteca Pública Central de Vigo convocou este premio de banda deseñada por
primeira vez no ano 2010 que conta coas seguintes categorías: Infantil (nenos até 11
anos), Júnior (mozos entre 12 e 16 anos); Sénior (mozos entre 17 e 30 anos). O tema é
libre, con textos en galego para obras orixinais non premiadas cunha extensión mínima
de dúas páxinas e máxima de catro, a cor ou branco e negro, con técnica libre e de
autoría individual ou dun equipo debuxante/guionista. Os traballos debían presentarse
até o 20 de maio en sobre pechado baixo lema e con outro sobre cos datos persoais na
Biblioteca Pública Central de Vigo (Joaquín Yáñez, 6, Vigo). Estabelécese o seguinte
premio: lote de produtos relacionados co mundo da banda deseñada. Ademais o Xurado
pode facer Mencións Especiais.
Premio de Banda Deseñada Castelao
Certame convocado pola Deputación da Coruña, dende o ano 2005, co obxectivo de
incentivar a lingua galega e que vén completar a serie de premios tanto literarios coma
artísticos, convocados pola citada entidade. O premio está vinculado ao certame do
cómic que se celebra todos os veráns, no que se dá a coñecer o ditame do xurado. Poden
participar persoas, maiores de idade, con narracións en banda deseñada inéditas e
escritas en galego, cun máximo de dous autores por obra. A dotación é de 6.500 euros
ademais da publicación do libro con textos en galego. As bases do concurso poden
consultarse no Boletín Oficial da Provincia. A temática das obras é libre cunha
extensión entre corenta e oito e sesenta e catro páxinas e o prazo de presentación
rematou o 31 de marzo. Debían presentarse por duplicado en exemplares separados,
numerados, grampados ou encadernados á Deputación da Coruña (Avda. Alférez
Provisional, 2, 15006, A Coruña). Nas anteriores edicións foron galardoados David
Rubín Miguélez con Onde ninguén pode chegar (2005); Antonio Seijas Cruz con Un
home feliz (2006); Jacobo Fernández Serrano con Aventuras de Cacahuequi (2007);
Mariano Casas Gil con Mensaxes (2008); Daniel Montero Coira con Sen mirar atrás
(2009); e Brais Rodríguez Verde con A man do diaño (2010). Nesta sétima edición de
2011 o xurado, formado por Salvador Fernández Moreda, como presidente, Rogelio
López Cardalda, como secretario, e os vogáis, Caridad González Cerviño, Ángel de la
Calle Hernández, Carlos Portela Orjales e Miguel Anxo Prado Plana, decidiu conceder
o 27 de abril o galardón á obra Titoán, con debuxos de Iván Suárez e guión de Ignacio
Vilariño, e seleccionar como finalista Salpock, o val dos cegos, de Álvaro López Santos
e Luis Sendón.
Referencias varias:
- Luis Quintás, “A Deputación da Coruña recompila a Fernández Florez”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 20 xaneiro 2011, p. 41.
Infórmase dos premios que convoca a Deputación da Coruña no ano 2011, entre os que
se atopa o Torrente Ballester, o premio de banda deseñada Castelao e o Rafael Dieste.
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- M. G. M., “La Diputación invertirá 100.000 euros en premios, muestras y ediciones”,
El Ideal Gallego, “A Coruña”, 20 xaneiro 2011, p. 12.
Fálase dos galardóns que organiza a Deputación da Coruña para o ano 2011, entre os
que se atopa o premio de banda deseñada Castelao cunha dotación de 6.500 euros e
prazo até o 31 de marzo.
Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados
Convocado polo Departamento de Educación do concello de Santiago de Compostela e
a editorial Kalandraka dende o ano 2007, encadrado dentro da Campaña de Animación á
Lectura, co obxectivo de estimular os creadores de calquera nacionalidade. Nas bases do
premio definiuse o álbum ilustrado como un “libro no que o relato se conta a través de
imaxes e textos, de tal xeito que ambos se complementen”. O premio está dotado de
12.000 euros. Poden presentarse orixinais inéditos, con lema ou pseudónimo, realizados
polo creador ou creadores do texto e da ilustración, en calquera das linguas oficiais da
Península Ibérica, con exclusión dos empregados de Kalandraka e en calquera tamaño,
técnica e formato. A súa extensión non pode superar as corenta páxinas interiores e
deben presentarse cinco copias do texto, escrito en calquera das linguas oficiais do
Estado español, tres ilustracións orixinais e cinco fotocopias en cor de cada unha das
ilustracións, así como unha maqueta co deseño. Deben enviarse en sobre pechado ao
Rexistro Xeral do Concello de Santiago (Rúa do Presidente Salvador Allende, 4, 15705,
Santiago de Compostela). O xurado está formado por persoas de recoñecido prestixio na
área da literatura e ilustración infantil. A obra premiada edítase en todas as linguas
oficiais pola Editorial Kalandraka. O prazo de entrega rematou o 28 de febreiro e a
decisión do xurado deuse a coñecer o 1 de abril. En anteriores edicións resultaron
galardoados Cerca, de Natalia Colombo en 2008; Una gran soño, de Felipe Ugalde en
2009; e La familia C, con texto de Pep Bruno e ilustracións de Mariona Cabassa en
2010. O xurado da IVª edición, composto pola concelleira de educación Mercedes
Rosón, o ilustrador italiano Roberto Innocenti, a escritora e actriz Paula Carballeira, o
escritor e especialista en literatura infantil e xuvenil Federico Martín Nebras, o xefe do
departamento de Educación do Concello, Xosé Manuel Rodríguez-Abella, Manuela
Rodríguez en representación de Kalandraka e Beatriz Varela, como secretaria, decidiu
galardoar o 1 de abril, de entre os trescentos setenta e catro traballos presentados, a
Martín León-Barreto Johnson (Montevideo, 1973) por El camino de Olaj, conceder
unha mención especial á italiana Arianna Papini (Florencia, 1965) por ¿Quién quieres
ser?, e declarar finalista o traballo Al otro lado, do murciano Moisés Yagües Fernández
(Murcia, 1972). O acto de entrega tivo lugar o 26 de outubro no Pazo de Raxoi.
Referencias varias:
- M. Beceiro, “‘A animación á lectura é un laboratorio moi atractivo’”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, 12 marzo 2011, p. L2.
Entrevístase a Xosé Ballesteros e infórmase da décimo primeira edición da Campaña
Municipal de Animación á Lectura. Indícase que desta campaña xurdiu o Premio
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Internacional Compostela de Ilustración, do que se coñecerá en abril o gañador da
cuarta edición.
- A. Iglesias, “La situación de la ilustración infantil vista por Innocenti”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 8 abril 2011, p. 29.
Ofrécese un breve resumo da traxectoria do ilustrador Roberto Innocenti, quen visitou
Santiago de Compostela no marco da XI Campaña de Animación á Lectura. Apúntase,
ademais, que forma parte do xurado do cuarto Premio para Álbums Ilustrados.
- Héctor J. Pena, “O mercado italiano ignórame por completo”, Xornal de Galicia,
“Cultura”, 8 abril 2011, p. 38.
Entrevístase ao ilustador italiano Roberto Innocenti. Indícase que forma parte do xurado
do Premio Compostela. Fala do seu traballo como ilustrador, dos premios recibidos e
das súas preferencias á hora de ilustrar.
- A. Iglesias, “Martín León-Barreto gana el IV Premio Compostela de Álbums
Ilustrados”, El Correo Gallego, “Santiago”, 9 abril 2011, p. 28.
Anúnciase que o gañador do IV Premio Álbum Ilustrado foi Martín León-Barreto
Johnson polo seu traballo El camino de Olaj. Dáse conta tamén dos nomes dos
finalistas.
- XdG, “O premio Compostela xa ten gañador”, Xornal de Galicia, “Cultura”,
“Xornal.com”, 9 abril 2011, p. 38.
Infórmase que o gañador do IV Premio Álbum Ilustrado foi Martín León-Barreto
Johnson polo seu traballo El camino de Olaj.
- M. Beceiro, “Cocina y estética alegran el otoño”, La Voz de Galicia, “La Voz de
Santiago”, “Patio de vecinos”, 27 outubro 2011, contracuberta.
Infórmase que Martín León Barreto foi o galardoado co IV Premio Internacional
Compostela de Álbum Ilustrado coa súa obra A viaxe de Olaf.
- Carmen Ferreira Boo, “A viaxe de Olaf’ amosa un orixinal mundo faunístico”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Elos de Lectura”, 6
decembro 2011, p. 42.
Primeiramente comenta que o Premio Internacional Compostela de Álbums Ilustrados,
iniciado no ano 2007 co obxectivo de estimular entre escritores e ilustradores de
calquera nacionalidade a creación de álbums, estase a converter nun referente. A seguir
presenta e comenta o último álbum premiado A viaxe de Olaf, do uruguaio Martín León
Barreto Johnson.
Premio Edebé de Literatura Infantil e Xuvenil
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Foi creado pola editorial Edebé no 1992 para premiar obras narrativas novas e
diferentes, sorprendentes e imaxinativas, en castelán ou en calquera das linguas do
Estado. Foron 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, dotada con 30.000 euros. Os
orixinais tiñan 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. Presentáronse
mecanografados a dobre espazo e enviáronse por triplicado, baixo plica, antes do 15 de
setembro á Editorial EDEBÉ (Paseo San Juan Bosco, 62, 08017 Barcelona), con
especificación clara da modalidade á que se opta. O xurado estivo formado por
especialistas en literatura e educación e a súa composición deuse a coñecer no momento
da realización do ditame do premio, fixado para finais de xaneiro. Nas edicións
anteriores recibiron este galardón as seguintes obras en lingua galega: Doutor Rus, de
Gloria Sánchez en 1995; O estanque dos parrulos pobres, de Fina Casalderrey en 1996,
e A escola de piratas, de Agustín Fernández Paz en 2005 na modalidade infantil; e
Trece anos de Branca, de Agustín Fernández Paz en 1994 na modalidade xuvenil. Na
XXª edición no ano 2011 presentáronse catrocentos cincuenta orixinais, oito deles en
lingua galega. Mereceron o galardón a tinerfeña Edna López con En busca del tesoro de
Kola, na modalidade infantil, e a madrileña Susana Vallejo con El espíritu del último
verano, na modalidade xuvenil. O acto de entrega tivo lugar o 26 de xaneiro en
Barcelona.
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 Arume de Poesía para Nenos. Puideron concorrer todas as
persoas que o desexasen, de calquera nacionalidade, con textos inéditos escritos en
lingua galega. Cada orixinal podía conter unha ou varias pezas teatrais. Os traballos
enviáronse, un orixinal e dúas copias, á sede da Fundación Xosé Neira Vilas (Gres,
36587 Vila de Cruces, Pontevedra). A Fundación escolleu un xurado de recoñecido
prestixio e o galardón consistiu nunha dotación económica de 1.000 euros e a
publicación do traballo premiado. En edicións anteriores os galardóns foron para
Música na noite, de Manuel Lourenzo en 2000; Os mundiños, de Heidi Kühn-Bode en
2002; O ensaio, de Xosé Agrelo, O porco que perdera a cabeza, de Ana María Galego
Gen e Xoguetes, de Fran Peleteiro en 2004; O filibusteiro do mar da Marola, de
Antonio Cordero Álvarez en 2006; Larpancia saborosa do lobo e a raposa, de
Bernardino Graña en 2008; e Teatro de Xoguete, de Carlos Labraña en 2010. No ano
2011 non correspondeu convocatoria.
Premio Frei Martín Sarmiento
Convocado dende o ano 2005 pola Federación Española de Relixiosos de EnsinanzaCentros Católicos en Galicia (FERE-CECA Galicia) recoñece, a partir do lectorado de
primaria e ESO, as mellores obras da Literatura Infantil e Xuvenil. Estabeleceu catro
categorías: 1º e 2º de Educación Primaria; 3º, 4º e 5º de Primaria; 6º de Primaria, 1º e 2º
de ESO; e 3º e 4º de ESO e 1º de Bacharelato. A dinámica de selección das obras que
entraron a concurso ten tres fases: unha primeira escolla por parte das editoras; unha

1589

segunda selección por parte dun grupo formado por profesores e alumnos que
determinou os tres finalistas; e, por último, a votación do alumnado nunha escala de
cero a dez. Na sétima edición correspondente ao ano 2011, os galardoados nas
diferentes categorías foron: na primeira categoría (1º e 2º de primaria), A tea de araña
que todo o apaña (Rodeira, 1998), de Xoán Babarro; na segunda categoría (3º e 4º de
primaria), Andanzas de Xan Farrapeiro (Xerais, 2009), de Ramón Caride; na terceira
categoría (5º e 6º Primaria), A ánfora exipcia (Tambre, 2009), de An Alfaya; na cuarta
categoría, 1º e 2º de ESO escolleron Chamádeme Sinbad (2009), de Francisco Castro e
3º e 4º de ESO e Bacharelato, As sete mortes (2009), de Carlos Vila Sexto. Os
gañadores fixéronse públicos na Festa da lingua celebrada o 1 de abril no Palacio de
Congresos e Exposicións de Galicia.
Referencias varias:
- Amada Alves, “Los lectores escolares tienen la palabra”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, 7 abril 2011, contracuberta.
Indícase o nome dos galardoados cos premios Frei Martín Sarmiento: Francisco Castro
por Chamádeme Simbad, segundo as votacións dos alumnos do primeiro ciclo da ESO;
e Carlos Vil Sexto por As sete mortes, grazas ás votacións dos estudantes do segundo
ciclo da ESO, Bacharelato e FP.
- ELOS, “Premio Frei Martín Sarmiento”, El Correo Gallego, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, “Tendencias”, “Protagonistas eLIXidos”, 25 maio 2011, p. 48.
Infórmase dos gañadores da VII edición do Premio Frei Martín Sarmiento, convocado
dende o ano 2005 pola Federación Española de Relixiosos de Ensinanza-Centros
Católicos en Galicia (FERE-CECA). Indícase que na primeira categoría, elixida polo
alumnado de 1º e 2º de Primaria, se seleccionou A tea de araña que todo o apaña
(1998), de Xoán Babarro; que na segunda, o alumnado de 3º, 4º e 5º de Primaria elixiu
Andanzas de Xan Farrapeiro (2009), de Ramón Caride; que na terceira, o alumnado de
6º de Primaria optou por A ánfora exipcia (2009), de An Alfaya; que na cuarta os dous
primeiros cursos de Secundaria se decantaron por Chamádeme Sinbad (2009), de
Francisco Castro; e os dous segundos de Secundaria e os de Bacharelato por As sete
mortes (2009), de Carlos Vila Sexto.
Premio Fundación Novacaixagalicia-Claudio San Martín de Literatura Xuvenil,
anteriormente coñecido como Fundación Caixa Galicia de Literatura Xuvenil
Convocado por Edicións Xerais de Galicia e a Fundación Novacaixagalicia dende o ano
2006, está dotado con 10.000 euros coa finalidade de promover a produción literaria en
lingua galega. Poden presentarse, baixo lema, orixinais escritos en lingua galega por
sextuplicado, conforme á normativa vixente. Os orixinais envíanse até primeiros de
abril aos locais sociais de Edicións Xerais de Galicia, S.A. (Doutor Marañón, 12, 36211
Vigo). O xurado, que se dá a coñecer no mes de maio, componse de lectores mozos e de
recoñecidos profesionais da cultura. Edicións Xerais resérvase os dereitos de edición da
obra gañadora. O premio resólvese no transcurso da Cea Xerais xunto cos premios
Merlín e Xerais de Novela (vid. apartado X.1. deste Informe). Nas edicións anteriores
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concedéronse os galardóns ás obras A cova das vacas mortas, de Jaureguizar (2006);
Illa Soidade, de An Alfaya (2007); A cabeza de Medusa, de Marilar Aleixandre (2008),
e Ás de bolboreta, de Rosa Aneiros (2009). No ano 2011 o premio cambiou o seu nome
como Premio Fundación Novacaixagalicia-Claudio San Martín de Literatura Xuvenil; o
prazo de presentación rematou o 11 de abril, concorreron vinte e tres obras e o 3 de
xuño no Castelo de Soutomaior o xurado escolleu como finalistas as obras presentadas
baixo os lemas “Ánxela”, “Gabirro” e “Pelouro”. O xurado daVª edición do premio
formado por Isabel Bilbao Freire, representante da Fundación, as profesoras Susana
Piñeiro Paz e María Dolores Tobío Iglesias, as estudantes Sabela Vilar Estévez e
Andrea Ramos Queixas e Xosé Manuel Moo Pedrosa, actuando como secretarío con
voz e sen voto, o día 11 de xuño de 2011 na illa de San Simón na Festa Xerais, acordou
outorgar o galardón á obra titulada Febre, do escritor e director de cine coruñés, Héctor
Carré Menéndez.
Ver tamén o apartado X.1. deste Informe.
Referencias varias:
- Camilo Franco, “Os Xerais distinguen obras de aventuras mariñas e intrigas”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 12 xuño de 2011, p. 42.
Comenta a entrega dos Premios Xerais 2011 nas súas diferentes categorías. Respecto do
Premio Fundación Caixa Galicia di que o gañador foi Héctor Carré coa obra Febre e
engade ademais unha nota sobre o autor e a obra premiada.
- E. Ocampo, “Xavier Queipo, Héctor Carré y Anxo Fariña se alzan con los Premios
Xerais 2011”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 51/ La Opinión, “Cultura”, p. 60, 12 xuño
2011.
Indica que tivo lugar a entrega de diferentes premios, entre eles o Premio Fundación
Caixa Galicia de Literatura Xuvenil e sinala que o gañador foi Héctor Carré por Febre.
- Koro Martínez, “Queipo gaña o Xerais cunha novela de aventuras ambientada no
s.XVI”, El Correo Gallego, 12 xuño 2011, p. 50.
Apúntase que a obra gañadora do Premio Fundación Caixa Galicia se titula Febre, do
autor Héctor Carré.
- maré, “O poder omnímodo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Letras”, 12 xuño 2011, p. 29.
Coméntanse os argumentos de diferentes obras, entre elas as gañadoras do premio
Fundación Caixa Galicia.
- Teresa Cuíñas, “Xavier Queipo gana el Xerais con una novela de viajes sobre la
conquista de la libertad”, El País, “Galicia”, 12 xuño 2011, p. 6.
Realiza unha breve referencia a obra Febre, de Héctor Carré, gañadora do Premio
Fundación Caixa Galicia.
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- Ana Baena, “Tres historias, tres premios literarios”, Atlántico Diario, “Vigo”, 13 xuño
2011, p. 9.
Acolle unha entrevista a Héctor Carré, gañador do Premio Fundación Caixa Galicia de
Literatura xuvenil coa obra Febre.
- Camilo Franco, “Os gañadores dos Xerais infantil e xuvenil abren as fronteiras do
xénero”, La Voz de Galicia, 13 xuño 2011, p. 27.
Fala da obra galardoada co premio Fundación Caixa Galicia de Literatura xuvenil
Febre, de Héctor Carré, e comenta que non ten en conta as barreiras da idade e que está
escrita seguindo a lei do guión.
- Elena Ocampo, “Muchas familias gallegas se enriquecieron con wolframio
clandestino”, La Opinión, “Cultura”, p. 41/ Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 14, 13 xuño
2011.
Entrevista ao autor premiado coa obra Febre, na que explica que a historia naceu das
súas lembranzas da infancia e que moitos dos acontecementos narrados se basean en
feitos reais. Comenta tamén o argumento da historia.
- Alberto Ramos, “A liberación da muller é un dos feitos máis importantes da
sociedade”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 15 xuño 2011, p. 28.
Entrevista ao escritor Héctor Carré, gañador do premio coa obra Febre, na que destaca
que na súa obra quería retratar a relación pai e filla como unha metáfora da busca de
independencia, xa que considera que a liberación da muller “é un dos feitos máis
importantes da sociedade”.
Premio de Literatura Infantil da Fundación Espace Enfants (FEE), de Suíza
Premio que convoca cada dous anos, dende hai dúas décadas, en Saint Pierre des
Clages, Vila Suíza do Libro, a Fundación Espace Enfants que se dedica á investigación
no ámbito da psicoloxía infantil. Con este premio inténtase dar a coñecer a todo o
mundo obras de literatura de calidade que mellor conectan coa psicoloxía dos nenos. Na
edición do ano 2007, cun xurado formado por especialistas en Literatura Infantil de
Suíza, Francia, Italia, China, Xapón, Brasil e un representante do continente africano,
por primeira vez, recibiu o premio a escritora galega Marisa Núñez por Chocolata
(2006), entre as máis de cento cincuenta obras presentadas.
Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil
Convocado por Ediciones SM coa colaboración da Feira Internacional do Libro de
Guadalaxara en México, en cuyo marco se entrega el premio. Poden ser candidatos a
este premio os autores vivos que conten cunha valiosa obra de creación para o público
infantil e xuvenil publicada e escrita en calquera das lenguas que se falen en
Iberoamérica. As candidaturas poden ser presentadas até o 31 de maio por calquera
institución cultural ou educativa, editorial, asociación ou grupo de persoas relacionadas
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coa literatura infantil e xuvenil, enviando seis copias impresas da seguinte
documentación: carta de que explique os méritos do autor, o seu curriculum vitae, os
datos da entidade que presenta a candidatura e un portafolio que xustifique a traxectoria
do autor postulado, xunto con seis exemplares de tres títulos publicados, representativos
da súa su obra. Conta cunha dotación económica de 30.000 euros. Na VII edición de
2011 o galardón foi para o escritor vilalbés Agustín Fernández Paz.
Premio de Literatura Infantil e Xuvenil Lazarillo
Este galardón, o máis antigo na Literatura Infantil e Xuvenil española, foi convocado
polo INLE (Instituto Nacional do Libro Español) no ano 1958 co fin de estimular a
literatura para a infancia e xuventude a través da produción de bos libros infantís e
xuvenís. Dende o ano 1986 convócao a Organización Española para el Libro Infantil y
Juvenil (OEPLI), anualmente, co patrocinio do Ministerio de Educación e Cultura. Nun
principio, tiña tres modalidades: Creación Literaria, Ilustración e Labor Editorial. Esta
última, de carácter honorífico, quedou deserta a partir de 1971 e deixouse de convocar
en 1975. O premio sufriu sucesivas modificacións, entre elas o incremento das
dotacións económicas e a posibilidade de presentar orixinais en calquera das linguas
oficiais do Estado. Na convocatoria de creación literaria, dende 1997, contempláronse
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 8.000 euros para a obra gañadora e 2.000
para aquela merecedora dun accésit. Os textos que optaron ao premio (que poden
comprender unha ou varias obras) tiñan un mínimo de oitenta páxinas (dous mil cen
caracteres cada unha), no caso de narrativa e teatro, e un mínimo de douscentos
cincuenta versos para obras de poesía. Unha mesma obra podía optar ao Premio
Lazarillo de creación Literaria e ao de ilustración. O xurado estará presidido por quen
ocupe a Presidencia da Organización Española para o Libro Infantil e Xuvenil; serán
vogais 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 persoas que concursaron remitiron á Secretaría da OEPLI (Santiago Rusiñol,
8, 28040 Madrid) catro exemplares de cada unha das obras coas que desexaban
concorrer. Os orixinais debían presentarse baixo lema, xunto cun sobre pechado co lema
identificador e o título antes do 30 de maio. En anteriores edicións recibiron o galardón
as seguintes obras en galego: en 1990 Contos por palabras, de Agustín Fernández Paz;
en 1999 A banda sen futuro, de Marilar Aleixandre; en 2001 Amar e outros verbos, de
Ana María Fernández Martínez; en 2005 A sombra descalza, de An Alfaya; en 2004 A
noite da raíña Berenguela, de Xosé Antonio Neira Cruz e en 2009 O pintor do
sombreiro de malvas, de Marcos S. Calveiro. Nesta edición de 2011, convocouse a
modalidade infantil e o xurado de Creación Literaria, presidido Sara Moreno Valcárcel,
copresidenta de OEPLI, e integrado por Vanesa Pérez-Sauquillo, Francisco Castro,
Imanol Mercero, Marta Martí e Ana Cendán, como secretaria sen voz nin voto,
concedeu o premio a José Antonio Ramírez Lozano (Nogales, Badaxoz, 1950), pola súa
obra Lengua de gato, das 66 obras presentadas (45 de narrativa, 19 de poesía e 2 de
teatro; tres delas escritas en galego); mentres que o xurado de Álbum Ilustrado,
presidido por Sara Moreno Valcárcel, copresidenta de OEPLI, e integrado por
Montserrat Pena, Oblit Baseiria, Estibalitz Jalón, Fátima García Ana Cendán, como
secretaria sen voz nin voto, concedeu o galardón, de entre as oitenta e dúas obras
presentadas, a Ángela Cabrera (Madrid, 1970) e Margarita del Mazo (Malpica del Tajo,
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Toledo, 1960) pola adaptación El flautista de Hamelin. A entrega de galardóns tivo
lugar o 17 de decembro, no XXXV Salón del Libro Infantil y Juvenil de Madrid, no
Centro Cultural Galileo.
Premio María José Jove de Teatro Infantil
Premio bienal 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. Estabelece un único premio, indivisíbel, de 30.000 euros e, ademais, a
obra premiada representarase, sempre que sexa posíbel, no Encontro de Cine e Teatro
Infantil María José Jove. Poderán optar 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 monicreques, escritas en galego ou castelán,
sexan orixinais, inéditas e non premiadas anteriormente. A duración das obras na súa
posta en escena non poderá exceder dunha hora e o número de personaxes non será
maior de dez. Os textos remitiranse por triplicado e baixo pseudónimo en folios DINA4, mecanografados a dobre espazo e encadernados ou cosidos e en disquete á
Fundación María José Jove.
Premio de Literatura Infantil e Xuvenil Meiga Moira
Convocado por primeira vez no ano 2004 por Baía Edicións. Está dotado cun único
premio de 2.500 euros e a publicación da obra na colección “Meiga Moira” de Baía
Edicións. A súa convocatoria é bienal. Está dirixido a obras inéditas de creación literaria
dirixidas a nenas e nenos de 8 a 16 anos. A lingua do texto foi o galego conforme a
normativa vixente, sen límite de páxinas. Da obra inédita e non premiada deben
enviarse cinco copias baixo lema nun sobre pechado cos datos persoais do autor antes
do 17 de maio a Baía Edicións (Polígono Pocomaco, 2ª avda., parcela G-18, nave
Posterior, 15190 A Coruña). O xurado está composto por cinco persoas de recoñecido
prestixio, unha delas da editorial, que actuou como secretaria. En edicións anteriores
recibiron o galardón O lume dos soños, de Cibrán Ulloa (2004); Lóbez, de Antonio
Yáñez Casal (2006); Globos de andar, de Xavier López Rodríguez (2008); e Violeta
Tamurana, de Andrea Maceiras (2010). No ano 2011 non lle correspondeu
convocatoria.
Premio Nacional de Cómic
Galardón outorgado polo Ministerio de Cultura de España dentro dos Premios
Nacionais, creado en 2007 a fin de recoñecer o mellor cómic publicado en España en
calquera das linguas cooficiais, ao longo do ano anterior á entrega do premio. Dotado
cunha contía de 20.000 euros. No ano 2009 o premio para a mellor obra foi para o
álbum As serpes cegas (2008), editado polo colectivo galego BD Banda con guión do
madrileño Felipe Hernández Cava e con debuxos do mallorquín Bartolomé Segui. No
ano 2011 o galardón foi para Santiago Valenzuela por Plaza Elíptica
Premio Nacional de Literatura Infantil
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Ver o apartado X.5. deste Informe.
Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil
Convocado polo Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM),
actualmente AGADIC da Consellería de Cultura, conxuntamente co Premio Álvaro
Cunqueiro para Textos Teatrais (ver o apartado X.3 do Informe) e o Barriga Verde de
Textos para Teatro de Monicreques. Poden optar textos teatrais inéditos en galego
dirixidos especificamente ao público infantil, quedando excluídas as obras de teatro
breve e os textos para teatro de monicreques. A contía era de 4.000 euros, que na
convocatoria do ano 2009 ascendeu a 6.000 euros. As obras foron de tema e extensión
libres, tendo en conta o principio de duración normal dun espectáculo completo,
quedando excluídos os textos para monicreques e as pezas de teatro breves. A obra
premiada pode ser publicada nas coleccións de AGADIC, que se reserva durante un
prazo de dous anos o dereito a editalas. Os orixinais deben presentarse por sextuplicado,
mecanografados a dobre espazo baixo lema e un sobre pechado cos datos persoais do
autor a AGADIC (Rúa da Vesada s/n, San Lázaro, 15703 Santiago de Compostela).
Segundo as bases da convocatoria, complementariamente ás calidades literarias e aos
contidos dramáticos das obras, o xurado valora positivamente aqueles factores que
inciden na súa viabilidade escénica: número de personaxes, espazo escénico, condicións
técnicas etc. Nas edicións anteriores concedeuse o galardón en 2006 a Boas noites, de
Paula Carballeira; en 2007 a Game over, de Carlos Losada; en 2008 a Pingueiras e
tarteiras, de Teresa González Costa; en 2009 a Sopa de xarope de amora, de Xosé A.
Neira Cruz; e en 2010 a Os reloxos preguiceiros de Néboa, de Francisco Xavier Lama
López. Nesta VI edición de 2011 o período de admisión rematou o 3 de xuño e o xurado
integrado por Anxo Abuín, actuando como presidente, Marcelina Calvo Domínguez ,
como secretaria, e polos vogais, Roberto Pascual, Cristina Domínguez Dapena, Raúl
Dans Mayor, Ignacio Vilariño Sanmartín e Paloma Lugilde Rodríguez decidiu o 26 de
outubro conceder o galardón, de entre os dezasete orixinais presentados, a Paula
Carballeira por O refugallo.
Referencias varias:
- Camilo Franco, “Marcos Abalde gaña o Cunqueiro cunha peza crítica coa sociedade”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 10 decembro 2011, p.42.
Faise referencia a que Paula Carballeira, coa súa obra O refugallo, obtivo por segunda
vez o Manuel María de Literatura Dramática Infantil.
- Elena Ocampo, “Vivimos en la más absoluta barbarie”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p.
38/ E. Ocampo/Noelia Díaz, “Vivimos en la absoluta barbarie”, La Opinión, “Cultura”,
p. 54, 10 decembro 2011.
Coméntase que a obra O refugallo, de Paula Carballeira resultou gañadora no Premio
Manuel María de Literatura Dramática Infantil.
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- Mario Álvarez, “Marcos Abalde gaña o Álvaro Cunqueiro coa obra ‘A cegueira”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 10 decembro 2011, p. 49.
Indícase o nome da gañadora e o título da peza galardoada neste certame.
- Noelia Díaz, “El teatro infantil no está en el lugar que se merece”, Faro de Vigo,
“Sociedad”, 10 decembro 2011, p. 38.
Destaca a figura de Paula Carballeira debido a que foi merecente do galardón deste
certame. Indica que é boa coñecedora do oficio teatral e que a escritora se amosa
convencida de que ao teatro infantil lle queda moito camiño por percorrer,malia que
facer obras que cheguen á xente e que a inciten a leer ou a velas representadas é un
obxetivo doado de conseguir. Indica o argumento da peza gañadora que trata sobre a
capacidade de fabulación que fai que a realidade se transforme, se recree e se reinvente.
Premio Merlín de Literatura Infantil
Foi creado no ano 1986 por Edicións Xerais para premiar orixinais inéditos en lingua
galega. Dotado con 10.000 euros, podían participar todos aqueles autores de calquera
nacionalidade que presentasen os seus orixinais en lingua galega, conforme á normativa
vixente. De cada orixinal presentáronse seis copias en papel tamaño folio ou holandesa,
mecanografados a dobre espazo, nos locais da editora (Dr. Marañón 12, 36211, Vigo).
Co orixinal, que debía ser presentado baixo lema, acompañouse, baixo plica, o nome
completo, enderezo e teléfono do autor, así como o título do libro, indicando no sobre
para o Premio Merlín de Literatura Infantil. O xurado estaba integrado nos primeiros
anos por escritores e especialistas na materia pero, dende 1988, estivo 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. En edicións anteriores o
galardón foi para: A casa abandonada, de Úrsula Heinze en 1986; A princesa Lúa e o
enigma de Kian, de Palmira González Boullosa en1987; Ó outro lado do sumidoiro, de
Xosé A. Neira Cruz en 1988; As flores radiactivas, de Agustín Fernández Paz en 1989;
Fafarraios, de Gloria Sánchez García en 1990; Dúas bágoas por Máquina, de Fina
Casalderrey Fraga en 1991; Os Mornias, de Dolores González Lorenzo en 1992; O
gaiteiro e o Rato Pérez, de Bernardino Graña en 1993; A expedición do Pacífico, de
Marilar Aleixandre en 1994; Perigo vexetal, de Ramón Caride Ogando en 1995; Na
fogueira dos versos, de Antonio García Teijeiro en 1996; ¡Sireno, Sireno!, de An
Alfaya en 1997; A noite das cabras do aire, de Bieito Iglesias en 1999, As cousas
claras, de Xosé A. Neira Cruz en 2000; A merla de trapo, de Antón Cortizas Amado en
2001; Pel de lobo, de Xosé Miranda Ruíz en 2002; Irmán do vento, de Manuel
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Lourenzo González en 2003; O Brindo de Ouro, de Xesús Manuel Marcos López en
2004; Unha branca de cobre para Martiño, de Ramón Carredano Cobas en 2005; O
tesouro da lagoa de Reid’Is, de Agustín Agra Barreiro en 2006; Minimaladas, de Carlos
López Gómez en 2007; Xenaro e o misterio da mochila verde, de Mar Guerra Cid en
2008; Mil cousas poden pasar. Libro I, de Jacobo Fernández Serrano en 2009; e A filla
do ladrón de bicicletas, de Teresa González Costa en 2010. No ano 2011 o prazo de
presentación rematou o 11 de abril, concorreron corenta e seis obras e o 3 de xuño no
Castelo de Soutomaior escolléronse como finalistas as obras presentadas baixo os lemas
“O carreiro das formigas”, “Prometeo” e “Trampa de luz”. O xurado da XXVIª edición
do premio formado polo ilustrador Rodrigo Chao Blanco, a mestra e bibliotecaria Julia
González González, o escritor Antonio Reigosa Carreiras, a bibliotecaria Ángeles Roca
López, a profesora Gracia Santorum López e Helena Pérez Fernández, actuando como
secretaría con voz e sen voto, o día 11 de xuño de 2011 na illa de San Simón na Festa
Xerais, acordou outorgar o galardón á obra titulada A chave da Atlántida, do escritor e
ilustrador vigués Anxo Fariña.
Ver tamén apartado X.1. deste Informe.
Referencias varias:
- ELOS, “Novas”, El Correo Gallego, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Tendencias”, 15
marzo 2011, p. 40.
Infórmase sobre as bases e a apertura da convocatoria da 26ª edición do Premio Merlín
de Literatura Infantil.
- Camilo Franco, “Os Xerais distinguen obras de aventuras mariñas e intrigas”, La Voz
de Galicia, “Cultura”, 12 xuño de 2011, p. 42.
Comenta a entrega dos Premios Xerais 2011. Respecto do Premio Merlín di que o
gañador foi Anxo Fariña coa obra A Chave da Atlántida e engade unha nota sobre o
autor e a obra premiada.
- E. Ocampo, “Xavier Queipo, Héctor Carré y Anxo Fariña se alzan con los Premios
Xerais 2011”, Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 51/ La Opinión, “Cultura”, p. 60, 12 xuño
2011.
Indica que tivo lugar a entrega de diferentes premios, entre eles o Premio Merlín de
Literatura Infantil, e comenta que o gañador foi Anxo Fariña coa obra A Chave da
Atlántida.
- Koro Martínez, “Queipo gaña o Xerais cunha novela de aventuras ambientada no
s.XVI”, El Correo Gallego, 12 xuño 2011, p. 50.
Indica que a obra gañadora do Premio Merlín é a titulada A Chave da Atlántida, do
vigués Anxo Fariña.
- maré, “O poder omnímodo”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Letras”, 12 xuño 2011, p. 29.
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Coméntanse os argumentos de diferentes obras, entre elas as gañadoras do premio
Merlín.
- Teresa Cuíñas, “Xavier Queipo gana el Xerais con una novela de viajes sobre la
conquista de la libertad”, El País, “Galicia”, 12 xuño 2011, p. 6.
Realiza unha breve referencia á obra A Chave da Atlántida, de Anxo Fariña, gañadora
do Premio Merlín.
- Ana Baena, “Tres historias, tres premios literarios”, Atlántico Diario, “Vigo”, 13 xuño
2011, p. 9.
Nomea os gañadores dos Premios Xerais 2011 e engade unha entrevista a Anxo Fariña
gañador do Premio Merlín de Literatura Infantil, coa obra A Chave da Atlántida.
- Camilo Franco, “Os gañadores dos Xerais infantil e xuvenil abren as fronteiras do
xénero”, La Voz de Galicia, 13 xuño 2011, p. 27.
Resume o argumento da obra premiada co Merlín de Literatura Infantil, A Chave da
Atlántida, de Anxo Fariña.
- E. Ocampo, “Traslado a un ser artificial los interrogantes de preadolescente”, La
Opinión, “Cultura”, p. 41/ Faro de Vigo, “Sociedad”, p. 14, 13 xuño 2011.
Entrevista a Anxo Fariña, galardoado co Premio Merlín, na que explica que a
inspiración veu da Pedra do Alto da Campá, nas Illas Cíes. Tamén comenta que a obra
aborda interrogantes típicos da pre-adolescencia como “¿qué hago yo en este mundo?”.
- Héctor J. Pena, “É máis difícil facer literatura infantil que de adultos”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 16 xuño 2011, p. 37.
Entrevista a Anxo Fariña, gañador do premio Merlín, na que expón que a tónica dos
seus libros e chegar a un público maior ao que está concibido primeiramente. Por outra
banda, comenta tamén a complexidade que supón escribir literatura infantil,
reivindicando deste xeito a dignidade deste tipo de literatura.
- Ágatha de Santos, “Los niños son ávidos lectores y saben muy bien lo que les gusta”,
Faro de Vigo, 18 xuño 2011, p. 6.
Comenta que Anxo Fariña foi o gañador do premio coa obra A Chave da Atlántida e fai
unha entrevista ao autor na que fala da temática da obra e recoñece que o xénero de
ciencia ficción é moi pouco frecuente na literatura infantil.
- L. Varela, “Cando conto unha historia, palabras e imaxes xorden ao tempo” Faro de
Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 394, “Entrevista”, 1 decembro 2011, p. V.
Fáiselle unha entrevista ao escritor, ilustrador e director vigués, Anxo Fariña, dado que
recibiu o Premio Merlín de Literatura Infantil 2011. Fala da figura de escritor-ilustrador,
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dos seus referentes, da novela gráfica, do deseño informático entendido como arte e do
seu xeito de traballar.
Premio Ourense de Banda Deseñada
Convocado pola Casa da Xuventude de Ourense xunto coa Concellaría de Cultura do
Concello de Ourense, presentou dous apartados distintos, un dedicado ás Mellores
Iniciativas na Banda Deseñada Galega, que podía recaer tanto en persoeiros coma en
institucións, e outro dedicado ao Mellor Autor Novel. O certame tivo lugar dentro da
celebración das Xornadas de Banda Deseñada convocadas por esta institución. O
galardón foi unha estatuíña deseñada e realizada expresamente para a ocasión polo
artista plástico Manolo Figueiras. O premio do primeiro dos apartados decidiuse
segundo as propostas que os afeccionados de toda Galicia podían enviar á Casa da
Xuventude (Celso Emilio Ferreiro, 27, 32004 Ourense). Nesta vixésima segunda
edición 2011 o galardón foi para Demo Editorial.
Premio de Ilustración e Narración Infantil e Xuvenil Pura e Dora Vázquez
Convocado pola Deputación de Ourense dende o ano 2003 e dotado con 3.000 euros
para cada modalidade, ilustración e narración, e a publicación do libro. Na modalidade
de narración os textos en lingua galega, orixinais e inéditos debían presentarse en seis
copias no rexistro da Deputación de Ourense ( Rúa Progreso, 32, 32.003, Ourense) antes
do día 12 de setembro. Na modalidade de ilustración dirixiuse a ilustradores de calquera
nacionalidade que presentasen as súas ilustracións inéditas e orixinais, non menos de
dez, tomando como base o texto premiado, no Rexistro Xeral antes do 20 de decembro.
En anteriores edicións recibiron o galardón: Adeliña, de Celia Díaz no ano 2003,
ilustrado por Luís Sendón; Alende, de Antón Cabaleiro en 2004, ilsutrado por Jacobo
Muñíz; Por que Baldomero Quintáns, de Raquel Laso Lorenzo en 2005, ilustrado por
María Puertas; A historia máis incrible que nunca liches, de Breogán Riveiro en 2006,
ilustrado por Alberto Vázquez; O nariz de Fiz, de Miro Villar en 2007, ilustrado por
Lola Lorente; Encontros ás agachadas, de Concha Blanco en 2008, ilustrado por David
Pintor; Palabra era un universo paralelo, de Xoán Babarro en 2009, ilustrado por Nuria
Díaz; e O papaventos de Laura, de María Canosa en 2010. No ano 2011 deuse a
coñecer o gañador na modalidade de ilustración da VIII edición do ano 2010, que foi
Daniel Iglesias Padrón, que contou como xurado con José Luís Valladeres, como
presidente, Francisco González Bouzán, como secretario, e Xavier Blanco, Ana
Malingre, César Taboada e María Canosa. O xurado da novena edición de 2011,
composto polo presidente da Excma. Deputación de Ourense e catro vogais de distintos
ámbitos da cultura, outorgou o galardón a Celia Díaz Núñez por Rugando. A partir dese
momento, abriuse o prazo da modalidade de ilustración que finalizou o 20 de decembro.
Referencias varias:
- José Paz Rodríguez, “Um prémio literário exemplar”, La Región, “Televisión”, 23
xuño 2011, p. 30.
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Tras lembrar as orixes do premio e destacar que é o único premio da literatura infantil e
xuvenil cun certame con dúas modalidades (un premio ao texto e outro a ilustración),
fala do acto de entrega da edición de 2010 a María Canosa, na modalidade de narración,
polo libro O papaventos de Laura, e a Daniel Iglesias Padrón, na modalidade de
ilustración. Tamén nomea os diferentes galardoados desde a primeira edición nas
modalidades de narrativa e ilustración.
- Carolina A. Piñeiro, “Ás veces escríbese de xeito excesivamente infantil”, La Región,
“Ciudadanos”, 18 outubro 2011, p. 11.
Fáiselle unha entrevista a Celia Díaz Núñez xa que foi a gañadora do Certame Pura e
Dora Vázquez de narración, coa súa obra Rugando. Entre outras cuestións fala do
proceso de escritura para o público xuvenil.
- María L. Viñas, “Celia Díaz gana el Pura e Dora Vázquez novelando las herrerías de
Quiroga”, El Progreso, “Vivir”, 25 outubro 2011, p. 50.
Fálase da premiada da IX edición do certame literario Pura e Dora Vázquez, Celia Díaz,
cunha obra que recrea as ferrerías do século XIX de Ruganda, lugar que lle dá nome ao
título do libro.
- M. Rodríguez, “Profesora e escritora”, La Región, “Vida”, n.º 2006, “En confianza”,
27 novembro 2011, p. 2.
Entrevístase á profesora e escritora Celia Díaz Núñez con motivo gañar a IX
convocatoria do certame de literatura Pura e Dora Vázquez. Indícase que Rugando é o
título co que obtivo odito premio.
- ELOS, “Para lembrar”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e
Xuvenil”, “Para lembrar”, 6 decembro 2011, p. 42.
Recórdase que o día 20 de decembro remata o prazo para presentar orixinais na
modalidade de Ilustración do IX Premio Pura e Dora Vázquez para ilustrar Rugando, de
Celia Díaz Núñez.
Premio Raíña Lupa de Literatura Infantil e Xuvenil
Convocado dende 1998 pola Deputación da Coruña cunha dotación de 6.500 euros,
ademais da edición da obra gañadora a través do Servizo Provincial de Publicacións ou
doutra editorial. Dende o ano 2000, a súa convocatoria pasou a ser bienal. Segundo as
bases, ao premio podían presentarse autores de calquera nacionalidade con obras en
galego, con estrutura literaria de conto ou narración breve, orientadas ao mundo infantil
ou xuvenil, inéditos e non premiados con anterioridade. A extensión foi libre e podíanse
incluír ilustracións que fixeran alusión ao argumento. Os orixinais debían presentarse
por duplicado, en tamaño DIN A4, por unha soa cara, numerados e grampados ou
encadernados, até o 15 de abril. Presentáronse baixo título e un lema, provistos de plica
en que se fixo constar o título e o lema no seu exterior e no seu interior os datos persoais
do autor. A entrega de orixinais debía facerse na Deputación Provincial da Coruña
(Avenida Alférez Provisional, 2, 15006 A Coruña), indicando no sobre “Premio de
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Literatura Infantil Raíña Lupa”. En edicións anteriores foron galardoadas Cos pés no
aire, de Agustín Fernández Paz en 1998; Velaí vai o verme, de Mario Pereira Fernández
en 1999; Resalgario en Trasgalicia, de Antonio Reigosa Carreiras en 2000; O armiño
dorme, de Xosé A. Neira Cruz en 2002; Tonecho de Rebordechao, de Breogán Riveiro
Vázquez en 2004; Viaxe a Libunca, de Antonio Yáñez Casal en 2006; A peripecia de
Roi, de Carlos López Gómez en 2008; e Centauros do norte, de Marcos Calveiro en
2010. No ano 2011 non lle correspondeu convocatoria.
Referencias varias:
- M. G. M., “La Diputación invertirá 100.000 euros en premios, muestras y ediciones”,
El Ideal Gallego, “A Coruña”, 20 xaneiro 2011, p. 12.
Fálase dos galardóns que organiza a Deputación da Coruña para o ano 2011. Indícase
que non haberá edición do Miguel González Garcés, do Raíña Lupa, nin do Manuel
Murguía polo seu carácter bienal.
Concurso Teatro Infantil O Facho
No ano 2008 a Asociación Cultural O Facho recuperou este concurso no que poden
participar obras inéditas en lingua galega non representadas, nin premiadas noutros
certames cun máximo de oitenta folios, presentadas por quintuplicado a dobre espazo,
baixo lema, e acompañadas dun sobre cos datos persoais do autor. Estabeleceuse un
galardón único de 500 euros, a edición da obra e un mínimo do 40% da edición. Os
orixinais debían enviarse por correo á sede da Asociación Cultural O Facho (R/
Federico Tapia n.º 12-1º, 15005, A Coruña) ou á Caixa de Correos n.º 46, Oficina
Principal da Coruña, até o 31 de marzo. O xurado, composto polo director teatral Xosé
Manuel Rabón, a actriz Susana Longueira e o director de Edicións Laiovento, Francisco
Pillado Maior, acordou o 13 de maio declarar deserta esta edición do concurso.
Referencias varias:
- ELOS, “Novas”, El Correo Gallego, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Tendencias”, 1
marzo 2011, p. 40.
Lémbrase que a Agrupación Cultural O Facho da Coruña, creada en 1963, mantén
abertas as súas convocatorias do “Concurso de Teatro Infantil” e do “Concurso de
contos de nenos para nenos Carlos Casares” até o 31 de marzo. Indícase que as súas
bases poden consultarse na páxina en liña do Facho.
The White Ravens Galegos
A Internationale Jugendbibliothek de Munich publica anualmente unha selección das
mellores obras de Literatura Infantil e Xuvenil. En 2006 foi escollido A cousa que máis
doe do mundo, de Paco Liván e Roger Olmos; en 2007 A princesa do Caurel, de
Patacrúa e Javier Solchaga; en 2008 Ovos duros, de Marisa Núñez e ilustrado por
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Teresa Lima; Ás de bolboreta, de Rosa Aneiros e O último canto, de Pablo Albo e
Miguel Ángel Díez, en 2010. Na edición deste ano 2011, dúas obras galegas
conseguiron entrar nesta listaxe internacional, composta por 250 títulos publicados en
todo o mundo durante o 2010: O pintor do sombreiro de malvas, de Marcos Calveiro; e
Contos para nenos que dormen deseguida, de Pinto&Chinto.
Referencias varias:
- XdG, “Un albúm de OQO, entre os White Ravens, Xornal de Galicia, “Cultura”,
“Xornal.com”, 24 marzo 2011, p. 40.
Infórmase de que o álbum Caixa de cartón de OQO editora foi elixido como “un dos
mellores libros infantís do mundo” pola Internationale Jugendbibliothek de Múnic e
incluído no catálogo The White Ravens 2011.
- T. C., “La literatura gallega se cita en Bolonia”, El País, “Galicia”, 31 marzo 2011, p.
6.
Fálase da presentación de Galician books for children & young people 2011 na feira do
libro de Boloña. Recóllese a opinión de Francisco Castro sobre a cada vez maior
presenza de literatura galega na lista White Ravens. Finalmente indícase que foron
incluídos en 2011 O pintor do sombreiro de malvas, de Marcos Calveiro, e Contos para
nenos que dormen deseguida, de Pinto&Chinto.
- Ana Baena, “As pinturas de Van Gogh serviron de cásting para a miña novela”,
Atlántico Diario, “Vigo”, “Entrevista”, 29 marzo 2011, p. 14.
Entrevístase a Marcos Calveiro, escritor que foi seleccionado para participar na
Biblioteca Xuvenil de Múnic pola obra O pintor do sombreiro de malvas, Premio
Lazarillo 2009, a cal formará parte da exposición The White Ravens na feira de Boloña.
Fala do tema, dos personaxes, do límite entre o real e o imaxinario e do labor de
documentación desta obra e da súa conexión coa mocidade.
- ELOS, “The White Ravens 2011”, El Correo Gallego, “Literatura Infantil e Xuvenil”,
“Tendencias”, “Protagonistas eLIXidos”, 16 agosto 2011, p. 42.
Indícase que nesta selección das mellores obras de LIX que elabora anualmente a
Biblioteca Internacional da Mocidade de Munich foron incluídas as obras galegas O
pintor do sombreiro de malvas (2010), de Marcos Calveiro; e Contos para nenos que
dormen deseguida (2010), de Pinto&Chinto. Apúntase que tamén se incluíron obras
transvasadas ao galego como Caixa de cartón (2010), de Txabi Arnal; e Palabras
envelenadas (2010), de Maite Carranza (Barcelona, 1958).
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X.8. PREMIOS ESCOLARES E XUVENÍS
Acóllense neste apartado todos aqueles certames, premios escolares de creación literaria
que tiveron recepción na prensa diaria ou nas revistas e que se dirixen a escolares de
distintos niveis de ensino, aínda que tamén se abran a outros participantes. Tamén
aqueles que nos foron achegados polas entidades convocantes enviando as súas bases.
En xeral, aínda que pode haber algunha excepción, debido á traxectoria do premio,
alfabetízanse polo nome do concurso e indícase a entidade convocante.
Concurso Literario Achegamento ao Libro
Coa finalidade de animar os escolares a ocupar o seu lecer na creación literaria e
propiciar neles unha reflexión sobre o mundo dos libros e a lectura como fonte
irrenunciábel de pracer e de coñecemento, a Biblioteca Pública Municipal Don
Francisco Mayán e a Delegación de Educación e Cultura do Concello de Cee, coa
colaboración de Caixanova, convocaron este concurso. Nel puideron participar todo o
alumnado de calquera dos centros educativos da bisbarra. Os traballos, que foron en
galego, debían ser orixinais e inéditos e ter unha extensión máxima de dous folios. Así
mesmo, o seu tema estivo relacionado co achegamento ao libro, buscando sempre
fomentar o hábito de lectura da poboación. Entregáronse, sen asinar, cos datos do autor
nun sobre á parte, na Biblioteca Pública Municipal. Estabelecéronse cinco premios de
diferente contía para os distintos ciclos de primaria e secundaria. Tales cantidades non
foron entregadas en metálico, senón que o seu valor foi dado en vales para material
didáctico e libros, unha parte dos cales foron doados pola entidade Caixanova. O xurado
tivo facultade para outorgar accésits ou declarar deserto o premio.
Referencias varias:
- J. Trillo, “Concurso de la biblioteca Don Francisco Mayán de Cee”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, 23 xuño 2011, p. 33.
Dáse a coñecer a convocatoria da XII segunda edición do certame literario
Achegamento ao libro e infórmase sobre os lugares onde se poden atopar as bases do
concurso.
Premio Alejandro Rey Losada
Convocado pola Fundación Junior’s, a editorial Roderia-Edebé e Grammata co
obxectivo de fomentar entre o alumnado o interese pola literatura e a historia. Poden
presentarse relatos de ficción histórica. O galardón consiste en 1.000 euros e a
publicación en e-book. Na súa primeira convocatoria do ano 2011 presentáronse
cincuenta e catro traballos e recibiu o galardón Damián Seoane Torreiro co relato
“Altinea”.
Referencias varias:
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- María Castro, “El colegio Junior’s lanza un concurso de ficción histórica”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 7 febreiro 2011, p. 18.
Anúnciase a primeira edición do concurso literario Alejandro Rey Losada convocado
polo colexio Junior’s e dirixido a alumnos de Bacharelato. Entrevístase ao director do
colexio e organizador do certame, Miguel Rey Losada.
- Amada Alvés, “Una pareja de bueyes digna de indulto”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Patio de Vecinos”, 17 xuño 2011, contracuberta.
Informa que o gañador do certame foi o alumno de bacharelato Damián Seoane
Torreiro, coa obra de ficción histórica, Altinea.
- Ana Iglesias, “Damián Seoane gana el primer Premio Alejandro Rey Losada”, El
Correo Gallego, “Santiago”, 17 xuño 2011, p. 27.
Coméntase a entrega do premio ao gañador do certame, Damián Seoane Torreiro, pola
súa obra Altinea, da que se conta o seu argumento e se di que está ambientada na Idade
Media. Tamén se indica que o xurado salientou a orixinalidade, a boa construción da
historia, o exquisito vocabulario e rica sintaxe e a credibilidade dos personaxes.
Premio Literario Poeta Antonio Fernández Morales
Organizado conxuntamente polo Concello de Cacabelos e a Asociación Berciana da
Lingua Xarmenta para homenaxear a figura de Fernández Morales. Poden participar
todas as persoas que presenten relatos ou poesías orixinais e inéditos en lingua galega
ou castelá. Estabelécense tres categorías: A para nenos de 6 a 9 anos, B para nenos entre
10 e 13 anos e C para os maiores de 14 anos. Nesta convoactoria existían unicamente
dúas categorías: A até 14 anos e B para maiores de 15 anos. Os orixinais debían
presentarse por quintuplicado sen asinar, mecanografados a dobre espazo por unha soa
cara, acompañados dun sobre cos datos persoais do autor e entregarse no Concello de
Cacabelos (Praza maior, 1, 24540 Cacabelos) ou ben por correo electrónico ao enderezo
participacion@cacabelos.org. Cada autor pode presentar un poema ou relato, cuxa
extensión non sexa superior aos douscentos versos ou cinco folios, no caso dos relatos.
Concédese un premio para poesía e relato por modalidade lingüística e categoría, que
consiste nunha colección de libros mais un diploma acreditativo. No ano 2011 o prazo
de admisión da IIIª edición pechouse o 11 de abril e o xurado, composto polo escritor
berciano Fermín López Costero, o catedrático Anxo Angueira, as profesoras M.ª Jesús
Polo e María E. Veiga e a xefa do departamento de galego da EOI de Ponferrada M.ª
Marta González (xefa do departamento de galego da EOI de Ponferrada), concedeu os
galardóns na categoría A a Dahyana Salas Botero por “A isla da Astrela” e na categoría
B a Xulio Romero Suárez por “Penando”. A entrega de premios tivo lugar o 8 de
outubro no teatro Bergidum.
Certame relato curto Antonio Fernández Pérez
Convocado, dende o ano 2009, polo Concello de Verín, está dirixido a fomentar a
creatividade literaria dos estudantes de terceiro ciclo de Primaria, ESO, Bacharelato e
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Ciclos formativos dos centros de ensino desa comarca. O relato ten que ser orixinal,
inédito, con temática e o estilo totalmente libre, escrito en galego, en texto mecanizado
ou en letra manuscrita lexíbel, cunha extensión que non supere dous folios e asinado
cun lema. O prazo de admisión abrangueu até o 6 de maio. Os traballos
preseleccionados recibirán como premio un lote de libros e estabelécense tres premios
de 90 euros, 60 euros e 30 euros por cada un dos catro niveis nos que se pode concursar.
O ditame dos galardóns dos dous certames tivo lugar na Casa da Cultura de Verín con
motivo do Día das Letras Galegas. No ano 2011 resultaron galardoados: no ciclo de
primaria, Natalia Salgueiro López de 6º B do Colexio María Inmaculada por “A
aventura dos cogumelos, presentado” (1º premio); Javier Baños González, de 6º A do
Colexio María Inmaculada por “O comecocos” (2º premio); e David García Gil, do
CEIP de Castrelo do Val por “A cova da luz” (3º premio); en 1º ciclo de ESO: Ana
María Añel Prieto de 2º A do IES Xesús Taboada Chivite por “Esquecer” (1º premio),
Lucía Díaz Nicolino do IES Xesús Taboada Chivite por “Menores de idade” e Sergio
Salgado Santamarina, do Colexio Apostólico Mercedario por “O Elixido do dragón” (3º
premio); no 2º ciclo de ESO: Vicky Pérez Gascón de 3º do IES Xesús Taboada Chivite
por “Non é día para o medo” (1º premio), Andrés Macía Couto, de 3º do Colexio
Apostólico Mercedario por “Uns números malditos” (2º premio) e Andrea Laza Limia,
de 4º do Colexio María Inmaculada por “O sofá verde oliva” (3º premio). En
Bacharelato os galardóns foron para Noelia Veiga Fernández do IES Xesús Taboada
Chivite por “Vida” (1º premio) e Hilda Fernández Rodríguez, de 1º do IES García
Barbón por “Ela” (2º premio). Os galardóns entregáronse no acto do Día das Letras
Galegas na Casa da Cultura de Verín.
Concurso Literario Ánxel Casal, Concello de Santiago
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. O Concello
comparte a organización deste premio cada ano cun centro de ensino secundario da
cidade, pois está dirixido ao alumnado de ensino non universitario a partir dos 14 anos.
As obras en galego presentadas debían ser inéditas e de tema libre, cunha extensión
mínima de cen versos para a modalidade de poesía e de dez páxinas a dobre espazo nas
modalidades de conto e teatro. Os orixinais debían remitirse ao Concello de Santiago
(Departamento de Educación, Praza do Obradoiro, 1, 15705) antes do 25 de marzo. O
certame estivo dotado dun primeiro premio de 900 euros e dun segundo de 600, que se
ampliou na edición de 2009 a 1.000 e 700 euros, respectivamente, 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 está composto por unha representación dos
institutos, unha representación dos creadores de poesía e conto e outra do Concello. Na
XVI ª edición do ano 2011, a organización correspondeulle ao Instituto Rosalía de
Castro e presentáronse trinta e oito traballos. Os gañadores foron: Ismael Ramos Castelo
(IES Virxe do Mar de Noia) co primeiro premio e Elena Salgueiro Golán (IES Antón
Fraguas) co segundo, na modalidade de poesía; Concepción Rubert Castro (La Salle) co
primeiro premio na modalidade de teatro; e Lucía Laíño Lojo (IES A Cachada de Boiro)
co primeiro premio e Alba Sofía Naseiro Lamas (IES Basanta Silva de Vilalba), co
segundo, na modalidade de conto.
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Referencias varias:
- A. I. S., “Los Premos Ánxel Casal repartirán 5.100 euros”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 11 febreiro 2011, p. 25.
Infórmase da presentación das bases do XVI Premio Literario Ánxel Casal nas
modalidades de conto, poesía e teatro. Indícase que o libro que recolle as obras
gañadoras do 2010 está a piques de publicarse.
- E C G, “Premios Ángel Casal de poesía, teatro y cuento”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 26 abril 2011, p. 23.
Anúnciase o nome dos gañadores da XVI edición dos premios Ánxel Casal nas
modalidades de poesía, teatro e conto.
- Amada Alves, “Dos santiaguesas, premios Ánxel Casal”, La Voz de Galicia, “La Voz
de Santiago”, “Patio de Vecinos”, 3 maio 2011, contracuberta.
Da a coñecer o nome dos gañadores do certame: Ismael Ramos Castelo e Helena
Salgueiro Golán, na modalidade de poesía; Concepción Rubert Castro, en teatro; e
Lucía Laíño Lojo e Alba Naseiro Lamas, na modalidade de conto.
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 dous primeiros premios de 900 euros e dous
segundos de 450 euros, que a partir da convocatoria de 2008 ascenderon a 1.000 euros e
500 euros en cada premio e modalidade e a el puideron concorrer cantos autores o
desexaran, cun máximo de dúas obras orixinais e inéditas e escritas en lingua galega ou
castelá, de tema libre. A extensión non podía superar os vinte folios mecanografados a
dobre espazo, por unha soa cara. Os traballos debían presentarse por triplicado no
Departamento de Cultura do Concello (Concello de Lugo, Praza Maior, 1) en sobre
pechado, baixo un pseudónimo ou lema na parte exterior. No ano 2011 presentáronse
vinta obras en galego á XIIIª edición. O xurado da modalidade de galego, composto
polos escritores Isidro López Novo e Xosé Otero Canto e o editor Henrique Alvarellos,
decidiu galardoar a Chelo Suárez Muíños co primeiro premio por “Recantos” e a
Martiño Maseda co segundo premio.
Certame de Teatro Infantil e Xuvenil Atenea, do Ateneo Ferrolán
Convocado polo Ateneo Ferrolán e Caixanova e dirixido a Centros de Ensino, Entidades
ou Sociedades Culturais que teñan sección infantil ou xuvenil de actividades, coa
finalidade de promover entre eses primeiros segmentos da cidadanía galega o interese,
afección e amor ás letras e á representación escénica. Puideron participar e optar aos
premios todos os grupos teatrais non profesionais vinculados a colexios públicos e
privados ou a sociedades culturais ou veciñais, segundo as categorías que se
estabeleceron nas bases. Son catro as categorías nas que se puido participar: Grupos de
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Teatro Infantil, Grupos de Teatro Primaria, Grupos de Teatro Xuvenil e Educación
Especial. A idade límite para participar como actor ou actriz foi de vinte anos, agás nos
casos excepcionais que foron valorados polo xurado. Cada grupo participante só puido
presentar ao certame unha obra. A duración da representación de cada obra
estabeleceuse entre vinte e setenta e cinco minutos. Hai unha distinción especial para
aqueles grupos que presenten unha obra inédita en galego. Todos os grupos que
quixeron participar debían enviar as súas solicitudes ao Ateneo Ferrolán (Rúa da
Magdalena, 202-204, 1º, apartado 303, 15402 Ferrol) ou ao correo electrónico:
a_ferrol@teleline.es. Nas solicitudes fíxose constar o nome do colexio ou entidade e
persoa responsábel cos datos correspondentes ao grupo presentado (nome do grupo,
nome da obra, número de actores e idades, duración da obra e espazo necesario). O
prazo de presentación para a participación no Certame rematou. Co gallo de facilitar a
asistencia e traballo do xurado, xunto coa solicitude debía achegarse unha copia do texto
da obra. Os grupos, optativamente, podían presentar unha gravación da obra en formato
DVD. A representación das obras, na súa primeira fase, tivo lugar nos meses de marzo,
abril e maio dese ano, dentro dun programa que estivo en función do número de
participantes. O xurado fixo unha selección de dous grupos nas categorías A, B e C, así
como na categoría D houbo un só grupo seleccionado. O xurado valorou en cada
representación a “Mellor posta en escena” e a “Mellor representación”. O xurado foi
nomeado, de mutuo acordo, entre o Ateneo Ferrolán e Caixa Nova. Os grupos finalistas,
como parte do premio, podían ser seleccionados para unha representación o día da
entrega de premios nun lugar a determinar pola organización. Tamén recibiron unha
cantidade en metálico, igual para todos con importe de 250 euros que debían ser
destinados á adquisición de materiais para a formación e promoción das artes escénicas.
Certame de Poesía Aurelio Aguirre
Organizado polo Concello de Santiago de Compostela e polo Centro Sociocultural
Aurelio Aguirre de Conxo para celebrar, xunto co Certame Literario José Saramago de
Relato Curto, o cento corenta e nove aniversario do Banquete de Conxo. Ambos os
premios contaron cunha contía de 300 euros e 500 euros, respectivamente, que a partir
da convocatoria do ano 2008 ascenderon a 1.000 euros. Podían participar todas as
persoas maiores de catorce anos e residentes en Galicia. O tema dos orixinais foi libre e
podía presentarse indistintamente en lingua galega ou castelá. Só se puido entregar un
poema por autor cunha extensión de entre cincuenta e cen versos. O enderezo ao que
había que enviar os traballos era o Rexistro Xeral do Concello de Santiago (Presidente
Salvador Allende, 4, baixo) até o 31 de decembro. Nesta convocatoria tamén se incluíu
a obrigatoriedade de presentar o traballo de forma escrita e en formato dixital.
Certame de Banda Deseñada para escolares de Vigo
Organizado pola Concellería de Educación do Concello de Vigo e dirixido a todo o
alumnado de Educación Primaria e Secundaria dos colexios públicos e privadoconcertados de Vigo co obxectivo de fomentar o uso da banda deseñada como recurso
expresivo, incentivar o uso do galego e desenvolver a capacidade de creación. Podía
participar calquera alumno cun traballo de tema e técnica libres en lingua galega ou
castelá cunha extensión entre un folio e catro páxinas. Estabelecéronse dúas categorías:
Primaria (de 6 a 12 anos) e Secundaria (de 12 a 16 anos). O prazo de inscrición rematou
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o 23 de abril e a entrega dos galardóns tivo lugar o 25 de xuño. O galardón consistiu
nun curso de cómic e un kit completo de material artístico.
Certame Literario Benjamín Paz
Certame que organiza o CEIP Antonio Ínsua Bermúdez coa colaboración da Asociación
de minusválidos Benjamín Paz e do Centro Cultural e recreativo de Vilalba dirixido ao
alumnado de Educación Infantil e de Primaria dos centros educativos da Terra Chá.
Conta con tres modalidades: poesía e narrativa para Primaria, de temática libre en lingua
galega, e debuxo para Infantil e tres premios por modalidade. Os traballos debían
remitirse ao CEIP Antonio Ínsua Bermúdez (Rúa Cuart de Poblet s/n, 27800 Vilalba).
Os galardóns das modalidades de poesía e narrativa consistiron en 90 euros, 75 e 60
xunto cunha flor natural e un diploma. Nesta XVª edición o xurado formado por
Bernardo García Cendán, como presidente, Félix Villares Mouteira, Xulio Xiz Ramil,
Afonso Blanco Torrado, Xosé Antonio Pombo Mosquera e Xosé M. Felpeto Enríquez,
como secretario, reunido o 10 de maio, decidiu conceder galardóns a José Eduardo
Losada López (1º ciclo Educación Primaria do CEIP Antonio Ínsua Bermúdez) por
“Canta paxariño”; a Uxía Gato Díaz (2º ciclo Educación Primaria do CEIP Antonio
Ínsua Bermúdez) por “Soños”; e a Sara Leal Rey (3º ciclo Educación Primaria do CEIP
Manuel Mato Vizoso) por “Matriuska na aula”; e un accésit a Andrea Pardo Pernas
(CEIP Antonio Ínsua Bermúdez) por “A Primavera” na modalidade de poesía. Na
modalidade de narrativa, os galardoados foron Adrián Rouco Ínsua (1º ciclo Educación
Primaria do CEIP Antonio Ínsua Bermúdez) por “O coello e o fotógrafo”; Manuel
Francisco Lamela Gómez (2º ciclo Educación Primaria do CEIP Antonio Ínsua
Bermúdez) por “O pincel máxico”; e a Samuel Montero Coedo (3º ciclo Educación
Primaria do CEIP Antonio Ínsua Bermúdez) por “Tras a tempestade vén a calma”; e
accésits a Eva Sanmartín Vázquez (2º ciclo educación Primaria CEIP Antonio Ínsua
Bermúdez) por “A folla Pinta e o carballo Grandón”; a Sara Leal Rey (3º ciclo
Educación Primaria do CEIP Manuel Mato Vizoso) por “O soño que se coou na
realidade” e a Aldara Villarino Villarino (3º ciclo Educación Primaria do CEIP Antonio
Ínsua Bermúdez) por “O segredo do río”.
Referencias varias:
- M. R., “Los certámenes Benxamín Paz y de las Letras Galegas premian a 18
escolares”, El Progreso, “A Chaira”, 13 maio 2011, p. 17.
Fálase dos gañadores dos Certames Literarios Bexamín Paz e o do Certame das Letras
Galegas. Respecto do primeiro di cales foron os gañadores nas súas modalidades de
poesía, narrativa e debuxo.
- M. R., “El acto de entrega de premios del certamen Benxamín Paz tendrá teatro”, El
Progreso, “A Chaira”, 27 maio 2011, p. 17.
Comenta o programa de actos que terán lugar durante a entrega de premios do décimo
quinto Certame Literario e de Debuxo Benxamín Paz.
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- C. P. R., “El Certame Benjamín Paz premia 13 trabajos de escolares vilalbeses”, El
Progreso, “A Chaira”, 28 maio 2011, p. 17.
Danse a coñecer os nomes dos gañadores do certame: José Eduardo Losada, por Canta
paxariño, Uxía Gato, por Soños, Sara Leal, por Matriuska na aula e un accésit a Andrea
Pardo, por A Primavera, en poesía; Adrián Rouco, con O coello e o fotógrafo; Manuel
Francisco Lamela, con O pincel máxico e Samuel Montero, con Tras a tempestade ven
a calma, en narrativa.
Concurso literario As Boliqueiras
Convocado pola Mesa pola Normalización Lingüística das Pontes. Os textos debían
estar escritos en galego ao redor da figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e os
cento vinte e cinco anos do seu nacemento. Repartíronse 120 euros en catro premios na
categoría de escolas infantís, 330 en doce galardóns para Primaria e 240 euros en seis
para Secundaria. Ademais houbo un galardón de 500 euros para un relato de dez folios
como máximo sobre a figura homenaxeada. Debían entregarse dúas copias con
pseudónimo na biblioteca municipal antes do 8 de abril de 2011. A decisión do xurado
fíxose pública o 6 de maio nun acto que tivo lugar no Alovi.
Referencias varias:
- C. A., “A Mesa pontesa entregará 1.200 euros en premios en el concurso As
Boliqueiras”, El Progreso, “A Chaira”, 16 marzo 2011, p. 22.
Infórmase das bases do cuarto concurso literario As Boliqueiras organizado pola Mesa
pola Normalización Lingüística das Pontes. Indícase que o tema é a figura de Alfonso
Daniel Rodríguez Castelao e os cento vinte e cinco anos do seu nacemento.
Premios Buero de Teatro Joven
Denominado até 2007 Premio Candilejas, que organizaban o Ministerio de Cultura, o
Ministerio de Educación e Ciencia e a Fundación Coca-Cola Juan Manuel Sáinz de
Vicuña, para promover o gusto e a afección polo teatro e estimular a creatividade
artística da mocidade. Naceron en honor do insigne académico español Antonio Buero
Vallejo, considerado un dos dramaturgos máis importantes da segunda metade do
século XX. Contan con dúas categorías, a fase autonómica e a fase nacional, e diríxese a
mozos entre 14 e 21 anos de centros escolares ou non escolares como asociacións ou
centros culturais. Na fase autónomica estabelecéronse as seguintes categorías: Centro
Escolar, Finalista Autonómico, Centros Culturais e Mencións Especiais. Os premios
consistiron para o grupo teatral gañador da categoría de Centro Escolar e o grupo teatral
pertencente a Centros Culturais, nun lote de material para a actividade teatral, unha
copia da gravación da súa montaxe teatral e un lote de material didáctico sobre teatro;
para o Finalista Autonómico, nun galardón acreditativo e un lote de material didáctico
sobre teatro; e as Mencións Especiais, nun diploma acreditativo. Pola súa banda, na fase
nacional, estabelecéronse premios para os catro grupos finalistas: primeiro, segundo e
terceiro clasificado na categoría de Centros Escolares e gañador na categoría de Centros
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Culturais. O galardón consistiu nunha invitación pola organización, con todos os gastos
pagos, para representar as súas obras no Teatro Nacional de Madrid no transcurso dunha
gala na que se coñeceron os gañadores e se entregaron os galardóns. Ademais, foron
invitados todos os compoñentes de cada grupo a asistir, con todos os gastos pagos, a
unha das feiras ou festivais nacionais durante cinco días, mentres os gañadores das
Mencións Especiais recibiron un galardón acreditativo. No ano 2011, oitava edición,
participaron dezanove grupos galegos e recibiu o galardón na fase autonómica o grupo
de teatro Noite Bohemia do instituto Ramón Menéndez Pidal coa obra Electra; e na
categoría de non escolar o grupo de teatro e danza El Ruiseñor, de Culleredo, coa obra
Testigo.
Referencias varias:
- S. L., “Cuatro grupos de teatro de Lugo competirán este año en los premios Buero”, El
Progreso, “Comarcas”, 10 maio 2011, p. 13.
Di que catro dos grupos teatrais participantes na convocatoria pertencen a provincia de
Lugo e de seguido comenta as fases das que consta o certame.
- A. Posilio, “Una veintena de grupos gallegos compiten en los Buero de Teatro Joven”,
La Voz de Galicia, “Cultura”, 10 maio 2011, p. 39.
Comenta que dezanove grupos galegos competirán na última edición do premio e
explica o desenvolvemento das fases do certame.
- Nagore Menayo, “El grupo de teatro del Menéndez Pidal espera defender su ‘Electra’
en Madrid”, El Ideal Gallego, “A Coruña”, 1 xuño 2011, p. 14.
Comenta que o grupo de teatro Noite Bohemia, do Instituto Ramón Menéndez Pidal, foi
seleccionado para participar na final nacional do certame coa súa obra Electra.
Concurso de Viñetas Cómic A Medias
En conmemoración do 8 de marzo, Día das Mulleres Traballadoras, a Deputación da
Coruña convocou este certame para fomentar a implicación dun xeito activo do público
xuvenil na importancia da igualdade de xénero, a conciliación da vida familiar, persoal
e laboral e o reparto equilibrado das responsabilidades familiares e tarefas domésticas
con visos a avanzar na consecución dunha sociedade máis equitativa. O obxectivo foi
empregar a viñeta cómic ou tira de viñeta (máximo 4 viñetas) para salientar actitudes
positivas en materia de igualdade de xénero, conciliación e corresponsabilidade. Está
dirixido a adolescentes de entre 12 e 18 anos, de calquera nacionalidade, que se
presenten individualmente ou en grupo cunha única obra orixinal e inédita escrita en
galego. Os traballos debíanse presentar en cartolina, empregando técnica libre, baixo
lema e nun sobre pechado os datos do autor ou autora no Rexistro Xeral da Deputación
Provincial da Coruña (Avda. Alférez Provisional 2, 15006 A Coruña). Estabelecéronse
tres premios: un ordenador portátil e unha colección de cómics para o primeiro premio e
unha colección de cómics para o segundo e o terceiro. Nesta segunda convocatoria de
2011 o prazo de admisión abrangueu até o 31 de marzo.
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Certame de Cómic de Cangas
A Concellería de Xuventude de Cangas organizou este certame de cómic que
transcorreu paralelamente ao Salón de Cómic de Cangas, onde permaneceron expostos
os traballos gañadores entre o 20 e o 26 de xullo. Asemade, as obras premiadas
publicáronse no sexto número da revista O tebeo, editada polo Concello de Cangas. As
obras podían ser individuais ou colectivas e tiñan que ser orixinais e inéditas escritas en
galego, con temática e técnica libre e cunha extensión de catro páxinas para as
categorías A e B e de dúas a catro na Viñeta Xove. Distinguíronse tres categorías: a
categoría A, destinada a maiores de dezaoito até os trinta e cinco anos, cun premio de
300 euros para o primeiro, de 200 para o segundo e de 100 para o terceiro; a categoría
B, destinada a mozos con idades comprendidas entre os catorce e os dezasete anos,
premiada con 100 para o primeiro, 50 para o segundo e un lote de libros para o terceiro;
e a modalidade de Viñeta Xove, na que competiron nenos de menos de catorce anos por
un lote de libros. Os traballos podían presentarse, de xeito individual ou conxunto entre
guionista e debuxante, na Casa da Xuventude de Cangas (Rúa Real, 29, 36940) antes do
9 de outubro.
Concurso de Contos de Nenos para Nenos Carlos Casares. Asociación Cultural O
Facho
No ano 2008 a Asociación Cultural O Facho convocou este certame en homenaxe ao
primeiro gañador do Certame de Literatura Infantil no ano 1968 coa obra A galiña azul.
Está dirixido a rapaces e rapazas que presenten os seus relatos orixinais e inéditos en
lingua galega. Os orixinais cos datos persoais do autor debían enviarse por duplicado
por correo á sede da Asociación Cultural O Facho (R/ Frederico Tápia n.º 12-1º, 15005,
A Coruña) ou entregarse no seu centro escolar até o 31 de marzo. Estabelecéronse dúas
categorías: A, para nenos e nenas de 6 a 12 anos, cun máximo de cinco folios e dous
premios; e B, para rapaces e rapazas de 13 a 16 anos, cun máximo de dez folios e dous
premios. Os galardóns contan cunha dotación de 400 euros na categoría A e no segundo
premio da categoría B e 500 euros o primeiro premio da categoría B. No ano 2011
entregáronse os galardóns, xunto cos do Concurso de Teatro infantil O Facho, o 21 de
maio no Centro Social Nova Caixa Galicia (Avenida da Mariña, s/n.) na Coruña. O
xurado, composto por Xabier P. Docampo, Breogán Riveiro Vázquez, Xosé Manuel
Martínez Oca, José L. Rodrigues Pardo, presidente da Asociación, e Soledad González
Maside, decidiu premiar na categoría A a Ignacio Mañá Mesas (IES Europa de
Ponferrada) polo relato “Pesadelo” e a Alva Pensado Ferreiro (CEIP San José Obreiro
de Meicende, A Coruña) por “Un día feliz na vida de Xoán”; e na categoría B a Matías
Núñez Gil (IES de Celanova) por “Folga xeral” e a Ana Mª Gil Rey (CPI de Zas) por
“Amor e maltrato”.
Referencias varias:
- ELOS, “Novas”, El Correo Gallego, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “Tendencias”, 1
marzo 2011, p. 40.
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Lémbrase que a Agrupación Cultural O Facho da Coruña, creada en 1963, mantén
abertas as súas convocatorias do “Concurso de contos de nenos para nenos Carlos
Casares” e do “Concurso de Teatro Infantil” até o 31 de marzo. Indícase que as súas
bases poden consultarse na páxina en liña do Facho.
Certame de Teatro Xuvenil Xóvenes Promesas. Premios Carballo, Folla de Ouro, da
Asociación C. D. de Interese Social Eira Vella de Pontevedra
Organizado pola Asociación C. D. de Interese Social Eira Vella de Pontevedra e coa
colaboración do Concello de Ribadumia e da Deputación de Pontevedra. Podían
concursar todas as asociacións e grupos teatrais da Provincia de Pontevedra, con idades
dos actores comprendidas entre os 12 e os 30 anos. Dividiuse nas categorías Folla de
Ouro para a mellor posta en escena, Folla de Ouro para o mellor actor/actriz principal,
Folla de Ouro para o mellor actor/actriz secundario/a e Folla de Ouro para o mellor
decorado. Cada asociación ou grupo teatral podía participar cunha única obra. A obra
non debía ter unha duración superior aos setenta minutos e sería representada en idioma
galego. Os grupos teatrais ou asociacións debían enviar nun DVD unha representación
ou ensaio da obra que presentaban a concurso e no mesmo sobre debían remitir os
seguintes datos: o nome do grupo teatral, relación de actores propostos para cada
categoría, fotocopia do DNI dos actores, o enderezo social, correo electrónico e número
de teléfono de contacto, que serían enviados ao seguinte enderezo (Asociación de
Interese Social Eira Vella de Pontevedra, Escusa Capital, 3, 36636 Ribadumia,
Pontevedra). Os premios para as seis agrupacións teatrais ou asociacións finalistas
foron: 300 euros pola representación, diploma e trofeo conmemorativo do IV
aniversario. Nos envíos por correo ou transporte, considerouse a data de recepción. A
organización non asumiu ningunha responsabilidade polos danos ou desperfectos que os
DVDs presentados puideron sufrir en tales envíos, cuxos gastos corrían a cargo dos
concursantes. A decisión do xurado foi inapelábel. Non se mantivo correspondencia cos
actores ou agrupacións (agás cos finalistas á hora de comunicarlles a súa designación,
así como o día e a hora de actuación), nin se devolveron os DVDs. A todos os grupos
envióuselles un correo electrónico comunicándolles o resultado da selección. Os
finalistas tiveron a obriga de representar as obras no día e hora que acordou a
organización.
Concurso de relatos Como te imaxinas na USC?
Co obxectivo de coñecer a visión do estudantado sobre os diferentes apectos da vida
universitaria, a Universidade de Santiago de Compostela convocou este certame
dirixido aos estudantes de 4º de ESO, ciclos formativos e Bacharelato. Debían
presentarse un máximo de tres relatos, cunha extensión máxima de tres folios, por cada
centro de ensino, que se remitiron ao Pavillón estudiantil (Campus Sur, 15782,
Santiago) ou ao correo electrónico aponte@usc.es, acompañados dun folio cos datos
persoais do autor. Os galardóns consistiron nun primeiro premio (un ordenador persoal
portátil) e unha mención (un teléfono móbil). No ano 2011 resultou galardoada co
primeiro premio Sabela Roibás Méndez, do IES Rosalía de Castro, por “Quen hai no
espello?” e cunha mención “Páxinas dun diario en branco”, de Daniel Luis Naranjo, do
IES Cosme López Rodríguez, da Rúa. A entrega dos galardóns celebrouse o 1 de xullo
no auditorio Gustavo Freire do Campus de Lugo.
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Concurso de Contos do Concello de Vedra
Organizado polo Concello de Vedra para contos orixinais e inéditos, redactados en
lingua galega. Estabelecéronse oito categorías por franxa de idade, dende os tres aos
dezaoito anos, con galardóns con contías de 40 euros (para a categorías de 3-5), de 50
euros (para as categorías de 6-7 anos, 8-9 e 10-11), de 60 euros (para as categorías de
12-14 e 15-18 anos) e de 70 euros para a categoría de maiores de idade, xunto cun
diploma. Nas categorías de 12 a 18 anos os traballos debían ter unha extensión mínima
dun folio de estar mecanografado, ou de dous se estaba escrito a man. Cada orixinal
debía entregarse cun sobre pechado cos datos do autor/a. Na XV edición de 2011
presentáronse e foron galardoados: na categoría de 3 a 5 anos, Daniel Iglesias Botana do
CEIP Ortigueira; de 6 a 7 anos, Marcos Romay Fernández do CEIP Ortigueira; de 8 a 9
anos, Luzia Méndez Serra do CEIP Ortigueira; de 10 a 11 anos, Amelia Veiga Otero do
CPI de Vedra; de 12 a 14 anos, Xalo López Álvarez do CPI de Vedra; de 15 a 18 anos,
Anxo Lema Saavedra; e na categoría de adultos, Belén González Gestoso.
Referencias varias:
- Susana Formoso, “Premio ‘Moliner’ para a Biblioteca de Vedra”, Galicia Hoxe,
“MARÉ”, “Para ler”, p. 31/ “Otorgan el Premio María Moliner a la biblioteca de
Vedra”, El Correo Gallego, “Área de Compostela”, p. 34, 15 xaneiro 2011.
Infórmase que a biblioteca municipal do Concello de Vedra recibiu o premio María
Moliner pola súa contribución “ao fomento da lectura”. Cítanse as diferentes actividades
que organiza, entre as que se atopan o Concurso de Contos Concello de Vedra e o
certame Cartas de Amor e Desamor.
- C. Creo, “El Concello de Vedra ya tiene dos ganadores del Concurso de Contos”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 1 xuño 2011, p. 30.
Dá a coñecer os nomes dos gañadores do Concurso de Contos convocado polo Concello
de Vedra.
Certame Contos infantís do Concello de Negreira
O Concello de Negreira, coa colaboración da Fundación Feiraco, organizou o concurso
“Cóntame un conto”, por primeira vez no ano 2007, dirixido a mozos e mozas galegos
ou residentes de idades comprendidas entre os 7 e 15 anos, cun máximo dunha obra por
autor. Os contos debía ser orixinais e inéditos, non premiados noutros concursos e
escritos en lingua galega cunha extensión maxima de oito folios que se enviaron por
quintuplicado á Delegación de Cultura e Deportes do Concello de Negreira baixo
pseudónimo cun sobre cos datos persoais do autor. O prazo de presentación abrangueu
dende o día 13 de marzo até o 6 de maio. Estabelecéronse tres premios de 150 euros,
100 euros e 50 euros, xunto un lote de material escolar para cada un. A decisión do
xurado fíxose pública o 13 de maio e a entrega dos galardóns tivo lugar o 17 de maio na
Casa da Cultura. No quinto certame de contos infantís, correspondente ao ano 2011,
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resultou a gañadora, Marta Fagín Vaamonde, por “O soño de Moraima”; seguida de
Raúl Guardado, por “O estoxo máxico”, e en terceiro lugar, Noel López Señaris, por
“Os retornos da vida”. Este ano os premios consistiron nun ordenador portátil para o
primeiro premio; unha consola Wii para o segundo, e un Mp4 para o terceiro, que tamén
recibiron os galardoados no apartado de pintura.
Certame de Contos da Lareira. Asociación Cultural O Arrieiro de Moraña
Concurso organizado pola Asociación Cultural O Arrieiro de Moraña, que pretende
premiar a tradición oral dos contos. Estabelecéronse dúas categorías: A, até quince anos,
e B, para maiores desa idade. A temática foi libre e o texto integramente en galego. En
canto á extensión pediuse un mínimo dun folio, que se presentou baixo pseudónimo no
Concello de Moraña ou na Casa da Cultura ADR Castelao (Rúa, 3, 36660 Moraña). Os
datos persoais foron nun sobre pechado. O prazo de presentación dos orixinais rematou
o 7 de maio. Houbo tres primeiros premios en cada categoría, consistentes en lotes
literarios e nun diploma honorífico acreditativo. O xurado valorou o contido literario,
pero tamén a presentación e inclusión de ilustracións. Nesta oitava edición de 2011 os
galardóns foron para Alba Ameal por “O reloxo de area”, na categoría B, e Ángela
Martínez por “O amor de don Hilario do Monte e Maruxa dos Charcos”, na categoría C.
Referencias varias:
- Chus Gómez, “Música en Caldas e entrega de premios dun concurso literario en
Moraña”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Cultura”, 17 maio 2011, p. 76.
Dá a coñecer as diferentes actividades que terán lugar durante o acto de entrega co
Concurso de Relato Curto “Contos da Lareira”.
Concurso Escolar Emilia Estévez Villaverde
Organizado polo Museo de Pontevedra dende 1987 e dirixido ao alumnado do ensino
primario da Comunidade Autónoma galega e das escolas da emigración. Debía
entregarse na Secretaría do Museo (Rúa Pasantería 2-12, 36002, Pontevedra) unha
composición poética cun máximo de dous folios ou un conto cun máximo de seis folios,
preferentemente escritos en lingua galega até o 30 de abril. O galardón consiste nun
diploma e unha viaxe cultural á Casa-Museo Rosalía de Castro de Padrón e a Santiago
de Compostela.
Premio literario Federación de Libreiros-Gálix
Convocado no ano 2011 por primeira vez. Divídese en tres categorías: de 9 a 13 anos,
de 14 a 18 anos e maiores de idade. Tivo como tema “Por que me gusta ler?”. A
extensión máxima dos traballos, que se debían entregar baixo pseudónimo nas casetas
das feiras do libro que se celebren durante o ano, foi de dúas follas no caso da narrativa
e tres na modalidade de poesía. Os galardóns consistiron en lotes de libros en galego.
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Referencias varias:
- A. R., “A feira do libro de Santiago busca superar o mal resultado da ferrolá”, Xornal
de Galicia, “Cultura”, 29 abril 2011, p. 37.
Anúncianse e explícanse as bases do I Premio Literario Federación de Libreiros- Gálix,
cuxo tema central é “Por que nos gusta ler?”. Fálase, tamén, da Feira do Libro de
Compostela e dos malos resultados acadados na celebrada en Ferrol.
- Manuel Beceiro, “A crise levou á redución de empregados nas librerías”, La Voz de
Galicia, “La Voz de Santiago”, “Santiago”, 29 abril 2011, p. L2.
Entrevista a Isabel Ares Suárez, encargada da dirección técnica da trixésima edición da
Feira do Libro de Santiago, na que, entre outras cuestións, informa da creación do
Premio Federación de Libreiros-Gálix.
Concurso de debuxo e relato Filloa 2011
Organizado pola comisión organizadora da MOEXMU. Poden participar os estudantes
de Educación Primaria e Secundaria de calquera centro público ou privado dos
concellos de Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito, Guitiriz, Meira, A Pastoriza,
Rábade e Vilalba. Estabeléceronse tres categorías: até os sete anos, de oito a once e de
doce a dezaoito e emitiranse tres premios por categoría (gañador, finalista e
semifinalista). O tema foi o río Miño. O formato da modalide de relato foi de dous
folios como mínimo e cinco como máximo, manuscritos ou mecanografados, por unha
soa carilla. Os traballos individuais, en verso ou en prosa, podían estar redactados en
castelán ou en galego e debían entregarse sen asinar indicando no encabezamento o
título e/ou lema adoptado polo autor, xunto dun sobre cos datos persoais do autor, na
Mostra Exposición de Muimenta-MOEXMU (Asociación de Empresarios de Muimenta,
Recinto Feiral “Manuel Vila López”, s/n, Muimenta, 27377, Cospeito). O xurado estará
formado polo presidente e un membro da comisión organizadora da MOEXMU, o
alcalde do Concello de Cospeito ou un representante deste, un membro da xunta
directiva da Asociación de Comerciantes, Empresarios, Profesionais, Gandeiros e
Autónomos de Muimenta; un representante da Universidade de Santiago de
Compostela, un empregado da entidade financieira patrocinadora do concurso e dúas
persoas independentes das anteditas organizacións. En 2011 o prazo de admisión de
traballos pechouse o 22 de abril e os premios entregaronse o 1 de maio de durante a
celebración da XX Festa da Filloa.
Referencias varias:
- C. P. R., “La Moexmu convoca el concurso de dibujo y relato Filloa 2011”, El
Progreso, “A Chaira”, 27 xaneiro 2011, p. 18.
Infórmase das bases da duodécima edición do concurso de debuxo e relato Filloa 2011.
Explícase que o tema principal é o río Miño.
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Concurso de Banda Deseñada Fiz
Organizado pola Deputación de Pontevedra e a revista Retranca cos obxectivos de
fomentar o uso da lingua galega durante o proceso creativo e na expresión escrita,
achegar a xente nova á banda deseñada, dar a coñecer a profesión de debuxante e
guionista de BD e unir o uso da lingua galega a ámbitos de interese para a xente nova.
Pode participar alumnado de maneira individual de calquera centro educativo do
concello de Pontevedra, dende 3º de Educación Primaria. a 2º da ESO, que presenten un
único traballo de banda deseñada en lingua galega que narre unha aventura de Fiz,
personaxe creado por Kiko da Silva, cunha extensión dunha páxina. Estabelecéronse
dúas categorías: A, para estudantes de 2º e 3º ciclo de primaria; e B, para estudantes
do1º ciclo de ESO; e catro premios individuais, que consisten nun trofeo de Fiz, unha
ilustración orixinal de FIZ asinada por Kiko da Silva e a publicación do traballo
premiado na revista Fiz e un premio colectivo que consistirá nun obradoiro de banda
deseñada impartido por Kiko da Silva e que se sorteará entre as aulas dos centros de
ensino que presenten máis bandas deseñadas. Os traballos orixinais debían enviarse ou
entregarse ao Concello de Pontevedra, Servizo de Normalización Lingüística (Rúa do
Arcebispo Malvar, n.º 1, 36071, Pontevedra) até o 20 de decembro de 2011. O xurado
estivo formado por unha autora ou un autor de banda deseñada de recoñecido prestixio,
o director e creador da revista Fiz, un representante da industria da BD, un representante
do Concello de Pontevedra e un representante do profesorado que non imparta clase
dentro deste concello.
Referencias varias:
- Ana López, “Un premio por unha historieta”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”,
“Cultura”, 8 outubro 2011, p. 61.
Infórmase da primeira edición deste concurso convocado polo Concello de Pontevedra e
a revista Retranca. Indícanse os seus obxectivos e as bases para a presentación dos
traballos.
Certame Francisco Añón de Poesía. Concello de Outes
Convocado polo Concello de Outes e organizado pola Oficina de Información Xuvenil
deste Concello coa intención de fomentar os valores da creación literaria en galego da
xente nova e promover aspectos vinculados co pensamento do ilustre escritor. No ano
2008 estabelecéronse cinco categorías: A) para nenos de seis a sete anos cun premio dun
vale de 90,15 euros en libros e publicación da obra; B) para os de oito a nove anos cun
premio dun vale de 120 euros en libros e publicación do poema; C) para os nenos de 10
a 11 anos cun premio dun vale de 150 euros en libros e publicación do poema; D) para
os mozos de doce a catorce anos cun premio dun vale de 180 euros en libros e
publicación do poemario; E) para mozos de quince a dezasete anos cun vale de 230
euros e publicación da obra; e F) para os maiores de dezaoito anos cun cheque por valor
de 1.000 euros e publicación da obra. En todas as categorías contemplouse a
posibilidade de conceder un accésit. Nas modalidades E e F estabeleceuse unha
extensión mínima de cento cincuenta versos. Os orixinais debían presentarse en sobre
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pechado no que constase o título da obra, a categoría e o lema ou pseudónimo do autor
e, dentro, outro sobre, que tivese os datos persoais e fotocopia do DNI ou CIF. Os
traballos entregáronse na Casa da Cultura (Avda. de San Campio, s/n, 15230 Outes). Na
décimo quinta edición de 2011, o xurado estivo composto por María Reimóndez,
Román Cerqueiro, María Golán e Manuel García. Os gañadores foron: na categoría A
quedou deserta; na categoría B, Iago Santos Moledo con A natureza; na categoría C,
Lucía Valle-Inclán con A mosca chosca; na categoría D, Marcela Porto Mato con A ti;
na categoría E, Lara Porto Mato con Doce cafés; e na categoría F, Marisol Gándara
Sánchez con Manuscrito segundo da poeta caníbal. A gala de entrega tivo lugar o 17 de
maio na Casa da Cultura da Serra de Outes
Referencias varias:
- Manuel Gil, “Marisol Gándara gaña o certame de poesía Poeta Añón”, El Correo
Gallego, “Área de Compostela”, p. 34/“Marisol Gándara gaña o Premio Añón de
Poesía”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Letras”, p. 31, 18 maio 2011.
Di que Marisol Gándara foi a gañadora do certame co poemario Manuscrito segundo da
poeta caníbal e tamén dá os nomes dos gañadores nas categorías infantil e xuvenil.
Premios Efemérides
Son moitos os concellos, colexios (APAS), asociacións, centros culturais e comerciais
etc., que, por medio das súas bibliotecas, concellarías de cultura, aulas de
normalización, gabinetes e ámbitos culturais convocaron premios para animar a xente
nova a participar con motivo do Día Internacional da Poesía, do Día do Libro etc., ben
con relatos, microrrelatos, ou poesías, como é o caso da ANPA do instituto de Castro
Alobre de Vilagarcía.
Referencias varias:
- O. B., “Dos hermanas se hacen con los dos premios del concurso de relatos del IES
Castro Alobre”, Diario de Arousa, “Vilagarcía”, 1 abril 2011, p. 10.
Infórmase do fallo do concurso de relatos curtos organizado polo Instituto Castro
Alobre de Vilagarcía de Arousa con motivo do Día do Libro. Explícase que o obxectivo
do certame era motivar a creatividade.
Concurso Literario da Asociación Os Fanagueiros de Eirexalba. Incio
Convocado pola Asociación Veciñal e Cultural Os Fanagueiros de Eirexalba, no Incio,
para animar os escolares á creación literaria. Constou de categorías diferenciadas para o
alumnado de primeiro, segundo e terceiro ciclo de educación primaria e habilitouse
unha cuarta categoría para as persoas que quixeran concorrer e non estivesen
englobadas en ningunha das tres anteriores. Cada modalidade contou con tres premios,
sendo o primeiro de 40 euros, o segundo de 30 euros e o terceiro de 20 euros que se
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destinaron a libros e material escolar; os premiados recibiron un diploma. A extensión
dos traballos foi como máximo de seis folios, escritos en galego normativo. A entrega
de premios tivo lugar o día 31 de outubro no marco dunha comida de confraternidade e
un magosto, organizados pola asociación convocante. Na XXVª edición de 2011, que
contou coa colabroación da Deputación provincial de Lugo e do Concello do Incio,
presentáronse vinte e seis traballos do CEIP Ricardo Gasset do Incio e do Eduardo Cela
de Triacastela e resultaron galardoados María Rubio Cela por “Martiño e o Simais”,
Héctor Corujo Muiña polo relato “O almorzo máxico” e Erika Pérez Tallón por “A
lingua galega”, no primeiro ciclo de Primaria; Marta Mourelo López con “Animais na
pradeira”, Carla Soto Castro con “Naceu un neno no meu pobo” e Isamel Rodríguez
Fuente con “Brais e a serea” no segundo ciclo de primaria; e Manuel Corujo con
“Mundo comestible”, Soraya Lago Quiroga con “O neno que quería voar” e Aitor
Rivera con “Como traballaban os de antes e os de agora” no terceiro ciclo de primaria.
Os galardóns entregáronse nun acto o 30 de outubro.
Certame literario IES Ferrol Vello
Co obxectivo de estimular a creación literaria e fomentar a súa difusión entre os mozos,
os Departamentos de Lingua Castelá, Lingua Galega, Inglés e Francés do IES Ferrol
Vello, convocan esta certame dirixido aos alumnos do IES Ferrol Vello e alumnos de 3º
ciclo de Primaria dos centros adscritos CEIP Cruceiro de Canido e San Rosendo.
Estabelecéronse tres categorías: A (5º e 6º de Primaria), B (1º e 2º de ESO) e C (3ºe 4º
de ESO) e dúas modalidades (Poesía e Relato Curto). Na modalidade de poesía debían
presentarse dous poemas como mínimo, con tema e forma libres, e na modalidade de
relato curto, a extensión máxima foi de tres folios impresos ou cinco manuscritos. Os
traballos debían estar escritos en lingua castelá, galega, inglesa ou francesa, ser orixinais
e inéditos e entregarse baixo lema ou pseudónimo, xunto cun sobre cos datos persoais
do autor. Concédense dous galardóns en cada categoría que consisten nun cheque regalo
por valor de 60 euros en material deportivo/roupa e un libro, o primeio premio, e un
cheque regalo por valor de 30 euros en material deportivo/roupa e un libro, o segundo
premio; e os galardóns dos accésits son un cheque regalo por valor de 20 euros en
material deportivo/roupa e un libro. Na cuarta edición correspondente ao ano 2011 o
prazo de presentación rematou o 13 de xaneiro.
Premio de Narrativa do IES Gregorio Fernández de Sarria
Certame que, dende 2003, convoca o IES Gregorio Fernández de Sarria, coa
colaboración dos concellos da comarca (Sarria, O Páramo, Paradela, Láncara, Samos e
Triacastela), a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Obra Social
de Caixa Galicia e área de Cultura da Deputación de Lugo. Está dirixido a todos os seus
centros educativos de primaria, ESO, Bacharelato e ciclos formativos para fomentar a
afección á escritura e á lectura entre os escolares, e ao colexio Paul Eluard da Bretaña
francesa. As obras debían ser inéditas e escritas en lingua galega (preferentemente) ou
castelá, agás os alumnos franceses, que podían presentar os seus traballos na lingua
francesa ou bretoa. A extensión máxima dos traballos estabeleceuse en oito folios para
Bacharelato e Ciclos Formativos, seis para 2º de ESO, cinco folios para 1º ciclo de
ESO, tres folios para 3º ciclo de primaria e dous folios para 2º ciclo de Primaria. A
temática debía centrarse nos valores culturais da comarca e os traballos tíñanse que
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enviar por triplicado ao IES Gregorio Fernández (Rúa Castelao, Sarria). Estabelécense
os seguintes premios, en metálico, que se aboaron en Caixa Galicia: na categoría BACH
e Ciclos formativos un premio de 300 euros; nas categorías de segundo ciclo de ESO e
primerio ciclo de ESO, un 1º premio de 300 euros e un 2º premio de 150euros; e en 3º
ciclo de Primaria un 1º premio de 300 euros, un 2º premio de 150 euros e un 3º premio
de 100 euros; en segundo ciclo de Primaria un premio único de 120 euros, e para os
traballos do Instituto Collége Paul Eluard un premio único de 120 euros. Os traballos
gañadores serán publicados en formato libro, nunha edición na que colabora a Obra
Social de Caixa Galicia. Na VIIIª edición de 2011 a organización correspondeulle ao
concello de Triacastela, presentáronse ao redor dun cento de traballos e incorporouse un
premio de ilustración. Concedéronse galardóns en segundo ciclo de primaria a Tamara
Corral Rodríguez, con “Atopei uns anteollos máxicos”; e, Laura López Ojea, con “O
can e o gato”; en terceiro ciclo de primaria a Fiz Rey Armesto, con “Misterio na
escola”; Lucía Pombo Capón, con “O segredo do tío Antón”; e Cristián Expósito
Caldas, con “A cova misteriosa”. En primeiro ciclo da ESO a Alba Vázquez González,
con “A que ule o deserto”; e Julia Castellano Díaz, con “Saltos nun charco de outono”.
En segundo ciclo da ESO, o primeiro premio foi para María Elena López González, con
“A flor da mazaira”; o segundo para Iago Quiroga López, por “Las Viejas Botas”, e
para Noelia Rodríguez Bravo, por “Un galego perseguido”. Na categoría de Bacharelato
e ciclos formativos gañou Andrea García Gallego, por “Títere sen cabeza”. Tamén foi
galardoada Maël le Gaillard do Instituto Collége Paul Eluard. A entrega de galardóns
tivo lugar o 3 de xuño no colexio Eduardo Cela Vila de Triacastela.
Referencias varias:
- A. C. V., “Canteira de escritores”, El Progreso, “Sarria”, 4 xuño 2011, p. 17.
Dá a coñecer os nomes dos gañadores dos premios Gregorio Fernández. Dise que no
segundo ciclo de primaria os galardóns foron para Tamara Corral Rodríguez, coa obra
Atopei uns anteollos máxicos, e Laura López Ojea, con O can e o gato. No terceiro
ciclo de primaria para Fiz Rey Armesto, coa obra Misterio na escola; Lucía Pombo
Capón, O segredo do tío Antón; e Cristián Expósito Caldas, coa obra A cova misteriosa.
No primeiro ciclo da ESO para Alba Vázquez González, con A que ule o deserto, e Julia
Castellano Díaz, con Saltos nun charco de outono. No segundo ciclo da ESO, o
primeiro premio foi para María Elena López González, con A flor da mazaira; o
segundo para Iago Quiroga López, por Las Viejas Botas e para Noelia Rodríguez Bravo,
por Un galego perseguido. Por último, indícase que na categoría de Bacharelato e ciclos
gañou Andrea García Gallego, por Títere sen cabeza.
- A. C. V., “O Incio acogerá por primera vez el premio Gregorio Fernández”, El
Progreso, “Sarria”, 24 novembro 2011, p. 12.
Infórmase da edición especial do premio de narración IES Gregorio Fernández ao unirse
ao Concello do Incio. Apúntanse as bases do certame.
Concurso Literario Imos darlle a volta aos contos clásicos
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Dende a Concellería de Igualdade do Concello de Marín, a través do Centro de
Información as Mulleres, convocouse este certame dirixido ao alumnado dos centros
educativos de ensino primario, secundario e bacharelato do Municipio, con motivo dos
actos realizados en conmemoración do 25 de novembro “Día internacional para a
eliminación da violencia contra a muller”. Tiñan que adaptar libremente contos clásicos
co obxectivo de modificar os roles de comportamento non igualitarios que persisten
neles. Estabelecéronse catro categorías: A (1º, 2º, 3º Educación Primaria), B (4º, 5º, 6º
Educación Primaria), C (1º, 2º, 3º, 4º Educación Secundaria) e D (Bacharelato). Os
traballos debían ser orixinais e inéditos e estabelecéronse dous premios para cada
categoría, un para o centro educativo e outro para a alumna ou o alumno premiado. Os
traballos enviáronse ao rexistro xeral do Concello.
Certame literario IES Sanxenxo
Co obxectivo de fomentar a creatividade literaria e animar a ler e a escribir, o IES de
Sanxenxo, a través da Biblioteca do centro e en colaboración cos Departamentos de
Galego, Castelán, Plástica e Normalización Lingüística convoca este certame. Conta
cunha fase de selección de participantes até o 13 de abril e unha fase de participación o
23 de abril. O traballo pode estar escrito en lingua galega ou castelá e en prosa ou verso,
cunha extensión dun folio a dobre cara. Estabelécense catro categorías: A (3º ciclo de
Primaria), B (1º ciclo de ESO); C (2º ciclo de ESO) e D (Bacharelato) e dous premios
de 100 e 50 euros en cada categoría, mediante vales canxeábeis nas librarías. Na VII
edición de 2011 participaron cento oitenta e nove alumnos e os galardóns entregáronse
o 10 de xuño no Pazo Emilia Pardo Bazán.
Referencias varias:
- Javier Casal, “Jóvenes talentos de la poesía y narrativa”, Diario de Pontevedra,
“Sanxenxo.O Salnés”, 5 abril 2011, p. 17.
Fálase da sétima edición do Certame Literario que organiza o IES Sanxenxo dentro do
seu programa de celebración da Semana Cultural.
- Javier Casal, “Xosé Neira Vila apadrina la ‘cantera’ literaria de Sanxenxo”, Diario de
Pontevedra, “Sanxenxo. O Salnés”, 11 xuño 2011, p. 14.
Comenta que o escritor Xosé Neira Vilas foi o encargado de facer de “maestro de
ceremonias”, durante o acto de entrega dos premios do VII Certame Literario do IES
Sanxenxo.
Certame Artístico-literario Intercentros. Concello de Ames
Convocado polo Concello de Ames e dirixido ao alumnado do segundo e terceiro ciclo
de educación primaria dos colexios do ámbito municipal, este certame pretende
valorizar e fomentar o uso da lingua galega. Podían presentarse individualmente ou por
equipos. Estabeleceuse cen euros para os primeiros premios, oitenta euros para os
segundos e cincuenta euros para cada un dos terceiros gañadores das dúas categorías.
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Nesta IIIª edición de 2011 os concursantes debían escribir e debuxar a súa historia
creando un protagonista viaxeiro que se perdera e que só puidera atoparse grazas á
lingua. Formaron parte do xurado Rosa Moreiras, a técnica de cultura María Vázquez e
o concelleiro de Cultura, Francisco Villaverde. Os premios na Primeira Categoría
(terceiro e cuarto de primaria) foron para Sara Carballo Galloso e Marta Brun García,
do CEIP A Maía por “Mariña e a Torre Eiffel” (1º premio); Aba Melide e María
Rodríguez do CEIP Agro do Muíño con “O mundo das letras” (2º premio) e Óscar
Feijoo Martínez do CEIP A Maia por “Fran, o aventureiro” (3º premio). Na Segunda
Categoría (quinto e sexto de primaria) foron para Enrique Touceda Rivas do CEIP de
Agro do Muíño por “Contiño” (1º premio); Clara Balayo González do CEIP Agro do
Muíño por “Galego Universal” (2ºpremio) e Jorge Domínguez do CEIP de Ventín por
“Código Galicia” (3º premio). Os premios entregáronse o Día das Letras Galegas, nun
acto público na Casa da Cultura do Milladoiro.
Certame literario José Saramago de Relato Curto
Organizado polo Concello de Santiago de Compostela e o Centro Sociocultural José
Saramago de Vite para celebrar, xunto co certame de poesía Aurelio Aguirre, o cento
corenta e nove aniversario do Banquete de Conxo. Ambos os premios contaron cunha
contía de 300 euros e 500 euros, respectivamente, que a partir da convocatoria do ano
2008 ascenderon a 1.000 euros. Podían participar todas as persoas maiores de catorce
anos e residentes en Galicia. O tema dos orixinais versou sobre ficción científica e tiñan
que presentarse en lingua galega. Só podía entregarse un traballo por autor cunha
extensión de entre cinco e vinte e cinco páxinas, do que se presentou unha copia
mecanografada a dous espazos e unha copia en formato dixitalizado no Rexistro Xeral
do Concello de Santiago (Presidente Salvador Allende, 4, baixo). O galardón entrégase
o Día do Libro, nun acto conxunto no que tamén se concede o premio de poesía Aurelio
Aguirre.
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 convocaron premios para animar a xente
nova e adulta a participar con motivo do Nadal e do Día das Letras Galegas, ben con
relatos, microrrelatos, redaccións, poesías ou debuxos, como é o caso dos concellos da
Pontenova, Baiona, Begonte, Carnota, Marín, Melide, Monforte, Ordes, Oroso, Outeiro
de Rei, Sarria, Sober, Soutomaior, Vedra, Vilalba e Xermade; de asociacións como as
ANPAS de Catoira, Valga e Pontecesures, a ANPA do colexio Apóstol Santiago, a
Coordinadora Comarcal Terras do Umia (integrada polos equipos de dinamización dos
centros educativos de Barro, Caldas, Curtis, Moraña e Portas), a Asociación Cultural
Andarela de Sanxenxo, a Asociación Falcatrueiros, o Liceo Casino de Tui, a Obra
Social de Novacaixagalicia e a Biblioteca Provincial de Lugo; e centros de ensino como
o colexio Compañía de María e o CEIP A Carballeira (Lourizán).
Referencias varias:
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- C. P. R., “Premiados ocho trabajos en el certamen poético de la biblioteca vilalbesa”,
El Progreso, “A Chaira”, 13 xaneiro 2011, p. 21.
Indícase a título dos oito traballos escolares e dos seus autores, premiados no Certame
de Poesía Infantil Nadal 2010 convocado pola biblioteca municipal de Vilalba.
- I. R. D., “La biblioteca de Vilalba premia a ocho escolares en su concurso de poesía”,
El Progreso, “A Chaira”, 30 xaneiro 2011, p. 22.
Infórmase do fallo da cuarta edición do concurso de poesía infantil que convoca a
biblioteca de Vilalba.
- C. P. R., “El Concello premia 16 obras en el concurso begontino de dibujos y cuentos
navideños”, El Progreso, “A Chaira”, 9 marzo 2011, p. 16.
Anúnciase o nome dos galardoados na cuarta edición do concurso de debuxos e contos
de Nadal que organiza o Concello de Begonte.
- M. R., “El Certame Literario das Letras Galegas vilalbés repartirá 780 euros”, El
Progreso, “A Chaira”, 17 abril 2011, p. 18.
Infórmase das bases da nova edición do Certame Literario das Letras Galegas que
convoca o Concello de Vilalba: cos premios Manuel Mato Vizoso en prosa e Xosé
María Chao Ledo en verso para mozos de 15 a 18 anos; o Xosé Lois García Mato en
prosa e García Hermida en verso para nenos de dez a quince anos; e o Carmiña Prieto
Rouco en prosa e Lois Pereiro en verso para nenos menores de dez anos.
- X. L. O., “El Ayuntamiento soberino regala hoy libros entre quienes acudan a la
biblioteca”, El Progreso, “Ribeira Sacra”, 27 abril 2011, p. 23.
Infórmase de que o Concello de Sober regalará libros ás persoas que acudan á biblioteca
municipal co fin de conmemorar o Día do Libro. Anúnciase tamén a nova convocatoria
do certame de narración e debuxo con motivo do Día das Letras Galegas en
colaboración coa Biblioteca Nodal de Lugo.
- Víctor Castro, “Ordes: Certamen de poesía ‘Días das Letras Galegas”, El Ideal
Gallego, “Área Metropolitana”, “Atalaya Mariñana”, 28 abril 2011, p. 20.
Anúnciase a convocatoria do IV Certame de poesía “Día das Letras Galegas” que
convoca o Concello de Ordes.
- C. G., “Ordes convoca el certamen poétido del Día das Letras”, El Correo Gallego,
“Área de Compostela”, 28 abril 2011, p. 33.
Anúncianse e preséntanse as bases da cuarta convocatoria do certame poético Día das
Letras Galegas que convoca o Concello de Ordes. Recórdase que o homenaxeado do
Día das Letras Galegas do 2011 é Lois Pereiro.
- J. M. Ramos, “Certamen escolar de poesía para ensalzar la obra de Lois Pereiro”, El
Correo Gallego, “Área de Compostela”, 4 maio 2011, p. 35.
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Informa da data da entrega de premios do Concurso de Poesía Visual: Versos Ilustrados
de Lois Pereiro, co que o Concello trata de divulgar a obra do poeta.
- C. G., “Vedra organiza un concurso por el Día das Letras”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 8 maio 2011, p. 39.
Indica onde se poden consultar as bases para participar no XV Concurso de Contos co
motivo de celebración do Día das Letras Galegas, organizado polo Concello de Vedra.
- C. G., “El concurso de relatos breves, hasta el día 13”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 9 maio 2011, p. 22.
Apunta que está aberto o prazo de entrega dos traballos para o II Concurso de Relatos
breves Letras Gallegas 2011, do Concello de Oroso. Tamén informa das categorías e as
bases.
- Anxo Figueira, “Ordes promueve un concurso de poesía por el Día das Letras”, La
Voz de Galicia, “La Voz de Santiago”, “Comarcas”, 11 maio 2011, p. L10.
Dá a coñecer a convocatoria do certame de poesía do Día das Letras Galegas do
Concello de Ordes. Comenta as categorías, a contía económica dos premios, e informa
da web onde se poden consultar as bases do certame.
- S. E., “Ordes recoge los trabajos de poesía hasta el viernes”, El Correo Gallego, “Área
de Compostela”, 11 maio 2011, p. 36.
Lembra a fin do prazo de entrega dos traballos participantes no IV Certame de Poesía
Día das Letras Galegas de Ordes.
- M. R., “Los certámenes Benxamín Paz y de las Letras Galegas premian a 18
escolares”, El Progreso, “A Chaira”, 13 maio 2011, p. 17.
Noménase os gañadores dos Certames Literarios Bexamín Paz e o do Certame das
Letras Galegas. Respecto deste último apúntase que Brais Lamela Gómez, foi o gañador
do premio Manuel Mato Vizoso, que na categoría de menores de quince anos recibiu o
galardón Claudia Basanta Hermida en prosa e Andrea Bañobre Pena en poesía; e en
menores de dez anos, Samuel Montero Coedo en relato e Ángel Álvarez Rey en poesía.
Por último dise o día que terá lugar o acto de entrega.
- Coco Vecino, “Marín premia con 1000 euros la poesía de un vilagarciano”, Diario de
Pontevedra, “Marín. O Morrazo”, 15 maio 2011, p. 23.
Dise que o gañador do certame foi Josecho de la Torre Culler coa obra Sarela. Dáse
conta tamén os nomes dos gañadores na categoría infantil e xuvenil.
- Álvaro Agulla, “Premios, lecturas e romaría en Marín e Bueu”, Diario de Pontevedra,
“Vivir Aquí”, “Cultura”, “Día das Letras Galegas 2011”, 18 maio 2011, p. 69.
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Por unha banda comenta que o gañador do XVI Certame de Poesía Concello de Marín
foi para Josecho de la Torre Culler co poemario Sarela, e pola outra, comenta que en
dita cerimonia tivo lugar a entrega dos premios do mesmo certame dirixido aos nenos
dos colexios de Marín.
- C. G., “Ordes entrega os galardóns de arte e de poesía”, El Correo Gallego, “Área de
Compostela”, 18 maio 2011, p. 34.
Informa do nome dos gañadores do IV Certame de Poesía celebrado en Ordes por mor
do Días das Letras Galegas.
- Isabel Amado, “O dandi máis punk non se detén”, La Voz de Galicia, “La Voz de la
Escuela”, n.º 99, “Literatura”, 18 maio 2011, p. 8.
Comenta que dentro da programación da Obra Social Nocacaixagalicia celebrarase o
certame Choven letras de Lois Pereiro coa intención de difundir o traballo desenvolvido
polos centros de primaria co motivo da celebración do Día das Letras Galegas.
- Víctor Castro, “Día das Letras Galegas’, y I Certamen de Pinceladas”, El Ideal
Gallego, “Área metropolitana”, “Atalaya Mariñana”, 19 maio 2011, p. 20.
Comenta que tivo lugar a entrega de premios aos gañadores do IV Certame de poesía do
Concello de Ordes con motivo do Día das Letras Galegas. Dá conta dos galardoados nas
diferentes categorías.
- Carlos Prego, “Arte escolar para festejar As Letras”, Faro de Vigo, “Sociedad”, 20
maio 2011, p. 51.
Fala do programa de actividades preparado para celebrar a Gala de Premios que celebra
cada ano con motivo do Día das Letras Galegas a ANPA do colexio Apóstol Santiago.
Entre elas, dise que se vai facer entrega dos galardóns aos premiados nos cinco
concursos con dez categorías diferentes.
- Marta Becerra, “Pequeños, pero con talento creativo”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 30 xuño 2011, p. 10.
Infórmase dos nomes dos escritores que recibiron os premios do certame de debuxo e
narración Letras Galegas, convocado por vinte e dúas bibliotecas públicas municipais.
- C. Albarenga, “Poesía na escola’ premia el trabajo de seiscientos pequeños escritores”,
Faro de Vigo, “Baixo Miño/Louriña”, “Especial”, 31 decembro 2011, p. 8.
Cítanse os autores e obras galardoadas no XVII certame de “ Poesía na Escola” que tivo
lugar no Liceo Casino de Tui, no cal participaron varios colexios como: Los Maristas,
Colexio de Guillarei, Nº1 y 2 de Tui e Los padres Somascos da Guarda. Indícase que a
entrega de premios foi presidida polo alcalde, Moisés Rodríguez, a concelleira de
Cultura, Vanesa Rodríguez, a presidenta da asociación organizadora e outras persoas
relacionadas co mundo da escritura.
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- C. P. R., “El certamen de poesía de Navidad de Xermade premia cinco trabajos”, El
Progreso, “A Chaira”, 31 decembro 2011, p. 21.
Infórmase dos gañadores do certame de poesía infantil do Nadal de Xermade e
coméntase que terán a oportunidade de asistir á edición provincial deste, convocada
pola Biblioteca de Lugo.
Concurso literario Luís Antonio Alonso
Convocado polo instituto Ramón Cabanillas co obxectivo de manter a memoria deste
profesor e fomentar a creatividade literaria, tanto en galego como en castelán. Este
certame está dirixido ao alumnado de ESO e Bacharelato. No ano 2011 os gañadores
foron Anxo Vidal Balea, Marcos Horro Varela, Ana Quintela González, Mario Alonso
Cascallana, Lledó Ambrós Fernández e Bran Barral Buceta.

Certame literario Luísa Villalta
Convocado polo IES Isaac Díaz Pardo de Sada co obxectivo de homenaxear a poeta
coruñesa e dirixido ao alumnado de Secundaria. Contou con dúas categorías: poesía e
relato curto e tres premios en cada categoría.
Premio de poesía infantil e xuvenil Manuel Masdías
Convocado pola Sociedad Artística Ferrolana (SAF) e patrocinado por TV Ferrol
Canal31 en lembranza deste mestre. Podían presentarse poetas novos até dezaoito anos
con poemas orixinais e inéditos en galego ou castelán. Debían remitirse os traballos á
SAF (apartado 339, 15480 Ferrol) antes do 31 de decembro. O galardón consiste nunha
placa de prata. No ano 2011 convocouse a IV edición.
Referencias varias:
- M. R. I, “La SAF premia el talento literario a cualquier edad”, Diario de Ferrol,
“Punto y aparte”, 17 novembro 2011, contracuberta.
Infórmase da convocatoria e das bases da quinta edición deste certame.
Concurso de Literatura mariñeira “Marusía (Turismo mariñeiro)” BUEUINFORMA
Organizado pola Confraría de Pescadores San Martiño de Bueu, pode participar o
alumnado dos niveis de infantil, primaria, secundaria obrigatoria (ESO) e Bacharelato,
escolarizados nos centros e instituto de educación secundaria Illa de Ons, Instituto de
educación secundaria Johan Carballeira, Colexio concertado Virxe Milagrosa, Colexio
de educación infantil e primaria A Pedra, Colexio de educación infantil e primaria da
Torre-Cela, Colexio de educación infantil e primaria Montemogos de Beluso, Escola

1625

Náutico Pesqueira de Bueu e CEIP Santa Lucía de Moraña. Tamén o alumnado
residente no concello de Bueu. Estabelécense oito categorías: Infantil, Primaria (1º
ciclo, 2º ciclo e 3º ciclo); 1º e 2º de ESO; 3 e 4º de ESO, Bacharelato e PCPI. O
alumnado de infantil tiña que realizar un traballo colectivo por clase de formato libre de
temática mariñeira e o restante traballos cun máximo de dúas páxinas. O prazo de
entrega rematou o 4 de novembro. No ano 2011 os primeiros premios en cada categoría
foron para os nenos de tres anos do CEIP A Pedra por “O tiburón Pepón”; os nenos de
1º ciclo Primaria do CEIP A Pedra por “Pequeña Ollada cara omar de Bueu”; en 2º ciclo
Primaria Inés Hermo Sanmartín por “Artes de pesca”; a clase de 3º Primaria do CEIP A
Torre por “Artes de Pesca”; Javier Barros Masenlle de 1ºe 2º ESO por “A miña visión
do mar”; e Ana Pastoriza Cerviño de 3º e 4º ESO por “Carta dun mariñeiro”; os
segundos premios para 2º ciclo Primaria do CEIP A Torre “Especies Animais”; Javier
Sotelo do 3º ciclo por “La conservera reconstruida en Museo”;Rosa Mª Lorenzo
Pastoriza de 1º e 2º ESO por “A familia do Rufo” e Óscar López Freire de 3ºe 4º ESO
por “Un soño destrozado”.
Certame Literario Minerva. Colexio Peleteiro de Santiago
Certame convocado polo Colexio Manuel Peleteiro de Santiago dende o ano 1972 e
conseguido por escritores consolidados hoxe en día como Lois Diéguez, Ánxeles Penas,
Darío Xohán Cabana, Anxo Rei Ballesteros, Suso de Toro ou Xabier Queipo. Nel podía
participar o alumnado de segundo ciclo de educación secundaria e Bacharelato, que
cursase os seus estudos en centros de Galicia e non tivese cumpridos os vinte anos o 31
de decembro do ano en curso. Os traballos debían ser orixinais e inéditos, escritos en
lingua galega e podían 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). Enviáronse cinco exemplares,
con pseudónimo ou lema, xunto a un sobre pechado no que figuraban os datos do autor,
que debían vir selados polo Seminario de Galego para acreditar a súa condición de
alumno ou alumna do centro. No exterior do sobre figuraban o pseudónimo ou lema e o
título da obra e debían remitirse ao Certame Literario Minerva (Colexio M. Peleteiro,
San Pedro de Mezonzo, 27, 15701 Santiago de Compostela). Concedéronse tres
galardóns en cada unha das dúas modalidades, de 750, 450 e 300 euros,
respectivamente, medalla de prata conmemorativa do certame e publicación das obras
galardoadas nun libro editado polo centro que convoca o certame. O xurado, que estivo
constituído por escritores e profesorado de lingua ou literatura de distintos centros de
Galicia, deu a coñecer o seu ditame nos medios de comunicación e a entrega de premios
celebrouse no decorrer dun acto literario organizado no centro educativo. Durante o
acto, os galardoados debían ler a súa obra total ou parcialmente. Nesta XXXIXª edición
do ano 2011 o prazo de presentación dos orixinais rematou o 25 de marzo.
Presentáronse cento vinte e oito traballos (oitenta e catro en narración e corenta e catro
en poesía). O xurado, na modalidade de narrativa, estivo presidido por Manuel Quintáns
e composto por Armando Requeixo Cuba, Xavier Lema López, Alfredo Ferreiro e
Maruchi Díez Tarrío. Nesta modalidade o gañador foi Ismael Ramos Castelo do IES
Virxe do Mar de Noia con “Crónica dos días que te fuches”; o segundo premio foi para
Antía Monteagudo Alonso do IES Rosais-2 de Vigo por “www.almasenpena.com”; o
terceiro para María Elena López González do colexio Nosa Señora da Asunción de
Sarria por “O unicornio branco”; e recibiron accésits Ismael Ramos Castelo do IES
Virxe do Mar de Noia con “Flores para María”; Brais Lamela Gómez do IES Basanta
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Silva de Vilalba con “O pianista da variante”; e Óscar Rivero Salgado do IES Cidade de
Antioquía de Xinzo de Limia con “A mentira de existir”. Na modalidade de poesía o
xurado estivo presidido por Luís Alonso Girgado e composto por Baldo Ramos, Medos
Romero, Dores Tembrás e Mon Buhigas. Resultaron galardoados co primeiro premio
Ismael Ramos Castelo do IES Virxe do Mar de Noia con “Circo de tres pistas”; co
segundo premio Helena Salgueiro Golán do IES Antón Fraguas de Santiago por “A
rev(b)elación do poema”; e co terceiro Lara Porto Mato do colexio Peleteiro por
“Servicio de rede de sumidoiros”, e recibiron accésits María Elena López González, do
colexio Nosa Señora da Asunción de Sarria por “Poemario das formas”; Alba Souto
Rodríguez, do IES Virxe do Mar de Noia por “Mono no aware”; e Óscar Rivero
Salgado do IES Cidade de Antioquía de Xinzo de Limia con “Só ruído”. O acto de
entrega dos galardóns celebrouse o 19 de maio no colexio Peleteiro.
Referencias varias:
- E C G, “Convocada la 39ª edición de los Premios Minerva”, El Correo Gallego,
“Santiago”, 5 febreiro 2011, p. 25.
Anúnciase a 39ª edición dos Premios Literarios Minerva que convoca o colexio Manuel
Peleteiro. Preséntanse, tamén, as bases.
- Xosé María Dobarro, “Versos Esquecidos”, Diario de Ferrol, “Opinión”, “Outra
volta”, 10 abril 2011, p. 18.
Preséntase un breve repaso pola historia dos Premios Literarios Minerva que en 2011
celebra a súa 39ª edición dende a súa primeira convocatoria en 1963 na que actuou de
mantedor Álvaro Cunqueiro. Cítanse algúns dos escritores “hoxe recoñecidos” que
recibiron o galardón, tal é o caso de Lois Diéguez, Xesús Rábade Paredes, Darío Xohán
Cabana, Anxo Rei Ballesteros, Suso de Toro, Xavier Queipo, Xosé Antonio Neira Cruz,
Olga Novo ou Lucía Aldao. Apunta que Xosé Ramón Fandiño Veiga recibiu este
galardón en 1964 coa triloxía Así canta a miña i-alma.
- Ana Iglesias, “Ismael Ramos gana el Premio Minerva en poesía y narración”, El
Correo Gallego, “Santiago”, p. 32/ “Ismael Ramos fai pleno nos Premios Minerva”,
Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Concurso”, p. 27, 30 abril 2011.
Comenta o nome dos gañadores da XXXIX edición do Premio Literario Minerva nas
súas diferentes categorías, e destaca, ao gañador Ismael Ramos na modalidade de
narración co seu relato “Crónica dos días que te fuches”; o primeiro premio en poesía
pola súa triloxía Circo de tres pistas; e, o primeiro accésit polo relato “Flores para
María”. Nomea tamén os outros galardoados nas diferentes modalidades e a
composición do xurado e a data de entrega dos galardóns.
- maré, “Manuel Rivas é o mantedor da entrega dos ‘Minerva”, Galicia Hoxe, “MARÉ”,
“Compostela”, 19 maio 2011, p. 25.
Di que Manuel Rivas será o mantedor da entrega dos premios literarios Minerva e
destaca que o gañador “absoluto” foi Ismael Ramos, que gañou o premio de narración
por Crónica dos días que te fuches e o de poesía coa triloxía Circo de tres pistas.
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- Margarito Flowers, “Premios Minerva con Manuel Rivas como mantenedor”, El
Correo Gallego, “Gente”, 19 maio 2011, contracuberta.
Comenta que Manuel Rivas será o mantedor da XXXIX edición dos Premios Minerva, e
destaca que o alumno Ismael Ramos foi o gañador dos premios de Narrativa e de
Poesía.
- Ana Iglesias, “Éxito de los Premios Minerva con Rivas como mantenedor”, El Correo
Gallego, “Santiago”, 20 maio 2011, p. 35.
Di que tivo lugar a entrega de premios e nomea os diferentes gañadores das categorías.
Comenta tamén que Manuel Rivas foi o mantedor da edición e destaca o alumno Ismael
Ramos como o gañador nas dúas categorías, narrativa e poesía.
- Amada Alves, “Los Minerva renuevan la cantera literaria”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Patio de vecinos”, 20 maio 2011, contracuberta.
Comenta que tivo lugar a entrega de premios da XXXIX edición dos Premios Minerva
na que Manuel Rivas foi o mantedor e dá a coñecer a relación dos gañadores.
Certame de Relato Curto do Concello de Mugardos
Certame de relato curto en galego que convoca a Concellería de Cultura do Concello de
Mugardos que conta coas modalidades de maiores de 18 anos e menores de idade. Os
traballos debían ser orixinais, inéditos e estar escritos en lingua galega, cunha extensión
máxima de dez folios, podendo presentarse até un máximo de tres traballos por
participante que debían enviarse á Concellaría de Política Lingüística do Concello de
Mugardos (Avda. de Galicia, 45, 15620, Mugardos). O galardón consistiu nun cheque
por valor de 300 euros para os menores de idade e 400 euros para os maiores de idade.
Nesta IXª edición de 2011 o prazo de entrega comezou o 19 de setembro e rematou o 19
de outubro. O fallo do xurado tivo lugar o 23 de novembro. O xurado composto por
Mónica Mª Fernández Linares, concelleira de Política Lingüística; Mª Socorro Casal
Montero, mestra de Primaria; Fátima García Cendán; bibliotecaria municipal; Mercedes
Nicolás Vieira, mestra de Primaria; Isabel Seoane Sánchez, profesor de Secundaria;
Juan J. Álvarez Garea, profesor de Secundaria e Mª del Mar Nóvoa Conde, actuando de
secretaria, acordou conceder os galardóns a: Javier Rivas Rodríguez por “Sangue no
caserío”, baixo pseudónimo Hilaria; e una mención especial a Ana Soto Álvarez por
“Nalgures” con pseudónimo: Pervinca, na categoría de menores de 18 anos; e a Mª Xosé
Ónega Folgueira por “O soño do home despertó”, baixo o pseudónimo Branca Siberia, na
categoría de maiores de 18 anos.
Premio Literario Escolar Novacaixagalicia
Convocado por primeira vez no ano 2008 coa intención de promocionar a creación
literaria no ámbito escolar. Podían presentarse alumnos dos niveis de ESO e
Bacharelato, dos centros de Galicia e a partir do ano 2009 alumnos de terceiro ciclo de
Primaria. Tras unha primeira selección no centro, podían enviarse un máximo de doce
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traballos en total, tres por cada nivel: 3º ciclo de Primaria, 1º ciclo de ESO, 2º ciclo de
ESO e Bacharelato. Os traballos debían ser orixinais e inéditos, escritos en lingua
galega ou castelá, de xénero poético ou narrativo. En poesía presentáronse tres poemas
de tema e forma libres, no caso de narración o texto tivo unha extensión máxima de
cinco folios mecanografados a dobre espazo e de tema libre. Os exemplares
presentáronse por quintuplicado con título e o pseudónimo ou lema; e nun sobre
pechado os datos persoais do autor, así como o nome do profesor que avalaba a
presentación do orixinal. Os exemplares enviáronse ao Centro Social Caixanova
(Policarpo Sanz, 24-26, 36202 Vigo). Entregouse un premio por cada nivel que
consistiu nun equipo informático completo (ordenador portátil e impresora) para os
estudantes e un ordenador portátil para os mestres. Nesta cuarta edición do ano 2011
presentáronse trescentos trinta e oito alumnos. O xurado estivo presidido polo escritor
Francisco Castro, e formado polo crítico literario ramón nicolás, a poetisa Dores
Tembrás, o xornalista Álvaro Otero e a escritora Beatriz Fraga. Os premios, nos
diferentes niveis educativos foron para: Aitana Rodríguez Álvarez (CEIP Frian de Teis)
por “El mensaje de Sabina” no terceiro ciclo de primaria; Nicolás López Costas (CPI
Cova Terreña de Baiona) por “Esperanza” en 1º ciclo de ESO; Nerea Villar Vera
(colexio Andersen de Valadares) por “Vendrá la muerte y tendrá sus ojos” en 2º ciclo de
ESO; e Alba Quintáns González (IES Aquis Querquernis de Bande) por “Okupa” en
Bacharelato. O acto de entrega celebrouse o 27 de maio no centro social
Novacaixagalicia.
Referencias varias:
- Ana Abelenda, “A literatura agroma nas aulas”, La Voz de Galicia, “La Voz de la
Escuela”, n.º 994, “Premio literario para novos talentos”, 25 maio 2011, p. 8.
Danse a coñecer o nome das obras gañadoras. Dise que na categoría de terceiro ciclo de
primaria recibiu o galardón a obra El mensaje de Sabina; en primeiro ciclo da ESO, o
texto titulado Esperanzas; na categoría de segundo ciclo da ESO, Vendrá la muerte y
tendrá tus ojos; e na categoría de Bacharelato, o texto Okupa.
Concurso de relato curto Novos Talentos de Coca-Cola
Organizado pola Fundación Coca-Cola para fomentar a escritura creativa entre os
escolares de 2º ESO co apoio institucional da Consellería de Educación da Xunta de
Galicia. Contou con dúas modalidades: relato curto e vídeo-relato. Constou dunha
convocatoria a nivel estatal en castelán e diferentes edicións do concurso a nivel
autonómico, apostando polas distintas linguas oficiais (galego, eúscaro e catalán). A
edición en galego contou con varias fases: unha fase escolar, na que o docente
seleccionou os alumnos que representarían o centro escolar na fase provincial, celebrada
no mes de abril nas principais cidades galegas, na que se escolleron seis participantes,
que recibiron un obsequio e un lote de artigos marca Coca-Cola; posteriormente na fase
autonómica participaron o relato gañador de cada sector provincial que recibíu unha
viaxe de carácter cultural e de ocio, e na fase nacional participaron os dezasete finalistas
e un xurado estatal seleccionou os seis mellores relatos, dos que saíu o relato gañador.
Os participantes tiñan que escribir un relato curto en menos de dúas horas a partir de
seis palabras a incluír no traballo dunha extensión máxima de dúas follas. Na IIIª
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edición de 2011 de relato curto en lingua galega, o prazo de inscrición rematou o 11 de
marzo e a gañadora autonómica en lingua galega foi Ainhoa Conde Castro (IES Agra de
Raíces) con “Xiana, unha nena valente”. Tamén se premiou a Sofía Oureiro do Colexio
Cristo Rey de Ferrol; a Roi Santiago Ferreiro do Colexio La Salle de Santiago; a Ismael
García Rodríguez do IES A Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo; a Lucía Santos
Rodríguez do IES As Lagoas de Ourense; e a Coral Revella do Manuel Suárez de
Pontevedra. O acto de entrega dos galardóns celebrouse o 27 de maio no Museo do
Pobo Galego
Referencias varias:
- Marta Becerra, “Y para peinarse, Lugo”, El Progreso, “Lugo”, “El Despertador”, 4
marzo 2011, p. 9.
Anúnciase a terceira edición do concurso Coca-Cola Novos Talentos para relatos curtos.
- Vicente Plaza, “Se abre la fase final para el concurso de relatos de Coca-Cola”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 2 abril 2011, p. 48.
Fálase da proba escrita que se levou a cabo no marco do terceiro Concurso de Novos
Talentos Premio de Relato Curtos que organiza Coca-Cola. Engádese que o lema é “ Se
podes imaxinalo, podes contalo”.
- Amada Alves, “Trayectorias probadas y talentos en ciernes”, La Voz de Galicia, “La
Voz de Santiago”, “Patio de Vecinos”, 9 abril 2011, contracuberta.
Fálase da proba literaria que se levo a cabo de forma simultánea en sete localidades
galegas no marco do concurso de relato curto que organiza Coca-Cola.
- Marta Becerra, “Una ciudad que gusta de la pasarela”, El Progreso, “Lugo”, “El
Despertador”, 9 abril 2011, p. 4.
Refírese á proba que constitúe a primeira fase do premio Coca-Cola Jóvenes Talentos
de relato curto, que se celebrou de forma simultánea en toda Galicia.
- Marta Becerra, “Artesanía, piruetas y carcajadas”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 29 maio 2011, p. 10.
Di que tivo lugar a entrega de premios do concurso de relato curto para novos talentos
convocado por Coca Cola. Nomea os galardoados na provincia de Lugo.
Premio Ourense de contos para a mocidade. Agrupación de Libreiros e Casa da
Xuventude
Convocado dende os seus inicios pola Agrupación de Libreiros e pola Casa da
Xuventude de Ourense, conta co patrocinio da Concellaría de Cultura e a Delegación
Provincial da Igualdade e do Benestar, como contribución á festa do Día das Letras
Galegas. Ten o obxectivo declarado de promover a creación literaria en galego entre a
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mocidade, para iso, este premio dirixiuse á mocidade de entre catorce e trinta anos de
idade que elaborase, nun mínimo de seis e máximo de vinte cinco folios a duplo espazo,
un relato inédito e orixinal de tema libre. Os premios consistiron nun primeiro de 600
euros e en catro accésits de 250 euros cada un, ademais da publicación da obra. O
xurado sempre estivo constituído por persoas pertencentes ou directamente nomeadas
polas entidades convocantes. No ano 2009 (XXVIª edición) engadiuse o galardón de
homenaxe a Eduardo Blanco Amor, dotado con 500 euros para o mellor conto escrito
por un alumno matriculado nun centro de ensino de Ourense. Na XXVIIIª edición do
ano 2011 o prazo rematou o 5 de maio e a entrega dos galardóns tivo lugar na Feira do
libro de Ourense.
Certame Literario da Asociación Cultural A Pipa de Becerreá
Ver o apartado X.5. do Informe.
Certame de recolla da tradición oral galego-portuguesa Ponte nas ondas!
Organizado pola Asociación Cultural e Pedagóxica “Ponte... nas ondas!” e a Cátedra de
Eurorrexión da Universidade de Vigo, coa colaboración da Secretaría Xeral de Política
Lingüística e a Direcção Regional de Educação do Norte (DERN), co obxectivo de que
os centros escolares continúen co labor de conservación do Patrimonio Inmaterial
Galego-Portugués, contribuíndo á promoción e transmisión das expresións desta
tradición. Estabelecéronse catro categorías de premios: ensino primario, secundaria,
Bacharelato e ciclos formativos e no ano 2009 engadiuse a categoría de ensino
universitario. Cada un deles recibiu un primeiro premio de 750 euros e un segundo de
300. Os traballos podían ser de calquera das expresións da tradición oral, tanto en prosa
como en verso, e debían remitirse á Asociación ponte nas ondas! (Rúa Rosalía de
Castro, 67, 36450, Salvaterra do Miño). Na quinta edición de 2011 o tema foi as
“Bibliotecas Vivas” e os traballos debían presentarse en audio ou vídeo en formato
dixital, xunto cunha ficha, a transcrición e o material gráfico. O prazo de entrega
rematou o 1 de xuño e o fallo fíxose público no mes de setembro. Na edición de 2011
foron galardonados o xardín de infancia de Boavista-Aldreu, de Guimarães;
Agrupamento de Escolas Abel Varzim, de Vila Seca (Barcelos); Escola Secundaria de
Arouca; IES Fontem Albei, da Fonsagrada (Lugo); Escola EB 2,3 de Briteiros; e un
accésit para o Programa Mentor IGAXÉS 3, do Instituto Galego para o Terceiro Sector,
sobre os maestros afiadores de Ourense.
Certame de Contos e Lendas Ramón Piñeiro
A Concellería de Cultura, Educación e Participación Veciñal do Concello de Tomiño,
convocou este premio, co gallo da celebración do Día das Letras Galegas, por primeira
vez en 2009. A súa finalidade foi dar a coñecer a figura do escritor Ramón Piñeiro;
recoller os contos e lendas tradicionais dos distintos lugares e parroquias, creando o
primeiro Banco Documental do Concello, e fomentar a afección da narrativa entre os
nenos e nenas. Estabelecéronse dúas categorías: Infantil 1 (8 -9 anos); Infantil 2 (10-11
anos); Xuvenil 1 (12-13-14 anos) e Xuvenil 2 (15-16-17 anos). Podían presentarse
traballos, orixinais e inéditos, con temática libre, en formato de conto ou lenda cunha
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extensión máxima de cinco folios, que se entregaron no Servizo de Cultura do Concello
de Tomiño até ó 23 de marzo, xunto cun sobre cos datos persoais do autor/a.
Concedéronse tres galardóns por categoría, compostos por unha bicicleta, un diploma e
a publicación do traballo, para o primeiro, e un lote de libros, diploma e publicación das
obras, para o segundo e o terceiro.
Concurso Reboraina
Patrocinado por Caixanova, o Concello de Redondela (Gabinete de Normalización
Lingüística), C. M. de Montes de Reboreda e Ventosela-Exclusivas Ucha-Xoiería
Groba-Iditoriais de Libros de texto, dirixido a relatos escritos en lingua galega cunha
extensión mínima de dous medios folios por unha soa cara para a categoría A (alumnos
de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria) e de catro medios folios por unha soa cara para a
catetegoría B (ESO). Os textos debían presentarse baixo seudónimo na Secretaría até o
1 de abril para a categoría A e o 13 de abril para a categoría B. Os relatos premiados
serán publicados na revista escolar Bolboreta. Os galardóns consistiron na categoría A
nun cheque por valor de 150 euros e lote de libros, e na B en 200, 150 e 100 euros. En
2011 foron galardoados: na categoría A, Irene Aguilar Pérez (colexio Santo Paio de
Abaixo, Reboreda) por “A seta boleta” e accésits para Laura Portela,Bárbara Castro,
Alba Dasilva e Ángel Pérez; e na categoría B Samuel Iglesias Bemposta (IES Mendiño)
por “A venganza do Ferreiro”, Patricia Luis Figueroa (IES Pedro Floriani) e Aída
Darriba Fernández (IES Pedro Floriani).
Certame de Relatos de Ciencia-Ficción de Gradiant
Organizado polo centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia, coa
colaboración da Dirección Xeral de I+D+I da Consellería de Economía e Industria no
marco da Semana da Ciencia. Conta con tres categorías: C (alumnado do primeiro ciclo
de Secundaria); B (alumnado de segundo ciclo de Secundaria) e A (alumnado de
Bacharelato). Debían entregar un relato curto, en galego con temática libre pero dentro
das coordenadas da ficción científica, no que se presenten ideas sobre a tecnoloxía do
futuro, que se pode complementar con ilustracións ou deseños das propostas de
innovación, cunha extensión máxima dun folio na categoría C e dous folios nas
categorías B e A. Os traballos debían remitirse por correo ordinario (GRADIANT ETSI
Telecomunicación, Lagoas Marcosende, s/n, 36310, Vigo), xunto cun sobre pechado
cos datos do autor ou por correo electrónico a actividades@gradiant.org. Estabeleceuse
un 1º Premio e dous accésits por categoría.
Certame de literatura xuvenil Suárez Ferrín do Concello de Culleredo
Organizado pola área de Cultura do Concello de Culleredo e o Instituto de Estudios
Políticos e Sociais, está dirixido a mozos de menos de trinta anos que presenten un
relato para salientar os valores cívicos e morais da sociedade en galego ou castelán.
Deben presentarse cinco copias baixo lema cunha extensión entre oito e quince folios,
mecanografados a dobre espazo. O galardón consiste nun premio de 1.000 euros. No
ano 2011 non se convocou.
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Concurso Radiofónico de Teatro Lido de Ames
Convocado polo Concello de Ames pretende dinamizar o uso do galego entre a
mocidade e fomentar o gusto polo teatro. Dirixido a grupos de 2-6 alumnos de 2º Ciclo
da ESO e Bacharelato, os textos teñen que estar escritos en lingua galega e tratar a
situación social do galego. A duración das pezas tiña que oscilar entre os cinco e os dez
minutos. Os grupos tiñan que inscribirse no IES de Ames até o 4 de marzo e as
montaxes das pezas realizáronse na Radio Municipal de Ames entre o 28 de marzo e o 7
de abril. A emisión das pezas tivo lugar en Radio Ames entre o 11 de abril e o 6 de
maio. Estabelecéronse dous premios: o do público, cunha contía de 300 euros; e o do
xurado, cunha dotación de 300 euros. Na Iª edición do ano 2011 a entrega dos premios
tivo lugar o Día das Letras Galegas na Casa da Cultura de Milladoiro e presentáronse
doce grupos. A peza Cocacola, do grupo As Peregrinas, conseguiu por unanimidade o
premio do xurado; e a peza A oficina de obxectos perdidos, un texto extraído de Made
in Galiza, de Sechu Sende, do grupo Os Esmorgantes, o premio do público.
Certame Terra Chá de Literatura e Debuxo Infantil
Organizado pola Asociación Cultural Xermolos de Guitiriz conta coas seguintes
modalidades de participación: a) debuxos e pinturas, b) contos e c) poesías. Os contos e
poesías terán unha extensión máxima de dous folios. Conta con dous grupos de premios,
ca mesma calidade e cantidade: un para os traballos procedentes da Terra Chá, e outro
para os traballos dos outros Colexios, Escolas e Institutos Galegos. Estabelécense tres
premios (50 euros para o primeiro, 40 para o segundo e 30 euros para o terceiro,
investidos en libros, discos...) para cada nivel e especialidade: Educación Infantil, tres
ciclos de Educación Primaria e dous Ciclos de Educación Secundaria e Bacharelato. Os
traballos deben mandarse antes do 31 de maio nun sobre pechado cun lema e outro
sobre cos datos persoais do autor a Asociación Cultural Xermolos (Apartado 4, 27300
Guitiriz, Lugo). Os premios fanse públicos a comezos do mes de xuño. Na XXXII
edición de 2011 presentáronse setecentos doce traballos, procedentes de cincuenta e
dous colexios e os premios entregáronse o 8 de agosto no XXI Festival de Pardiñas,
celebrado en Guitiriz. Premiouse os seguintes rapaces de Colexios da Terra Chá: na
modalidade de poesía, Anxo Gonzalez Mariño (Mato Vizoso-Vilalba), Uxía Gato Díaz
(Insua Bermúdez), Silvia García Gesto (Mato Vizoso), Laura Freire Ledo (Mato
Vizoso), Sara Leal Rey (Mato Vizoso-Vilalba), Silvia Lopez Lorenzo (Insua BermúdezVilalba) e Noemí Pardo Pernas (Insua Bermúdez-Vilalba) en Primaria; Aldara Prado
Martínez (Díaz Castro-Guitiriz) e Claudia Miragaya Perez (Díaz Castro-Guitiriz) en
ESO; e na modalidade de narrativa, Fran Airado Otero (Mato Vizoso-Vilalba), Zaira
Sánchez Alonso (Guitiriz), Uxía Lopez García (Parga), Alberto Fraga Miragaya (Parga),
Samuel Montero Coedo (Insua Bermúdez-Vilalba), Laura Arias Nuñez (Rábade),
Aldara Villarino Villarino (Insua Bermúdez) e Uxío Dominguez Darriba (Rábade) en
Primaria e Lucia Roca Iglesias (Díaz Castro-Guitiriz) e Rebeca Losada (Díaz CastroGuitiriz). Foron galardoados os seguintes participantes doutros colexios: na modalidade
de poesía, en Primaria a Carla Otero Lamban (Foz n.º 1), Paula López Sánchez (Foz
n.º1), María Lopez Escarido (Lois Tobío-Viveiro), Noa Fernández Dáz (Lois TobíoViveiro) e Sara Bello Fernández (Lois Tobío-Viveiro); en ESO, a Paula Pérez López
(Xanceda), Nuria Chamosa Gañete (A Estrada, n.º 1), Verónica Baamonde (A Estrada
n.º 1), Noemí García Carbia (A Estrada n.º 1), Beatriz Varela Grobas (Xanceda), Sofía
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Dono Garcíua (A Estrada n.º1) e Ana Cea García (A Estrada n.º1); e en narrativa a Xabi
Fernández Villaverde (Foz n.º 1), Laura Neira Ramos (Foz n.º 1), Sabela López
Rodríguez-Goy (Ramón Cabanillas-Santiago), Nicolás Ares Paredes (Teixeiro), Elena
Penas Seoane (Teixeiro), Alexis Amigo Fernández (Lois Tobío-Viveiro) e Mariam
Abad García (Teixeiro); e en ESO a Adriana García Álvarez (Xanceda), Laura López
Rey (A Estrada n.º 1), Marcos Borrageros Vilela (A Estrada n.º 1) e Minerva Cao
Puente (A Estrada n.º 1). Concéderonse premios especiais a Natalia Amenedo
Bergantiños, Adrián Campello Cordeiro, Tania Campello Saa, Noemí Carro Paz, Luís
del Valle Corral, Eva Fernández Paderne, Ismael Ferreiro García, Rocío García
Carballeira, Javier López Veres, Paula Paderne Mirás, Laura Pena López, Jesús Roca
Iglesias, Marta Rocha Pereira, Sabela Salgueiro García, Andrea Teijido Cainzos,
Margarita Vidal do CEIP Plurilingüe Lagostelle; e pola homenaxe a Lois Pereiro, a
María Ansede Novo, Iván Morandeira Lopez e Sandra Calvo Rego (Parga).
Referencias varias:
- María Roca, “El Certame Terra Chá de pardiñas premio a 110 escolares gallegos”, El
Progreso, “A Chaira”, 4 agosto 2011, p. 10.
Infórmase da entrega dos galardóns e noméanse os autores galardoados nas modalidades
de debuxo, de poesía e de narrativa.
Concurso de microrrelatos e micropoemas Terras do Umia
Dirixido a todos os centros educativos que integran a Coordinadora Comarcal Terras do
Umia, formada polos concellos de Barro, Caldas de Reis, Cuntis, Moraña e Portas. Os
textos debían estar escritos en galego, de temática libre pero conter obrigatoriamente a
palabra lume. Contou con dúas modalidades: microrrelato, cun máximo de 100
palabras, e micropoema, de dous a catro versos. Os traballos debían presentarse no blog
terrasdoumia.wordpress.com até o 21 de decembro. Contou coas seguintes categorías: A
(infantil), b1 (1º ciclo de Primaria), B2 (2º ciclo de Primaria), B3 (3º ciclo de Primaria),
C (Secundaria), D (Bacharelato) e E (profesorado, pais e persoal non docente). O
xurado, composto polos coordinadores dos Equipos de Dinamización da Lingua dos
centros participantes e unha persoa de recoñecido prestixio no mundo literario,
concederá un premio comarcal por categoría. No ano 2011 entregáronse os galardóns do
III Certame do ano 2010. Os premios de microrrelatos foron para o alumnado de
Educación Infantil do CPI Fontán de Portas e para Martín Taboada, Jorge García,
Fátima Barros e Vanessa Escariz do CPI Santa Lucía de Moraña, Walter Rodríguez do
IES de Caldas e Chema. Na modalidade de micropoema os galardóns foron para: Inés
Ruibal do CPI Don Aurelio de Cuntis, Hugo e Roi do CPI Alfonso VII de Caldas,
Breogán Touceda do CPI Santa Lucía, Adrián Rodríguez do CEIP Barro, Susana Abalo
do IES de Barro, Adrián Romero do IES de Caldas e Josefa Ortigueira, profesora do
CPI Alfonso VII.
Referencias varias:
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- C.G., “O bo se é breve...”, Diario de Pontevedra, “Diario de Caldas”, n.º 262, “Vivir
en Caldas”, 11 maio 2011, p. 4.
Informa dos galardoados nas diferentes categorías do concurso de microrrelatos e
micropoemas organizado pola Coordinadora Comarcal Terras do Umia.
Certame de Contos e Relatos Curtos Trapero Pardo. Concello de Lugo
Dende o ano 1995 o Concello de Lugo convoca para todos os alumnos e alumnas de
entre doce e dezaoito anos de calquera centro público ou privado este certame de contos
e relatos curtos que conta con dúas categorías: unha para rapaces entre doce e catorce
anos e outra para mozos entre quince e dezaoito anos. Os contos debían ser de temática
libre, escritos en lingua galega e cunha extensión máxima de dez páxinas e remitidos á
Concellería de Educación (Centro Social Uxío Novoneyra 3º andar. Rúa Quiroga
Ballesteros, n.º 1–27001 Lugo). Estabeléceronse tres premios en cada categoría. Na
décimo sétima edición celebrada en 2011, na categoría de 12 a 14 anos o xurado
outorgou o primeiro premio (diploma, lote de libros e un premio valorado en 200 euros)
a Lorena Barrera López do IES Monte Castelo de Burela coa obra “O segredo daquel
verán”, o segundo (diploma, lote de libros e un premio valorado en 100 euros) para
Amara Chao Durán do IES Monte Castelo de Burela coa obra “Á miña amiga”; e o
terceiro quedou deserto: Na categoría de 15 a 18 anos o primeiro premio (diploma, lote
de libros e un premio valorado en 250 euros) foi para María Elena López González do
Centro A nosa Señora da Asunción de Sarria coa obra “Miguel”; o segundo premio
(diploma, lote de libros e un premio valorado en 150 euros) para Nuno García Pico do
IES Perdouro de Burela con “Fracaso absoluto” e o terceiro (diploma, lote de libros e un
premio valorado en 100 euros) para Brais Lamela Gómez do IES Basanta Silva de
Vilalba con “Non sabedes nada da maldade”. A entrega dos galardóns tivo lugar o 12 de
xaneiro no Salón de Plenos do Concello de Lugo.
Referencias varias:
- Marta Becerra, “Las bicis no son sólo para el verano”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador”, 13 xaneiro 2011, p. 10.
Noméanse os galardoados co premio de contos e de relatos curtos Trapero Pardo.
- Marta Becerra, “Un canto unánime a la navidad”, El Progreso, “Lugo”, “El
despertador” 23 decembro 2011, p. 10.
Infórmase da entrega de galardóns da décimo sétima edición do Certame de Contos e
Relatos Curtos Trapero Pardo nas diferentes categorías.
- L. P., “ Una trayectoria imparable”, El Progreso, “ Sarria”, 26 decembro 2011, p. 7.
Coméntase que a gañadora do primeiro premio deste certame, na categoría de 15 a 18
anos, foi María Elena López, da que se salienta que foi galardoada corenta veces en
certames literarios,tanto autonómicos coma nacionais, como o concurso da fundación
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Coca-Cola en 2009 ou o concurso “Háblame de tu abuelo” da confederación Española
de Maiores.
Premio de relato curto Varela Buxán
Convocado polo Patronato cultural de Lalín e aberto á participación de todos os mozos
nados ou residentes en Galicia. Estabelecéronse dúas categorías: A, de 12 a 14 anos e B,
de 15 a 18 anos, dotadas cun primeiro premio de 100 euros e dous finalistas de 50 euros.
Ademais, o xurado pode conceder até un máximo de seis mencións cunha achega
económica de 30 euros a aqueles traballos que considere oportuno. Os orixinais debían
estar escritos en galego, cun mínimo de tres follas e un máximo de dez, mecanografadas
a dobre espazo por unha soa cara, de tema libre. Debían presentarse catro copias con
seudónimo Rexistro Xeral do concello de Lalín (Praza do concello, nº 1, 36500, Lalín)
até o 11 de abril.
Concurso de Contos Vila de Pontedeume
Convocado polo Concello de Pontedeume e dirixido ao alumnado de segundo ciclo de
ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos de grado medio e superior que non superen os
vinte anos, que presentasen un relato en galego inédito cunha extensión entre seis e dez
folios mecanografados a dobre espazo que se debía entregar no rexistro do Concello
(Rúa Real, n.º 13) para potenciar o uso do galego e o interese pola literatura. O galardón
consistiu nun premio de 732 euros e a posibilidade de outorgar un accésit. Cada cinco
anos edítase un libro cos textos premiados e os finalistas. No ano 2011 convocouse a
vixésima primeira edición, o prazo de admisión rematou o 1 de abril e o acto de entrega
tivo lugar o 17 de maio. O xurado, composto por Agustín Fernández Paz, Iago
Mosquera, Salvadro Mira, Cristina Fraga e Alexandre Caínzos, que actuou de
secretario, decidiu conceder o galardón a Ismael Ramos Castelo por “Breve historia
case real sen tempos nin sentido” e conceder dúas mencións a Javier Rivas Rodríguez
por “A reliquia perdida” e a Patricia Martínez Paz por “Os meus soños baixo o mar”.
Concurso Literario Xaime Isla Couto
Organizado pola Concellería de Cultura do Concello de Poio coa colaboración das
Sociedades Culturais Deportivas de Raxó e Samieira, o Ateneo Corredoira de
Combarro, a Asociación Boureante da Seara e a Asociación Vides Novas de San
Salvador. Pode participar todo o alumnado dos distintos centros escolares do municipio
de Poio en idades comprendidas entre seis e dezaoito anos e, a partir do ano 2006,
tamén calquera persoa de entre dezaoito e vinte e cinco anos, cun só traballo individual
e inédito, escrito en lingua galega para cada modalidade. As modalidades do concurso
son relato curto ou conto e poesía de temática libre, cunha extensión máxima de tres
folios para o relato curto ou conto e un folio para poesía. Os traballos debían presentarse
nas oficinas municipais, nos centros educativos de Poio e nos locais das asociacións
colaboradoras nun sobre pechado xunto cos datos persoais do autor. Conta con cinco
categorías: categoría A (de 6 a 8 anos); categoría B (de 9 a 11), categoría C (de 12 a 13),
categoría D (de 14 a 15), categoría E (16 a 18) e F (de 18 a 25 anos). Os galardóns nas
categorías A, B, C e D consisten nun agasallo, nun diploma e un vale de 70 euros para a
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compra de material escolar; na categoría E nun diploma e un vale de 90 euros para a
compra de material escolar; e na categoría F nun diploma e 300 euros, en cada
modalidade. O xurado está presidido por Xaime Isla e composto por unha
representación do Consello Municipal de Cultura. No ano 2011, XIX edición, a entrega
dos galardóns celebrouse o 17 de maio e premiáronse os traballos de Adrián Solla
Campos e Andrea Ferrer Muniz, na categoría de 6 a 8 anos; Alberto Domínguez Gómez
en poesía e Jorge Villar Pereira en relato, na categoría de 9 a 11 anos; Cristina Carballa
Rosales en relato, na categoría de 12 a 13 anos; a categoría de 14 a 15 anos quedou
deserta; Lucía Viéitez Fuentes en poesía e Lucía Soto en relato, na categoría de 16 a 18
anos; e na de 18 a 25 anos Juan Carlos Carballa Rosales, en poesía, e Patricia Pousada
González en relato.
Referencias varias:
- Marina Abilleira, “O Concello festexará as Letras Galegas con deporte e literatura”,
Diario de Pontevedra, “Poio. Comarca”, 11 maio 2011, p. 22.
Comenta que, entre as diferentes actividades organizadas polo Concello de Poio para
festexar o Día das Letras Galegas, terá lugar a entrega dos Premios Xaime Illa, dos que
dá a coñecer a relación dos gañadores.
- M. A. C., “Los niños de preescolar disfrutan del teatro en Raxó”, Diario de
Pontevedra, “Poio. Comarca”, 14 maio 2011, p. 24.
Di que o Centro Xaime Illa acollerá a entrega dos premios do XIX Concurso literario
que leva o mesmo nome.
- Marina Abilleira, “O Concurso Literario Xaime Isla de Poio celébrase por fin no
Centro Cultural”, Diario de Pontevedra, “Vivir Aquí”, “Cultura”, 18 maio 2011, p. 67.
Dá a coñecer a relación dos gañadores no certame literario e di que tivo lugar a
cerimonia de entrega dos premios.
Premios Relatos Curtos Xaquina Trillo
Certame coñecido anteriormente como Premio de Relatos Curtos e Contos Daniel
Hortas que na súa décima edición de 2009 pasou a denominarse Xaquina Trillo na honra
da escritora vilagarciá nada en 1916 e falecida en 2004. Está convocado, xunto co
Premio de Poesía O Grelo, pola Fundación Amigos de Galicia, coa colaboración do
Concello de Vilagarcía de Arousa, e o patrocinio da Secretaría Xeral de Política
Lingüística, pertencente á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da
Xunta de Galicia, co dobre obxectivo de fomentar a creación literaria entre os nenos e
mozos e o uso do galego. Estabelecéronse dúas categorías con catros premios en cada
categoría: categoría A para rapaces até 12 anos e categoría B para rapaces até 18 anos.
A contía dos catros premios foi de 200, 150, 100 e 75 euros nas dúas categorías. A data
límite de entrega foi o 30 de abril e o lugar de presentación dos traballos a sede da
Fundación Amigos de Galicia (Rúa Fontecarmoa, 63, baixo, 33.600 Vilagarcía de
Arousa) ou por correo electrónico a informacion@fundacionamigosdegalicia.org. Os

1637

contos e relatos dos colexios e institutos foron de temática libre e a extensión mínima de
cinco folios na categoría A e de dez na modalidade B, presentándose dúas copias até o
30 de abril. Neste ano 2011 non se convocou.
Certame de poesía Xela Arias
Organizado polo Instituto da Sangriña da Guarda en homenaxe á escritora Xela Arias,
dirixido ao alumnado de Ensino Secundario, Bacharelato e Ciclos formativos con dúas
modalidades: A (de 12 a 15 anos) e B (de 16 a 20 anos). Podían presentarse até o 27 de
maio catro poemas inéditos, de tema e forma libres e escritos en galego baixo lema ou
pseudónimo, xunto cun sobre cos datos persoais do autor no IES A Sangriña (Avda. de
Portugal, 21, 36780 A Guarda). Concedéronse dous premios en cada modalidade de 150
e 100 euros (modalidade A) e 200 e 150 euros (modalidade B). Na V edición do ano
2011 o acto de entrega tivo lugar o 13 de xuño no Salón de Actos do IES da Sangriña.
Os galardóns na modalidade A foron para Victoria Pérez Gascón do IES Xesús Taboada
Chivite, de Verín (Ourense) (1º premio) e Paula Collazo Castiñeira do Colexio
Obradoiro, da Coruña (2º premio); e na B para Laura Ramos Cuba do IES Perdouro de
Burela (Lugo) (1º premio); Elisabeth Rey González do IES Antón Fraguas de Santiago
de Compostela (2º premio) e Pablo Lomba Riego do IES A Sangriña da Guarda
(Pontevedra) (3º premio). Concedeuse unha mención especial a Miriam Dourado
Carabel do IES Ponteceso de Ponteceso (A Coruña).
Referencias varias:
- A. F., “El lunes se entregan los Premios Xela Arias”, Atlántico Diario, “Área
metropolitana”, “Baixo Miño”, 11 xuño 2011, p. 20.
Dise que terá lugar a entrega de premios do V certame de Poesía Xela Arias.
Certame de poesía Xosé A. Barral
Organizado pola Biblioteca e o departamento de música do IES As Bizocas do Grove,
coa colaboración da concellería de Cultura do Grove, está dirixido ao alumnado de ESO
e Bacharelato. Estabelecéronse dúas categorías: ESO e Bacharelato, cunha dotación de
125 euros e diploma. Os textos tiñan que ser orixinais, inéditos, escritos en galego
cunha extensión mínima de vinte versos e máxima de vinte e cinco. Tiñan que enviarse
seis copias de cada poema baixo lema ou pseudónimo, xunto cun sobre cos datos
persoais do autor á Biblioteca do IES As Bizocas (36988 San Vicente, O Grove) até o
29 de abril. Os poemas gañadores foron musicados e estreados no Festival Música nas
túas Palabras, que tivo lugar no mes de xuño, acto no que se entregaron os premios.
Nesta quinta edición de 2011, o galardón foi para “Arbo” de Carmen Torres Besada (2º
ESO. do IES As Bizocas) na categoría de ESO e “Odisea última entre mantas de
flanela”, de Ismael Ramos Castelo (IES Virxe do mar, Noia) na categoría de
Bacharelato.
Certame de Poesía Xosé Carlos Caneiro Pérez
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Convocado polo Concello de Verín, está dirixido a fomentar a creatividade literaria dos
estudantes de terceiro ciclo de Primaria, ESO, Bacharelato e Ciclos formativos dos
centros de ensino desa comarca. O poema ten que ser orixinal, inédito, con temática e o
estilo totalmente libre, escrito en galego, en texto mecanizado ou en letra manuscrita
lexíbel, cunha extensión que non supere os vinte e catro versos e asinado cun lema. O
prazo de admisión abrangueu até o 6 de maio. Os traballos preseleccionados recibirán
como premio un lote de libros e estabelécense tres premios de 90 euros, 60 euros e 30
euros por cada un dos catro niveis nos que se pode concursar. O ditame dos galardóns
dos dous certames tivo lugar na Casa da Cultura de Verín con motivo do Día das Letras
Galegas. No ano 2011 resultaron galardoados: en Primaria Javier González Caramés, de
6º A do Colexio María Inmaculada por “A nosa Galicia” (1º premio), Ángela de Aragón
Rodríguez, de 6º do CEIP de Castrelo do Val por “Canto a miña terra” (2º premio) e
Alex Toro Pla, de 6º do CEIP de Oímbra por “A serea na praia” (3º premio); en 1º ciclo
de ESO, Alba Fernández Hernández, de 2º do IES Xesús Taboada Chivite por “Os
nenos” (1º premio), Sonia Rodríguez Machado, de 2º A do Colexio María Inmaculada
por “Dous” (2º premio) e Andrea Domínguez Arias, de 2º A do Colexio María
Inmaculada por “Fermosa lúa”; en 2º ciclo da ESO, Cristian Atanes Rodríguez, de 4º do
Colexio Apostólico Mercedario por “Non sen liberdade” (1º premio), Vicky Pérez
Gascón, de 3º do IES Xesús Taboada Chivite por “Conceptos” (2º premio) e Jonathan
Pérez Pérez, de 4º A do Colexio María Inmaculada por “Sol e sombra” (3º premio); e en
Bacharelato, Hilda Fernández Rodríguez, de 1º de bacharelato do IES García Barbón
por “Maldito Hipócrates” (1º premio) e Belén Rigüela Rodríguez, de 2º de bacharelato
do IES García Barbón, por “O mundo do amor” (2º premio). Os galardóns entregáronse
no acto do Día das Letras Galegas na Casa da Cultura de Verín.
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XI. LITERATURA MEDIEVAL
XI.1. MONOGRAFÍAS E LIBROS COLECTIVOS
Callón, Carlos, Amigos e sodomitas. A configuración da homosexualidade na Idade
Media, Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais 2011, Santiago de Compostela: Sotelo
Blanco Edicións, col. Estudos e Investigacións, 2011, 183 pp. (ISBN: 978-84-7824-6144).
Estudo de Carlos Callón (Ribeira, 1978) que analiza a presenza e tratamento da
homosexualidade nos textos documentais e literarios escritos entre os séculos XI e XIV,
con atención especial ás manifestacións galegas, para historiar o nacemento do prexuízo
antihomosexual nestas datas. Seguindo a mesma corrente teórica que John Boswell e
Mark D. Jordan, o estudo céntrase en ollar os materiais historiográficos e literarios
dende unha nova perspectiva apartada do estudo canónico. Conclúese que o pecado de
homosexualidade foi “inventado” no século XI englobando todo o sexo non reprodutivo
e só despois se especializou en castigar as relacións entre individuos do mesmo sexo.
Engádese que, fronte á penalización do pecado, prodúcese unha continuidade do sistema
anterior ao ano mil, no que as afectividades e relacións homosexuais públicas non son
vistas baixo o signo da homofobia. Detéctase tamén maior presenza da
homosexualidade masculina que da feminina. Explícase que na construción do pecado
interviñeron patróns ideolóxico-relixiosos e tamén políticos (pois foi pecado
especialmente perseguido polas monarquías centralistas, a teor da lexislación, e usado
como arma de descalificación política). Preséntase a hipótese dunha posíbel identidade
sexual dos propios homosexuais segundo os seus comportamentos, especialmente
durante o século XIII. Entre os textos analizados, detéctanse tres tendencias. Por unha
banda hai textos que explican a tolerancia da sociedade ante as relacións homosexuais
nos inicios da Baixa Idade Media. Por outra parte analízanse unha serie de textos que
supoñen o inicio da intolerancia e da represión. E por último analízanse textos en que,
mediante o riso e a burla, se crea unha visión pexorativa do homosexual. As fontes son
diversas e van dende A Demanda do Santo Graal, ás Cantigas de Santa María, pasando
polo código lexislativo de Alfonso X (as Partidas) e de Afonso V (as Ordenações) e
algunhas das obras historiográficas do período, a Crónica Troiana, a General Estoria e
a Crónica de Santa María de Iria, deténdose especialmente no corpus da lírica profana
galego-portuguesa, de xeito particular no xénero de escarnio.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Identidades sexuais medievais”, Diario de Ferrol, “Nordesía”,
n.º 680, “Letras atlánticas”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 680, “Páxina literaria”,
“Letras atlánticas”, p. 32, 3 xullo 2011.
Analízase o contido do ensaio Amigos e Sodomitas. A configuración da
homosexualidade na Idade Media, de Carlos Callón, destacando a utilidade do traballo
para comprender a problemática da homosexualidade coetánea, que afunde as súas
raíces no discurso ideolóxico-político que arrinca da Idade Media e que se tenta explicar
no citado estudo.
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- Armando Requeixo, “Homoerótica medieval”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
381, “Libros”, 14 xullo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n. 341, “Libros”, 23 xullo
2011, p. 6.
Glósase o contido histórico do libro Amigos e sodomitas, de Carlos Callón, destacando
o uso de abondosas fontes documentais e bibliográficas e a amenidade do estudo.
- Marta Pérez Pereiro, “Desocultar o desviado”, Tempos Novos, “ProTexta”, n.º 18,
“proPostas”, verán 2011, p. 20.
Comenta o premio Vicente Risco, Amigos e sodomitas. A configuración da
homosexualidade na Idade Media (2011), de Carlos Callón, que descobre as voces
homoeróticas no cancioneiro profano do medievo. Sinala en que se rexistra máis
variedade sexual ca “un vídeo de Lady Gaga e con bastante máis graza”. Ademais,
explica que Callón dedica maior atención ás cantigas de escarnio e maldicir,
“verdadeiros tratados sociolóxicos dos pecados da época”. Para rematar, nomea un par
de pexas, vencelladas ao estilo, como é o apegamento ao académico e de contido.
Ademais, sinala que hai certa escaseza de mostras literarias sobre lesbianismo.
- Francisco Fernández Rei, “Carlos Callón e a configuración da homosexualidade na
Idade Media”, A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, n.º 88,
tomo III, ano XXII, “Publicacións”, outubro-novembro-decembro 2011, pp. 139-142.
Comézase comentando que Carlos Callón foi merecedor do Premio Vicente Risco de
Ciencias Sociais por este ensaio sobre a homosexualidade na Idade Media. Dáse conta
de como a obra de Callón relata en catorce capítulos os prexuízos anti-homosexuais
entre os séculos XI e XII e recolle, entre outros, a lexislación da época, diferentes
cantigas medievais de escarnio e maldicir sobre o tema, a sodomía como arma política.
- Rafael M. Mérida Jiménez, “Homoerotismos medievais”, Grial. Revista galega de
cultura, n.º 192, Tomo XLIX, “O espello das letras”, outubro, novembro e decembro
2011, p. 116.
Logo dun breve repaso polos principais títulos e liñas de investigación sobre os
discursos e representacións da sexualidade nas sociedades europeas medievais,
destácase que Carlos Callón ofrece unha das achegas máis interesantes sobre o
homoerotismo medieval. Indícase que a súa análise céntrase en fontes documentais
galego-portuguesas de diversa procedencia, das que xorde un caudal moi rico de
tradicións, retóricas e recepcións. Coméntase que se seleccionan alusións, escenas e
aldraxes para trazar unha xenealoxía de experiencias silenciadas, proxectando as
marxinacións sexuais pasadas sobre o inmediato presente. Saliéntase o cumprimento do
propósito divulgativo do conxunto que, porén, convida a incursións máis eruditas.
Referencias varias:
- ECG, “Carlos Callón presentará el martes su libro”, El Correo Gallego, “Tendencias”,
24 xuño 2011, p. 49.
Infórmase de que este volume se presentará na libraría Couceiro de Santiago de
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Compostela.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 379,
“Libros”, 30 xuño 2011, p. VII.
Nesta sección fixa descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa
saliéntase que foi Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais 2011. Tamén se
seleccionan Lois Pereiro. Breve encontro. Un achegamento comiqueiro á biografía e á
obra de Lois Pereiro (2011), de Jacobo Fernández Serrano; Misterio na selva de
Ngorongón (2009), de Alberto Varela Ferreiro; e Lois Pereiro. Día das Letras Galegas
2011 (2011), editado por Mª Xesús Nogueira Pereira e Anxo Tarrío Varela.
- Diana Mandiá, “La Edad Media sale del armario”, El País, “Galicia”, 21 xullo 2011,
p. 8.
Fálase do roteiro organizado polas rúas de Compostela co gallo da presentación do libro
Amigos e sodomitas, de Carlos Callón, que oficiou de guía do evento.
- A. M., “Pecados na Idade Media”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 23 xullo 2011, p. 39.
Fálase da presentación do libro Amigos e sodomitas no Ateneo de Ribeira dentro dos
actos do Orgullo Gai, Lésbico, Bisexual e Transexual do ano 2011. Destácase o prisma
novidoso do estudo para analizar os textos satíricos da lírica medieval galegoportuguesa.
- Montse González, “Identidades disidentes”, El País, “Galicia”, 9 decembro 2011, p. 7.
Indícase que no marco das xornadas “A marxinalidade na cultura: a homosexualidade”,
celebradas na cidade de Ourense, se fixo referencia a esta obra.
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XI.2. ANTOLOXÍAS
Cabana, Darío Xohán (ed.), Os trobadores de Occitania, Lugo: Edicións da Curuxa,
col. A nosa voz entenden, n.º 1, 2011, 632 pp. (ISBN: 978-84-938556-0-4).
Escolma realizada por Darío Xohán Cabana que comprende máis de cento oitenta
poemas de oitenta trobadores que van dende o duque Guillerme IX de Aquitania até o
crepuscular Guiraut Riquier, pasando por Jaufré Rudel, Marcabrú, Bernart de
Ventadorn, Raimbaut d’Aurenga, Guiraut de Bornelh, Guilhem de Berguedan, Arnaut
Daniel, Bertran de Born, a Condesa de Dia, Raimbaut de Vaqueiras, Peire Vidal, Uc de
Sant Circ, Sordel, Peire Cardenal ou Cerverí de Girona. A edición é bilingüe, cos textos
occitanos estabelecidos e ortografados polo propio tradutor a partir das mellores
edicións críticas, e cunha tradución en verso (que é a principal), feita á maneira das
anteriores traducións poéticas de Darío Xohán Cabana, é dicir, en verso rimado.
Ademais, acompáñase unha tradución literal para servir de chave de acceso á lectura dos
textos orixinais. Os textos poéticos están precedidos por un amplo limiar histórico e
literario e seguidos por un apéndice no que, á parte das notas filolóxicas e eruditas
convenientes para profundar nos textos, figuran biografías e análises críticas dos
trobadores escolmados. A parte central da obra, a que contén os poemas, ten un deseño
especial do propio autor, a catro columnas por plana, contendo as páxinas pares os
textos orixinais e as traducións literais, en dúas columnas desiguais, e as páxinas
impares as traducións en verso xunto con algunhas notas de lectura. Ao remate do
volume inclúense varios apéndices: biografías e notas de edición, bibliografía xeral e
diversos índices.
Recensións:
- Xulio Valcárcel, “Trobadores de Occitania”, Diario de Arousa, “O Salnés Siradella”,
n.º 736, “Páxina literaria”/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 666, “Páxina literaria”/ El
Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 666, “Páxina literaria”, 27 marzo 2011, p. 28.
Aproveitando a publicación da antoloxía de Darío Xohán Cabana Os trobadores de
Occitania, fálase das coordenadas histórico-sociais que permitiron a aparición da lírica
occitana. Comézase por glosar a figura de Guilhem de Peiteus, IX Duque de Aquitania e
primeiro trobador coñecido, e a da súa neta e herdeira no sangue e na protección das
artes, Leonor de Aquitania, duquesa e condesa por dereito e raíña consorte, primeiro de
Francia e logo de Inglaterra. Coméntase que baixo o dominio desta poderosa familia
floreceu unha lírica artellada sobre unha ideoloxía cortés que se moveu por toda Europa,
ao sur e ao norte dos dominios territoriais do imperio Plantagenet. Dise que unha destas
realizacións é precisamente a lírica galego-portuguesa, que se apoia na mesma ideoloxía
cortés mais con particularidades propias e diferenciadas.
- Xosé Lois García, “Os trobadores de Occitania”, Galicia Hoxe, “Opinión”, 5 maio
2011, p. 4.
Fálase da primeira publicación de Edicións da Curuxa, a escolma titulada Os trobadores
de Occitania, ao coidado de Darío Xohán Cabana. Destácase a minuciosidade da
tradución, a introdución cronolóxica que axuda a colocar as distintas escolas da lírica
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occitana na súa dimensión e os pertinentes e aclaratorios apéndices. Tamén se fala da
selección dos autores escolmados, pola súa importancia na literatura europea ulterior.
- Armando Requeixo, “Cantos da Occitania”, Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 678,
“Libros”/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 678, “Libros”, 19 xuño 2011, p. 32.
Con ocasión da publicación da antoloxía Os trobadores de Occitania repásase a
produción de Darío Xohán Cabana, especialmente as súas traducións da lírica italiana.
Da publicación recensionada, destácase a calidade filolóxica do estudo introdutorio, que
repasa a cultura, lingua e lírica occitanas entre os séculos XI e XIII, e a coidada edición
ecdótica das máis de cento oitenta cantigas seleccionadas, ofrecidas no texto orixinal
occitano e traducidas ao galego nunha dupla versión: unha literal e outra trasladada
literariamente. Parangónase a obra con outros grandes traballos referentes para o estudo
da lírica de Oc, coma os de Martín de Riquer, François Zufferey ou F. J. M. Raynouard.
Transcríbense parte dunhas das composicións que recolle a antoloxía, “Per solatz
revelhar”, de Guiraut de Bornelh.
- X. L. Méndez Ferrín, “…la boca o’bre per gran desir que n’ai”, Faro de Vigo, “El
sábado”, n.º 722, “No fondo dos espellos”, 27 agosto 2011, p. 4/ La Opinión,
“Saberes”, n.º 345, “No fondo dos espellos”, 24 setembro 2011, contracuberta.
Fálase da publicación da antoloxía Os trobadores de Occitania, de Darío Xohán
Cabana. Gábase a selección dos textos, motivada polo gusto persoal do antólogo, e a
tradución. Descríbese a disposición do volume, que se abre cun “Discurso preliminar”
ao que seguen as cantigas de oitenta trobadores occitanos. Dise que de cada cantiga
ofrece a versión orixinal occitana, unha tradución literal ao galego e unha versión
poética ao galego. Reprodúcese unha das cantigas contidas na antoloxía: “L’altas undas
que venétz sus la mar”, de Raimbaut de Vaqueiras, e sinálase a súa relación temática e
formal coas cantigas de amigo galego-portuguesas, especialmente coa cantiga de Martín
Codax, “Ondas do mar de Vigo”.
- Leticia Eirín García, “Primeiro era Occitania”, Grial. Revista galega de cultura, n.º
191, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xullo, agosto e setembro 2011, pp. 92-93.
Coméntase que nesta obra Darío Xohán Cabana reúne e traduce de xeito excepcional
algunhas das máis destacadas composicións trobadorescas medievais, ao tempo que
estuda e analiza as circunstancias lingüísticas, literarias, históricas e xeográficas que
posibilitaron a xénese desta escola poética. Destácase que non só achega os textos
provenzais e as traducións literais, senón que ofrece o que se califica de suxestiva
versión ao galego en verso rimado e equipárase a Invençao. De Arnaut e Raimbaut a
Dante e Cavalcanti (2003), de Augusto de Campos, aínda que se precisa que esta última
é máis modesta en termos cuantitativos. Dáse conta da estrutura: o “Discurso
preliminar”, os textos orixinais, acompañados das traducións e notas de lectura;
“Biografias e notas de edición”, unha ampla bibliografía comentada e os índices de
trobadores e xeral. Finalmente conclúese que se trata dun extraordinario traballo de
edición, tradución e creación, ao que se engade o rigor filolóxico de Cabana na fixación
dos textos provenzais e nas notas.
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Referencias varias:
- Ramón Loureiro, “Darío Xohán Cabana devólvelle a vida á poesía da Occitania”, La
Voz de Galicia, “Cultura”, 27 de xaneiro de 2011, p. 31.
Adiántase o contido da escolma Os trobadores da Occitania, de Darío Xohán Cabana, e
explícase como se levou a cabo o traballo de selección e tradución das cantigas.
- Xesús Fraga, “Os trobadores occitanos son poetas dunha vixencia absoluta”, La Voz de
Galicia, “Cultura”, 13 abril 2011, p. 45.
Entrevista a Darío Xohán Cabana na que se desentrañan diferentes cuestións referentes
á antoloxía. Destácase a vixencia e modernidade dos trobadores occitanos e xustifícase
a pertinencia da dobre tradución, a literal e a poetizada, para axudar o lectorado a
desentrañar o texto.

1645

XI.3. MONOGRAFÍAS E LIBROS COLECTIVOS
TRADUCIDOS OU NOUTRAS LINGUAS
Anónimo, A morte do rei Artur, trad. Olalla García Martínez, Noia: Editorial
Toxosoutos, col. Serie Keltia, n.º 49, 2011, 202 pp. (ISBN: 978-84-92792-64-1).
Primeira tradución completa ao galego desta obra, derradeira das tres que constitúen a
triloxía do Lancelot en prose e remate final das narracións transmitidas pola Vulgata
artúrica, escrita por un autor descoñecido cara a 1230. Séguese a edición canónica do
texto francés, fixada por Frappier en 1964, galeguizando os nomes propios dos
personaxes no posíbel.
Recensións:
- Estro Montaña, “Na cerna do fatum. Nostalxia da cabalaría”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 386, “Libros”, 8 outubro 2011, p. VI.
Coméntase a tradución realizada por Olalla García Martínez e achégase un breve
resumo do argumento deste roman artúrico.
Moskowich, Isabel, Begoña Crespo e Cristina Mourón Figueroa, A Arca de Noé.
Tradución ao galego de ‘Noas’s Ark’ do Newcastle (non-cycle) Play e ‘The Fall of
Angels’ (do York Cycle), A Coruña. Universidade da Coruña. Departamanto de GalegoPortugués, Francés e Lingüística, col. Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado
Mayor, serie branca, n.º 68, xullo 2011, 82 pp. (ISBN: 978-84-9749-482-3). u
Tradución ao galego da obra teatral inglesa Noas’s Ark que se estima foi escrita entre o
segundo e o terceiro cuarto do século XV, única peza conservada do ciclo de
Newcastle-Upon-Tyne da que non se conserva testemuño manuscrito. A tradución do
texto e a versión estáns baseadas na edición realizada por Norman Davis en 1970, en
que o autor comparaba os materiais impresos por Henry Bourne en 1736 con algunhas
edicións posteriores. A tradución e versión da Noas’s Ark vén complementada, segundo
comentan as autoras, coa tradución ao galego de The fall of Angels, primeira escena do
ciclo de misterio da cidade de York. Para esta segunda tradución empregouse a edición
de Beadle de 1982, así como a edición de Beadle e King de 1999.
Recensións:
- Lucía Seoane, “Antes de Shakespeare”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 390,
“Libros”, 3 novembro 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 352, “Letras galegas”, 12
novembro 2011, p. 7.
Indícase que esta obra contén un breve excurso sobre a xestación dos mystery plays e a
súa importancia na conformación dos ciclos teatrais ingleses tardomedievais, anteriores
ao teatro inglés da época isabelina.
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Sánchez Sánchez, Xosé M., El pasado de los libros. Los códices compostelanos, ilust.
Jaime Asensi, Baiona: Edicións Nigra Trea/Consorcio de Santiago, col. Historias de
Santiago, n.º 9, [lectorado mozo], novembro 2011, 96 pp. (ISBN: 978-84-15078-25-8).
n
Volume en lingua castelá a cargo de Xosé M. Sánchez Sánchez que se abre con dous
paratextos: unha dedicatoria (“A toda mi familia de Redondela”) e unha introdución, na
que se achega á historia dos códices composteláns a partir do pracer que supón a lectura.
A seguir, en diferentes apartados, faise un repaso pola historia da escritura e os
diferentes soportes empregados dende os primeiros papiros en Exipto até a actual
lectura mediante aparellos electrónicos, e coméntanse as diversas funcionalidades da
escritura ao longo dos séculos, entre as que se salienta as funcións administrativas en
contraste cun uso literario ou historiográfico. Tamén se describe o proceso de creación
dos libros en papiro empregados no antigo Exipto e dos pergamiños, retrátase a Idade
Media en Compostela, achegando ao lectorado á organización das cidades neste
momento e céntrase en tres dos máis importantes códices composteláns, entre eles a
Historia Compostelana, e tamén se achega á figura de Diego de Xelmírez, comentando
a grandes trazos as accións que levou a cabo, ademais do proceso e finalidade de
redacción do texto. A seguir céntrase no “Tumbo A”, un tipo de obra tan extensa que
tiña que ser conservada “tumbada” no chan, e coméntase que era un libro de
documentos oficiais da realeza, con “iluminacións”, debuxos decorativos a cor que
representaban figuras de reis. Do Códice Calixtino explícase a estrutura, a súa creación,
o proceso de escritura e tamén o seu interese para Compostela, tanto dende o punto de
vista relixioso coma turístico, ao ser considerado a primeira guía turística na que se
describen os distintos camiños a Compostela en tempos das primeiras peregrinacións.
En “La Concordia de Antealtares”, trátase, a xeito de excepción, o documento
homónimo que, sen ser un códice, recolle importante información da mesma época
sobre a construción da Catedral de Santiago e as peregrinacións, e remata con dous
capítulos nos que se reflexiona sobre o traballo de estudosos e investigadores de cara a
pór ao alcance do lectorado experto e daquel simplemente interesado na temática o
contido destas obras de incalculábel valor histórico, ademais de ofrecer unha pequena
cronoloxía. Complementan esta obra as ilustracións a toda cor nalgunhas das páxinas
impares que representan contidos tratados e que axudan ao pequeno lector a visualizar a
aparencia dos códices.
Tamén está descrito no apartado VII.5.2. Literatura Infantil e Xuvenil deste Informe.
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XI.4. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS
Capdepón, Paulino, “La Música en la época de Alfonso X el Sabio: Las Cantigas de
Santa María”, Alcanate: Revista de Estudios Alfonsíes, vol. VII, 2010-2011, pp. 181214.
Repásanse as correntes musicais da época de Alfonso X e como estas influíron na
composición da música das Cantigas de Santa María. Destácase a influencia da música
litúrxica pero tamén a adaptación de modelos populares e orais. Así mesmo dáse conta
de todos os modelos musicais das Cantigas de Santa María xa sexan profanos, cultos,
litúrxicos ou populares. Faise un percorrido cronolóxico pola música medieval dende a
monodia lírica trobadoresca galega e reflexiónase sobre a cuestión rítmica e a notación
dos tres códices marianos afonsinos. Tamén se rexistran e tipifican os diversos
instrumentos musicais que aparecen nas miniaturas dos códices, comparándoos con
outras mostras iconográficas.
Delgado Corral, Concepción, “A tradición literaria de Betanzos: ‘Canción galega en
loor de don Diego das Mariñas Parragués”, Anuario Brigantino 2010, n.º 33, “Arte,
Literatura, Antropoloxía...”, xullo 2011, pp. 415-422.
Breve percorrido polos monumentos literarios vencellados coa vila de Betanzos. Unha
vez censados os principais autores e obras do período medieval, pásase a describir a
importancia das liñaxes dos Andrade e dos Mariñas como mecenas do lugar. Céntrase a
atención no estudo (descrición formal e temática) da Canción galega en loor de Don
Diego das Mariñas Parragués (finais do século XVI), “incluída nun código facticio de
composicións en castelán que procede da Biblioteca de Diego Sarmiento de Acuña,
Conde de Gondomar”. O texto seguido é o da edición de Rosario Álvarez Blanco e
Xosé Luís Rodríguez Montederramo.
Fernández Cuesta, Ismael, “Las Cantigas de Santa María, precedente del Villancico
Hispano: música de un trovador para la liturgia sacra”, Alcanate: Revista de Estudios
Alfonsíes, vol. VII, 2010-2011, pp. 163-177.
Colócase a música das Cantigas de Santa María dentro da tradición musical medieval,
tomando coma base a teoría xenérica musical enunciada no século XIV por Johannes de
Grocheo. Por outra banda, reflexiónase sobre a execución das cantigas: como, onde e
cando se cantaban as composición marianas compiladas por orde de Alfonso X. Deste
xeito, e seguindo as notas que transmiten os manuscritos, conclúese que as Cantigas de
Santa María deberon de ser executadas dentro da liturxia romana, nas datas do
calendario que estaban relacionas coa Virxe, introducindo elementos en lingua vulgar
no oficio latino. Dise que, co paso dos séculos, esas composicións sacras saltaron á
esfera popular, nun caso de adaptación de musicas relixiosas, razón pola que moitos
“villancicos” renacentistas e barrocos compartan esquemas rítmicos e tonais coas
cantigas de Santa María.
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Fernández Guiadanes, Antonio e Marina Meléndez Cabo, “Apuntes para a
investigación en lírica profana galego-portuguesa: a figura de Roi Gómez, o Freire, e as
súas cantigas”, Revista Galega de Filoloxía, n.º 12, 2011, pp. 37-72.
Edición crítica interpretativa e anotada das dúas cantigas de amor Pois eu d’atal
ventura, mia senhor e Oimais non sei eu, mia senhor atribuídas a Roi Gomez, o Freire.
Ábrese cun breve estudo sobre a vida do trobador onde se analizan a rúbrica atributiva e
diferente documentación histórica sobre el. Baixo o epígrafe “A produción poética”
analízase a transmisión manuscrita das dúas cantigas do autor e diversas cuestións
formais de ambos os dous textos.
Franco, Ángela, “Las Cantigas de Santa María, la plástica, la iconografía y las
devociones en la Baja Edad Media”, Alcanate: Revista de Estudios Alfonsíes, vol. VII,
2010-2011, pp. 103-146.
Tomando coma punto de partida as miniaturas que transmiten os códices das Cantigas
de Santa María, analízase a evolución da iconografía sacra da Virxe María peninsular
ao longo dos séculos centrais e finais da Idade Media. Proponse coma teoría que existe
unha relación unívoca entre o tipo de iconografía da Virxe que aparece nos códices
marianos (case sempre Virxes do tipo Sedes Sapientiae ou Virxes Coroadas) e moitas
das imaxes posteriores. Póñense coma exemplo varias advocacións marianas con
presenza nos mariais afonsinos: a Virxe da Arraixaca en Murcia, a Virxe de Vilasirga, a
Virxe da Escravitude da Catedral de Vitoria, as Virxes do Getsemaní de varias catedrais
españolas (a de Sevilla, por exemplo), as Virxes preñadas (nas diversas advocación da
Cinta ou Cinto, da O, de Regra...), etcétera.
Molina López, Laura, “El valor de la ciudad como fuente documental en las Cantigas
Historiadas de Alfonso X el Sabio: el caso de Foggia”, Ángulo Recto: Revista de
estudios sobre la ciudad como espacio plural, vol. 3, nº 1, 2011, pp. 53-62.
Analízase a importancia da miniatura e do texto das Cantigas de Santa María como
fonte para o coñecemento da cidade dende o punto de vista do historiador ou do
historiador da arte. Logo de comentar algunhas singularidades das Cantigas de Santa
María á hora de retratar as vilas e cidades das que se fala no relato, pásase a analizar en
profundidade a Cantiga 136, segundo a transmite o ms. T.I.1 da Biblioteca do mosteiro
do Escorial (tamén coñecido coma Códice Rico, ou T) e como se retrata nela a cidade na
que ten lugar o milagre, a cidade italiana de Foggia. Conclúese que o miniaturista tivo
especial coidado en obter unha representación veraz da cidade, por aquel entón capital
imperial do Sacro Imperio Germánico, e que se molestou en individualizar cada un dos
edificios. Deste xeito, poden recoñecerse unha igrexa que é a actual catedral, unha
imaxe da Virxe que poder ser identificada coa Madonna dei Sette Veli, unha alusión ao
rueiro da cidade e a mención indirecta dun palacio, identificado co palatium de Foggia,
onde residía o fillo do emperador (quizais Conrado IV se se admite a datación da
cantiga en 1250-1254).
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Monteagudo, Henrique, “Giussepe Tavani, filólogo maxistral, amante da poesía e
grande amigo de Galicia”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 189, Tomo XLIX, “O
espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2011, pp. 110-111.
Reprodución da presentación que Henrique Monteagudo fixo do volume de Giuseppe
Tavani, A poesía lírica galego-portuguesa (1986), co gallo do vixésimo quinto
aniversario da súa saída ao prelo, como preludio á conferencia do autor sobre as
cantigas de Martín Codax, no seo do ciclo “Galicia. Ceo das letras”, celebrado na
Cidade da Cultura en Santiago de Compostela. Comeza cunha referencia á figura de
Tavani e a unha carta de Manuel Rodrigues Lapa a Francisco Fernández del Riego na
que se mencionaba a Biblioteca Penzol. Conclúe cunha cita tirada de Carlos Casares
sobre a saída ao prelo do volume de Tavani. Nun epígrafe á parte a revista Grial indica
que foi o equipo de redacción da mesma quen solicitou a Monteagudo o permiso de
publicación das súas palabras de presentación.
Piñeiro, Antonio, “San Simón. De illa de represión a illa do pensamento”, Auria, n.º
173, “Lugares”, setembro 2011, pp. 22-25.
Partindo do novo proxecto de xestión ideado pola Consellería de Cultura e Turismo para
a illa de San Simón, faise referencia a certos momentos da historia deste enclave e
convídase a visitalo acompañado dalgún libro que recolla as cantigas de amigo de
Martín Codax, Johan de Cangas e Mendiño.
Rábade Paredes, Xesús, “Unha crónica amorosa”, Grial. Revista galega de cultura, n.º
189, Tomo XLIX, “O espello das letras”, xaneiro, febreiro e marzo 2011, pp. 99-100.
Comenta dous volumes de Xesús Alonso Montero: Martín Codax, o gran poeta e
cantor de Vigo. Século XIII (2010) e As sete cantigas de Martín Codax en dez idiomas
(2010), editadas ambas as dúas polo Concello de Vigo. Tras mencionar a saída ao prelo
de Trobadores de Occitania (2011), de Darío Xohán Cabana, enumera os idiomas aos
que se traduciron as cantigas no segundo destes volumes e os tradutores e tradutoras que
levaron a cabo este labor. Describe a seguir os contidos de cada volume e remata coa
reprodución dalgúns versos dunha das cantigas codaxianas.
Río Riande, M.ª Gimena del, “Intertextualidad, intermelodicidad y metatextualidad en
una cantiga de escarnio del Rey Don Denis”, Estudios románicos, vol. 20, “Artículos”,
2011, pp. 191-204.
Estúdanse as relacións intra-, inter- e metatextuais existentes na cantiga de escarnio U
noutro dia don Foan, do rei Don Dinis de Portugal. Dáse conta das relacións textuais e
melódicas deste contrafactum do corpus trobadoresco galego-portugués con outras
composicións de idéntica estrutura métrico-rimática.
Romero López, Alicia, “R. Lang, Henry (2010): Cancioneiro d’el rei Dom Denis e
Estudos Dispersos (edición de Lênia Márcia Mongelli e Yara Franteschi Vieira)”,
Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, “Recensións”, vol. 14, 2011, pp. 227-228.
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Apunta que no volume Cancioneiro d’el rei Dom Denis e Estudos Dispersos se
recompilan artigos do romanista Henry R. Lang, dos que destaca unha recensión sobre o
Cancioneiro de Ajuda e a sua investigación máis relevante: Cancioneiro d’el rei Dom
Denis. Recolle que as editoras decidiron recompilar os traballos de Lang á luz dun
artigo de Manuel Rodrigues Lapa no que lamentaba que foran de “dificil e dispendioso
acesso” e consideraba axeitado reunilos e traducilos nun volume. Expón o contido da
introdución asinada polas editoras e alude á transcrición de cartas doutros intelectuais a
Lang. Explica polo miúdo o citado traballo Cancioneiro d’el rei Dom Denis e tamén
Sobre o Cancioneiro de Ajuda. Conclúe que se trata dun estudo intenso no que se
amosan “todos los factores que pudieron influir a la hora del nacimiento de la lírica
trovadoresca, sin dejar de lado la influencia provenzal y francesa”, ademais de que se
transcriben as cantigas que se analizaron profundamente e se conta con completas
anotacións.
Ron, Xabier, “Presenza de trobadores e xograres da lírica galego-portuguesa no
Bierzo”, Xarmenta (Revista da Asociación Berciana da Lingua Xarmenta), n.º 5,
“Colaboración”, outubro 2011, p. 14.
Comeza describindo a importancia do Bierzo dentro do Camiño de Santiago, como
lugar de asentamento da orde do Temple e os vínculos nobiliarios entre O Bierzo e
Galiza. A seguir, refírese á dificultade que entraña afirmar que un trobador ou un xograr
é do Bierzo, ademais de indicar que poderían selo: Estevan Faian, Galisteu Fernandiz,
Pae Calvo, Martin Campina, Fernán Soarez de Quinhones ou Garcia Mendiz d’Eixo.
Souto Cabo, José António, “A emergência da lírica galego-portuguesa e os primeiros
trovadores”, A Trabe de Ouro. Revista galega de pensamento crítico, n.º 87, tomo III,
ano XXII, “Cuestións”, xullo-agosto-setembro 2011, pp. 47-72.
Recolle un exhaustivo estudo realizado polo profesor José António Souto Cabo sobre a
primeira xeración de trobadores galego-portugueses. Trata de indagar sobre estes
autores co fin de individualizalos en aras de deducir o contexto social no que se
instaurou o movemento trobadoresco profano galego-portugués. Indica que todos eles,
cunha actividade poética desenvolta entre a segunda metade do século XII e os
primeiros anos do século XIII, pertencen aos primeiros postos do coñecido “cancioneiro
de cavaleiros”, fragmentario na súa parte inicial, tal e como permite comprobar o cotexo
entre os tres grandes testemuños e a coñecida Tavola Colocciana. Parte do percorrido
estabelecido pola crítica precedente sobre o tema das orixes, dende os estudos de
Antonio López Ferreiro, pasando por Carolina Michaëlis, Giuseppe Tavani, Miranda ou
António Resende de Oliveira, entre outros. Desglosa a nómina de trobadores en estudo
achegando datos históricos que permiten delimitar mellor a súa actividade: Osório
Eanes de Nóvoa, Airas Oares [de Lima?], Pedro Pais Bazaco, Pedro Rodrigues de
Palmeira, Rodrigo Dias dos Cameros, Fernando Pais de Tamalhancos, Airas Moniz de
Asma, Diego Moniz, Garcia Mendes de Eixo, Rui Gomes “o Freire”, Fernando
Rodrigues de Calheiros, João Soares “Somesso”, João Vélaz, D. Julião, João Soares de
Paiva. Conclúe explicando o influxo da casa condal dos Trava no asentamento e
posterior desenvolvemento da lírica profana galego-portuguesa.
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Tavani, Giuseppe, “Para unha lectura das cantigas de Martín Códax”, Grial. Revista
galega de cultura, n.º 189, Tomo XLIX, xaneiro, febreiro e marzo 2011, pp. 112-117.
Texto que recolle a conferencia ditada polo autor no marco do ciclo “Galicia, ceo de
letras” celebrada na Cidade da Cultura o 12 de marzo de 2011, baixo o título “Sábado
de Martín Codax: o son das ondas”, na que analiza pormenorizadamente as sete cantigas
de amigo paralelísticas do xograr Martín Codax. Partindo da referencia ao estudo de R.
Jakobson sobre as cantigas deste xograr da Ría de Vigo (“Lettre à Haraldo de Campos
sur la texture de Martín codax”, en Change 6: La poétique la memoire, Paris, 1970, pp.
53-59), o romanista italiano revisa as especiais características do Pergamiño Vindel e o
corpus lírico do xograr, facendo fincapé no conxunto das sete cantigas como un
conxunto unitario (“macrotexto”) que posúe unha secuencia narrativa interna (“canto da
espera decepcionada”). A conferencia remata cunha proposta de análise artellada sobre
“as palabras e expresións marcadas por acentos particularmente intensos”, alonxándose,
por tanto, da abordaxe realizada desde a óptica de R. Jakobson no seu artigo do ano
1970.
Vieira, Yara Frateschi, “Carolina Michaëlis de Vasconcelos e os Cancioneiros GalegoPortugueses”, Verba. Anuario Galego de Filoloxía, vol. 38, “Notas”, 2011, pp. 317-323.
Nota que recolle a conferencia pronunciada pola autora na cerimonia de clausura da
exposición biográfica e documental “A Vida e a Obra de Carolina Michaëlis de
Vasconcelos: evocación e homenaxe”, que albergou a Biblioteca de Filoloxía da
Universidade de Santiago de Compostela nos meses de marzo e abril de 2011. Yara
Frateschi Vieira analiza os cincuenta anos de estudo e dedicación de Carolina Michaëlis
de Vasconcelos aos estudos medievais galego-portugueses e censa distintos traballos
realizados na última década sobre a autora e o Cancioneiro da Ajuda. Lembra, así
mesmo, como a romanista luso-xermana dedicou parte das súas pescudas científicas non
só ao estudo e edición de textos presentes nos apógrafos italianos, senón tamén a facer
reseñas e notas da obra doutros ilustres romanistas do momento sobre os manuscritos
coloccianos ou outros aspectos concretos do cancioneiro trobadoresco galegoportugués. Por último, fai fincapé na importancia que tivo a filóloga portuguesa no
compra do Cancioneiro Colocci-Brancuti por parte do goberno portugués e o seu
posterior depósito na Biblioteca Nacional de Lisboa.
Vilavedra, Dolores, “Sem Mim. Martín Codax no Brasil”, Grial. Revista galega de
cultura, n.º 191, Tomo XLIX, “Música e artes escénicas”, xullo, agosto e setembro
2011, pp. 121-123.
Logo de realizar un repaso pola traxectoria da compañía brasileira de danza Grupo
Corpo, coméntase o seu último espectáculo, Sem Mim, con música de Carlos Núñez
sobre as cantigas de Martín Codax. Sinálase que se constrúe en once movementos que
enfían as sete cantigas, cunha versión de Carlos Núñez para pezas tradicionais do século
XVII, outra dos toques de afiador recollidos en Faramontaos a mediados do século XX,
unha mestura de alborada, pasacorredoiras e lundu brasileiro do século XIX, xunto cuns
toques de Bach, das pandereteiras de Xiradela e das caixeiras da familia Menezes.
Saliéntase que o espectáculo está lonxe do non sense posmoderno e que transmite un
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gran vitalismo. Indícase tamén que presenta unha certa dimensión narrativa da serie de
cantigas, creando unha dinámica de movemento que non sempre se corresponde coa liña
melódica musical. Finalmente, pónse de relevo que Sem Mim desenvolve o conflito
amoroso da amiga explorando a dimensión colectiva que o vencello amoroso tivo en
épocas pasadas.
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XI.5. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ESTUDOS E
RECENSIÓNS
Méndez Ferrín, Xosé Luís, “Vaqueiras denegado”, La Opinión, “Saberes”, n. 346, 1
outubro 2011, contracuberta.
Coméntase a composición Altas undas que venètz sus la mar [edición de incipit tomada
do artigo] do trobador occitano Raimbaut de Vaqueiras (século XII). Dáse conta das
súas similitudes coa cantiga de amigo do xograr Martín codax Ondas do mar de Vigo e
dos problemas de tradución manuscrita e atribución desta composición provenzal.
Menciónase, ademais, o descort plurilingüe do mesmo trobador provenzal e os
problemas cronolóxicos que xorden do feito de que o autor occitano tivera usado a
lingua galega xa no século XII xunto ás outras variedades románicas para expresar a súa
experiencia lírica trobadoresca.
Pena, Ramón Xosé, “Eficaz manual”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 364,
“Libros”, 10 marzo 2011, p. VI/ “Coñecer a literatura medieval”, La Opinión,
“Saberes”, n.º 324, “Letras galegas”, 19 marzo 2011, p. 6.
Achégase a nova da publicación da Guía para o estudo da lírica galego portuguesa, de
Marina Menéndez Cabo e Isabel Vega Vázquez, publicada polo Centro Ramón Piñeiro
para a Investigación en Humanidades en 2010 e coordinada por Mercedes Brea e Esther
Corral. Destácase o carácter divulgativo da publicación, destinada a curiosos non
especialistas na materia e con clara orientación docente, e a súa complementariedade ás
outras publicacións do Arquivo Galicia Medieval do Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades.
Raña, Román, “Estudo pormenorizado”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 367,
“Libros”, 31 marzo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 326, “Letras galegas”, 2
abril 2011, p. 7.
Fálase da publicación da obra de Xosé Ramón Mariño Ferro Los amores del ciervo,
publicada pola Deputación de Salamanca no ano 2010, na que se estudan as historias,
lendas e contos en que intervén o cervo e analízanse en profundidade a simboloxía
presente nestes textos. Relacionado coa literatura galega medieval fálase do cancioneiro
do trobador galego Pero Meogo, no que o cervo evoca e simboliza ao amado.
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XI.6. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: ARTIGOS DE
OPINIÓN E COLABORACIÓNS FIXAS
Callón, Carlos, “O amor de Sancha e María”, Galicia Hoxe, “Opinión”, 20 xullo 2011,
p. 6.
Reflexiónase sobre a presenza do lesbianismo na lírica galego-portuguesa, unicamente
reflectido no xénero de escarnio e asimilado ás soldadeiras, prostitutas e outras mulleres
do ámbito trobadoresco.
Rodríguez Caamaño, Agustín, “A billarda e outros recordos (e II)”, La Opinión,
“Opinión”, 21 abril 2011, p. 29.
Coméntase que os primeiros datos sobre a billarda aparecen en varias obras literarias
medievais, entre elas as Cantigas de Santa María. Por esta e outras referencias, o autor
conclúe que o xogo foi introducido na península antes do século XIII grazas ao Camiño
de Santiago e que se afincou tanto na cultura galega que chegou a asimilalo coma
propio.
Valcárcel, Xulio, “Alfonso X e as cantigas de Santa María”, Diario de Arousa, “O
Salnés Siradella”, n.º 746, “Páxina literaria”, p. 24/ Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º
676, “Páxina literaria”, p. 32/ El Ideal Gallego, “La Galería”, n.º 676, “Páxina
literaria”, 5 xuño 2011, p. 32.
Repásase a produción literaria de Alfonso X de Castela escrita en galego e opínase que
a autoría das Cantigas de Santa María só pode outorgarse a este de maneira nominal,
pois os autores deberon de ser varios e pertencer a un taller.
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XI.7. PUBLICACIÓNS EN XORNAIS: NOTAS,
PRESENTACIÓNS E ESCRITOS VARIOS
Balado, Ramón G., “Martin Códax”, El Correo Gallego, “Reseña musical”, 18
setembro 2011, p.30.
Fálase do concerto ofrecido polo grupo Martín Códax no Parque de Bonaval de
Compostela con ocasión da clausura do festival “Músicas da Itinerancia”. Indícase que
soou a súa versión de varias composicións da lírica medieval galego- portuguesa.
Callón, Carlos, “O reverso do ‘fazer ben’. Máis alá da ‘inocencia’ das cantigas de
amigo”, Galicia Hoxe, “Opinión”, 3 xaneiro 2011, p. 6.
Fálase dos comportamentos sexuais ocultados nas cantigas galego-portuguesas, neste
caso no xénero de amigo.
Domínguez, Laura, “El Vigo más medieval se muestra en Castrelos”, Atlántico Diario,
“Vigo”, 14 maio 2011, p. 13.
Fálase da inauguración dunha exposición no Museo Quiñones de León de Vigo sobre os
trobadores galego-portugueses orixinarios da zona de Vigo: Martín Códax e Mendiño.
Gómez, Joel, “Un nuevo estudio sitúa el origen de la poesía medieval en Santiago”, La
Voz de Galicia, “Santiago”, 16 agosto 2011, p. 15.
Fálase do recente estudo presentado por José António Souto Cabo ao congreso da
Asociación Hispánica de Literatura Medieval no que propugna unha nova teoría sobre
as orixes da lírica galego-portuguesa, ligando os primeiros textos e escritores á cidade
de Santiago de Compostela.
Timoneda, Mariano, “Biografía de 300 gallegas con poder en la Edad Media”, El
Correo Gallego, “Tendencias”, 20 xaneiro 2011, p. 40.
Fálase da inminente publicación dun estudo de Eduardo Pardo de Guevara sobre a
biografía de trescentas mulleres galegas de finais da Idade Media, salientando a
importancia da publicación para comprender mellor a importancia real da muller na
sociedade medieval, corrixindo a visión de ocultación e sometemento que a
historiografía veu dando delas.
Toro, Suso de, “Afonso X, avisado, guerreiro, poeta e furioso”, El País, “Galicia”,
“Luces”, 14 xaneiro 2011, p. 11.
Analízase a figura de Alfonso X na súa multiplicidade, como protector cultural pero
tamén coma rei que impuxo a súa vontade política ás distintas rexións do seu reino, en
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particular no que respecta ao Reino de Galicia. Interprétase a escritura das Cantigas de
Santa María coma un xeito de querer impoñer o culto mariano, desbancando ao culto
xacobeo, e as aproximadamente corenta cantigas profanas, escarnios na súa maioría, en
clave política, como instrumentos de desprestixio.
Vidal, Nicolás, “Doa, unha nova viaxe na percura das cantigas medievais”, Diario de
Ferrol, “Nordesía”, n.º 675, 29 marzo 2011, p. 35.
Fálase da publicación do novo disco do grupo musical Doa e indícase que inclúe
versións dalgunhas cantigas dos trobadores galego-portugueses, entre eles, Airas Nunes,
Martín Codax, Pero Meogo e Mendiño.
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XII. APÉNDICE
Entradas non recollidas en informes anteriores.

XII.I. NARRATIVA
XII.I.1. NARRADORES GALEGOS
Becerra de Becerreá, Alfonso, Dramatículas, pról. María do Cebreiro, Santiago de
Compostela: Edicións Laiovento, col. Poesía-Teatro, n.º 273, 2010, 119 pp. (ISBN: 97884-8487-199-6).
Alfonso Becerra de Becerreá (Becerreá, Lugo, 1973) é autor desta obra a medio camiño
entre un libro de contos e de poemas, no que as historias incluídas se constrúen arredor
das voces dos propios protagonistas. Iníciase o volume cun prólogo de María do
Cebreiro, onde expón e explica a estrutura, as temáticas e enfatiza unha das ideas
abordadas polo autor respecto do tratamento do amor como un agasallo inmaterial entre
as persoas. Unha das características principais deste volume é a mestura de xéneros
onde a poesía, a narrativa e incluso o teatro, se entrelazan para dar como resultado un
conxunto de “contos” dificilmente incluídos nun xénero concreto. Do mesmo xeito, o
autor combina diferentes idiomas, dende o galego até o inglés. O fío condutor das
historias que configuran o volume xira ao redor das seguintes temáticas: por unha
banda, e como predominante, o amor en todas as súas formas e vivencias, dende a
necesidade do outro, até a ausencia do amor, pasando pola súa perda co paso do tempo.
A busca da propia identidade tamén ten cabida a través das historias de diferentes
personaxes que tratan de atoparse a si mesmos por medio do coñecemento do outro e da
súa mirada e afonda na influencia que supoñen as expectativas dos demais no
comportamento propio. Finalmente, aborda a unión do mundo interior co exterior que
rodea ao individuo, a través dos sentidos e a linguaxe. Pódese diferenciar dúas partes
dentro do volume: unha que inclúe os textos que ocupan dende a páxina once até a
oitenta e cinco, e unha segunda parte intitulada “Xuízo” (pp. 85-118), desenvolvida a
través dunha peza teatral. Esta a súa vez divídese en tres partes: “Teatro” (pp. 89-90),
que reproduce un estracto de Othelo representado por dous actores, escena que se ve
interrompida polos disparos dun espectador; “Xulgado” (pp. 91-116), no que ten lugar o
proceso para xulgar o espectador e no que diferentes teóricos e figuras representativas
do ámbito da filoloxía ou da filosofía expoñen as súas reflexión sobre o que supón o
teatro como xénero; e, finalmente, unha última parte intitulada “Teatro” (pp. 117-118),
que constitúe a representación final da escena teatral anterior, na que Othelo mata a
Desdémona e inclúe unha didascalia, na que se di que o público reacciona ante a escena
de violencia de xénero.
Recensións:
- MF Vieites, “Voz tremelucente das Terras Altas”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 390, “Teatro”, 3 novembro 2011, p. VIII.
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Indícase que os textos incluídos en Dramatículas, de Alfonso Becerra, son breves e
amosan un percorrido preciso de achegamento á creación dramática e sosteñen a
vontade de estilo do autor. Sinálase que se trata de pezas de diferente feitura e textura
nos que aparecen temas como o amor, os xogos de poder ou a procura cega e agoniante
que guía os actos do ser humano. Asemade saliéntase que se enfían sen referentes de
espazo, tempo, situación ou conflito.
- Montse González, “Intoxicados polo teatro”, El País, “Galicia”, “Luces”, 16
decembro 2011, p. 9.
Coméntase que os piares desta obra son a existencia e a incomunicación entre os seres
humanos. Indícase que se aprecia a pegada que deixou en Alfonso Becerra o activismo
cultural (as Noites Poéticas da Asociación A Pipa de Becerreá ou Ónfalo Teatro) e
saliéntase a busca da sensorialidade como parte da súa concepción da linguaxe
dramática.
Referencias varias:
- Ramón González, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 27 decembro 2011, p. 54.
Entre outras actividades, anúnciase a presentación da obra Dramatículas, de Alfonso
Becerra na casa da cultura de Becerreá.
Bergantinhos, Santiago, Carmiña Burana, Santiago de Compostela: Urco Editora, col.
Alcaián, 2010, 336 pp. (ISBN: 978-84-938121-7-1).
Novela de Santiago Bergantinhos (Ferrol, 1971), que constitúe un romance ambientado
en Santiago de Compostela, onde se narra a historia de Carmiña Burana, unha estudante
de matemáticas que vive co seu mozo Xan, un rapaz un tanto enigmático que garda un
gran segredo. As inquedanzas e dúbidas de Carmiña sobre o comportamento que nos
últimos tempos amosa o seu mozo lévana a comezar a indagar sobre a verdadeira
historia deste até descubrir que pertence ao clan dos goliardos, homes inmortais que
viven a través dos tempos reencarnándose noutras persoas e que habitan unha realidade
paralela. A historia está enfiada por unha en terceira persoa e acontece ao longo dun só
día, ofrecendo o narrador todas as pezas da trama a través de analepses constantes, nas
que se explican os motivos que levaron a Carmiña a comezar a súa investigación: dende
como se namorou de Xan, até como espertou as súas inquedanzas, pasando polo
momento no que chegou a coñecer os seus misteriosos amigos.
Recensións:
- Xosé Feixó, “Cultura mal asimilada”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 379,
“Libros”, 30 xuño 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 339, “Letras galegas”, 7
xullo 2011, p. 7.
Considera que este libro pertence ao xénero da “libroterapia e punto”, que o
decepcionou e que maldiciu “non deixar o libro no desván de los monjes”.
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Referencias varias:
- maré, “A cultura de base”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Letras”, 17 febreiro 2011, p. 30.
Menciónanse algúns dos títulos publicados por Urco Editora, como é o caso desta obra
de Santiago Bergantinhos.
Centimar, Montsi e Inma López Silva, Relatos para noites de hotel. Relatos para
noches de hotel. Stories for Nights Hotel, ed. trilingüe, Santiago de Compostela:
Pousadas de Compostela, decembro 2010, 122 pp. (DL: C 4098-2010). u
Volume en edición trilingüe castelán-galego-inglés que acolle o relato gañador e o
finalista do Concurso Internacional de Relatos Pousadas de Compostela 2010:
- Montsi Centimar, “Codex Calixtinus/ Codex Calixtinus/ Codex Calixtinus”, pp. 9-21/
47-59/ 87-99.
Refire o momento previo do pasamento dun peregrino a Compostela, Sebastián, e o seu
soño con Estrela.
- Inma López Silva, “O Despacho de Molly Bloom/ El despacho de Molly Bloom/
Molly Bloom’s office”, pp. 23-45/ 61-85/ 101-122.
Conta a historia dun cura, Dave Nuddleford, que traballa nun despacho a nome de
Molly Bloom e que regresa de entre os mortos por mor de certos vínculos cunha
vendedora de froita.
Miragaia, Raquel, O décimo terceiro mes, Editorial Danú, col. O Lapis do Taberneiro,
n.º 3, 2010, 104 pp. (ISBN: 978-84-937207-3-5).
Raquel Miragaia ofrece trece microrrelatos, cada un deles correspondente a un mes do
ano 2003. Todos levan no encabezamento un poema do Calendario 2003, de Assirio
Alvim. Emily Dickinson, Charles Simic, Jorge Sousa Braga, Gonçalo M. Tavares,
Teixeira de Pascoães ou Alberto Caeiro son algúns dos citados, ademais de engadir
algunha anotación, recordatorio ou reflexión metaliteraria. Unha voz narrativa en
primeira persoa vai relatando a súa historia a xeito de diario, unha historia que comeza
na soidade dun bar co viño e o xornal, observando e analizándoo todo dende un
recuncho que dá protección e ao mesmo tempo serve para coñecerse a un mesmo.
Reflexiona sobre o feito de que o ser humano semella un gran de area na inmensidade e
as perspectivas do lugar mudan dependendo de se é día ou noite. Os cadernos, os libros,
os cigarros son a compaña, até que chega o amor e coñece a Borges, que rompe coas
accións rutineiras de cada día, a maxia.
Pazos, Lino J., Capitán Wood, ¡á abordaxe!, Noia: Editorial Toxosoutos, col. Nume,
2010, 285 pp. (ISBN: 978-84-92792-56-6).

1660

Novela de aventuras de Lino J. Pazos (Pontevedra, 1950) ambientada na época dos
negreiros e a trata de escravos. Un narrador omnisciente en terceira persoa, relata a loita
polo poder entre ingleses e españois para conseguir a supremacía do mercado de
escravos. Nese contexto aparece un home branco, Daniel Salcedo, un mozo oficial de
orixe española, que abandeirará a causa pola liberación da escravitude negra. Salcedo
formaba parte da tripulación dun buque da Súa Maxestade e é rescatado do mar despois
dun naufraxio por uns escravos, que lle salvan a vida. Logrará facerse cun bergantín, o
Curdy, que porá ao servizo da bandeira da liberdade. Nesta obra descríbense combates
corpo a corpo, abordaxes, loitas na xungla etc. Entre os personaxes atopamos tiranos
indíxenas ou capitáns españois e ingleses sen escrúpulos. Os acontecementos relatados
vanse desenvolvendo ininterrompidamente, xa que non existe división en capítulos.
Santiago, Carlos, Acantinado, Santiago de Compostela: Editorial Danú, col. O Lapis do
Taberneiro, n.º 1, 2009, [98] pp. (ISBN: 978-84-936989-1-1).
Este relato de Carlos Santiago (Santiago de Compostela, 1966) articúlase en trece
capítulos precedidos dun pequeno prólogo. Nel, un narrador protagonista escribe nun
caderno ao que alguén xa lle puxo título. Pouco a pouco, o lectorado dáse conta de que
ese caderno é o que ten entre as mans o narrador. A ausencia de personaxes claramente
definidos únese a unha vontade críptica por parte do narrador (non se sabe, por
exemplo, se é un home ou unha muller até ler máis da metade do relato) que, sentado
nunha taberna, deixa fluír o seu pensamento de maneira que vai enchendo as páxinas
dos cadernos. O espazo está tamén somerxido no misterio, só se pode deducir que se
trata dunha cidade ou vila galega. As referencias históricas aos Reis Católicos ou á
guerra civil mestúranse con reflexións sobre a fin do mundo e a morte para compor
unha narración de ton pesimista, na que domina a reflexión sobre a vida e a morte cunha
importante presenza de elementos simbólicos. A narración remata no mesmo instante en
que o fan as páxinas do caderno.
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XII.I.2. TRADUCIÓNS E VERSIÓNS
Bellamy, Edward, Se o socialismo chegase. Retrospectio 2000-1887, trad. Tomás
González Ahola, Santiago de Compostela: Urco Editora, col. Urco Ciencia ficción, n.º
5, 2010, 224 pp. (ISBN: 978-84-937572-3-6). n
Tomás González Ahola é o encargado de traducir esta obra de Edward Bellamy,
(Massachusetts, 1850-1898), non sen antes introducila explicando o seu impacto na
sociedade, no pensamento e na literatura da época, moito maior que o producido pola
obra de J. R. R. Tolkien, por exemplo. Comeza a obra cun prefacio que forma parte xa
da novela, onde o autor presenta ao señor Julian West, narrador en primeira persoa desta
utópica historia. Cando ten trinta anos, en 1887, Julian queda durmido a causa dunha
hipnose inducida e esperta no mesmo lugar, aínda que noutro tempo, cento trece anos
despois. Foi grazas a detención total das súas funcións vitais que sobreviviu a ese
longuísimo espazo de tempo. Cando esperta, faino na casa do doutor Lette, ao que
pregunta incansabelmente sobre a sociedade e os grandes cambios que experimentara.
Co que se atopa Julian é cun Boston totalmente transformado, convertido nunha utopía
socialista de futuro prometedor. Pero un bo día, esperta de novo na súa casa de 1887 e
descobre que todo fora un soño. Esta tradución recibiu unha axuda da Consellería de
Cultura, Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, na convocatoria para o ano
2008.
Claudel, Philippe, A neta do señor Linh (La petite fille de Monsieur Linh, Paris: Stock,
2005), trad. Isabel García Fernández, Cangas do Morrazo: Rinoceronte Editora, col.
Contemporánea, n.º 24, 2010, 122 pp. (ISBN: 978-84-92866-05-2). n
Novela de Philippe Claudel (Nancy, 1962) que narra unha historia de exilio e soidade,
protagonizada polo señor Linh e a súa neta, que embarcan rumbo a un país descoñecido
despois de quedar sós, sen familia, por causa da cruel guerra na que estaba sumido o seu
país de orixe, que se levara aos pais de Sang Diu. Naquela nova cidade inhóspita na que
todo lle resulta alleo e estraño, só atopa algo que lle fai a vida diaria máis agradábel, o
señor Bark. A pesar de que non se entenden porque falan distintos idiomas, convértense
en compañeiros inseparábeis. Séntense moi ben xuntos. Un narrador en terceira persoa
conta como un bo día o señor Linh ten que trasladarse a unha residencia da que non o
deixan saír. Pero as súas ganas de ver o señor Bark fan que escape dese asilo para
vagabundear por aquela cidade estraña até atopalo. Cando se ven, Linh atravesa a rúa
coma un tolo coa súa neta no colo e ten un accidente. A el non lle pasa nada, pero o
único que o mantén unido á súa miserábel vida, a súa neta, queda sen moverse tendida
no chan. A vida do señor Linh detense nese intre no que perde a pequena Sang Diu, que
non é outra cousa que unha boneca á que a imaxinación do señor Linh dá vida. Non
puido superar a traxedia da súa familia e levou consigo a boneca da súa neta, que para el
era a verdadeira. A insoportábel dor provocada pola perda da súa familia fixo que se
agarrara a aquela boneca, o seu ben máis preciado, o seu único motivo de seguir
vivindo. Claudel narra esta historia de soidade, amizade e exilio dende unha óptica triste
e nostálxica que impregna a obra de comezo a fin. Esta tradución ao galego recibiu unha
axuda da Consellería de Cultura e Turismo, dende a Dirección Xeral de Promoción e
Difusión da Cultura.
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Recensións:
- Rocío Moar Quintela, “Reflexionar sobre a soidade”, Faro de Vigo, “Faro da
Cultura”, n.º 371, “Libros”, 5 maio 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 331, “Letras
galegas”, 7 maio 2011, p. 6.
Ofrécese un resumo do argumento da novela e explícase que nela se reflexionase sobre
a soidade e o medo ao descoñecido, así como sobre as traxedias persoais que provoca a
guerra e a amizade como única esperanza para o futuro. Sinálase que é un relato curto e
aparentemente sinxelo que formula a necesidade do individuo de comunicación a través
do contacto físico e emocional.
Howard, R. E., Conan I (The Hyborian Age, Gods of the North, The Tower of the
Elephant, Rogues at the house, Shadowns in the Moonlight, The Black Colossus), trad.
do inglés Tomás González Ahola, Santiago de Compostela: Urco Editora, col. Urco
Fantasía, n.º1, 2010, 202 pp. (ISBN: 978-84-938558-3-3).
Primeiro volume da colección de relatos de Robert Ervin Howard (Texas, 1906-1936).
Nel recóllense un total de cinco historias de Conan de Cimmeria, máis coñecido coma
Conan O Bárbaro, precedidos dun ensaio introdutorio ao mundo do protagonista, co que
o autor busca dar un maior realismo tanto ao personaxe coma á súa era. Cada un dos
capítulos acolle un relato, todos eles escritos cun narrador en terceira persoa: “Deuses
do norte”, “A torre do elefante”, “Ladróns na casa”, “Sombras no luar”, “O coloso
negro”, tendo algúns destes varias partes. Con estes relatos de tendencia fantástica e nos
que predomina a descrición de lugares e sucesos intérnase o lectorado nun mundo de
aventuras, misterio, sorpresas e emoción da man do seu protagonista Conan.
Finalmente, destaca a presenza de pelexas, traizón, espadas e sangue, roubos e asaltos
no “universo de Conan, un mundo igual de salvaxe e primitivo que os Estados Unidos
de América na época da Gran Depresión”.
Howard, Robert E., Solomon Kane: cranios nas estrelas (Skulls in the stars, 1929),
trad. Martín Luna Pérez, Santiago de Compostela: Urco Editora, col. Fantasía, n.º 5,
2010, 46 pp. (ISBN: 978-84-938121-2-6).
Robert E. Howard (Texas, 1906-1936) é o creador de Solomon Kane, un puritano dos
tempos de Isabel I de Inglaterra, que vive tebrosas aventuras coma a narrada no pequeno
relato Cranios nas estrelas. Aquí, Solomon pensa escoller o camiño máis longo para
chegar a Torkertown, pero recoméndanlle que non o faga, que ese camiño non leva a
outro lugar senón á mesma morte. Unha criatura horríbel é a encargada de infundir o
medo aos habitantes da zona. Porreen o valente Solomon, que non teme a nada, decide
cruzalo el só, espada e pistola en man. Pero axiña coñece o sobrenatural inimigo, así
como o lectorado coñecerá a orixe daquel fantasmal espectro.
Recensións:
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- Rocío Moar Quintela, “Fantasía clásica”, Faro de Vigo, “Saberes”, n.º 365, “Letras
galegas”, 17 marzo 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 324, “Letras galegas”, 19
marzo 2011, p. 7.
Fala da publicación da editorial Urco dos tres relatos de Robert Ervin Howard
vinculados ao personaxe Solomon Kane, Sombras vermellas, Cranios nas estrelas e O
son dos ósos. Ademais de dar conta do argumento dos contos, apunta que o protagonista
é un antiheroe que tamén ten momentos de reflexión e de dúbida “que o fan máis
humano e próximo ao lector”. Destácanse as “hábiles e precisas” descricións
fisionómicas e ambientais coas que se recrea unha atmosfera misteriosa e terrorífica, ao
que contribúen as ilustracións góticas de José Ángel Ares.
Irving, Washington, O dianho e Tom Walker, trad. Edizer Libros, Santiago de
Compostela: Edizer Livros, col. Mincha, n.º 1, 2010, 48 pp. (ISBN: 978-84-937207-28).
Relato traducido á opción reintegracionista do galego do escritor estadounidense
Washington Irving (1783-1859) que acontece en Massachussets no ano 1727. O
narrador conta en terceira persoa a vida de Tom Walker e a súa muller, ambos moi
miserábeis. Un día Tom pérdese nun pantano na procura do tesouro do pirata Kidd e alí
coñece o diaño. Fai un pacto con el e entrégalle a súa alma a cambio do tesouro, acto
que terá terríbeis consecuencias tanto para el coma para a súa muller.
Kaminer, Vladimir, A discoteca rusa (Russendisko, Wilhelm Goldman Verlag, 2000),
trad. do alemán Fernando de Castro García, Cangas do Morrazo: Rinoceronte Editora,
col. Contemporánea, n.º 28, 2010, 158 pp. (ISBN: 978-8492-866137).
Novela de Vladimir Kaminer (Moscova, 1967) que se presenta en cincuenta capítulos
breves nos que o protagonista describe recordos da súa vida. A obra comeza en 1990 en
Moscova. O protagonista fala en primeira persoa dos intentos fracasados do seu pai para
ser candidato e ingresar no Partido Comunista e dos problemas no traballo por ser
xudeu. Decide ir a Berlín co seu amigo Misha. Relata como era a vida dos moscovitas
nesa cidade, como logrou o seu primeiro piso despois da disolución da RDA, os
primeiros viaxes da súa nai a partires de 1991, onde descubriu a liberdade de
movemento; a historia da súa muller Olga, que nacera en Sakhalín; como coñeceu a
Fabrice Godar, o seu primeiro amigo francés; como el o os seus amigos foran hippies a
finais dos anos oitenta, os matrimonios ruso-alemáns que coñeceu en Berlín, o cine e
outras historias que lle aconteceron a diferentes amigos ao longo do tempo. Describe
tamén como se fixo actor, a festa da primeira das mulleres, o turismo en Berlín, os
cambios que trae o milenio e o papel dos médicos alemáns cos inmigrantes. A obra
remata falando das últimas nacionalizacións de estranxeiros e do feito de que el non a
consegue, o que o fai lembrar as razóns que o levaran a Berlín e o innecesario da
nacionalización.
Recensións:
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- Estro Montaña, “Entrañable e ameno”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 367,
“Libros”, 31 marzo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 327, “Letras galegas”, 9
abril 2011, p. 6.

Explícase que se trata dun conxunto de relatos breves que versan
sobre os rusos que viven en Berlín. Apúntase que están escritos
cunha prosa “transparente e irónica”. Coméntase que os
personaxes viven algunhas experiencias esperanzadoras e outras
frustrantes, actuando en ocasións dun modo absurdo ou cómico.
- A. M., “Un moscovita en Alemaña”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 25 xuño 2011, p.
38.
Anúnciase a tradución desta obra. Explícase que a obra conta os recursos dos
personaxes, emigrantes moscovitas en Berlín, para sobrevivir nesta cidade. Indícase que
todos eles teñen unha historia previa chea de soños e esperanzas. Saliéntase a presenza
nos relatos do humor e de trazos surrealistas.
Kaminski, André, Os xardíns de Mulai Abdalá. Nove historias verídicas sobre África
(Die Gärten des Mulay Abdallah, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1983), trad. do alemán
Ana María Abeleira, Cangas do Morrazo: Rinoceronte Editora, col. Contemporánea, n.º
27, 2010, 167 pp. (ISBN: 978-84-92866-12-0). n
Conxunto de nove relatos sobre África de André Kaminski (Xenebra, 1923-Zúrich,
1991), a maior parte deles narrados en primeira persoa. “Vitoria sobre a forza de
gravidade” é o primeiro, onde se licencia a primeira xeración de profesionais da
televisión alxerianos. “A señora Zaui” conta a historia da viúva dun mártir que segue
levando veo cando as mulleres de Alxer comezan a liberarse porque ela pensa dun xeito
diferente. O terceiro é “O heroe”, onde os protagonistas reflexionan de camiño a El Uld,
onde esperan atopar no zoco de El Arba actores para a súa película. “Eu e os caníbales”
narra a aventura dun voluntario nun país en vías de desenvolvemento que debe instruír
os habitantes de Boké, a capital do distrito, sobre como vivir. O quinto intitúlase “O
meu criado”. Nel, un home ten remorsos ao lembrar o mal que se comportou co seu
lacaio negro, dado que, aínda que era costume na África ecuatorial, un fillo dun
comunista coma el non debería ter un escravo, feito que sempre lle recriminara o seu
pai. “Pilz”conta como o protagonista tenta impedir que graven unha película no seu
lugar de residencia, enriba do ecuador magnético, e non quere permitir que a avaricia
dos mineiros destrúa a zona. En “Baby Marx”, o bisneto de Karl Marx chora baixo unha
palmeira datileira. “O terremoto de Agadir” conta a chegada a esta cidade duns
reporterios de televisión cando o sismo xa rematou para gravar unha reportaxe. O último
é o que dá nome ao libro, “Os xardíns de Mulai Abdalá”. O protagonista deste relato,
narrado en primeira persoa, é un mestre que tenta adoutrinar a Rami, o fillo máis vello
da familia máis antiga de Fez, ao que todo lle é indiferente. Buscando un albergue para
pasar a noite, chegan ao palacio do kaid, Mulai Abdalá e, moitos anos despois, o mestre
devece por regresar a ese lugar. Esta obra recibiu unha axuda da Consellería de Cultura
e Turismo, Dirección Xeral do Libro, Bibliotecas e Arquivos, na convocatoria de
axudas para a tradución do ano 2010.
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Recensións:
- Pilar Ponte, “Na ollada do estranxeiro”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 377, 16
xuño 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 338, “Letras galegas”, 25 xuño 2011, p. 7.
Indícase que o volume reúne un total de nove relatos nos que o autor retrata o encontro
entre a visión europea e a africana a mediados do século XX. Coméntase que se pon de
manifesto que o visitante remata por ser o prototipo de europeo convencido da validez
universal dos seus valores e que non entende a rebelión do africano. Sinálase que nestas
historias o africano sempre camiña a outro ritmo e ás veces amósase máis sabio e
esperto que o europeo.
Kiš, Danilo, Unha tumba para Boris Davídovich. Sete episodios dunha mesma historia
(Grobnica za Borisa Davidoviča: sedam poglavlja jedne zajedničke povesti, Liber,
1976), trad. do serbio Jairo Dorado Cadilla, Cangas do Morrazo: Rinoceronte Editora,
col. Contemporánea, nº 26, 2010, 156 pp. (ISBN: 978-84-92866-06-9).
Conxunto de sete relatos do autor serbio Danilo Kiš (1935-1989). Todos eles están
relacionados entre si por varios e distintos motivos: comparten un tema en común -a
denuncia da irracionalidade e a crueldade dos sistemas totalitarios, inducida a través da
defensa dunha doutrina política (neste caso, o comunismo); unha ambientación común:
o dogmatismo de posguerra e a política de bloques no que a imposición dunhas normas
sociais e uns valores culturais para o conxunto da sociedade era unha misión
fundamental dos aparatos represores dos estados; e, sobre todo, un fondo ético e moral
común (a defensa dunha liberdade radical e desprovista de ataduras a través da
reivindicación implícita dunha individualidade independente e transgresora,
provocadora e capaz de ir alén das regras estabelecidas). Ao longo dos sete relatos: “Un
coitelo con mango de roseira”, “A porca que devora os seus bácoros”, “Os leóns
mecánicos”, “O pacto das cartas máxicas”, “Unha tumba para Boris Davidovich”, “Cans
e libros” e “Breve biografía de A. A. Darmólatov (1892-1968)”, amósanse crúas
mostras da imposición desas regras sobre o individuo, por veces, desprovistas de toda
racionalidade. Personaxes como aquel que lle dá título ao libro, Boris Davidovich, ou o
de Darmólatov, a pesar dos seus numerosos cambios de nome ao longo do relato, son
mostras evidentes da defensa do individuo sobre a represión totalitaria, aínda cando se
expoña ás probas máis duras de tortura e de alienación. A dignidade e os dereitos dunha
humanidade, ausente pero representada dentro de cada personaxe individual positivo,
preséntanse tamén como armas de loita contra esa crueldade; independentemente do
sentido que se lle pretendese dar á violencia, se tal chegase a ter. A introdución de
certos elementos contextuais, como referencias a feitos históricos, títulos de obras,
personaxes etc. buscan dotar a historia de verosimilitude. A voz narradora, omnisciente
en todos os relatos, é a responsábel de construír cada unha destas historias. O tempo e o
espazo quedan, en certo xeito, desdebuxados, pois aínda que se anota a localización da
acción na meirande parte dos casos, a intención da voz narradora parece ser a de
permitir a translación dos feitos a outros numerosos, distintos e alleos contextos, que
aquí non se tratan. En relación á estrutura da obra, hai que comentar dous elementos: a
continuidade que parece existir entre os sete textos que a conforman, a pesar da súa
lectura independente, e a configuración de cada capítulo como a consecución dunha
serie de escenas que, no conxunto, determinan o devir e o remate dun acto de crueldade,
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inxustiza e violencia. Para construír a continuidade na lectura e a interpretación dos
textos, ademais do pano común de fondo antes esbozado, insírense na narración dos
distintos relatos breves referencias a outros elementos, accións ou personaxes
aparecidos noutras partes do libro; un fío invisíbel que une feitos e personaxes
aparentemente independentes. As escenas que constitúen cada capítulo, marcan o ritmo
de lectura e anuncian (con variábel grao de exactitude) o que vai a vir; cunha
intensidade sempre in crescendo que culmina ao final de cada un dos relatos. Trátase,
polo tanto, dunha obra que pretende amosar de forma crúa e descarnada os mecanismos
do totalitarismo para aplacar a liberdade do individuo, pero que expresa a súa esperanza
nesta loita a través da reivindicación da propia dignidade da persoa.
Recensións:
- Xosé Feixó, “Totalitarismo e destino”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 369,
“Libros”, 14 abril 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 329, “Letras galegas”, 22
abril 2011, p. 7.

Lóuvase o acerto á hora de traducir ao galego esta obra do que se
caracteriza como o autor máis representativo da literatura
iugoslava en particular e da europea en xeral da segunda metade
do século XX. Explícase que se trata dun volume de sete relatos
que ten como tema central o totalitarismo, tanto político como
relixioso. Indícase que ás veces este se impón ao destino das
persoas en historias entrecruzadas con personaxes comúns.
Svevo, Italo, Senectude, trad. do italiano Moisés Rodríguez Barcia, Cangas do Morrazo:
Rinoceronte Editora, col. Clásica, n.º 7, 2010, 247 pp. (ISBN: 978-84-92866-19-9).
Novela de Italo Svevo (Trieste, 1861-Motta di Livenza, 1928), fragmentada en catorce
capítulos nos que reflexiona sobre a ausencia do amor na senectude, a dificultade de
vivir nunha sociedade hipócrita e a importancia de coidar as relacións coas persoas máis
achegadas. Conta a historia dun oficinista e literato fracasado, Emilio Brentani, que ve
como a súa vida se desmorona ao namorarse perdidamente dunha atractiva muller varios
anos máis novo que el. Logo de ter unha vida repleta de aventuras amorosas sen
importancia algunha, Emilio atopa en Angiolina o primeiro e verdadeiro amor;
sentimentos, porén, que non son compartidos por esta moza, fría, calculadora, hipócrita
e vividora. As continuas infidelidades de Ange (algunhas das cales até están
protagonizadas por íntimos amigos de Emilio) conducen a este á desesperación.
Afogado continuamente polos celos, Emilio convértese nun home posesivo, obsesivo e
desconfiado, provocando que as relacións coa súa irmá, Amalia, e o seu mellor amigo,
Balli, se enturben e se arrefríen. Brentani abandona todo e a todos por ese amor
imposíbel, ou polo menos, non correspondido, sen darse conta do dano que está
causando ao seu arredor. Do seu comportamento só se decata cando a súa irmá, cansada
de ser ignorada polo protagonista e por Balli, de quen está namorada, se embriaga con
éter aromático en segredo e acaba morrendo. Emilio séntese moi culpábel e decide,
aínda que lle custe e doa, concluír dunha vez por todas o seu atormentado amor con
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Angiolina. Anos despois, superado o desgusto coa axuda de dona Elena, antiga veciña
súa que atendera encarecidamente de Amalia durante a súa enfermidade, un Emilio xa
vello contempla fascinado ese período da súa vida: a lembranza da mocidade, o máis
“importante”, o máis “luminoso”.
Recensións:
- A. M., “Amor e morte en Trieste”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 4 xuño 2011, p. 39.
Ofrécese un resumo do argumento desta novela e indícase que o substancial da historia
ocorre en segredo e lonxe da consciencia do ser humano. Saliéntase que a senectude á
que fai referencia o título é máis existencial que física e que para o protagonista vivir
vai unido a sufrir porque a maior intensidade existencial vai unida ao abandono, á
traizón, á enfermidade e á contemplación da morte.
- Estro Montaña, “Crise finisecular”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 379,
“Libros”, 30 xuño 2011, p.VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 339, “Letras galegas”, 9 xullo
2011, p. 7.
Despois de apuntar algunhas referencias biobibliográficas de Italo Svevo, destácase que
esta novela revela a crise finisecular da Europa do século XIX e mais que nela se
disecciona a relación do protagonista con Angelina.
Vences Fernández, Sergio, Nas profundas augas do esquecemento, trad. Amelia
Piñeiro Santorum, Noia: Editorial Toxosoutos, col. Nume, 2010, 285 pp. (ISBN: 97884-92792-44-3).
Novela autobiográfica de Sergio Vences Fernández (Baños de Molgas, 1936) da que se
sinala no prólogo que levaba escrita moitos anos, dende que se presentara nos anos
sesenta ao Premio Planeta de novela e conseguira quedar entre as quince finalistas. A
través dunha segunda persoa do singular que se dirixe a Belinda, o protagonista narra a
orixe do triángulo amoroso que tanta importancia tivo na súa nenez e adolescencia.
Félix e Belinda significaban todo para Delfín. Ademais de compañeiros, eran íntimos
amigos, quizais algo máis. Pero o comportamento sexual de Delfín era reprimido polo
ambiente relixioso no que se atopaba, do que quería escapar canto antes. Mais non ía ser
doado, pois seus pais inténtano convencer de que se faga frade, segundo eles a única
maneira de superar todas as penurias da vida. Cando Delfín coñece o triste final de
Félix, consumido pola súa ausencia, diríxese a Belinda, o único que lle queda, no río
Esquecemento.
Recensións:
- Pilar Ponte, “Santificada destrución”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 364,
“Libros”, 10 marzo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 324, “Letras galegas”, 15
marzo 2011, p. 6.
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Sinálase que ao comezo desta obra se inclúe un prólogo asinado por un trasunto do
autor no que se recorre ao tópico do manuscrito encontrado. Explícase que a novela
versa sobre como a Igrexa Católica somete á destrución a aquelas persoas que se chegan
a converter en “representantes dun Deus incomprensible na Terra”. Indícase que se trata
dunha narración circular escrita en forma epistolar, protagonizada por tres persoas
unidas polas súas relacións sentimentais e sexuais e na que unha delas, Delfín, lle conta
a outra, Belinda, o sufrimento do pasado. Engádese que a novela, finalista no premio
Planeta, foi redactada nos anos sesenta e que se traduciu ao galego antes de se publicar
en castelán.
- Xesús Alonso Montero, “Sergio Vences e o Arcipreste de Hita”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 420, “A outra mirada”, “Beatus qui legit”, 25 xuño 2011, p. 15.
Saliéntase que se trata dunha narración, a xeito de confesión, autobiografía ou
memorias, que denuncia os usos e abusos dos estamentos eclesiásticos españois de
posguerra. Coméntase que se presentara, en castelán, ao Premio Planeta a mediados dos
sesenta. Indícase que, no esencial, é unha novela de amor, un “amplo cadro de costumes
e prosa que rezuma cultura”.
Referencias varias:
- Xosé María Dobarro, “Unha narración moi a ter en conta”, Diario de Ferrol,
“Opinión”, “Outra volta”, 10 xullo 2011, p. 16.
Coméntase a presentación na Coruña desta obra, da man do comentarista, do autor e de
Xesús Alonso Montero.
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XII.2. POESÍA
XII.2.1. POETAS GALEGOS
Barja Rodríguez, Celsa, Espindo un bico, Ourense: edición da autora, 2010, 83 pp.
(ISBN: 978-84-614-3075-8).
Celsa Barja Rodríguez (O Pereiro-A Mezquita, Ourense, 1966) comeza este poemario
con agradecementos aos seguidores do seu blog, á tripulación do Café Real de Ourense
e mais ao equipo de impresión deste volume. Antecedendo aos poemas de Espindo un
bico tamén temos o texto en prosa “Ritual de tenrura”, no que se fai unha descrición
sentimental e erótica do amor partindo do eu da propia autora. A seguir temos cincuenta
e un poemas con título: o primeiro é “Ámame” e o derradeiro, “Aire”. Estamos perante
diferentes visións poéticas do tema amoroso con numerosos acenos eróticos e, en
palabras da propia autora, este libro de poemas serve para “esquecer para aprender de
novo, compartindo, espindo o traxe do prexuízo, espindo un bico…”.
Canario, Goretti, Entre abril e decembro, Pontevedra: Deputación Provincial de
Pontevedra, col. Cíes, 2010, 92 pp. (ISBN: 978-84-8457-351-7). u
Poemario intimista de Goretti Canario (Sanxenxo, 1971) que se abre cun paratexto en
forma de cita de The waste land, de T. S. Eliot: “April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing Memory and desire...”. Divídese este volume en tres
partes, “Muller partida de home enteiro”, “Hai pel” e “Amantes”, onde se tratan temas
relacionados co urbano, coa muller e co amor. Trátase de breves poemas que reflicten os
pensamentos do eu poético, alter ego de Canario, onde se plasman os seus ideais e
sentimentos con espontaneidade e frescura. A vida cotiá ten un protagonismo notábel
nesta recompilación de poemas formados por versos sinxelos e sen rima.
Cibeira, Ana, Pintalabios, pról. Teresa Seara, Noia: Editorial Toxosoutos, col. Letra
Inversa, n.º 20, 2010, 66 pp. (ISBN: 978-84-92792-57-3).
Poemario da autoría de Ana Cibeira (Caracas, 1977) que comeza cun paratexto en forma
de prólogo a cargo de Teresa Seara, que aposta pola revisión dun dos xestos universais
máis repetido: pintar os beizos. Un xesto universal, coñecido en Mesopotamia, no 1000
a.C., que perdeu xa a categoría de excepcional. Seara fai un breve percorrido por algúns
dos trazos do libro. Reprodúcese ademais unha cita de Amélie Nothomb. Tras ela, o
poemario divídese en tres partes de desigual extensión que lembran os materiais
necesarios para pintar os beizos: lapis, pintalabios e algodón. A primeira e última
sección, “Lapis” e “Algodón”, contan cun único poema. O primeiro, incluído na parte
“Deliñadora”, é “A boca necesaria”. Funciona a modo de introdución, presentando a
beleza do xesto e achegándonos á descrición da boca. Como vimos de anunciar, a cerna
do poemario é “Pintalabios”. Os temas percorren o desexo, a muller, unha poética da
mestizaxe intrínseca á escrita, que pode amosarse coa barra de labios nos espellos ou
sangrando tinta. Os poemas son sensoriais e plásticos, como as colaxes que os
acompañan, de verso breve, con recorrencia ao léxico hispanoamericano e tamén ao
léxico da estética (os tacóns, o rimel, etc). Existen moitas chamadas de atención
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referenciais, que conseguen un texto interartístico, con atención á música, ao cinema, á
literatura, á moda, á fotografía ou á arte. Os títulos inciden proverbialmente nas imaxes
de muller: Cincenta, Xulieta, estranxeira, mestiza… Finalizando “Algodón” co poema
“De raíz”, atópase aínda unha “Postdata”. Nela expóñense os agradecementos, a cita a
autoras e autores poéticos, fundamentalmente do sistema literario galego e castelán.
Dapena, Maite S., Esconxuro de desenganos, Vigo: Ediciones Cardeñoso, marzo 2009,
56 pp. (ISBN: 978-84-8190-563-2).
Poemario de Maite S. Dapena que se abre cun paratexto en forma de dedicatoria que
apela simbolicamente “aos merlíns” e á dignidade das persoas. Dalgún xeito, este
paratexto inicial dialoga co paratexto seguinte, unha cita de Albert Einstein sobre os
grandes espíritos e a oposición que estes atopan nas mentes mediocres. No limiar,
Carlos Solla presenta a autora, viguesa de berce e con raíces en Forcarei, efectuando
unha reflexión sobre a súa profesión como mestra dunha lingua estranxeira, o inglés.
Anúncianse aquí algunhas claves de lectura do libro: é unha “opera prima” entendida a
xeito de “ensalmo para as doenzas da alma” e dialógase coas definicións de poesía que
deron A. Reixa ou L. Pimentel. O corpo do poemario divídese en tres partes, sempre
encabezadas por unha cita (de Gabriel Celaya, de Manuel Antonio e de Rosalía de
Castro, respectivamente). Salienta a preferencia polo verso breve, a recorrencia á rima
consonante ou asonante, a sinxela transmisión de sentimentos e un especial gusto por
recursos poéticos como a aliteración, a anáfora e o paralelismo, que ás veces conseguen
un ritmo in crescendo nos poemas. A dicción clara, en ocasións proverbial, que peneira
coidadosamente o vocabulario poético, fala da ilusión, da inspiración, do amor… dos
sentimentos fondos sexa cal sexa o seu signo: as desavinzas, as vaidades ou os arroutos.
García Salgado, Lino, Espertar, pról. Xabier López López, Betanzos: Asociación
Cultural Eira Vella, col. Xanela de Poesía, 2010, 39 pp. (ISBN: 978-84-613-7725-1). u
Libro de poemas de Lino García Salgado (Baltar-A Pastoriza, 1967) que conta con
fotografías da autoría de Helena Robledo Muíña. Ábrese a obra cun prólogo de Xabier
López López, onde comenta a amálgama que se dá entre imaxe e poesía neste volume.
Todas as composicións poéticas están acompañadas dunha fotografía de Robledo Muíña
e presentan os seguintes títulos: “A soñar”, “A loita”, “Sabor”, “Larpeiradas”, “Todo
pesa”, “O compás”, “Quixen”, “Foi”, “Suave”, “A meta”, “Alén dos soños”, “Lume”,
“De súpeto”, “Absolutismo”, “En demasía” e “Patriotismo”. Entre outros, atópanse
temas relacionados coa natureza, o amor, o medo, a vinganza, a escuridade, o
absolutismo ou a patria. Contén imaxes de carácter sensorial, onde as cores e as
sensacións que entran polos sentidos cobran gran protagonismo.
Lamas, María Xosé, Con fausto, por este rio acima, posfacio Mario Paz González,
Vilalba: Instituto de Estudos Chairegos, col. BIBLIOTECA CHAIREGA, n.º 15, outono
2010, 78 pp. (ISBN: 978-84-936797-4-3). u
Obra poética de María Xosé Lamas (Vilalba, 1961) que vén acompañada dunhas
fotografías de Paulo Naseiro e dun posfacio de Mario Paz González intitulado “A vida
como traxecto ilimitado”. Neste, indícase que o título do poemario apunta ao disco Por
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este rio acima, do compositor e cantante portugués Carlos Fausto Bordalo Gomes Dias,
máis coñecido como Fausto. O poemario ábrese coa composición “Limiar”, no que a
voz poética se sitúa no Rañego, en Vilalba, no Paseo dos Soños, mentres escoita a
música do cantor portugués. O volume está composto por unha serie de poemas que
xogan coa metáfora da navegación como transcurso vital e que van introducidos en
moitas ocasións por versos tirados das cancións do disco anteriormente citado. Entre os
poemas, intercálanse as fotografías de Naseiro, que ilustran a temática das composicións
ás que acompañan: o mar, o Rañego, o fado etc. Os títulos que conforman este volume
son os seguintes: “Limiar”, “Chamada do mar”, “A partida”, “Despedida”, “Batalla en
alta mar”, “Naufraxio”, “Pesadelo”, “Presa na illa”, “Quero ás para voar”, “Interludio”,
“Fado mutante”, “Por esta vida acima”, “Cortexo de miserias”, “Romance da traxedia”,
“Navegar”, “Un novo prego ao mar”, “Lembrando os soños” e “Memoria do itinerario”.
Por último, no posfacio, Paz González comenta as fontes das que bebe a obra e salienta
a relación entre a música e a poesía, ao tempo que analiza a unidade, o estilo e a
temática.
Lema Mouzo, Xosé Manuel, Cartafol de néboas, pról. Xulio Valcárcel, Santa CombaA Coruña: Anosacosta Edicións, 2010, 77 pp. (ISBN: 978-84-938109-0-0).
Poemario de Xosé Manuel Lema Mouzo (Ponte do Porto, 1974) que comeza cunha
dedicatoria á súa nai e á súa compañeira. A continuación, figura un prólogo a cargo de
Xulio Valcárcel e intitulado “Detrás da néboa”, no que xa se anuncia que é a néboa o fío
condutor dos versos que abranguen temáticas variadas e con referencias que van dende
os lugares que rodean a Costa da Morte até Suíza ou América, acubillo de emigrantes. A
música está presente, dende a gaita até a Credence, pasando pola homenaxe ao tango e a
Gardel. Tamén o amor, o máis puro e o máis paixonal, forman parte do eu lírico e hai
lugar para o berro máis fondo nunha homenaxe á terra, ao espazo que o rodea, ao paso
do tempo e ao mar que deixa as pegadas impresas, sempre na procura da ansiada
liberdade.
Medel, Eladio, Fóra do muro, XVI Premio de Poesía O Grelo, limiar Cesáreo Sánchez
Iglesias, Santiago de Compostela: Fundación Amigos de Galicia, 2010, 50 pp. (ISBN:
978-84-614-6367-1). u
Este breve poemario de Eladio Medel (Maside, 1973) está precedido dun limiar de
Cesáreo Sánchez Iglesias, no que se reflexiona sobre o papel da poesía na vida do ser
humano e sobre os poemas contidos no libro que, segundo Sánchez Iglesias, fan
transcender o cotián. O libro está composto por vinte e un poemas, todos intitulados,
que adoitan ter entre cinco e seis estrofas e que combinan os versos longos e os versos
moi curtos sen rimar. Neles obsérvase unha fonda pegada da cultura clásica
(especialmente grega) que se materializa na presenza de numerosas divindades gregas
(Afrodita, Atenea…) ou de personaxes coma Hesíodo ou Sócrates. Os poemas xiran ao
redor de diversos temas: a auga (especialmente o océano), a chegada dunha nova vida
ao mundo, o amor, a liberdade… e compoñen un conxunto harmonioso en que destacan
orixinais imaxes e metáforas. Como exemplo podemos citar estes versos: “as súas
aixadas / eran tradutores informáticos, / cos que canalizaban os torrentes / pedra a
pedra”.
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Nogueira, Ramón R., Berros desde o alén, Cambados: Asociación Candea, 2009, 54
pp. (ISBN: 978-84-933855-6-9). u
Poemario de Ramón Nogueira que recolle un conxunto de composicións de corte
intimista, nas que o autor aborda diferentes temas vinculados coas experiencias propias
da adolescencia, dende o engano á ansia de liberdade, a nostalxia, a ausencia ou a
felicidade de sentir o amor. Ditas composicións acompáñanse dun conxunto de seis
fotografías en branco e negro que reflicten imaxes na beira do mar, dende un sombreiro
até un neno xogando na praia.
Vilanova Piñeiro, Luís Santiago, Abstractonautas, Noia: Editorial Toxosoutos, col.
Letra inversa, n.º 17, 2010, 79 pp. (ISBN: 978-84-92792-60-3).
Corenta e catro poemas de Luís Santiago Vilanova Piñeiro que se dispoñen logo dunha
cita en castelán, todos eles de moi diversa estrutura estrófica e sen esquema métrico,
aínda que presentan unha temática común: a existencia amoldada en tópicos como o
tempus fugit, a vida como unha viaxe ou a infinidade do cosmos e a vida e a morte,
entre outros. É salientábel a disposición en forma de caligrama dos versos finais do
sétimo poema.
VV. AA., Latidos. Latexos. Escolma poética, pról. Braulio García Zamorano, ed.
bilingüe galego-castelán, Arteixo: Organización Literario Pluricultural Amencer, 2010,
93 pp. (ISBN: 978-84-613-4656-1). u
Escolma bilingüe galego-castelán da obra dos seguintes poetas, membros do grupo de
poesía de Arteixo: Carmen Corral Bosch, Antón Borrazás (A Coruña, 1954), Lucía
Vilches Moya, Óscar de Souto (Bergantiños, 1980) e Mª Begoña Picón González
(Tordoya, 1972). Iníciase cun “Prólogo” (pp. 5-6), de Braulio García Zamorano, onde
amosa os seus agradecementos e parabéns aos autores na configuración dunha obra na
que se conxugan o “lírico” e o “popular”, dando lugar a novas formas poéticas. Ofrécese
a continuación varias composicións poéticas de Carmen Corral (pp. 12-27), todas
escritas en castelán. De seguido, preséntanse os poemas de Antón Borrazás (pp. 28-43),
precedidos dunha breve biografía do autor. As temáticas tratadas nas súas composicións
van dende o desacougo, a desolación, ou a anguria até a nostalxia da terra. Están
escritos en castelán e galego. Segue a selección poética de Lucía Vilches, (pp. 44-59),
formada por composicións escritas en castelán. A continuación, e logo dun repaso pola
biografía do autor, comeza a selección de Óscar de Souto (pp. 60-77), que inclúe
poemas en galego, nos que se tratan temas como a loita conta o desleixo da fala, o
caciquismo ou a censura e as problemáticas sociais. Finalmente, inclúese a selección
poética de Mª Begoña Picón, na que tras destacar a súa traxectoria vital e a súa aficción
pola literatura infantil, comezan as composicións en galego. Nelas trata a ausencia
dende diferentes perspectivas: a fin do amor ou a perda pola morte.
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XII.2.2 REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES
Álvarez, Francisco-Koki, Maruxía, limiar Eliseo Alonso, Pontevedra: Deputación de
Pontevedra, col. Illas Cíes, decembro 2010, 45 pp. (ISBN: 978-84-8457-360-9). u
Reedición deste poemario de Francisco Álvarez, “Koki” (A Guarda, 1957) que viu a luz
por vez primeira en 1989. Ábrese con tres paratextos, un en forma de dedicatoria (“Á
memoria de Feliciano Rolán Vicente Poeta, DE MAR A MAR e ós Mariñeiros da
Guarda, que, coa invención da Gamela, fixeron do seu oficio un arte”), outro en forma
de cita (“Alma mía, bajel del sueño de mi yo, abraza este silencio, Único testigo de tu
ser eterno”, DE MAR A MAR, Feliciano Rolán) e, finalmente, un limiar a cargo de
Eliseo Alonso. Nel reflexiónase sobre a presenza do mar nestes versos, dos que se sinala
que cantan ao mar e aos mariñeiros. Destácase que se trata dun “libro confidencial” que
retrata os estados anímicos do poeta e as súas inquedanzas polas vivenzas dos
mariñeiros da Guarda. A continuación, ofrécense vinte e catro poemas intitulados nos
que o mar da Guarda galega ocupa o lugar central. Retrátase o faenar das gamelas, a
figura das gaivotas, mesmo das singraduras e incluso dos prantos polos mariñeiros
afogados que “forman unha unidade co mar e o poeta”. Finalmente, cómpre indicar que
o único cambio saliéntabel entre as dúas edicións é o da editorial: en 1989 saíu do prelo
nunha edición do autor e en 2010 foi publicado pola Deputación de Pontevedra.
Referencias varias:
- Ricardo Rodríguez Vicente, “La poesía me permitió defender causas perdidas”, Faro
de Vigo, “Baixo Miño. Louriña”, 29 outubro 2011 p. 5.
Conversa con Francisco Álvarez, “Koki”, con motivo da presentación da reedición de
Maruxía. Nela sinálase que se trata dun libro de versos do mar dedicado aos mariñeiros
da Guarda e que serve de homenaxe ao poeta Feliciano Rolán Vicente.
- Antón Ferreira, “A poesía lese menos, pero sempre hai un lectorado para ela, esa é a
esperanza”, Atlántico Diario, “Área metropolitana”, “Baixo Miño”, 11 novembro 2011,
p. 26.
Conversa con Francisco Álvarez con motivo da presentación da reedición deste
poemario, na que se fala da temática da obra e dos próximos proxectos do autor.
Castro, Rosalía de, Cantares Galegos, eds. Heitor Rodal Lopes e Ernesto Vázquez
Souza, present. José-Martinho Montero Santalha, Barcelona: Edições da Galiza, col.
Clássicos da Galiza, n.º 1, 2009, 167 pp. (ISBN: 978-84-936218-4-1). u
Reedición, segundo a normativa reintegracionista, de Cantares gallegos (1863), de
Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 1837-Padrón, 1885). Ábrese cunha
presentación, asinada por José-Martinho Montero Santalha, na que se xustifica a
presente edición, coa que se inaugura esta colección de “clássicos galegos”, entendendo
que moitas obras da literatura galega foron “redigidas na ortografia castelhana” e
debedoras dunha “anormalidade histórica”. Séguenlle uns breves apuntamentos do
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encargado da adaptación e a revisión textual, Higinio Martins Esteves, baixo a epígrafe
“A propósito desta edição dos Cantares Galegos”. Logo dunha fotografía de Rosalía de
Castro, atópase unha “Nota biográfica”, realizada por Ernesto Vázquez Souza, na que se
ofrecen datos sobre a vida da poeta. A continuación, principia o libro dos Cantares
gallegos coa reprodución da portada, editada polo estabelecemento tipográfico de Juan
Compañel con data de 1863. Tamén se reproduce, ao final, a contracuberta do libro da
primeira edición, coa sinatura de Rosalía de Castro de Murguía. O poemario principia
coa dedicatoria a Fernán Caballero e o prólogo, a cargo da autora. Cómpre indicar
ademais que se engaden neste volume as composicións incluídas tanto na segunda como
na terceira edición de Cantares gallegos. Destacan fundamentalmente as extensas
“Notas”, ao final, que ofrecen apuntamentos con textos orixinais e consideracións de
carácter diverso (lingüístico, estílístico, temático...). Ademais, inclúe o “Glossário”,
onde se encontran palabras que só inclúen “os termos restritamente galegos do livro”,
que permiten facilitar a lectura, xa que a edición vai dirixida ao conxunto do dominio
lingüístico lusófono.
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XII.2.3. TRADUCIÓNS E VERSIÓNS
Bettencourt Pino, Eduardo e Jorge Arrimar, Poemas de África lonxe, trad. Penélope
Pedreira, Cangas do Morrazo: Edicións Barbantesa, col. Barbantesa, n.º 6, 2010, 62 pp.
(ISBN: 978-84- 937330-5-6). n
Libro de poemas da autoría de Eduardo Bettencourt Pino (Gabela, Angola, 1954) e de
Jorge Arrimar (San Pedro de Chibia, Huíla, Angola, 1953) traducido por Penélope
Pedreira. Os poemas teñen como referente a súa terra natal, Angola, da que ambos os
dous poetas se atopan lonxe. O volume está dividido en dúas seccións. A primeira leva
o nome de Jorge Arrimar e contén os poemas da súa autoría, que presentan os seguintes
títulos: “Eu son sospeitoso”, “Aquela noite en Silves” (introducido pola dedicatoria “Ao
Rui Amador, ao Carlos Moinheiro, ao Hayes, para que nunca esquezan aquel Kankula
Mundimba”), “Saudade”, “Veño de lonxe”, “Luanda”, “Poema”, “Alucinación”,
“Biorritmo”, “Cántico fúnebre”, “Uanga”, “Choro a esperanza fuxida…”, “Grito de
desespero”, “Para cando?”, “Cántico de derrota” e “Eu quero abandonarme”. A segunda
sección leva por nome Eduardo Bettencourt Pinto e contén os poemas da súa autoría:
“Do teu peito herdei o sangue”, “Saudade da túa voz”, “Moçamedes”, “Sen título”,
“Gavela”, “Evento interior”, “Sesenta e cinco mil novecentos” e “Lembranzas”. A
temática destas composicións está relacionada coas lembranzas e as imaxes que estes
dous angolanos de pel branca gardan da súa terra. Alusións á guerra, aos sentimentos de
desgarro e de desesperación, á natureza, á vida, a momentos vividos etc. ocupan as súas
páxinas. O libro complétase con explicacións a pé de páxina sobre certas palabras do
léxico angolano. Pechan o volume unhas breves notas biobibliográficas dos autores e un
colofón no que se sinala que: “Este libro, Poemas de África lonxe de Jorge Arrimar e
Eduardo Bettencourt Pinto, acabouse de imprentar nos talleres de Sacauntos o 15 de
agosto de 2010, cabodano da aparición de Nuestra Tribuna, primeiro xornal anarquista
escrito por mulleres baixo a dirección da arxentina Juana Rouco Buela”. Esta tradución
recibiu unha axuda á tradución da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de
Galicia, Dirección Xeral de Promoción e Difusión da Cultura, na convocatoria para o
ano 2010.
Recensións:
- Héitor Mera, “Alén lar”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 375, 2 xuño 2011, p.
VI.
Sinálase que se trata de versos que falan da morriña e da distancia e presenza do lugar
amado. Destaca que Jorge Arrimar ofrece unha poesía máis directa, chea de denuncia e
reivindicacións e que, porén, no caso de Eduardo Bettencourt advírtese un ton máis
lírico e emotivo. Apúntase que, a pesar das diferenzas, o marco temático e vivencial
cohesiona a obra. Recoméndase a súa lectura da man da tradución de Penélope Pedreira,
da que se louva o seu labor.
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XII.2.4. ANTOLOXÍAS
Álvarez Cáccamo, Xosé María, De sombras e poemas que son casas, VilaboaPontevedra: Edicións do Cumio, col. Antoloxía Poética Sonora, n.º 1, setembro 2010,
160 pp. (ISBN: 978-84-8289-225-2). Contén CD.
Antoloxía poética de Xosé María Álvarez Cáccamo (Vigo, 1950) realizada polo propio
autor. Acolle composicións das seguintes obras: Praia das furnas (1983), Arquitecturas
de cinza (1985), Os documentos da sombra (1986), Luminoso lugar de abatimento
(1987), Cimo das idades tristes (1988), O lume branco (1991), Colección de espellos
(1994), A escrita das aves de marzo (1997), Calendario perpetuo (1997), Os cadernos
da ira (1999), Vocabulario das orixes (2000), Depósito natural (1995-2001) (2002),
Lúa de pan (2002), Vilar dos fillos (2004) e Vento de sal (2008). Cada un dos apartados
nos que se divide o conxunto recibe o nome do volume de procedencia dos poemas que
antologa. Trátase dun percorrido cronolóxico pola súa produción poética dende o seu
debut con Praia das furnas até o seu último poemario publicado, Vento de sal. Abre a
colectánea con “Furna do encontro de Darío Álvarez Blázquez con Darío Álvarez
Limeses”, mostra da memoria familiar e especialmente en lembranza do fusilamento do
seu avó. A lembranza familiar e a denuncia dan pé ao longo do libro a outras temáticas
como a intimidade, a vocación da infancia, o amor, a amizade ou a mesma cidade de
Vigo, retratada esta última no poemario Os documentos da sombra. Álvarez Cáccamo
renunciou a realizar modificacións nos versos, aceptando a última versión habida destes.
Inclúese un CD coa voz do autor gravada recitando unha selección de vinte e dous
poemas.
Brufao, Pedro e Manuel García Castellón-Benarroch (eds.), Ríos de letras. Antología
de la imagen del río y del agua en la literatura, Madrid: Clan Editorial, 2010, 208 pp.
(ISBN: 978-84-96745-58-2).
Antoloxía de textos literarios realizada por Pedro Brufao Curiel e Manuel García
Castellón-Benarroch, escrito en homenaxe á asociación ecoloxista Ríos con vida, que
acolle distintos textos que teñen como protagonista os ríos e as augas. Divídese en seis
apartados (“El agua en las cosmogonías”, “Mística, amor y simbolismo del río”, “El río
en la formación de culturas”, “El río útil. Agricultura, pesca, transporte”, “El grato río
del paisaje: locus amoenus” e “El auga letal. Inundación, sequía y muerte”), nos que se
recollen unhas breves notas biobibliográficas dos autores incluídos no volume e, á
continuación, os textos escollidos. En “Mística, amor y simbolismo del río”, aparecen
dous poemas de Rosalía de Castro, un de Cantares gallegos (“Adiós ríos, adiós
fontes...”) e outro de En las orillas del Sar (“Desbórdanse los ríos si engrosan su
corriente...”). Tamén se acolle nesta mesma sección unha composición de Federico
García Lorca, “Cantiga do neno da tena”, pertencente a Seis poemas galegos. Deste
mesmo autor aparece outro poema no apartado “El agua letal. Sequía, inundación y
muerte”, “Noiturno do adoescente afogado”, tamén incluído en Seis poemas galegos.
Referencias varias:
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- Juan Carlos Martínez, “Antología literaria de las aguas dulces”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 413, “Letras no ficción”, 7 maio 2011, p. 6.
Coméntase que esta obra corresponde á acción literaria dun dos líderes da asociación
conservacionista Ríos con Vida e que acolle, entre outros, poemas de Rosalía de Castro,
Emilia Pardo Bazán ou Federico García Lorca en galego.
Espiñeira, Rosa (ed.), Luís Seoane. Poemas alumeados, limiar Xosé Luis Méndez
Ferrín, A Coruña: Figurandorecuerdo(s)edicións, novembro 2011, 81 pp. (ISBN: 97884-61410-52-1).
Edición de Rosa Espiñeira dunha escolma de poesías de Luís Seoane (Bos Aires, 1910–
A Coruña, 1979). Iníciase cun retrato do autor a cargo do ilustrador Hermenegildo Sábat
e continúa cun limiar de Xosé Luis Méndez Ferrín. A seguir acóllense os catorce
poemas acompañados de cadansúa ilustración, todas elas son de artistas diferentes. Os
poemas recompilados foron recollidos de entre os libros publicados de Luís Seoane.
Despois dunha nota da editora atópase a tradución ao castelán de todos os poemas. Ao
final do libro faise alusión ao remate da impresión do mesmo, o día 1 de xuño de 2010,
que coincide co día do nacemento de Luís Seoane.
Méndez, Alba e Alberte Momán, De Castro, Vigo: A Porta Verde do Sétimo Andar,
col. Q de Vian Cadernos, n.º 1, 2010, 50 pp. (ISBN: 978-84-15164-23-4).
Colectánea poética de Alba Méndez (Moaña, 1985) e Alberte Momán (Ferrol, 1976) na
que dialogan coa figura e coa obra de Rosalía de Castro. As composicións preséntanse
como de autoría común, xa que non están asinadas separadamente as de Méndez e as de
Momán. Introducen constantes referencias á obra de Castro, como versos ou palabras
ben recoñecíbeis que aparecen nos seus poemas. Tamén se atopan continuas alusións á
súa biografía: Ovidio, Padrón, Iria, a casa da Matanza, Lestrove… Entre os elementos
paratextuais, destacan unha cita de Macías o Namorado: “mia loucura assi cresce”, que
introduce un poema dedicado a el, e uns versos ben populares tirados da obra poética
rosaliana: “aí tes o meu corasón,/ se o queres matar ben podes:/ pero, como estás ti
dentro,/ tamén, si ti matas, morres.”, que encabezan un dos poemas recollidos deste
volume. Por último, sinalar que ningunha das composicións poéticas que compoñen esta
colectánea levan título.
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XII.3. TEATRO
XII.3.1. DRAMATURGOS GALEGOS
Ruibal, Euloxio R., Labirinto da memoria. Friso contemporáneo, Noia: Editorial
Toxosoutos, col. Nume, 2010, 65 pp. (ISBN: 978-84-92792-72-6).
Obra dramática de Euloxio R. Ruibal (Ordes, 1945) que se abre cunha dedicatoria a
Montse. A acción desenvólvese na cidade de Santiago de Compostela durante a festa do
Entroido. De fondo está a inminente invasión de Iraq e o tema da guerra convértese nun
elemento central. As rúas e as prazas da cidade monumental pasan a ser espazos de
protesta, de burla, de sátira, de ludismo e de transgresión. Festéxase o Entroido ao
tempo que se rexeita a guerra e se lembra a incompetencia gubernamental na catástrofe
do Prestige. O título ten a súa base no espazo labiríntico da cidade de Compostela, onde
acontecen os feitos, e no peso do pasado bélico, que se fai sentir de novo no presente,
interferindo e confundíndose pasado e presente. Todo isto nun ambiente carnavalesco,
co Entroido de pano de fondo. Entre estes temas aparecen tamén unha historia de amor,
a tenrura, a crueldade ou a violencia. A obra non está dividida en actos e as escenas
sucédense directamente, unicamente introducidas polas didascalias.
Recensións:
- MV García, “Polos labirintos da memoria”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 365,
“Teatro”, 17 marzo 2011, p. VIII.
Refírese a Labirinto da memoria. Friso contemporáneo, de Euloxio R. Ruibal.
Explícase que se trata dun “drama do presente” no que se lembra o Entroido do ano no
que se iniciou a guerra de Iraq, así como as mobilizacións da sociedade en contra do
conflito. Apúntase que con esta obra Ruibal “denuncia a desmemoria fronte a memoria
do trinta e seis”, un asunto que está moi presente nas creacións dramáticas deste autor.
Cítanse outras obras de Ruibal como Zardigot que garda semellanzas con Labirinto da
memoria. Friso contemporáneo como é a pauta da narración cinematográfica. Noméase,
tamén, O cabodano.
Referencias varias:
- Montse Dopico, “A peor complicidade”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Teatro”, 2 marzo
2011, p. 31.
Infórmase da presentación en Santiago de Compostela da obra Labirinto da memoria.
Friso contemporáneo, de Euloxio Ruibal. Ofrécese un resumo do argumento e indícase
que se trata dun volume que “denuncia o reabrollar do fascismo nas sociedades
neoliberais”.
San Luís Romero, Xesús, A foliada no rueiro, edit. Antonio Rey Somoza, Noia:
Editorial Toxosoutos, 2010, 58 pp. (ISBN: 978-84-92792-66-5).
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Nova edición de Antonio Rey Somoza (Miranda, Venezuela, 1968) da comedia
costumista en verso A foliada no rueiro, de Xesús San Luís Romero (Carballo, 1872–
Santiago de Compostela, 1966), que abre cunha dedicatoria. A continuación, na parte
intitulada “O autor e a súa época”, faise un resumo da vida e traxectoria profesional de
San Luís Romero e faise un percorrido pola dramaturxia daquel tempo, onde se
comentan os seus autores e obras contemporáneos. Na seguinte parte, “Obra dramática
de Xesús San Luís Romero”, coméntanse brevemente as súas pezas teatrais. En
“Relación con Rosiña” compárase esta peza coa Foliada, facendo fincaré nas súas
semellanzas e elementos comúns. En “A métrica” faise un breve comentario da métrica
empregada na obra. Finalmente, en “Criterios de edición”, indícanse rectificacións que
se fixeron nesta edición, como algunhas acentuacións e castelanismos, e aclárase que
nos casos en que se deixaron tal e como estaban no original, foi por mor da métrica. A
obra teatral componse de trescentos catro versos, que na súa maioría son octosílabos, de
rima consonante, didascalias explicativas e unha descrición inicial do escenario, único
para os dous cadros nos que se divide: un espazo campesiño (o rueiro diante dunha
taberna) preto de Santiago de Compostela. A peza está protagonizada polo taberneiro e
a súa muller, un borracho e a súa muller, e Rosiña e o seu mozo; así como varios mozos
e mozas e un coro. No primeiro cadro aparecen as mulleres indo á misa e Rosiña e
Goriño, mentres o taberneiro queda servindo un borracho. No segundo cadro
represéntase unha foliada no rueiro, en fronte da taberna. Para pechar o libro aparecen
unha serie de “Apéndices”, que conteñen dous poemas populares que aparecían na súa
obra Rosiña, a portada dalgunha revista da época, a reprodución da colaboración que
San Luís fixo na revista Tapal, a portada da súa obra teatral O fidalgo, e información
dos lugares onde se poden atopar as tres pezas musicais que aparecen na obriña.
Recensións:
- Xavier Castro Rodríguez, “Foliada teatral de San Luís Romero”, Galicia Hoxe, “Hoxe
Galicia”, “Couso e arca”, 19 marzo 2011, p. 2.
Faise eco da publicación da comedia costumista Foliada no rueiro, de Xesús San Luís
Romero, por parte da Editorial Toxosoutos. Indícase que o responsábel da edición desta
obra escrita en 1959 é Antonio Rey Somoza, quen ofrece un percorrido pola vida do
autor. Coméntase que a obra é un “paso cómico, costumista e folclórico” e que ten
semellanzas coa peza costumista de crítica social, Rosiña (1921), como é o caso dos
personaxes ou os espazos próximos a Compostela. Dise que na peza agroman a música
e o bailes “como espazo vizoso e ledicia dos personaxes”. Cítase outra obra de San Luís
Romero, O fildago, un drama en tres autos e un cadro en verso editado por primeira vez
en 1918.
Sendón, Pepe, Salomé. Os 7 veos, ilust. Fausto Isorna, Santiago de Compostela/
Bertamiráns: AGADIC. Centro Dramático Galego/ Edicións Laiovento, 2010, 44 pp.
(ISBN: 978-84-453-4967-0). n
Tradución e adaptación de Pepe Sendón da obra Salomé, de Oscar Wilde, que se levou a
cabo baixo a dirección de Carlos Santiago e que conta coas orixinais e coloridas
ilustracións de Fausto Isorna. Principia cunha introdución na que se fala da obra do
autor inglés, na que se inspira a obra de teatro e a repercusión que tivo até converterse
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en formato escrito. Logo disto divídese en sete partes introducidas por outros tantos
títulos que son palabras que describen e conforman a través de resaltes tipográficos o
nome e a personalidade da protagonista: “Salomé” (deSexo, pAixón, Luxuria, pOder,
Mirada e pErversión), o último denomínase “morte” xa que é o final da protagonista
nesta traxedia. En cada un destes apartados faise unha análise do significado do
vocábulo, que pon nome ao capítulo, na obra literaria de Wilde.
Vidal Caramés, Aurora, Derradeira proeza do Marqués de Bradomín pola que tomou
parte nas súas exequias, ilust. Clementina Vidal Caramés, limiar Manuel Quintáns
Suárez, Santiago de Compostela: Librería Follas Novas/Follas Novas col. Follas de
Teatro, n.º 5, decembro 2010, 55 pp. (ISBN: 978-84-92794-31-7).
Obra de teatro de Aurora Vidal Caramés (Cuntis, 1934), que contén un extenso limiar
de Manuel Quintáns Suárez, intitulado “O encontro literario de Aurora Vidal Caramés
con Valle Inclán”, que se divide á súa vez en dúas partes: “A autora”, no que apunta
algúns datos biobliográficos, e “Teatro poético”, onde, ademais de reparar na
familiarización coa arte escénica da mestra, refírese á presente obra como un “fermoso
texto” que vai debullando aos poucos. Trátase dunha “Dramatización en tres actos e
cinco escenas”, que recrea o regreso do espírito de Ramón del Valle-Inclán no leito da
morte co fin de tomar parte nas súas exequias. Achéganse ao marqués de Bradomín
outros personaxes como Arlequín, Polichinela, Rosalinda, o Abate, Pierrot e
Colombina. Evidénciase a presenza da morte, remarcada tamén pola das pranxideiras,
pero a medida que a peza avanza vaise suxerindo a inmortalidade do poeta e a
permanencia eterna na vida, pois o espectro sinala que “somos la eternidad pero los
sentidos nos dan una falsa ilusión de nosotros mismos y de las cosas del mundo”, que dá
lugar á aparición das Musas da inspiración. Destaca a combinación dunha linguaxe
marcadamente poética coa presenza dun narrador en terceira persoa na maioría das
escenas, agás na segunda do acto II no que en lugar do narrador aparece un novo
personaxe, que é poeta. Alén da fantasía, percíbese ao longo da obra continuas
referencias literarias á propia creación de Valle Inclán, que a autora ten a ben sinalar en
notas a rodapé. O texto vai acompañado de ilustracións de Clementina Vidal Caramés,
irmá da autora. A ilustración da cuberta é de Virxilio.
Recensións:
- Rocío Moar Quintela, “Poesía dramática”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 366,
“Libros”, 24 marzo 2011, p. VI/ “Valor e forza da palabra”, La Opinión, “Saberes”, n.º
326, “Letras galegas”, 2 abril 2011, p. 6.
Fálase desta peza dramática de Aurora Vidal Caramés e publicada na colección “Follas
de Teatro”. Indícase que se trata dunha dramatización en tres actos e cinco escenas que
serven de homenaxe a Valle Inclán, nas que salienta a sinxeleza do argumento e
cualifícase como “teatro poético” ou “poesía dramática”. Engádese que os recursos
utilizados para conmover o lectorado son a liberdade e a ilusión. Apúntase, tamén, que o
texto vai acompañado de ilustracións feitas por Clementina Vidal, irmá da autora.
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XII.3.2. TRADUCIÓNS E VERSIÓNS
Brecht, Bertolt, A boa persoa de Sezuán (Der gute Mensch von Sezuan), trad. Franck
Meyer, Santiago de Compostela/ Bertamiráns: Xunta de Galicia/ Edicións Laiovento,
col. Escena Aberta, n.º 6, 2010, 183 pp. (ISBN da Xunta de Galicia: 978-84-453-49663, ISBN de Edicións Laiovento: 978-84-8487-186-6). n
Obra dramática de Bertolt Brecht (1898-1956), traducida ao galego por Franck Meyer e
representada polo Centro Dramático Galego. Sezuán é un lugar ficcional que se
corresponde cunha provincia en cuxa capital, europeizada, se sitúa a acción. A peza está
dividida en dez actos cuns entremeses entre eles, introducidos por un preludio e
pechados por un epílogo. Os personaxes que forman o reparto son: Wan, un vendedor
de auga; os tres deuses; Xen Te/Xui Ta; Yan Sun, un piloto sen traballo; Señora Yan, a
súa nai; a viúva Xin; a familia de oito membros; o carpinteiro Lin To; a caseira Mi Tsu;
o policía; o comerciante de alfombras e a súa dona; a vella prostituta; o barbeiro Xu Fu;
o sacerdote; o desempregado; o camareiro e os transeúntes do preludio. Esta obra
representa unha parábola na que os seres humanos son explotados por seres humanos e
onde a bondade está desterrada. Trátase dunha fábula amarga onde a bondade é
detestada ao límite nun mundo desprovisto dela e no cal a boa persoa en cuestión
adquire interpretacións cada vez máis distantes daquilo que o sentido común leva a
definir como bondade ou persoa bondadosa.
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XII.4. ENSAIO. TEORÍA XERAL. CRÍTICA
XII.4.1. MONOGRAFÍAS, BIOGRAFÍAS, CRÓNICAS E
LIBROS COLECTIVOS
Alonso Girgado, Luís, Élida Abal Santorum e Alexandra Cillero Prieto, Ramón
Piñeiro: Epistolario lugués, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en Humanidades, col. Cadernos Ramón Piñeiro (Cadernos
galegos de pensamento e cultura), n.º XV, 2010, 261 pp. (ISBN:978-84-453-4891-8). u
Recompilación da correspondencia entre Ramón Piñeiro e diversos persoeiros das letras
galegas. Estruturado ao redor de dous eixes, vén introducido por un limiar que salienta o
extenso cultivo do xénero epistolar por parte de Piñeiro. O primeiro eixe está
conformado polas cartas que Piñeiro dirixiu a Marina Mayoral e a Uxío Novoneyra. As
dirixidas a Mayoral son cinco, ao redor de motivos moi variados como a descrición que
ela fai das campás de Mondoñedo e das nereidas, a súa habilidade para facer bonecos, a
visita de Piñeiro e a súa muller a Mondoñedo e a de Piñeiro a Ramón Otero Pedrayo.
Aparece despois unha “Nota de edición: De Piñeiro a Novoneyra”, asinada por Iris e
Luís Cochón, na que se indica o número de cartas que Piñeiro enviou a Novoneyra, as
datas de inicio e remate do epistolario, a temática, a carta-prólogo, o volume de Terras
altas (1955) e o prólogo d’Os Eidos. A continuación ofrécese a reprodución das cartas a
Novoneyra, un total de dezaseis, das cales cinco son tarxetas postais. A primeira, sobre
a viaxe de volta de Piñeiro a Láncara dende Compostela, divídese en doce epígrafes nas
que describe tal viaxe; o resto das cartas xiran ao redor de temas como a publicación
d’Os Eidos, o tempo, a operación de Elisa, parabéns de Nadal, a súa estadía no Canadá,
a poesía de Robert Frost, participacións de lotaría, a súa viaxe a Lisboa e Coimbra e o
pasamento da nai de Novoneyra. O segundo eixo do volume vén conformado polas
cartas que varios escritores e escritoras dirixiran a Piñeiro. O primeiro deles é Darío
Xohán Cabana, con tan só dúas epístolas sobre o seu envío dunhas rimas para a
publicación en Grial e a recepción dalgúns libros que Piñeiro lle enviara a el. A seguir
aparece Álvaro Cunqueiro con trece cartas sobre os seus envíos para incluír en Grial, a
carta de Galaxia, a lectura d’A xente da Barreira, o remate de Merlín e familia e Sinbad,
a palabra “xógara”, o título de Escola de menciñeiros, a súa viaxe a Ferrol e Vilagarcía e
os estudos da súa sobriña María del Carmen Alonso Alvite. A seguir vén Xosé María
Díaz Castro con trinta e dúas cartas ao redor dalgunhas publicacións para Galaxia e
Grial, o seu volume Nimbos e o poema “Coma brasas”. De Celestino Fernández de la
Vega reproduce vinte e cinco epístolas sobre Terras altas e Olladas no futuro, a súa
estadía en Compostela, o volume La saudade, Heidegger, Robert Escarpit e a doenza de
Cabanillas. De Ánxel Fole recolle tan só unha epístola sobre o seu estado de saúde. De
José Gayoso Veiga amosa tres cartas ao redor da redacción dun dos seus contos. Tamén
aparece Paco Martín, con sete cartas sobre o volume de Adiviñas galegas. De Eduardo
Moreiras recolle quince epístolas sobre os volumes Os nobres carreiros (1970) e
Primaveira no Lor (1974). Despois segue Carlos Peregrín Otero, con vinte e nove cartas
sobre os volumes de Mínima introducción a la Lingüística e Evolución, unha carta de
James W. Harris en inglés e o agradecemento polo envío de Olladas no futuro. De Luís
Pimentel recolle nove breves epístolas ao redor dos poemas “Otra vez Rosalía” e
“Galicia”. Pechan o volume as oito cartas de Luz Pozo Garza sobre as revistas Grial e
Nordés.
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Blanco, Carmen, Feministas e libertarias, Santiago de Compostela: Meubook, 2010,
129 pp. (ISBN: 978-84-15141-06-8).
Volume de Carmen Blanco (Lugo, 1954) autoeditado por petición que recolle un total
de trece ensaios, todos eles inspirados na reivindicación do dereito á liberdade en
calquera das súas manifestacións en contra dos poderes opresores, entre eles a opresión
sexual. Comeza cun “Limiar” (p. 9), no que a autora explica que o volume se divide en
tres partes: “Musa feminista”, “Musa Libertaria” e “Musa Memoria”. Engade ademais
que os traballos aparecen dispostos combinando a orde temática e a orde cronolóxica. O
primeiro bloque, “Musa feminista” (pp. 13-56), inclúe cinco ensaios centrados no
movementos feminista e na loita dos dereitos e as liberdades da muller. O bloque “Musa
Libertaria” (pp. 59-72), inclúe outros cinco estudos centrados na defensa do dereito á
liberdade sexual. E, o último bloque, “Musa Memoria” (pp. 75-129), inclúe tres análises
que percorren a historia destacando os logros de diferentes mulleres que loitaron polos
seus dereitos. En xeral, e tal como destaca a autora no seu limiar, todas as achegas
defenden os principios de igualdade de dereitos e de respecto ás diferenzas de todas as
persoas, a apertura á diversidade cultural e o progreso en “paz libre e xusta”.
Calvo, J. Luís e Carlos Gegúndez López, O negro leite da aurora. Viaxe á xeografía
lírica de Lois Pereiro, limiar Xosé Manuel Pereiro, Noia: Editorial Toxosoutos, col.
Fasquia, n.º 12, 2010, 250 pp. (ISBN: 978-84-92792-80-1).
Obra de J. Luís Calvo (Oviedo, 1973) e de Carlos Gegúndez López (Becerreá, 1976)
que se abre cun limiar de Xosé Manuel Pereiro, no que comenta o retrato de Lois
Pereiro que aparece na portada do libro e sinala que o título O negro leite da aurora
procede dos primeiros versos do poema “Todesfuge” (“Fuga da morte”), de Paul Celan,
que se len no citado retrato. A seguir atópanse dúas citas, unha de Alfonso Costafreda
(“Opongo/ a toda la retórica y vacía/ y humillante/ poesía/ hispánica actual/ la obra viva,
aún más viva ahora,/ de un gran poeta…”) e os primeiros versos do poema
anteriormente referido de Paul Celan e que dan título a este volume. Atopámonos ante
un estudo da obra de Pereiro con referencias a outros traballos de carácter hermenéutico
sobre a produción literaria deste autor. Contén experiencias lectoras sobre a súa obra, un
“retrato robot” do poeta, un capítulo sobre o colectivo De Amor e Desamor e outro
sobre a movida galega dos oitenta. Ofrécese tamén información biográfica e
biobibliográfica de Pereiro e unha sección de apéndices que conta con fotografías do
autor, unha cronobiografía, unha bibliografía de e sobre Lois Pereiro (1975-2010), e
unha serie de poemas na súa homenaxe da autoría de Lino Braxe, J. Luís Calvo, Marica
Campo, Joaquín Carballido Paeea, Isidro Novo, Francisco Javier Reija Melchor,
Manuel Rivas, Yago Rodríguez Yáñez, Daniel Salgado, Francisco Salinas Portugal,
Xulio L. Valcárcel e Luís Valle.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Unha revisión integral”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º 405,
“Letras en galego”, 5 marzo 2011, p. 12.
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Indícase que se trata dunha obra ensaística que recolle a investigación sobre a figura de
Lois Pereiro, realizada dende o enfoque da socioloxía literaria por José Luís Calvo e
Carlos Gegúndez, co obxectivo de dar a coñecer a orixinalidade deste autor e realizar
unha lectura emocional e interpretativa. Coméntase que o volume inclúe unha
cronobiografía, unha bibliografía así como unha crestomatía poética con composicións
de autores como Lino Braxe, Marica Campo ou Manuel Rivas. Saliéntase que o limiar
está a cargo de Xosé Manuel Pereiro e que nel se apuntan algunhas das claves literarias
de Lois Pereiro (o gusto pola tradición literaria europea pasada e presente, a posición a
contracorrente do seu tempo, o seu universalismo e a súa vinculación coas raíces).
- Marga Romero, “Análise integral”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 367,
“Libros”, 31 marzo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 327, “Letras galegas”, 8
abril 2011, p. 6.
Indícase que abre este volume realizado dende a perspectiva da socioloxía da literatura
un limiar a cargo de Xosé Manuel Pereiro. Coméntase que o obxectivo é dar a coñecer a
orixinalidade da obra de Lois Pereiro e as súas conexións tanto coa tradición literaria
europea coma coas raíces populares. Saliéntase que inclúe tamén unha cronobiografía e
unha bibliografía de e sobre o autor, ambas as dúas cualificadas de moi útiles. Explícase
que pecha o volume un apartado no que se insiren composicións poéticas en homenaxe
a Pereiro de autores como Marica Campo e Daniel Salgado.
Referencias varias:
- Vanesa Oliveira, “O negro leite da aurora”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Obra”, 26
febreiro 2011, p. 29.
Entrevístase a José Luís Calvo, coautor xunto con Carlos Carlos Gegúndez desta obra.
Fálase de asuntos como a orixinalidade da escrita de Lois Pereiro, a súa concepción da
poesía ou a súa invisibilidade dentro do sistema literario galego.
- Melissa Gómez, “La Brújula. Agenda de ocio, cultura y tiempo libre”, El Progreso,
“Vivir”, “Ocio”, 13 maio 2011, p. 94.
Entre outras actividades, anúnciase a presentación da obra O negro leite da aurora.
Viaxe á xeografía lírica de Lois Pereiro (2010), de José Luís Calvo e Carlos Gegúndez,
na Galería Sargadelos de Lugo.
- Ramón Nicolás, “Universo Pereiro: vizosa colleita ensaística”, La Voz de Galicia,
“Culturas”, n.º 414, “Letras 2011”, 14 maio 2011, pp. 14-15.
Reflexiónase sobre os traballos que xorden arredor do autor homenaxeado no Día das
Letras Galegas e menciónase esta que agora nos ocupa.
Capelán, Antón, Luís Seoane en Compostela e outros ensaios, Santiago de Compostela:
Editorial Laiovento, col. Ensaio, 2010, 282 pp. (ISBN: 978-84-8487-193-4).
Ensaio de Antón Capelán que comeza cun limiar no que xustifica o motivo da obra: a
celebración do centenario do nacemento de Luís Seoane que lle serve para agromar
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unha serie de ensaios sobre aspectos moi concretos de obras literarias e intelectuais de
catro escritores: “Un aspecto da propaganda franquista: Vicente Risco contra Jacques
Maritain” trata o ataque á figura do filósofo francés Jacques Maritain por parte de
Vicente Risco, no que o factor clerical é un dos máis decisivos á hora de explicar o
comportamento político do escritor galego; “A matanza de Oseira en Xente ao lonxe”,
no que se comenta a falta de recoñecemento da figura e da obra de Eduardo BlancoAmor por aspectos temáticos e formais e tamén por factores de natureza ideolóxica e
política, centrándose no episodio histórico da masacre de Oseira; “Luís Seoane en
Compostela. Primeiras acometidas contra a torre de marfil”, pretende caracterizar o
escritor dende o punto de vista político e cultural na súa estancia en Santiago de
Compostela; en “Luís Seoane visto por Eduardo Blanco-Amor”, estabelécese unha
comparativa entre estes dous escritores de desemellante formación ideolóxica e cultural
no exilio para logo observar a opinión de Blanco-Amor sobre Luís Seoane a través de
artigos publicados; e, por último, en “Celso Emilio Ferreiro cara á ‘Terra prometida’: as
súas crónicas periodísticas da viaxe a Venezuela” rescátanse os artigos que publicou
Celso Emilio Ferreiro no diario ABC, xa que se trata de literatura de viaxe de notábel
dignidade literaria e que constitúe a súa primeira imaxe da comunidade emigrada en
América. Dado que se fai non só unha análise temática da obra literaria senón que se
toman diversos enfoques da historia política dos intelectuais, utilízase como fonte a
prensa periódica da época na que estes colaboraron.
Recensións:
- Ramón Nicolás, “Exhumar palabras e rescatar ideas”, La Voz de Galicia, “Culturas”,
n.º 410, “Letras en Galego”, 9 abril 2011, p. 14.
Afirma que Luís Seoane en Compostela e outros ensaios ofrece unha interesante
miscelánea sobre a biografía e a traxectoria intelectual de Vicente Risco, Eduardo
Blanco Amor, Celso Emilio Ferreiro e mais Luís Seoane. Indica que investiga o
pensamento de Vicente Risco analizando as claves do factor relixioso na súa concepción
ideolóxica de Galicia, que detalla a matanza de Oseira que aparece en Xente ao lonxe,
de Blanco Amor, que debulla as formulacións políticas e culturais de Luís Seoane e
mais que rescata e analiza unhas colaboracións xornalístas de Celso Emilio Ferreiro
datadas en 1966.
- Xurxo Martínez González, “Antón Capelán, Luís Seoane en Compostela e outros
ensaios”, A Trabe de Ouro. Publicación galega de pensamento crítico, n.º 86, tomo III,
ano XXII, “Publicacións”, abril-maio-xuño 2011, pp. 131-133.
Aproximación a Luís Seoane en Compostela, unha obra do investigador Antón Capelán.
Antes do comentario desta publicación, fálase de todos os estudos deste autor, que
destacan polo seu minucioso método de investigación, así como polas novas
perspectivas de análise que emprega, que non se reducen á filolóxica. Dáse conta, a
continuación, do prólogo e das cinco reflexións sobre escritores galegos que compoñen
esta obra. O limiar comenta a figura do intelectual comprometido coa política.
Descríbense un por un os traballos. O primeiro céntrase nas críticas que fai Antón Risco
sobre o filósofo católico Jaques Maritain, na época da guerra civil, artigo onde se
perciben parte das súas ideas en relación ao conflicto bélico. O segundo dedícase a
Eduardo Blanco Amor, dando conta da traxedia de Oseira de 1909, onde a Garda Civil
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matou a sete persoas, entre outros tantos feridos. Coméntase tamén a presenza deste
drama en Xente ao lonxe. Antón Capelán volve a Blanco Amor para informar da estraña
relación que ten con Luís Seoane. Céntrase o cuarto artigo neste artista coruñés e no
ambiente en que se movía en tempos da República. A súa militancia artística é obxecto
de reflexión. Dedícase o apartado que pecha o volume á marcha de Celso Emilio a
Venezuela, ademais de incluír os artigos que enviara ao ABC no ano 1966.
- Miro Villar, “A erudición necesaria”, Grial. Revista galega de cultura, n.º 191, Tomo
XLIX, “O espello das letras”, xullo, agosto e setembro 2011, pp. 97-98.
Coméntase que esta obra leva un título confuso, pois este é o da primeira parte da
epígrafe do terceiro dos cinco ensaios. Faise referencia a que acolle tamén outro ensaio
sobre Luís Seoane e traballos sobre Vicente Risco, Eduardo Blanco Amor e Celso
Emilio Ferreiro. Indícase que no limiar se sinala que a falta de estrutura non afecta á
coherencia interna dos traballos que integran o volume e profúndase no tema do
compromiso intelectual con referencias ás súas orixes, ao seu desenvolvemento en
Europa e ás súas incipientes mostras en Galicia na época das Irmandades da Fala e da
revista Nós. Apúntase que o ensaio inicial, “Un aspecto da propaganda franquista:
Vicente Risco contra Jacques Maritain”, debulla a deriva ideolóxica de Vicente Risco e
que os textos exhumados por Capelán situán as palabras do intelectual nas beiras do
falanxismo. De “A matanza de Oseira en Xente ao Lonxe” sublíñase que é o estudo máis
completo e que analiza a sociedade ourensá contemporánea de Eduardo Blanco Amor e
a súa presenza na xestación da novela. Con respecto a “Luís Seoane, en Compostela.
Primeiras acometidas contra a torre de marfil” indícase que repasa os anos estudantís e a
súa formación intelectual. Destácase de “Luís Seoane visto por Blanco-Amor” o
testemuño do cambio de actitude de Eduardo Blanco Amor a partir dos anos cincuenta
con respecto a Seoane e outros intelectuais exiliados e, por último, de “Celso Emilio
Ferreiro cara á ‘Terra prometida’: as súas crónicas periodísticas da viaxe a Venezuela”,
a exhumación de artigos non compilados enviados polo celanovés a “As nosas páxinas
galegas” do xornal ABC e a relación deste con outros autores.
Referencias varias:
- Baraxeiro, “As novas que nos chegan”, A Xanela. Revista cultural das Mariñas, n.º 31,
“Publicacións”, primavera 2011, pp. 33-34.
Faise referencia á saída do prelo desta obra e menciónanse outras como Sobre a poesía
última de Manuel María (1976-1995) (2010), de Manuel López Foxo; Ser auga, darse
en auga. Medio século 1958-2008 (2010), editada por Miro Villar e Morte en fucsia
(2010), de Elena Veiga Rilo.
- Dolores Vilavedra, “O mundo desde outras perspectivas”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 1 xullo 2011, p. 10.
Despois de se referir a varias obras salienta que o título desta que nos ocupa resulta
equívoco, pois tamén acolle textos dedicados a outros autores como Celso Emilio
Ferreiro ou Eduardo Blanco Amor.
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Castelao, Manuel, Elucidacións na sombra, Premio Carvalho Calero de Ensaio 2010,
Santiago de Compostela: Editorial Laiovento, col. Ensaio, 2010, 262 pp. (ISBN: 97884-8487-196-5).
Manuel Castelao (Santiago de Compostela, 1956) realiza unha análise de dúas obras
teatrais de Ricardo Carvalho Calero: A sombra de Orfeu e Auto do prisioneiro. Manuel
Castelao comparte co autor a idea de que toda obra teatral é composta para ser
representada e non lida, polo tanto, a posta en escena matiza o texto escrito. A obra
estrutúrase nun limiar común a ambas as dúas obras e mais dúas seccións separadas con
tres apartados: introdución, análise por escenas e conclusión. Da primeira obra, A
sombra de Orfeu, explícase que foi escrita en 1948, pero que non se publicou até 1971 e
aínda hoxe non foi levada a escena. Estrutúrase en tres lances e conta cun reparto
limitado de sete personaxes (un home e seis mulleres). Trátase dunha breve historia na
que Rafael, profesor de música e compositor, necesita un par de retratos que lle
encargaron un concello e un comprador privado. Para facelos, recorre á súa muller,
Mariana, á que hai anos que non trata. Isto lévaos a reunirse nunha pequena cabana
onde Rafael, coa súa secretaria Luísa, se relaciona coas alumnas de Mariana:
Magdalena, Fermina, Elvira e Antónia. A elaboración dos cadros acaba por converterse
nunha competición entre Magdalena, a discípula máis talentosa de Mariana, e a propia
Mariana. Cando as súas alumnas dan a vitoria a Magdalena, Mariana afúndese. A obra
finaliza coa destrución dos lenzos a mans de Rafael. O escenario no que se desenvolve
esta obra é unha única habitación: o salón da cabana. O tempo que transcorre entre os
diferentes lances é variado, dado que se ben entre o primeiro e o segundo poden pasar
só unhas horas, entre este e o terceiro pode avanzar bastante verán. Inténtase que a
linguaxe que usan os personaxes os defina, aínda que sexa a través de tópicos. Hai
varias descricións moi profundas duns personaxes sobre outros. Nos comentarios e
reflexións de Manuel Castelao sobre esta obra, analízanse tanto as posibilidades na
distribución escénica coma os problemas que poden provocar algúns personaxes á hora
de darlles un enfoque e unha profundidade axeitados. Ademais, preocúpase de explicar
as frases ou palabras que poden resultar complicadas ou descoñecidas para o lectorado.
A segunda obra, Auto do prisioneiro, foi escrita en 1969, e, aínda que se escenificou en
varias ocasións, Manuel Castelao non chegou a vela, polo que non pode incluír as
realizacións escenográficas dos correspondentes directores no seu comentario. Trátase
dunha obra na que aparecen dez personaxes, só un deles con nome (Laura), que
representan estereotipos clásicos matizados ao longo da obra pola interpretación persoal
do autor. Máis que desenvolver un argumento, parece unha reflexión sobre a sociedade
actual. O protagonista, o prisioneiro, pechado nun cárcere con todos os luxos, só ten un
desexo: ver o director da prisión, que ademais é o seu pai. Todos os personaxes que
interactúan con el (o gardián, o oficial, a súa nai, Laura -a súa moza-, e os seus amigos e
amigas) tratan de facer que se conforme coa súa situación e esqueza ese desexo. A pesar
de todo, non o conseguen. A obra finaliza coa morte do protagonista e a apertura da
porta pechada que o separaba da dirección, pero que non resolve nada porque do outro
lado só se ve escuridade. Toda a obra transcorre nun único espazo, a cela do prisioneiro,
nun tempo limitado, o día do seu trinta cumpreanos. Presenta un ambiente futurista e os
seus personaxes amosan referencias cultas. Ao longo da súa reflexión, Castelao insiste
na combinación de reflexións relixiosas e espirituais xunto a outras de tipo social, que
oscilan entre a figura paterna e as múltiples referencias con connotacións relixiosas ou
literarias, como poden ser o número trinta ou as asociacións con Adán, Eva e o Paraíso.
Dedica un certo espazo a referirse a outras obras literarias que poden amosar un tema ou
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contido similar: Os xefes ou A farsa das zocas, do propio Carvalho, ou La vida es sueño,
de Pedro Calderón de la Barca.
Recensións:
- Xosé Feixó, “Laborioso, sistemático”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 372,
“Libros”, 12 maio 2011, p. VI.
Comenta que Elucidacións na sombra. Análise e interpretacións de dúas pezas teatrais
de Carvalho Calero (2011) é un traballo serio, laborioso, profundo e sistemático no que
aborda o estudo da obra dramática de Ricardo Carvalho Calero. Afirma que nel se
afonda na lectura dos textos, na análise dos personaxes e mais nas posíbeis solucións
escénicas das obras A sombra de Orfeu e mais Auto do prisioneiro.
Referencias varias:
- maré, “Estou claramente escomungado”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Letras”, 26
febreiro 2011, p. 31.
Menciónase a presentación de Elucidacións na sombra, de Manuel Castelao. Destaca
ademais que Ricardo Carvalho Calero: a ciencia ao servizo da nación, de Pilar García
Negro, denuncia o silencio institucional sobre Ricardo Carvalho Calero e máis que nel
podemos atopar unha compilación de artigos deste escritor.
- A. R., “Dúas novas obras furan na figura de Calero tras o seu centenario”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 28 febreiro 2011, p. 35.
Faise referencia á presentación de Elucidacións na sombra, de Manuel Castelao, Premio
Carvalho Calero do Concello de Ferrol. Indica que en Ricardo Carvalho Calero: a
ciencia ao servizo da nación, Pilar García Negro reúne corenta e oito artigos de Ricardo
Carvalho Calero que van precedidos por un resumo.
- Óscar Iglesias, “O teatro soñado de Carvalho Calero”, El País, “Galicia”, “Luces”, 18
marzo 2011, p. 11.
Debúllase Elucidación na sombra e coméntase que o seu autor, Manuel Castelao,
imaxina nel as montaxes teatrais das obras de Ricardo Carvalho Calero.
Fernández Naval, Francisco, Ourense. León: Editorial Everest, col. Vive e descubre,
2010, 143 pp. (ISBN: 978-84-441-0238-2).
Esta guía da cidade de Ourense achéganos abondosa información, datos prácticos,
enderezos de interese, estabelecementos recomendados, cartografía actualizada e todas
as opcións culturais e de lecer da cidade de Ourense e dos seus arrabaldes. Está
redactada por Francisco Fernández Naval (Ourense, 1956) e está xebrada en catorce
apartados dos que catro presentan referencias á literatura galega, os cales se describen a
seguir. O primeiro é “Xeografía, clima, mellor época de visitas e carácter”, que comeza
cuns versos de Celso Emilio Ferreiro e presenta referencias a Ourense como a Atenas de
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Galicia así como a Vicente Risco. Despois temos “Achegamento histórico”, onde repasa
a historia de Ourense e onde aparecen citas referidas a Vicente Risco, Ramón Otero
Pedrayo e Jose Ángel Valente, e mais “Cronoloxía”, onde se indican as datas máis
salientábeis da cidade de Ourense, entre as que están: 1876, cando Valentín Lamas
Carvajal comeza a publicar O tío Marcos da Portela; 1881, cando chega o ferrocarril a
Ourense, o que é celebrado por Curros cun poema, e 1920, cando nace a revista Nós.
Finalmente está “Itinerarios”, onde se describen diversos percorridos pola cidade de
Ourense e polos seus arredores con referencias a Camilo Franco, Marcos Valcárcel,
Eduardo Blanco Amor, Ramón Otero Pedrayo, Alexandre Bóveda, Manuel Guede,
Valentín Lamas Carvajal, Vicente Risco, Ricardo Carballo Calero, Xaquín Lorenzo,
Xesús Ferro Couselo, Afonso X O Sabio, Diego Ameixeiras, X. L. Méndez Ferrín, Xosé
Lois González ‘O Carrabouxo’, Antón Tovar, Xosé Fernández Ferreiro e, asemade,
reprodúcese a lenda de “Ana Manana e do pozo Maimón”.
García Negro, Pilar, Ricardo Carvalho Calero. A ciencia ao servizo da nación,
Santiago de Compostela: Laiovento, col. Ensaio, n.º 268, 2010, 256 pp. (ISBN: 978-848487-195-8).
Antoloxía de textos como homenaxe no vinte aniversario da morte e centenario do
nacemento de Ricardo Carvalho Calero (1910-1990). Nela Pilar García Negro (Lugo,
1953) escolma os traballos de investigación e ensaio do autor. Iníciase cun prólogo
intitulado “Apresentación”, no que a escritora fai un percorrido pola figura do
homenaxeado, explicando a súa relevancia no pensamento galego e sinala os motivos
que a levaron a escribir o presente volume. Deste xeito, a través dos corenta e oito
traballos seleccionados pola autora, recolle sesenta anos da vida e traballo de Carvalho
Calero e afonda na análise das liñas mestras da arquitectura (socio)lingüística-literaria
do autor.
Recensións:
- A. M., “Lembrando o vello profesor”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 5 marzo 2011, p.
39.
Fálase do volume Ricardo Carvalho Calero: a ciencia ao servizo da nación, no que
Pilar García Negro ofrece a “personalidade e a traxectoria” do escritor e repasa “a
tormenta e o tormento” da guerra civil española. Engádese que se trata dunha homenaxe
co gallo do centenario do nacemento de Carvalho Calero e que inclúe unha antoloxía do
seu traballo.
- Rocío Moar Quintela, “Merecida homenaxe”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º
368, “Libros”, 7 abril 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 328, “Letras galegas”, 16
abril 2011, p. 6.
Afírmase que esta edición lle rende unha merecida homenaxe a Ricardo Carvalho
Calero e que nela se recollen corenta e oito textos ensaísticos ordenados
cronoloxicamente centrados en temas literarios, lingüísticos, xurídicos e políticos.
Finalmente, apúntase que Ricardo Carvalho Calero: a ciencia ao servizo da nación
pretende facer unha achega á recuperación da nosa memoria histórica.
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Referencias varias:
- maré, “Estou claramente escomungado”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Letras”, 26
febreiro 2011, p. 31.
Destaca que este volume denuncia o silencio institucional sobre Ricardo Carvalho
Calero e mais que nel podemos atopar unha compilación de artigos deste escritor.
Menciónase, ademais, a presentación de Elucidacións na sombra (2010), de Manuel
Castelao.
- A. R., “Dúas novas obras furan na figura de Calero tras o seu centenario”, Xornal de
Galicia, “Cultura”, 28 febreiro 2011, p. 35.
Indica que neste libro Pilar García Negro reúne corenta e oito artigos de Ricardo
Carvalho Calero que van precedidos por un resumo. Menciónase tamén a presentación
de Elucidacións na sombra (2010), de Manuel Castelao, Premio Carvalho Calero do
Concello de Ferrol.
Manuel María, Galiza, nota preliminar de Xosé Ramón Freixeiro Mato, A Coruña:
Fundación Manuel María de Estudos Galegos, col. Ensaio, n.º 2, 2010, 92 pp. (ISBN:
978-84-614-4740-4). u
Ensaio até o de agora inédito de Manuel María (nome literario de Manuel María
Fernández Teixeiro, Outeiro de Rei, Lugo, 1929-A Coruña, 2004) que reproduce un
texto mecanografado do autor que, como se afirma na nota preliminar (pp. 5-8) de Xosé
Ramón Freixeiro Mato, debeu redactalo “arredor de 1986 ou 1987” (p. 5).
Transcribírono adaptándoo á normativa vixente do galego dende 2003 e regularizando a
ortografía e morfoloxía, e depurando castelanismos léxicos, para facelo accesíbel a un
amplo público non especialista. Tal como pretendía o autor, incluíron ilustracións e
gráficos informativos, actualizándoos e engadindo ademais notas a rodapé
esclarecedoras dalgúns datos. Comenta así mesmo Freixeiro Mato que a Fundación
Manuel María considerou válida e oportuna a edición deste ensaio porque sintetiza a
historia e xeografía de “Galiza”, que realizou este escritor galego, destacado na segunda
parte do século XX e gran coñecedor de forma física e espiritual de Galicia. Apunta os
problemas de adscrición xenérica desta obra, que a nivel de contido é un “ensaio de
carácter histórico-xeográfico” (p. 6), aínda que formalmente é a narración de distintos
aspectos de Galicia, contados a través dos diálogos de catro rapaces que se coñeceron e
fixeron amigos no Centro Galego de Xenebra: Comba, Fiz, Celtia e Santiago, e que
recrean dende Suíza a “imaxe entre real e bucólica do país soñado” (p. 7), que poderán
contrastar coa realidade, xa que a narración remata coa concesión dunha subvención por
parte do Centro para que viaxen nas vacacións a coñecer Galicia. Esta obra presenta o
lene fío narrativo dos diálogos entre os catro rapaces que, a partir da ollada da bandeira
galega que hai na sala de actos do citado Centro, comezan a situar xeograficamente a
Galicia e a apuntar parte da súa climatoloxía, antes de se organizaren para ir tratando, a
partir do seguinte sábado, a xeografía humana, a historia, a lingua e a cultura galegas.
Cítase o libro O atraso económico de Galiza, de Manuel Beiras Torrado, alúdese ao
“Renacemento cultural de política de Galiza” dende a celebración dos Xogos Florais da
Coruña no século XIX á creación das Irmandades da Fala en 1916, o Día da Patria
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Galega o 25 de xullo, o advento da II República e o labor dos deputados galegos,
persoeiros como Ánxel Casal, Alexandre Bóveda ou Díaz Baliño, fusilados tras a
sublevación de 1936, a fundación da editorial Galaxia en 1950 “cun sentido elitista,
partidario e conservador” (p. 62), a emigración galega a Bos Aires e despois ao resto de
Europa, e a autonomía de Galicia en 1978. Noméanse tamén nomes de autores galegos
dende o século XVIII, rematando a obra coa alusión a romarías e festas patronais e aos
sectores profesionais onde traballan os galegos.
Mera Herbello, Héitor, Literatura en galego no alborexar do século.Unha década de
crítica literaria, pról. Xe Freyre, Cangas do Morrazo: Edicións Morgante, 2010, 116 pp.
(ISBN: 978-84-937816-1-3).
Este volume recompila as críticas literarias de Héitor Mera Herbello publicadas entre os
anos 2003 e 2009 no suplemento literario “Faro da Cultura”, do xornal Faro de Vigo, e
noutras publicacións como A Nosa Terra, Guía dos libros novos, La Voz de Galicia e
Cartafol de Libros, de Vieiros. Ábrese cun prólogo asinado por Xe Freyre, que salienta
a súa amizade co autor e realiza un repaso pola traxectoria filolóxica de Mera. A
continuación, atópase un apartado introdutorio á obra asinado polo autor e que leva o
título de “Adro”. Nel, Mera reflexiona sobre a crítica literaria en Galicia e expón que
esta colectánea de artigos pretende dar unha visión individual dun crítico literario sobre
a literatura galega dos últimos anos. Os artigos que recolle son os titulados: “Ras e
tritongos”, “A esfinxe de amaranto”, “Fálame sempre”, “Mar de bronce”, “Por conto
alleo”, “A morte das linguas”, “Arredor da verdade”, “Sen sombra e sen amor”, “A
cousa vermella”, “Veu visitarme o mar”, “Elexías á miña vida pequeniña”, “Con
pólvora e magnolias”, “Hai que confiar na esperanza”, “Levantar as tetas”, “Poetas
galegos do século XX”, “Sulco e vento”, “O sarillo do tempo”, “Contrato temporal”,
“Andar ao leu”, “Das sonorosas cordas”, “Á man esquerda”, “A estrela na palabra”, “Os
cárceres do esquezo”, “Éxodo”, “Herbario”, “A ponte das poldras”, “Deirdre. A orixe
celta da traxedia amorosa”, “O perfume”, “Protoevanxeo do neto de Herodes”, “As
palabras da néboa”, “Psicopatoloxía do retorno”, “Profundidade de campo”, “Só o
silencio me responde”, “Versos de preso e outras rimas”, “Fóra do sagrado”, “O
desfalco”, “Amor amén”, “Imaxes na pel”, “Mal de escola”, “Galician rhapsody, blues
escocés” e “Palabras para un baleiro”. Neles, recensiona obras de diferentes xéneros
literarios publicadas por escritores e escritoras da literatura galega contemporánea.
Parada Jato, Jesús Alfonso, Lembranzas d'O Courel, Noia: Editorial Toxosoutos, col.
Divulgación e Ensaio, 2010, 236 pp. (ISBN: 978-84-92792-53-5).
Coa idea de conservar a cultura das terras do Courel, Jesús Alfonso Parada Jato reúne
neste libro unha serie de testemuños dos veciños da zona, fotografías, datos históricos
etc., que teñen que ver co Courel e coas xentes que nel viviron ao longo da historia. O
texto aparece dividido nas seguintes epígrafes: “Limiar”; “A tábula Longeiorum”; “Os
catro elementos da vida”; “O Courel onte”; “O Courel hoxe”; “O Courel mañá”;
“Poboación, agricultura e gandeiría”; “As tarefas”, que aparece dividida por meses; “A
gastronomía esquecida”; Historias”, que trata de romances, cantigas, coplas…; “Os
contos”; “Lendas”; “Mitos”; “Profesións ambulantes”; “Costumes”; “Anacos”;
“Crenzas”; “Recunchos da miña terra”; “Aldeas con historia”; “O calendario”; “O
ladrillo”; “A explotación do ferro no Courel”; “Os ritos mortuorios”; “Monarcas”; “A
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cultura castrexa”; “A igrexa de san Martín obispo”; “A reciclaxe”; “Imaxes para a
lembranza” e “Epílogo”. Neles abórdanse aspectos relacionados co calendario agrícola,
a gastronomía, a xeografía, as profesións, así como con lendas, costumes, coplas... A
historia e o mito entrelázanse nesta obra tentando reproducirlle ao lectorado o espírito e
mais a forma de pensar daquela xente. O autor mestura dous tipos de rexistro: un cando
fala de testemuñas orais ou narra historias e outro diferente cando ofrece datos
históricos ou recorre a documentos escritos. Ao longo da obra oscila entre o presente e o
pasado, prestando especial atención ás narracións persoais que serven como nexo.
Paralelamente, inclúe, de cando en cando, informacións que superan o ámbito ao que
pertence a súa obra, ofrecendo referencias de practicamente todo o mundo para
contextualizar algunha das súas ideas.
Pascual Carballo, Alberto, Humor gráfico galego: da transición ao século XXI. Can
sen dono, XO!, Sapoconcho, prólogo de Ramón Sarmiento, Vigo: Ir Indo, 2009, 486 pp.
(ISBN: 978-84-7680-648-7).
Monografía sobre o humor gráfico galego de Alberto Pascual Carballo (Maceda,
Ourense, 1944) que abre cunha dedicatoria e un prólogo de Ramón Sarmiento, no que
se comentan as características fundamentais do humor galego e onde se fai unha
pequena análise deste estudo. A seguir hai unha pequena nota do autor onde se anticipa
a estrutura deste traballo e onde se agradece a colaboración das persoas que o axudaron
na elaboración do libro. Este traballo está dividido en cinco libros, dous anexos e unha
bibliografía. O primeiro libro, titulado “As revistas: Can sen dono, XO!, Sapoconcho,
contén tres capítulos (cada un dedicado a unha das revistas) coa mesma estrutura: “En
xeral”, “Aspectos de contido” e “Estrutura e idioma”. No libro segundo, titulado “Da
transición ao século XXI [1975/2000]. Unha historia baixo o vidro do humor gráfico”,
danse algúns apuntamentos históricos globais dende a transición ao comezo do século
XXI, tanto no ámbito galego coma no estatal. No libro número tres, titulado “Concepto
do humor gráfico”, indícanse aqueles aspectos xerais do humor gráfico, as súas
propostas de definición e faise unha referencia ao discurso humorístico e aos diferentes
tipos especiais de humor, como son o humor negro e o erótico. O libro cuarto, intitulado
“O humor específico galego”, céntrase no humor galego e trata algúns conceptos xerais,
así como as distintas especialidades do humor galego e as especialidades culturais
(como, por exemplo, os aspectos económicos, sociais e antropolóxicos, os tipos sociais,
os elementos ambientais e os aspectos políticos). Finalmente, no quinto libro, titulado
“Os recursos do humor galego”, faise un estudo dos recursos idiomáticos que a lingua
pon ao servizo do humor e que se dividen en lingüísticos, metalingüísticos e
extralingüísticos. O estudo conta con dous anexos: o primeiro, intitulado “Datos
referentes a cada revista”, dá conta dos datos concretos das tres revistas xa citadas
referentes á portada, estrutura, idioma, contidos específicos e colaboradores, entre
outros; o segundo anexo, “Dicionario de humoristas”, contén os datos autobiográficos
dos humoristas gráficos que aparecen nas revistas estudadas. Para rematar, recóllese
unha “Bibliografía” que inclúe moitos dos traballos e estudos sobre o humor gráfico.
Todo o libro está acompañado de viñetas sacadas das revistas tratadas.
Presa Vaqueiro, Xesús, Manuel Pérez y Pérez, un salcediense no esquecemento, Vigo:
Ediciones Cardeñoso, setembro 2009, 142 pp. (ISBN: 978-84-8190-576-2). u
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Biografía de Manuel Pérez y Pérez (Salceda, 1862- Bos Aires, 1920), realizada por
Xesús Presa Vaqueiro co apoio do Concello de Salceda de Caselas. Comeza con dous
paratextos, un en forma de dedicatoria (“Aos avós que padecendo a morriña construíron
o noso presente, a Isolina e a Xesús que me trouxeron de París, á miña familia. A
Monsiña, pola súa paciencia e complicidade e a todos aqueles emigrantes que facendo
provisión de sacrificio, escolleron o camiño difícil e doloroso da emigración”) e outra
en forma de cita (“Desterrado, triste condición, de quen é arrincado da súa propia terra,
do seu fogar, do cemiterio onde repousan os seus seres queridos”, Ramón Suárez
Picallo). O volume acolle, ademais dunha exhaustiva biografía, unha mostra antolóxica
da obra poética de Manuel Pérez y Pérez, do que se sinala que cantou á muller, escribiu
contra o caciquismo e enxalzou sempre a súa terra natal. Foi un librepensador e un
republicano federal que, con quince anos, emigrou e pasou por Asunción, Río de
Xaneiro, o Matto Grosso, as provincias arxentinas e, finalmente, Bos Aires, onde
realizou colaboracións na prensa da emigración, como El Eco de Galicia ou Almanaque
Gallego. Destácanse os títulos dalgunha das súas obras en castelán e indícase que os
seus versos de renome foron publicados en Sonetos (1905). Inclúense tamén neste
volume unha breve mostra das súas incursións en prosa, A parroquia de Parderrubias
vista por ilustres hóspedes no ano 1021 e un Epílogo triste da historia dun emigrante.
Redondo Abal, F. X., Proceso a unha biblioteca. A persecución de Castelao a través
da incautación da súa biblioteca, limiar Avelino Pousa Antelo, Santiago: Ed.
Laiovento, col. Ensaio, 2010, 99 pp. (ISBN: 978-84-8487-198-9).
Monografía de F. X. Redondo Abal que comeza con dous paratextos: unha transcrición
dun fragmento de Sempre en Galiza, de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (p.7), e un
“Limiar” (pp. 9-10) firmado por Avelino Pousa Antelo no que lembra o impacto que
Castelao supuxo na súa vida tras presenciar un mitin de promoción galega celebrado no
Teatro Principal de Santiago de Compostela o dez de maio de mil novecentos trinta e
un. Pousa, ademais, adianta aspectos que se van tratar no libro e subliña a novidade que
supón tratar nunha obra a incautación da biblioteca do autor rianxeiro. A continuación, e
ao longo de seis capítulos, Redondo Abal aborda diferentes aspectos da vida de
Castelao deténdose nas causas e nos motivos que levaron á incautación da súa
biblioteca. Así destaca os motivos que o converteron en obxecto de numerosos estudos,
dada a multitude de facetas no ciclo tanto artístico e creativo do autor. Lembra a súa
colaboración nas Irmandades da Fala, a creación d’A Nosa Terra, a súa participación na
revista Nós; a aparición das revistas Céltiga, Lar e da Editorial Nós etc. Destaca a
existencia de numerosos traballos feitos sobre a figura de Castelao que estudan a súa
produción bibliográfica, aspectos biográficos, as súas achegas artísticas, actividade e
pensamento político-social, estudos filolóxicos e mesmo aqueles que inciden nos seus
exilios. Deste xeito, a modo de xustificación do seu traballo e deténdose nun breve
percorrido pola estancia do autor durante vinte anos en Pontevedra, dá comezo a súa
análise respecto da incautación da biblioteca. Dáse conta do expediente de
responsabilidades políticas e a dilixencia de embargo dos bens do autor na sentenza
ditada o tres de setembro de mil novecentos corenta, na Coruña, polo Tribunal Regional
de Responsabilidades Políticas. Por outra banda, comenta o catálogo da biblioteca de
Castelao publicado por Mercedes Alsina Gómez-Ulloa en mil novecentos setenta e seis
na revista El Museo de Pontevedra, baixo o título “Catálogo de la Biblioteca de
Castelao”. Conta tamén como Enrique Fernández Villamil y Alegre accede ao Corpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos no ano 1930 e explica como
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sendo nomeado auxiliar das “Comisións depuradoras”, constituídas a través da orde de
16 de setembro de 1937, comeza a súa tarefa de persecución da Biblioteca de Castelao,
presente nese momento no Museo de Pontevedra. Finalmente, aclara o proceso de
traslado novamente en 1970 da biblioteca ao Museo de Pontevedra da man de Xosé
Fernando Filgueira Valverde.
Recensións:
- Xosé Ramón Pena, “Daniel, perseguido”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 381,
“Libros”, 14 xullo 2011, p. VI/ La Opinión, “Saberes”, n.º 341, “Letras galegas”, 23
xullo 2011, p. 6.
Indícase que se trata dun traballo feito con rigor e solvencia que amosa con nitidez a
conxuntura histórica e explora numeroso material lexislativo. Saliéntase que se realiza
unha aproximación pertinente e necesaria a feitos cruciais da historia galega.
- Lydia Fontoira, “Sobre a biblioteca pontevedresa de Castelao”, Grial. Revista galega
de cultura, n.º 192, Tomo XLIX, “O espello das letras”, outubro, novembro e decembro
2011, pp. 121-122.
Indícase que esta obra recolle unha investigación detallada sobre o acontecido coa
biblioteca de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao dende que é despoxado dela até o seu
depósito definitivo na biblioteca do Museo de Pontevedra. Sinálase que nos seis
capítulos que conforman o estudo inicial se ofrecen datos sobre as actividades políticas
de Castelao en Pontevedra e o comezo do embargo dos seus bens en 1937, ao tempo que
se analiza o inventario dos fondos realizado por Enrique Fernández Villamil y Alegre,
director do Museo, e o catálogo publicado pola súa sucesora Mercedes Alsina.
Coméntase que, como anexo a este estudo, se elabora un novo catálogo da biblioteca do
autor rianxeiro, estabelecendo soamente dous bloques, monografías e publicacións
periódicas e renunciando a unha catalogación por grupos temáticos.
Referencias varias:
- Dolores Vilavedra, “O mundo desde outras perspectivas”, El País, “Galicia”, “Luces”,
“Rolda das letras”, 1 xullo 2011, p. 10.
Despois de se referir a varias obras salienta que esta que nos ocupa se publica en
formato opúsculo e podería lerse como un relato policial, obviando o tráxico trasfondo.
VV. AA., XXVII Galeusca. Literatura en galego, catalán e éuscaro unha viaxe con
futuro, Vigo: Asociación de Escritores en Lingua Galega, “Escrita contemporánea, O”,
2010, 316 pp. (DL: VG- 1293-2005). u
Tras un prólogo institucional acóllense as achegas de diferentes escritores galegos,
cataláns e vascos no XXVII Encontro de escritores/as de Euskadi, Cataluña e Galiza
celebrado pola Federación Galeusca na Coruña entre outubro e novembro do ano 2010.
Como textos de creación aparecen os poemas “o prezo de cruzar o frío desta cidade”,
“(no camiño)”, “(desexo)”, “nun deses soños que pesan”, “(sur)” e “as caixas contiñan a
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Delimitación”, de Olalla Cociña (pp. 77-81); “O pouso do fume”, “recibir anacos de
louza apenas...”, “N-84”, “e non houbo amparo...”, “morado reversíbel” e “os demais
pasan”, de Dores Tembrás (pp. 83-87); e os textos traducidos ao galego “Guitarra”,
“TEMPO DE SONO”, “VERMELLO, VERDE...”, “IMAXÍNOTE, LÚA” e “TEMPO
NOVO”, de Nikolas Zimarro (pp. 89-97) e “os xirasoles”, “máis”, “converso”, “A
hidria”, “Herdeiro dun ermo, estou” e “fraga”, de Miquel Bezares (pp. 99-106). Péchase
o volume cun apéndice fotográfico. Os traballos que son de interese para este Informe
son:
- Hector Carré, “A literatura como fornecedora de contidos da industria cultural: a
literatura e o audiovisual”, pp. 13-17.
Ofrece a súa opinión sobre o consumo de filmes e novelas polo público xeral. Tamén
comenta a diferenza entre un e outro e as características da conversión da novela ao
filme. Cómpre destacar a importancia que lle outorga á duración, que se reduce no filme
grazas as achegas da imaxe e do son. Para rematar, coméntase que no caso das series de
televisión é máis importante o diñeiro e a audiencia, que a calidade.
- Anxo Angueira, “As viaxes na literatura”, pp. 35-41.
Dise que a literatura é unha viaxe do escritor e do lectorado. Opínase que debe achegar
o lugar de orixe a aqueles que non poden estar na súa “terra negada”. Cítanse autores
como Frei Martín Sarmiento e Rosalía de Castro para amosar como aparece reflectida
Galicia na literatura. Admítese que en Rosalía non só se atopa unha Galicia xeográfica,
senón tamén política e, sobre todo, unha dignificación desta terra. Despois de nomear
algúns autores e citar algunhas das obras máis importantes que falan de Galicia,
remátase invitando a seguir viaxando polas“nacións negadas” grazas á literatura.
- Marcos S. Calveiro, “A literatura como fornecedora de contidos da industria cultural: a
literatura como modelo de convivencia de vellos e novos soportes”, pp. 59-63.
Fálase dos cambios producidos na literatura dende a creación da imprenta de tipos no
ano 1440. Coméntase que o articulista non se ve como “un fornecedor da industria” e
que escribe polas historias, non polas vendas. Dise que, aínda que todo muda, o
esencial, seguir a gozar da lectura, non cambiou. Afírmase que as novas ferramentas
dixitais non van empeorar as formas de creación literaria, pero que si van modificar os
hábitos do lectorado, pero que isto non ten porque ser negativo, xa que agora é activo e
quere interactuar.
VV. AA., Xosé Chao Rego : renacer galego : (actas do Simposio-Homenaxe), limiar
Marcos Maceira Eiras, Santiago de Compostela : Fundación Bautista Álvarez de
Estudos Nacionalistas, n.º 3, xullo 2010, 365 pp. (D L: C 2357-2010). u
Volume que se inicia cun paratexto en forma de “Limiar” (pp. 7-11) a cargo de Marcos
Maceira Eiras, secretario da Asociación Cultural O Galo e coordinador do SimposioHomenaxe a Xosé Chao Rego, onde se explica que a obra é froito deste evento
desenvolvido polo Galo en 2004. A continuación, inclúe un breve texto de
agradecemento de Xosé Chao Rego, pola homenaxe recibida, baixo o título “Renacido á
galeguidade” (pp. 13-16). De seguido, dá comezo o conxunto de relatorios:
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- Xoaquín Campo Freire, “Lembranzas para unha memoria”, pp. 17-28.
A xeito de relato autobiográfico e a través das lembranzas recuperadas da súa amizade
con Chao Rego, o autor aborda no seu relatorio a etapa na que o escritor pasou o seu
tempo como crego de Santa María do Vilar en Ferrol (1959-1978).
- Carlos Mella Villar, “Da Ceca para a Meca”, pp. 29-33.
Aborda o pensamento económico do autor a través das afirmacións verquidas polo
escritor na súa obra Da Ceca á Meca, onde analiza a problemática económica dende
diferentes eixos: a pobreza, a xustiza, o traballo, o diñeiro, os sistemas e as
organizacións.
- Mª Pilar García Negro, “O papel central de Xosé Chao Rego no ensaio galego
contemporáneo”, pp. 121-140.
Tras falar da situación actual da lingua e da cuestión identitaria galega, fai un breve
percorrido pola evolución do xénero ensaístico na historia da literatura galega, e remata
explicando a faceta de ensaísta de Chao Rego como “o primeiro ensaísta da literatura
galega actual”.
- Xesús Ferro Ruibal, “Na homenaxe a Pepe Chao”, pp. 201-211.
Presenta un perfil do autor na súa faceta de lector e escritor destacando temas abordados
por Chao Rego como a identidade, relixión, mitoloxía actual, política ou sexualidade.
- Francisco Carballo, “O mergullo histórico de Xosé Chao Rego”, pp. 213-221.
Aborda o interese sobre o feito histórico na obra do escritor, patente xa nos seus
volumes o Pobo de Xesús, como proxecto dunha historia da Igrexa. Explica que Chao
Rego entendía que a Historia aportaba as claves para comprender a realidade.
- Xosé Ramón Pousa Estévez, “Chao Rego e o xornalismo de opinión en Galicia”, pp.
223-233.
Analiza a influencia de Chao Rego no xornalismo en galego e no de opinión, lembrando
as súas colaboracións en diferentes xornais.
- María Luisa Pasín Mato, “Xosé Chao Rego”, pp. 235-241.
Saliéntase o perfil como docente de Chao Rego no Instituto Rosalía de Castro, a través
das súas lembranzas como alumna do homenaxeado.
- Siro López, “O deseño na obra de Chao Rego”, pp. 243-260.
Analiza a obra de Chao Rego dende o seu estilo, temáticas, e enfatiza o carácter
interdisciplinar nas reflexións do autor.
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- Francisco Rodríguez Sánchez, “Suxestións reveladoras: a propósito do Prisciliano de
Chao Rego”, pp. 261-279.
Tomando como punto de partida o interese por contextualizar e afondar na análise
histórica dos acontecementos, abórdase a análise do retrato sobre o personaxe de
Prisciliano na obra de Chao Rego.
- Alfonso Blanco Torrado, “Xosé Chao Rego dende a Terra Chá”, pp. 281-320.
Analiza a influencia existente na súa traxectoria, tanto no perante ao seu compromiso
lingüístico como na cuestión identitaria galega, do seu paso pola Terra Chá.
- Carlos Manuel Callón Torres, “Rachando co pecado: Un ensaio cristián sobre a
homosexualidade”, pp. 321-327.
Coméntase o ensaio A condición homosexual, de Xosé Chao Rego publicado en 1999 e
afírmase que foi pioneiro tanto no panorama ensaístico galego coma no nacional.
- Xulián Maure Rivas, “Encontro con Xosé Chao nos Coloquios Europeos de
Parroquias”, pp. 329-336.
Dáse conta da presenza de Xosé Chao Rego nos coloquios europeos parroquiais
poñendo énfase nestes encontros como mobilizadores de moitos galegos na
configuración dunha conciencia nacional.
Finalmente, o volume incorpora unha escolma de poemas dedicados a Xosé Chao Rego
no que participan autores como Helena Villar Janeiro, Lois Diéguez, Marica Campo,
Rafa Vilar e Xesús Rábade Paredes, incluídos no epígrafe intitulado “Poetas que cantan
a Pepe Chao Rego” (pp. 345-365).

Referencias varias:
- Fran P. Lorenzo, “Xosé Chao Rego: vinte e tres voces e un único retrato”, El Correo
Gallego, “Tendencias”, 1 xullo 2011, p. 47.
Faise un breve repaso pola figura de Xosé Chao Rego con motivo da presentación do
volume que recolle as actas do congreso-homenaxe a este pensador chairego.
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XII.4.2. MONOGRAFÍAS E LIBROS COLECTIVOS
TRADUCIDOS E NOUTRAS LINGUAS
Martín Lucas, Belén (ed.), Violencias invisibles, Barcelona: Editorial Icaria, xullo
2010, 222 pp. (ISBN: 978-84-9888-241-4).
Obra escrita en castelán que consta dunha introdución e dez capítulos. Na introdución
Belén Martín Lucas explica que a orixe da violencia contra as mulleres nas súas
diversas formas está no patriarcado e que neste traballo pretenden analizar a violencia
en diversas formas de expresión cultural como a prensa escrita, a publicidade e os
vídeos musicais. O volume recolle os resultados do proxecto de investigación
“Violencias ‘invisibles’: intervenciones feministas frente a la violencia estrutural y
simbólica en la cultura patriarcal”, subvencionado pola Cátedra Caixanova de Estudios
Feministas da Universidade de Vigo. No capítulo da autoría de María Reimóndez
trátase o asunto da violencia simbólica contra as escritoras na crítica literaria en Galicia,
prestando especial a Rosalía de Castro.
Pazos Justo, Carlos, Trajectória de Alfredo Guisado e a sua relação com a Galiza
(1920-1921), Premio Literario e Lingüístico Ricardo Carvalho Calero 2009, pról. Elías
Torres Feijóo, Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, col. Ensaio, n.º 264, 2010,
216 pp. (ISBN: 978-84-8487-190-8).
Obra de Carlos Pazos Justo (Redondela, 1975) dedicada a Manuel Míguez García, á
familia Guisado e a un número elevado de persoas e entidades que o axudaron no seu
labor investigador de diversas maneiras. Conta cun prólogo do profesor da Universidade
de Santiago de Compostela Elías Torres Feijóo co título de “Alfredo Guisado um século
depois”, no que comenta a utilidade deste traballo para quen quixer coñecer mellor a
figura de Alfredo Guisado ou para a quen lle interesen asuntos relacionados coa cultura
e a súa planificación e eloxia o labor “confiável” do investigador Carlos Pazos. Na
introdución a este ensaio, o autor indica que o seu obxectivo é o de avanzar no
coñecemento de Alfredo Guisado e explica o porqué do período de análise proposto,
1910-1920. Salienta en particular a relación de Guisado coa emigración galega en
Lisboa, fenómeno sobre o cal critica a carencia de estudos. A continuación, estabelece
cal é o obxecto de estudo, o corpus guisadiano e a metodoloxía empregada, a do sistema
e o campo literarios. Refire tamén o estado da cuestión para centrarse posteriormente na
traxectoria de Alfredo Guisado en Portugal e as súas relacións con Galicia, con
constantes alusións ao emerxente campo literario galego. Ofrece un apartado dedicado a
Refaldo Brila, un galego en Lisboa e outros nos que comenta a figura de Guisado como
axente do agrarismo e do nacionalismo galego. Por último, comenta a produción
literaria galega deste autor portugués e, nos anexos, reúne algúns destes textos e retratos
de Guisado e da súa familia.

Recensións:
- Joel Gómez, “Alfredo Guisado, poeta gallego”, La Voz de Galicia, “Culturas”, n.º
413, “Reportaje”, 7 maio 2011, p. 10.
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Indícase que Carlos Pazos se centra na proclamación da República portuguesa en 1910 e
a publicación do poemario Xente d’a aldea. Versos gallegos (1921) e que, para explicar
mellor o labor de Alfredo Guisado nos campos cultural e político de Portugal e de
Galicia, analízaos en ambos os dous países. Coméntase que este volume é unha
investigación orientada polos profesores Carlos Cunha e Elías Torres e que trata de
asuntos como a participación activa de Guisado na formación e primeiras posicións do
modernismo portugués ou o seu papel como activista dinamizador do asociacionismo
agrarista entre a colonia galega e a comarca do Condado e como axente do galeguismo
en Portugal. Saliéntase que, como froito desta relación, se editou o seu poemario galego,
con cuberta de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e dedicado a este. Dáse conta de que
este libro rescata traballos seus en publicacións galegas e que resalta a súa relación do
ambiente rexionalista do Gran Hotel Balneario de Mondariz.
Vidal, Fidel, O sol da tristeza. A figura do pai na obra de Manuel Antonio, pról. X. L.
Axeitos, epíl. Manuel Fernández Blanco, A Coruña: Espiral Maior, col. Ensaio, 2010,
96 pp. (ISBN: 978-84-92646-35-7).
Fidel Vidal (Santa Uxía de Ribeira, 1942) é o autor deste ensaio sobre a obra de Manuel
Antonio. O libro vai precedido dun prólogo de X. L. Axeitos no que se indica que se
trata dunha interpretación nova da obra e da vida do poeta rianxeiro e adianta as teses de
Vidal sobre o carácter revolucionario da poesía de Manuel Antonio con base na
liberación a través da escrita en contra da orde social imposta pola educación. A obra
ábrese cunha cita de Manuel Antonio (“C’as nosas mans suicidas/ espallaremos n-o
carrousel d’os ventos/ os catro puntos cardinaes”) e está estruturada nos seguintes
apartados: “Introdución”, “As vangardas”, “A obra, o vento e a viaxe”, “Cara unha
estruturación poética”, “O mar”, “Saudade, soidade e melancolía”, “A lectura”,
“Compás do tempo”, “Suxeición do suxeito”, “Beleza do ‘sen”, “Saber do pai”, “A voz
do silencio”, “Orixe e salvación”, “A nai: retorno á orixe”, “Bibliografía” e un epílogo
de Manuel Fernández Blanco no que sinala que O sol da tristeza é unha análise da
biografía e da obra de Manuel Antonio, que conduce a unha reflexión existencial sobre
o ser, a vida e a morte e salienta que a “falta” paterna foi determinante para este poeta.
Recensións:
- Cipriano Luís Jiménez Casas, “Sobre as carencias”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”,
n.º 370, “Libros”, 28 abril 2011, p. VI.
Comenta que estamos perante unha espléndida achega a Manuel Antonio onde se
debullan os vencellos entre o poeta rianxeiro e mais o mar a partir da análise do seu
poemario De Catro a Catro e asemade sublíñase que conta cun prólogo obra de Xosé
Luís Axeitos.
- A. M., “Manuel Antonio e o pai”, Xornal de Galicia, “Cultura”, 7 maio 2011, p. 46.
Afirma que este volume aborda as extensas lagoas que había dentro da biografía de
Manuel Antonio e mais que este estudo presenta un prólogo de Xosé Luís Axeitos e un
epílogo obra de Manuel Fernández Blanco.
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Referencias varias:
- Manuel Rivas, “A Caixa no país de Chasco”, El País, “Galicia”, “Luces”, “Episodios
galegos”, 28 xaneiro 2011, p. 12.
Entre outros comentarios, refírese ao fío paradoxal co que arrinca este libro e destaca
que nesta obra o seu autor compón un dos máis suxestivos textos escritos nunca sobre
unha figura literaria galega.
- M. Blanco Rivas, “Andel de novidades”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 369,
“Libros”, 14 abril 2011, p. VII/ La Opinión, “Saberes”, n.º 328, “Letras en galego”, 16
abril 2011, p. 7.
Nestas seccións fixas descríbense semanalmente varias obras. Desta que nos ocupa,
saliéntase que a través da análise da biografía e da obra de Manuel Antonio ofrece unha
fonda reflexión sobre o ser, a vida e a morte. Tamén se seleccionan Deus xogando aos
dados (2011), de Fernando Méndez; Poesía completa (2011), de Lois Pereiro e Fogar
impronunciable. Poesía e pantasma (2011), de María do Cebreiro Rábade.
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XII.4.3. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS
Aparicio Moreno, Paulino, “Los teatros en Pontevedra hasta 1924”, El Museo de
Pontevedra LXII 2008, “Historia”, 2010, pp. 89-106.
Coméntase que nos séculos XVI, XVII e XVIII as representacións en Galicia se facían
ao aire libre ou en inmóbeis adaptados a tal fin e que, en 1753, o Pai Sarmiento
afirmaba que Pontevedra non tiña “casa de Comedias”. Indícase que, logo de varios
intentos frustrados, a cidade tivo o seu primeiro teatro estábel, o da Praza do Teucro, un
recinto humilde, incómodo e pequeno que acolleu representacións entre o ano 1848 e o
1878. A continuación, destácase a construción do Teatro Liceo, de pedra, feito “á
italiana”, para a burguesía. Faise referencia á súa inauguración en 1878 pola compañía
de Miguel Cepillo e ao cambio de nome en 1906, cando pasa a chamarse Teatro
Principal. Con respecto ao Circo-Teatro, infórmase de que se abriu en 1900 coa
representación dunha peza da compañía cómica de Juan Espantaleón. Cítanse as
diferenzas co Teatro Liceo: o Circo-Teatro é un barracón de madeira, destinado ás
clases populares. Menciónase tamén outros espazos como o Teatro “Guignol”, o Petit
Palais e o novo teatriño da Sociedad Recreo de Artesanos.
Fernández Rei, Francisco, “Ramón Cabanillas. Un soño de pombas do seu Cambados”,
Terra e tempo. Revista galega de pensamento nacionalista, “Cultura”, n.os 149-150151-152 (2009), 18 xaneiro 2010, pp. 55-58.
Estuda a relación co idioma galego de Ramón Cabanillas dende a infancia por decisión
de súa nai para evitar a excesiva protección da xente para quen traballaba ela e que o
criaran coma “un señorito, porque esa non era a súa condición”. Lembra a súa estadía
no seminario compostelán de San Martín Pinario, o seu traballo como oficial de
contabilidade en Cambados antes de emigrar a Cuba fuxindo da persecución á que o
someteran por republicano e sobre todo por anticaciquil, como plasmou no quincenario
El Umia, que fundou e dirixiu, e tamén en El Cometa. Apunta “a sensación de alivio e
de esperanza para a elite do incipiente nacionalismo galego” que supuxo a publicación
de No desterro (1913) e principalmente de Vento mareiro (1915), e como de 1915 a
1930 Cabanillas representou “a estética ‘oficial’ do nacionalismo galego”. Refire a súa
participación na xuntanza na que se xerou o manifesto “Compromiso de Barrantes”, o
seu deslocamento a Valencia polo goberno republicano ao producirse o golpe de Estado
de 1936, e o seu regreso a Galicia en 1937. Faise eco da representación do poema
dramático A ofrenda ás fadas no portal de Belén o 9 de xaneiro de 1944; da soidade na
que se sumiu tras a morte de Eudosia; e da súa “loita sociocultural do galeguismo de
posguerra” dende os anos finais da década dos corenta até a súa morte. Recorda que
sendo neno viu pasar o seu enterro sen saber de quen se trataba, até que anos máis tarde,
con súa nai, levou flores a seu irmán, enterrado ao seu carón no cemiterio de Fefiñáns, e
leu o epitafio-encomenda que lle fixera á súa dona no poema inicial de Vento mareiro,
lamentando que non figure aínda no Panteón de Galegos Ilustres a onde o trasladaron en
1967 pese aos corenta e dous anos transcorridos. Pecha o artigo cunhas palabras de
homenaxe que lle dedicou Álvaro Cunqueiro ao ocupar a cadeira na Real Academia
Galega.
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Pardo Amado, Diego, “Arte literaria e arte cinematográfica: Da plasticidade d’A
esmorga (1959)”, Terra e tempo. Revista galega de pensamento nacionalista,
“Cultura”, n.os 149-150-151-152 (2009), 18 xaneiro 2010, pp. 64-78.
Comeza apuntando o primeiro contacto de Eduardo Blanco Amor co cinema no seu
Ourense natal e advertindo que “a súa relación coa nova arte é profunda e o seu papel
excede o dun mero espectador”. Centra o estudo na adaptación cinematográfica d’A
esmorga (1959), tras sortear numerosas dificultades, e considera o proceso como
transposición múltiple da citada novela e dos relatos “Une ruse” e “La question du
latin”, de Guy de Maupasant, no filme Parranda (1977), que dirixiu Gonzalo Suárez.
Antes de realizar unha microanálise comparativa dun fragmento da novela e da súa
correspondencia no filme para demostrar “a excepcional versatilidade da obra de
Eduardo Blanco Amor, a súa natureza plástica e unha radical forza expresiva”, fai unha
breve achega teórica á relación que se estabelece entre arte literaria e arte
cinematográfica, focalizando o significado da “adaptación” e optando por empregar o
concepto “transposición”. Resume brevemente o argumento da versión cinematográfica
marcando as diferenzas respecto ao texto novelesco blancoamoriano, antes de
reproducir o fragmento narrativo do que parte para realizar a súa microanálise
comparativa. Conclúe que Gonzalo Suárez prima o papel de Bocas, fronte ao do
protagonista da novela, Cibrán; apunta as achegas cinematográficas no tratamento da
dona de Andrada; considera que Parranda é unha transposición integral d’A esmorga
dende un punto de vista cuantitativo; pormenoriza diferenzas cinematográficas respecto
ao texto novelesco; e faise eco das críticas que recibiu o filme, debidas sobre todo á
localización da trama en Asturias e non en Ourense, o trasunto literario da Auria da
novela. Pecha o estudo recoñecendo que, a pesar de que se debe evitar o preconcepto
estético de considerar a fidelidade do texto fílmico respecto a obra literaria que o
inspirou, “a proposta de Gonzalo Suárez dista moito de ser a obra mestra das letras
galegas que é A esmorga”.

Rei Romeu, Manuel, “O lugar de Ramón Cabanillas na literatura galega”, Terra e
tempo. Revista galega de pensamento nacionalista, “Cultura”, n.os 149-150-151-152
(2009), 18 xaneiro 2010, pp. 51-54.
Comeza afirmando de Ramón Cabanillas que “non podemos negarlle que a súa é obra
dun poeta galego que escribiu sempre en galego sen practicamente ningunha fisura”,
feito que considera se debeu seguramente á “consciencia de participar dun proxecto de
erguemento dunha literatura nacional, que non contaba cos apoios nin cos parabéns da
oficialidade”. Resalta que o seu poemario inicial No desterro. Visións gallegas (1913)
nacera a petición de Xosé Fontenla Leal, amigo de Manuel Curros Enríquez, para cubrir
así o baleiro deixado polo falecemento deste; un labor de continuador que tamén
expresa o prologuista Basilio Álvarez. Apunta como trazos iniciais da súa poesía “certo
esquematismo e maniqueismo, propio das proclamas ideolóxicas das reivindicacións
agraristas”; a súa vinculación ás Irmandades da Fala para responder ao novo
compromiso social, que mostra coa identificación coa patria galega e co compromiso co
propio idioma galego e co seu poder simbólico, que se reflicte no poemario Da terra
asoballada (1917), onde amosa os trazos nacionalistas de anticastelanismo,
identificación con Portugal e achega a Irlanda. Destaca que nos anos vinte publicara
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case a metade da súa obra relevante, unha época que coincide “coa manifestación máis
culturalista do nacionalismo galego”, e que nos anos trinta a sua produción fose case
nula, o que non pode explicarse, como no caso doutros escritores, pola súa participación
política xa que Cabanillas non foi “un home de acción” senón “un poeta galego”. Refire
que, nos derradeiros anos da súa vida, se mostrou dubidoso e insatisfeito da súa
produción até chegar a afirmar que debería “ser peneirada e purgada”, aínda que
publicase neses anos dun “difícil panorama de supervivencia da literatura galega de
posguerra” obras de calidade: Camiños no tempo (1949) ou Samos (1958). Considera
que esta humildade e relativización o levou ademais a afirmar que só publicara por
influencia de determinadas personalidades para así autoexculparse ou xustificarse, como
lle confesou a Ricardo Carvalho Calero con motivo da publicación da súa Obra
completa (1959). Remata calificando estas confesións finais de Ramón Cabanillas como
unha mostra do seu “amor inquebrantable á lingua e a Galiza”.

Rodríguez Sánchez, Francisco, “Eduardo Blanco Amor e A esmorga”, Terra e tempo.
Revista galega de pensamento nacionalista, “Cultura”, n.os 149-150-151-152 (2009), 18
xaneiro 2010, pp. 59-63.
Comeza afirmando de Eduardo Blanco Amor que “a súa persoa e a súa obra expresan,
con todas as súas contradicións, a maneira na que a Galiza viviu o século XX”. Salienta
a relevancia da súa produción novelesca “pola súa grande coherencia como imaxe do
mundo, pola súa veracidade profunda en relación co devir histórico do noso país e as
suas perspectivas de futuro”. Refire como foi xestando o seu regreso a Galicia dende a
emigración americana e a función de catarse persoal que tivo A esmorga (1959), da que
se cumpriron cincuenta anos da publicación en 2009, aínda que a editorial Galaxia
tentara publicala xa en 1956. Dá conta da recepción que tivo en Galicia a súa
publicación e da Autocrítica que fixo o propio autor ourensán en 1959. Resalta a
significación desta novela na produción de Blanco Amor e na historia da literatura
galega. Remata recomendando a lectura d’A esmorga porque “a nosa política cultural
non pode prescindir da continua revalorización e espallamento dos nosos escritores
clásicos” e porque hai que convencerse da potencia que ten “para engaiolaren lectores
de hoxe”.
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XII.5. LITERATURA INFANTIL E XUVENIL
XII.5.1. NARRATIVA
XII.5.1.1. NARRADORES GALEGOS
Caramés Lage, José Luís, A miña tía avoa Dolores e o Círculo dos Animais Excluídos,
ed. bilingüe galego-inglés, tradución ao galego de Iria Sobrino Freire, tradución ao
inglés de Mateo Caramés Saddler, Noia: Editorial Toxosoutos, col. Nume, [lectorado
autónomo], 2010, 138 pp. (ISBN: 978-84-92792-77-1).
Novela de pequena extensión de José Luís Caramés Lage (Santa Marta de Ortigueira,
1945) que aparece publicada no mesmo volume na súa versión galega e na súa versión
inglesa. A acción transcorre no Pazo de Landoi, situado na costa da provincia da
Coruña, propiedade de Dolores, meiga e tía avoa do narrador, e lugar de reunión dunha
serie de animais (o gato Tácito, o raposo William, o corvo Bran, o galo Oliveira, o burro
Cosme, a curuxa Adela, a cabra Montesa, o porco bravo Rino e a lebre Loxi) de orixe as
máis das veces foránea, que atoparon nel, por diversos motivos, un lugar de refuxio
onde son ben tratados. Estes animais non só falan, senón que disertan sobre os máis
variados temas: a historia de Galicia e de Portugal, o nacemento das ordes mendicantes
etc., pero salpicándoos de grandes doses de humor. O narrador-testemuña debuxa, a
través de descricións moi detallistas concentradas, sobre todo, nas primeiras páxinas, un
espazo rural dominado polas fragas. Nas seguintes páxinas dominan os parlamentos dos
animais, que lle descobren ao lectorado un espazo rural e illado que inflúe na aura de
fantasía que arrodea todo o texto. Nel están presentes valores coma a tolerancia, o
ecoloxismo e o respecto polos animais.

Carreiro, Pepe, Os Bolechas van de viaxe… As pozas de Ourense, Vigo: Edicións A
Nosa Terra, col. Os Bolechas van de viaxe, [lectorado autónomo], 2009, 32 pp. (ISBN:
978-84-8341-369-2/ DL: VG-651-2009).
Nova entrega da serie infantil “Os Bolechas” de Xosé Carreiro Monteiro (Vigo, 1954)
na que, por medio dun narrador omnisciente e moito diálogo, se relatan as aventuras da
familia dos Bolechas na súa viaxe ás pozas termais de Ourense. Vemos como os
Bolechas van pasar a fin de semana á casa da súa amiga Pili en Ourense, quen os guía
por algúns dos lugares máis salientábeis desta cidade. Pasan pola ponte romana, pola
fonte das Burgas, onde Carlos tenta beber, e, a seguir, collen un tren que os leva ás
pozas de Outariz. Alí métense todos nas pozas agás Chispa. Esta aventura, ao igual que
as demais entregas de “Os Bolechas”, conta con ilustracións figurativas e cores moi
vivas onde os personaxes están debuxados con formas redondeadas. O libro péchase con
dúas páxinas onde se amosan en miniaturas todos os espazos de Ourense que visitaron
os Bolechas nesta viaxe nun total de vinte e catro viñetas.
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Cimadevila Botana, Fernando M., O mundo secreto de Basilius Hoffman. O ladrón de
soños, ilust. Ivan Valladares González, Santiago de Compostela: Urco Editora, col.
Alcaián, 2010, 348 pp. (ISBN: 978-84-938121-9-5) (DL: C 4152-2010).
Primeira entrega da pentaloxía novelesca “O mundo secreto de Basilis Hoffman”, que
forma parte dun proxecto conxunto que abrangue ademais unha banda deseñada, un
libro sobre a xénese dos personaxes, outro libro sobre aventuras anteriores do personaxe
de Basilius Hoffman e bandas sonoras, das que se dá conta no book-trailer de
presentación da primeira entrega e na páxina en liña www.basiliushoffman.com, na que
tamén se acollen contidos extra da saga, música, multimedia e un foro creados por un
equipo encabezado polo autor da novela, Fernando M. Cimadevila Botana e o seu
ilustrador, Ivan Valladares González. Esta novela de aventuras, con trazos da novela de
iniciación e da literatura fantástica e con elementos e personaxes tirados da Biblia e da
mitoloxía de antigas culturas como a exipcia, artéllase a partir da saída do internado de
Peter e a súa visita nas vacacións do Nadal ao tío Basilius Hoffman, xa que unha vez
máis os seus pais están moi ocupados co traballo para estar con el. Ao lado deste tío, un
profesor culto, explorador e amigo de emprender viaxes constantes e aventuras, Peter
vai deixando atrás a súa soidade e falta de agarimo familiar ao comezar a continuar
unha historia iniciada nun caderno e sobre todo a vivir en primeira persoa aventuras
xunto ao seu tío. O discurso narrativo aséntase en dúas máximas: “ao comezo houbo un
soño, pois todas as cousas, grandes ou pequenas, comezan cun soño”, un extracto do
Diario do Cartógrafo, e as citas de grandes autores sobre os gatos que encabezan cada
un dos capítulos desta novela e que van dende Charles Baudelaire até Hilarie Belloch. O
autor xoga a cotío coa intertextualidade de personaxes, ambientes e situacións e mesmo
do propio libro físico, que aparece descrito na propia novela como “unha recompilación
de varias follas soltas de diferente natureza e antigüidade” (p. 19) para crear unha
novela simbólica coprotagonizada por un adolescente de doce anos, recluído nun mundo
que non lle gusta e que se abre a outro mundo, ao agarimo dos demais e madura ao
sentirse útil e importante para o seu tío e os seus amigos. A visita nocturna dunha figura
felina tentando roubarlle o sono a Peter desencadea as pescudas do tío Basilius e a viaxe
á Cidade dos Tellados na nave Argestes comandada por Xonás, dende onde van
enfiando descubertas que os conducen a tentar impedir que se logre invertir a profecía
grazas á máscara de Sejmeti, coa que o Mestre tentaba impoñer unha Nova Era na que a
deusa Bastet se vingara dos humanos impoñendo unha civilización dominada polos
gatos. Na cuberta non hai ilustración, unicamente unha letra en dourado en forma de
mazá, rodeada por elementos ou grafismos tamén en cor dourada, sobre un fondo vello
en cor marrón. Na contracuberta aparece entre dous textos un elemento en forma de
león alado. No interior atópanse poucas ilustracións, todas elas en branco e negro,
ocupando a páxina completa e outras a dobre páxina. Estas ilustracións de Ivan
Valladares son como apuntes ou bosquexos, sobre un fondo de papel vello que inciden
na temática misteriosa e arcana da novela.
Recensións:
- Armando Requeixo, “Hibridación literaria”, Faro de Vigo, “Faro da Cultura”, n.º 386,
“Libros”, 6 outubro 2011, p. VI.
Coméntase que se trata dunha narración fantástico-marabillosa que mestura aventuras,
elementos do mítico e do lendario, da ficción histórica e da científica. Saliéntase que se
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presenta unha historia cargada de acción, con personaxes reais e metarreais e universos
paralelos. Indícase que reescribe a autores clásicos e modernos e que ten influencias de
textos fílmicos e literarios. Menciónase a presenza das tradicións bíblica, artúrica e
atlantista. Finalmente, ponse de relevo a necesidade de lecturas deste tipo para fidelizar
o lectorado mozo.
Referencias varias:
- maré, “A cultura de base”, Galicia Hoxe, “MARÉ”, “Letras”, 17 febreiro 2011, p. 30.
Menciónanse algúns dos títulos publicados por Urco Editora, como é o caso desta obra
de Fernando M. Cimadevila Botana.
- C. P., “Ogallá que o libro teña vida propia na web que creamos”, La Voz de Galicia,
“La Voz de Santiago”, “A pie de calle”, 14 maio 2011, contracuberta.
Recóllense as palabras do editor Rodrigo Vizcaíno anunciando a aparición d’O mundo
secreto de Basilius Hoffman. O ladrón de soños en Urco Editora.
- Ana López, “Literatura con personalidad”, La Opinión, “A Coruña”, “Feria del libro
2011”, 5 agosto 2011, p. 8.
Infórmase da presentación desta obra na Feira do Libro da Coruña.
VV. AA., XIII Premio de relato curto “Varela Buxán”, Lalín: Concello de Lalín.
Seminario de Estudios do Deza, 2009, 78 pp. (DL: PO 268-2009). u
Tras un prólogo institucional, acóllense os seguintes relatos gañadores e finalistas do
XIII Premio de relato curto Varela Buxán:
- Lara Porto Mato, “Penta”, 1º premio de 12 a 14 anos, pp. 14-22.
A través dunha mestura de prosa e diálogo, refire cinco historias de cinco persoas que
toman un café nunha cafetería.
- Lara Porto Mato, “Máster en baile”, 1ª finalista de 12 a 14 anos, pp. 24-33.
Recrea os soños dunha rapaza que quere que o rapaz que lle gusta a saque a bailar.
- Macarena Palacios Fragoso, “O laberinto do recordo”, 2ª finalista de 12 a 14 anos, pp.
34-44.
Recolle a viaxe a Exipto de dous rapaces, Marta e Tom, para descubrir o segredo do
colgante que o avó de Tom lle regalara.
- Roi Levoso Fernández, “Cemiterio literario”, 1º Premio de 15 a 18 anos, pp. 46-58.
Narra o acontecido a un rapaz chamado Vladimir despois de chocar contra unha rocha
cando ía na súa bicicleta e de descubrir un estraño lugar debaixo dun cemiterio.
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- María Do Campo Bayón, “Lembranzas para María”, 1ª Finalista de 15 a 18 anos, pp.
60-70.
Ana escribe a historia da súa vida durante a súa estadía en terras sudamericanas.
- Noelia Martínez Rey, “Un verso do poema”, 2ª Finalista de 15 a 18 anos, pp. 72-78.
Refire a historia dunha muller que queda viúva e ten unha filla que morrerá por culpa
das drogas.
VV. AA., XIV Premio de relato curto “Varela Buxán”, Lalín: Concello de Lalín.
Seminario de Estudios do Deza, 2010, 47 pp. (DL: PO 211-2010). u
Tras un prólogo institucional, acóllense os seguintes relatos gañadores e finalistas do
XIV Premio de relato curto Varela Buxán:
- Marcela Porto Mato, “Diálogos musicais”, 1º Premio de 12 a 14 anos, pp. 10-13.
Conta o amor platónico entre unha rapaza e un batería que, por mor dun accidente, se ve
obrigado a deixar de tocar.
- Andrea García Vicente, “Unha venganza inacabada”, 1ª Finalista de 12 a 14 anos, pp.
14-19.
Conta a fuxida dunha rapaza do asasino que matara a seus pais.
- Rocío Carballo Bande, “Verdade non hai máis ca unha”, 2ª Finalista de 12 a 14 anos,
pp. 20-26.
Breve historia policial na que un dos personaxes consegue resolver o misterio dun
asasinato.
- Lara Porto Mato, “Xente”, 1º Premio de 15 a 18 anos, pp. 28-32.
Refire un episodio da vida dunha parella calquera nunha cidade calquera.
- Pablo Dos Santos Cid, “Tomhet”, 1º Finalista de 15 a 18 anos, pp. 34-40.
Conta a historia dun rapaz chamado Tomhet na procura dun lago encantado.
- Lucía Taboada Fernández, “Tras ollos vermellos”, 2ª Finalista de 15 a 18 anos, pp. 4247.
Ofrece a historia de Xonás, un amigo de Xana que ao parecer é un vampiro.
Referencias varias:
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- Mª Montserrat López Vázquez, “XIV Premio de Relato Curto ‘Varela Buxán”, Ed.
Seminario de Estudios de Deza, Lalín, 2010, 47 páxs.”, Lvcensia. Miscelánea de cultura
e investigación, n.º 42, vol. XXI, “Libros”, 2011, pp. 199-200.
Dáse conta da publicación desta obra e dos títulos e autores gañadores e finalistas do
XIV Premio de Relato Curto “Varela Buxán” que se inclúen nela.
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XII.5.1.2. REEDICIÓNS COMENTADAS E FACSÍMILES
Kruckenberg, María do Carme, O paxariño de Sevilla, ilust. Eva Lloréns, Padrón:
Fundación Rosalía de Castro/Xunta de Galicia, col. Tres Pitas Brancas, n.º 3, febreiro
2008, 14 pp. (D.L: C 467-2008). u
Reedición da obra publicada en 1998 pola escritora María do Carme Kruckenberg
(Vigo, 1926) que se abre cunha dedicatoria persoal “a Cristina e a Tito”. Nel, por medio
do emprego da primeira persoa narrativa, cóntase como unha muller deu cun paxariño
que estaba a piques de morrer perante a estatua de Rosalía de Castro en Padrón. Rescata
a ave dunha morte segura e o paxariño cóntalle como chegou até alí. Quixo saber onde
quedaba a vila natal da escritora, pensando en ir ao Pazo da Matanza, pois cría que
aínda vivía. Soubo da súa poesía grazas a unha parella que se sentaba nun banco do
parque sevillano de María Luísa, baixo a póla do magnolio no que el vivía. Alí, unha
muller galega recitáballe versos da poeta á súa parella, un home andaluz. Finalmente, o
paxariño marcha san para o sur “lizgairo como unha camelia voandeira”. A muller
informa que esa parella era a súa filla Cristina e o marido desta, Tito. O relato presenta
unha linguaxe sinxela, que combina a lingua galega co castelán nuns trazos propios da
variante lingüística do andaluz, nos momentos nos que fala o páxaro.
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XII.5.1.3. TRADUCIÓNS, VERSIÓNS E REEDICIÓNS
Albanell, Pep, Dor de rosa e outros contos, trad. Roxelio Xabier García Romero,
Madrid: Oxford University Press España, col. A árbore da lectura, n.º 7, serie xuvenil,
[mocidade], xullo 2010, 129 pp. (ISBN: 978-84-673-5618-2).
Conxunto de relatos da autoría de Pep Albanell (Vic, 1945). No primeiro deles, “A
señora realidade”, o protagonista, un escritor, dille á realidade que hai que mesturar os
seus anacos con fantasía ao escribir para nenos. Os restantes relatos divídense en tres
partes. A primeira, “Cousas que pasan”, está formada por sete relatos. En “Cousas que
pasan” o sol despréndese da bóveda celeste, en “Chompróns” o narrador explica que
saen chompróns da súa ducha e que son unha especie de confeti minúsculo e brillante,
en “Ratas!” escoita o ruído de ratas que non o deixan durmir e provocará un pequeno
incendio que fará vir os bombeiros, en “Un anaco de pan (con chocolate)” é atracado
por un home cunha pistola de pan e chocolate, en “Os tímidos” relata a súa timidez coas
mozas, en “O contrabandista do tempo” viaxa no tempo e en “O norte perdido” entra
nunha tenda dese nome no antigo barrio de Orial. A segunda parte da obra intitúlase
“Fantasías auxiliares” e está formada por catro relatos. O primeiro relato que acolle é
“Perigo veciñal: erro anxélico”, no que un anxo decide cortar as ás. No seguinte, “Un
caso pouco corrente”, describe como lle aparecen uns cornos na cabeza. En “Síndrome
de abstinencia” está tentando deixar de fumar e coñece a un vampiro. “O fracaso do tío
solteirón” conta como o seu tío lle inculcou a paixón pola lectura e en “A penetración
prodixiosa” descríbese o interese de Amenio Boixencio Catastral polos espellos e por
entrar neles. A terceira e última parte dálle nome ao volume, “Dor de rosa”. No seu
primeiro relato, “Puré de pataca”, atópase mal por xantar puré de pataca e pídelle unha
baixada de soldo ao xefe. En “Dor de rosa” explica esta dor: unha nube pequeniña que
se lle puxera no medio de peito e provocáballe unha dor doce e suave, algo que logo
relacionará co amor. En “¡Tuiiit!” a súa moza déixao por teléfono, en “O himno” métese
nunha fraga para desaparecer e en “Malos humores” fala nunha cafetería cunha moza
que estaba triste coma el. Finalmente, en “Un can especial” convértese en can despois
dun desengano amoroso e lembra cousas que lle aconteceron nos relatos anteriores.
Péchase o volume cunha breve nota biobibliográfica do autor.
Álvarez, Blanca, Agardarei por ti en África (Búscame en África, 2007), trad. Isabel
Soto, Madrid: Oxford University Press España, col. A árbore da lectura, n.º 10, serie
xuvenil, [lectorado autónomo], xuño 2010, 171 pp. (ISBN: 978-84-673-5633-5).
Reedición desta novela de Blanca Álvarez (Cartavio, Coaña, 1957) traducida por vez
primeira ao galego en 2008 e que aborda, dende un estilo marcado polos trazos líricos, a
historia de Roxelio, un neno de dez anos que, malia non sufrir as grandes escasezas da
posguerra española que viven os demais rapaces da súa vila (un lugar anónimo que
presenta moitas similitudes coa realidade galega da época), intúe que a súa familia garda
un terríbel segredo e decide investigar. Con respecto á edición incluída no Informe 2008
aprécianse certos cambios como o de colección (“Nautilus”, en 2008; “A árbore da
lectura”, en 2010) e o do encargado da ilustración da cuberta (Carlos Fernández, en
2008; Gerardo Domínguez, en 2010), que representa dúas persoas, unha delas sentada e
outra de pé no momento do solpor (en 2008 aparecía o debuxo de dous nenos nun
cemiterio). Pecha o volume cunha breve nota biobibliográfica da autora.
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García Teijeiro, Antonio e Jordi Sierra i Fabra, Contos e poemas para un mes
calquera, ilust. Raquel Aparicio, trad. dos contos Alba Piñeiro Estévez, trad. dos
poemas Antonio García Teijeiro, Madrid: Oxford University Press España, col. A
árbore da lectura, n.º 9, serie infantil, a partir de 10 anos, xuño 2010, 169 pp. (ISBN:
978-84-673-5631-1).
Reedición deste volume publicado por primeira vez en 2006 que reúne trinta e un contos
e trinta e un poemas escritos por Jordi Sierra i Fabra (Barcelona, 1947) e por Antonio
García Teijeiro (Vigo, 1952). Con respecto á primeira edición , descrita no Informe
2006, obsérvanse unha serie de cambios, como o de colección (“Camaleón”, en 2006,
“A árbore da lectura”, en 2010) e o de ilustrador, que pasa a ser Raquel Aparicio, quen
mantén o estilo da súa predecesora, Alba Piñeiro, ao plasmar ao longo dos relatos
debuxos sinxelos e acromáticos. Péchase cun colofón (“E os xograres arrincaron a
última páxina do calendario daquel mes calquera, dese ano que tanto amaches, da vida
que criches soñar, e botaron a andar paseniño, sorrindo, cantando, felices”), o índice e
unha breve nota biobibliográfica tanto dos autores coma da ilustradora.
Tamén está descrito no apartado XII.5.2.2. Apéndice. Literatura Infantil e Xuvenil deste
Informe.
Kruz Igerabide, Juan, Ata que o saibas todo, trad. Roxelio Xabier García Romero,
Madrid: Oxford University Press España, col. A árbore da lectura, n.º 3, serie xuvenil,
xullo 2010, 161 pp. (ISBN: 978-84-673-5669-4).
Novela de Juan Kruz (Gipuskoa, 1956) na que a intriga e o misterio se mesturan coas
tradicionais novelas de pandas para contar, ao longo de dezanove capítulos e a través
dun narrador omnisciente, a historia de Ester. Ester é unha adolescente, estudante de
primeiro da ESO, que, logo de descubrir que o seu pai é acusado por realizar un
desfalco no banco no que traballaba, se verá obrigada a demostrar a súa inocencia. Para
iso contará coa axuda dos seus amigos: Nélida, Lucía, Pauliño e Marta. Todas as pistas
levan a indagar sobre a posíbel relación da súa pérfida profesora de matemáticas, á que
chaman “a Antipática”, e do seu mozo, traballador tamén no banco como o seu pai, co
desfalco como organizadores da trama, na que se veu envolto o pai da protagonista. Un
dos aspectos máis relevantes do libro é que a súa protagonista, Ester, é unha nena
invidente que descobre as súas sospeitas a través dos cambios percibidos polo resto dos
seus sentidos.
Lluch, Enric, A bruxa, ilust. Óscar T. Pérez (ISBN: 978-84-92630-65-3)/ O vampiro,
ilust. Fernando Falcone (ISBN: 978-84-92630-66-0)/ O home do saco, ilust. Miguel
Ángel Díez (ISBN: 978-84-92630-67-7)/ O zombi, ilust. Oriol Hernández (ISBN: 97884-92630-68-4)/ A pantasma, ilust. Rodrigo Luján (ISBN: 978-84-92630-69-1)/ A
momia, ilust. Pablo Tambuscio (ISBN: 978-84-92630-70-7)/ O ogro, ilust. Cecilia
Varela (ISBN: 978-84-92630-71-4)/ O esqueleto, ilust. Mercé López (ISBN: 978-8496526-91-4)/ O monstro do armario, ilust. Pablo Zamboni (ISBN: 978-84-96526-91-4)/
O home lobo, ilust. Pere Meján (ISBN: 978-84-96526-91-4), A Coruña: Baía Edicións,
col. O baúl dos monstros, n.os 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10, 6 anos, novembro 2010, 32 pp.

1712

Colección de contos da autoría de Enric Lluch (Algemesí, 1949) protagonizados por
criaturas e monstros do imaxinario infantil relacionados co medo e que teñen por
obxectivo desdramatizar, con humor e ironía, o papel que estes personaxes exerceron
tradicionalmente entre os máis novos. O primeiro deles, intitulado A bruxa, ten como
protagonista á bruxa Maruxa. Por medio do uso dun narrador omnisciente en terceira
persoa dá a coñecer esta típica bruxa que tenta facer vida normal pero non o consegue.
Intenta comer nun bar un bocadillo de luras, e non pode, entra nunha froitería a comprar
unha mazá, e tampouco. Todo o mundo escapa dela. Finalmente, seguindo o consello da
bruxa mandona, vai voando até a casa de chocolate de Hansel e Gretel, pero déixaa
patas arriba. Quere asar a comida e non se dá conta de que o chocolate se derrete coa
calor. O vampiro está protagonizado polo vampiro Ladislau, que ten un problema: debe
visitar o dentista urxentemente para afiar os seus cairos, necesarios para dar medo e
poder roer as súas víctimas. Por medio dun narrador omnisciente en terceira persoa,
dáse a coñecer ao lectorado o enfado de Ladislau ao ver que ninguén lle fai caso. A
xente, ao velo, pensa que é unha broma ou que está disfrazado, nada máis afastado da
realidade. Un bo día pensa que ten a oportunidade da súa vida: un director de cine vai
buscalo á casa para comentarlle que precisa un vampiro. Pero o proxecto non remata
ben para Ladislau, xa que el non pode reter nada na memoria e, polo tanto, non é válido
para ese traballo. No seguinte relato, O home do saco, este ser temido polos pequenos,
con aspecto desaliñado e cara de malo, viaxa nun tren con moitos nenos fedellos que
non teñen sono nin queren comer. O narrador omnisciente en terceira persoa conta como
o protagonista mete a todos os que se portan mal no saco e pretende engordalos antes de
comelos, pero non vai ser tan doado. Finalmente, sóltaos xa que andaba á procura de
nenos máis gordechos. Os pais destes, nun principio preocupados pola desaparición dos
nenos, rematan por botar de menos o home do saco, que consegue todo o que eles non
conseguen: que se porten ben. No conto intitulado O zombi, un bruxo pretende atopar
un zombi de primeira. Emprégase un narrador omnisciente en terceira persoa para
contar a historia deste bruxo que cava nunha tumba, na procura dun zombi bo co que
poder asustar á xente e así gañar diñeiro. Pero o que atopa sáelle malo. Tén que
ensinarlle todo, nin estira os brazos, nin pon os ollos en branco (como fan os zombis de
verdade), senón que pasa todo o día mirando a televisión. O bruxo intenta unha vez
máis que o zombi triunfe levándoo a un concurso internacional, pero non o consegue. El
só quere volver á súa tumba. No seguinte relato da colección, A pantasma, un narrador
omnisciente en terceira persoa relata a historia do fillo do conde de Lemos, que tiña tolo
o seu pai. O conde estaba tan farto que fala co marqués de Figueroa para ver que pode
facer e este recoméndalle que busque unha pantasma para meterlle o medo no corpo e
que comece a portarse ben. Decide poñer un anuncio no periódico para atopar a
pantasma axeitada, pero todas as que se presentan no castelo non son máis ca persoas
cunha saba por riba. Xa a punto de desistir, atopa o candidato perfecto, mais resulta ser
moi lambón e impertinente. Mete medo a todos e come ou rompe todo o que ve.
Finalmente, o conde de Lemos chama o de Figueroa para regalarlla, pero antes ameaza
o seu fillo con que, se fai unha travesura máis, volve contratala. No conto intitulado A
momia, de novo un narrador omnisciente en terceira persoa relata como se monta un
rebumbio polo peche do museo, no que se atopaban todos os animais que, asustados por
non saber o que van facer con eles, deciden escapar. A momia é a que se encarga de
comunicar a mala nova a todos os demais, que non dubidan en marchar. O problema é
que non saben onde ir e máis cando se enteran de que a policía anda na súa procura. A
momia pensa ir a Exipto, pero non pode e finalmente volve entrar no museo sen que
ninguén se decate, con todos os seus compañeiros. O ogro está protagonizado por
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Comenenos. Por medio dun narrador omnisciente en terceira persoa cóntase que este
ogro decide trasladarse a unha nova cova, máis barata, na que vivir. Cando chega á
aldea, emocionado por ver novos nenos que levar á boca, sorpréndese de que non haxa
ninguén. Non lle queda outra, polo tanto, que comer froita, até que decide vender a
cova, irse daquel lugar e converterse nun ogro vexetariano. No seguinte conto, O
esqueleto, o protagonista, Ósiños, insiste en ser futbolista, aínda que a familia lle di que
é imposíbel porque é un esqueleto, pero, aínda así, decide intentalo. Na seguinte
entrega, O monstro do armario, o protagonista xa é maior, polo que debe buscar un
armario para el só, con tanta fortuna que encontrará un cheo da súa comida favorita. No
último dos contos que integran a colección, O home lobo, Fermín non ve a lúa pola
choiva e as nubes, polo que non pode lograr un auténtico ouvido e, cando o consegue,
será tarde. Ao final de cada conto inclúese, ao xeito dunha clásica enciclopedia visual,
unha descrición do mostro en cuestión, servíndose, de novo, do humor.
Referencias varias:
- R. B., “Uhhhhh... anda con tino e non enfades os monstros”, Galicia Hoxe, “Lecer”,
n.º 849, “Cativadas”, 30 xaneiro, p. 6.
Comenta os novos títulos da colección “O Baúl dos Monstros” de Baía Edicións, todos
eles da autoría de Enric Lluch: A bruxa, O vampiro, O Home do saco, O zombi, A
pantasma, A momia, O ogro, O esqueleto, O monstro do armario e O home lobo.
Muñoz Puelles, Vicente, A expedición dos libros, trad. Roxelio Xabier García Romero,
ilust. Fernando Vicente, Madrid: Oxford University Press España, col. A árbore da
lectura, n.º 1, serie infantil, [+ 10 anos], xuño 2010, 147 pp. (ISBN: 978-84-673-56670).
Esta obra de Vicente Muñoz Puelles (Valencia, 1948) comeza cun paratexto en forma
de cita de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury (“- Non xulgue ninguén un libro pola súa
cuberta- dixo alguén. E todos riron silenciosamente, mentres se movían río abaixo.”). A
historia, dividida en once capítulos e narrada en terceira persoa, ten lugar na biblioteca
dunha familia. Os protagonistas son os libros, que se senten abandonados. Escoitan dous
ladróns que baixan ao soto e levan o primeiro tomo das Obras Completas de Jules
Verne. Pouco a pouco, aparecen outros personaxes como O sabuxo dos Baskerville ou o
Diccionario de sinónimos e A República. Deciden rescatar o volume roubado, polo que
organizan unha saída pola casa e danse conta de que os amos se mudaron. Realizan un
decálogo dos libros e organizan unha segunda saída á rúa na que principalmente
participan a Ilíada e Gulliver e o quinto libro das obras de Verne. Este remata no
escaparate dunha libraría, pero a Ilíada consegue escapar da casa dos ladróns e
reencóntrase cos compañeiros. O día de Noiteboa a familia está na Gran Cidade e botan
en falta os libros. Un dos nenos di que nunha libraría está un libro de Verne igual ao do
avó e o pai vai compralo. A familia regresa á casa porque chove moito, salvan a
biblioteca, denuncian o roubo e deciden vivir outra vez alí, polo que os libros organizan
unha festa. Péchase o volume cunha breve nota biobibliográfica do autor e do ilustrador,
Fernando Vicente (Madrid, 1963), inciden na personificación dos libros porque estes
sempre aparecen en branco e negro e con caras, mans e pernas en situacións que
denotan movemento.
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Nöstlinger, Christine, Unha historia familiar (Gretchen Sackmeier – Eine
Familiengeschichte, 1981), trad. Roxelio Xabier García Romero, Madrid: Oxford
University Press España, col. A árbore da lectura, n.º 2, [+ 12 anos], xuño 2010, 283 pp.
(ISBN: 978-84-673-5623-6).
Nesta novela xuvenil de Christine Nöstlinger (Viena, 1936), nun narrador omnisciente,
conta un anaco da vida da familia dos Sackmeier, que non pasan por un bo momento. A
historia esténdense durante oito capítulos e comeza cunha descrición da familia dos
“Cinco Sacos”, así coñecidos por toda a veciñanza. Egon e Elisabeth Sackmeier son os
pais, moi amábeis e cariñosos. El traballa nunha fábrica de pastas alimenticias mentres
que ela coida do fogar familiar e atende os pequenos, Mädi, Hanschen e Gretchen.
Konni, o seu veciño, é o que lles puxo ese nome por mor da obesidade que padecen
todos. Gretchen, a protagonista da historia, é a maior. Con catorce anos xa non lle gusta
o colexio, evita facer ximnasia para que non lle miren o seu corpo e comeza a ter as súas
primeiras experiencias amorosas. Pouco a pouco, vaise dando conta de que a súa nai
está actuando de maneira un pouco rara: fai ximnasia, non come, masca chicle e toma
pastillas. Quere adelgazar, traballar, estudar (algo que tivera que abandonar ao quedar
embarazada de Gretchen) e deixar de vivir do seu home, que non acepta a actual
situación e non toma en serio as súas esixencias. Mentres as ideas de Gretchen sobre o
amor se cambalean, a nai comeza a traballar como asistenta na casa do maxistrado
Meisenger, aconsellada pola súa amiga Marie-Luise. Egon pensa que iso é unha clara
traición á familia e non o pensa permitir. A situación doméstica vaise agravando pouco
a pouco até que a nai marcha da casa porque non tolera vivir baixo a tutela daquel home
que lle prohibe todo. Refúxiase na casa da súa amiga Marie-Luise, á que acaba indo
tamén Gretchen co paso dos días, ao ver que o seu pai actúa coma un intransixente. De
súpeto, Hanschen involúcrase nunha pelexa no colexio, na que se mete Gretchen para
saír na súa defensa. Na asemblea en que se discute sobre unha posíbel expulsión de
Hanschen, aparecen os pais, xuntos. Parece que todo semella ir mellor entre eles, ou iso
é o que pensan os nenos. Gretchen tamén está comezando a adelgazar. Elisabeth loita
contra a intransixencia e os seus propios medos.
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XII.5.2. POESÍA
XII.5.2.1. POETAS GALEGOS
Babarro González, Xoán, A princesa de Taramundi, Premio Arume de Poesía 2009,
ilust. Špela Trobec, nota previa de Xosé Neira Vilas, Ferrol: Edicións Embora, col.
Fardel dos soños, 2010, [88] pp. (ISBN: 978-84-92644-27-8).
Poemario de Xoán Babarro González (Calvelo de Maceda-Ourense, 1947) que se abre
cun limiar de Xosé Neira Vilas,“Nova cita coa poesía”, que o autor pontevedrés
aproveita para salientar a vitalidade do certame, ao que se presentaron vintesete
orixinais nesta quinta edición, e tamén as calidades da obra que está a presentar.
Sublíñase o feitío e orixinalidade dos versos, á par do achegamento ao medio
xeográfico, que supera a habitual aproximación temática para recorrer tamén á
veracidade lingüística. Así, Xoán Babarro integra solucións léxicas, fonéticas e
morfolóxicas das falas galegas orientais, especialmente lucenses e eonaviegas, ao tempo
que dá visibilidade aos orónimos, hidrónimos ou topónimos do lugar. Polo que á serie
de poemas respecta, na primeira composición, “A casa da princesa”, descríbese a súa
vivenda e costumes viaxeiros e cantadores de versos. Seguen os poemas “Neno” e
“Nena”, exemplos de arrolos ou cantigas de berce con pouso popular, que tamén
identificamos na musical “Nairananeira”. Dende o punto de vista estilístico, “Campás”
pode exemplificar a mestría do xogo fonético: reprodúcese onomatopeicamente o son
do badalo de dúas aldeas, ao tempo que se aproveitan coincidencias homofónicas (“Que
dindán...? ¿Que dindán...?/ -¡Din que din...! ¡Din que din...!”). O mesmo acontece en
“Molín” (“¡E! ¡E! ¡E!/ Molín de café”). A recorrencia á potencialidade sonora e as
reiteracións fannos, por veces, lembrar as ladaíñas para xogar ás palmas ou á corda:
“Enriba-ba/ da ponte-te/ dos Santos-tos”; os trabalinguas (como en “Pita pinta”: “A pita
pinta ten un pito pinto, pintado”); os xogos de mentiras (en “Mentiras”: “O amieiro dá
peras./ O bidueiro, laranxas”); os encadeados, como “Río Grande” (“rego nos Cervos,/
Cervos no Ibias,/ Ibias no Navia” e as pregunta-resposta, como en “Choqueiro”. A
princesa reaparece aos poucos, nalgúns poemas, querendo “zoscarlle/ ao vento Nordés/
por poñerlle o peiteado do revés”, collendo un barco e indo polo mar a Porcía en “Paseo
da princesa” etc. Os temas restantes poden subdividirse pola tipoloxía: temas próximos
ao lectorado cativo, como “Lambiscadas”, “Home do sono”... e temas próximos á
realidade do medio. Esta última subdivisión acolle flora e fauna, o ciclo do ano ou
algunhas profesións. Considerando a existencia dos poemas “Fogueira”, “Entroido”,
“Magosto”... vemos como o autor presenta o ciclo popular do ano galego. Tamén
protagoniza algunhas composicións a fauna correspondente ao territorio da princesa:
“Abellas”, “Cuco” (cuxa composición comeza botando man dun coñecido refrán:
“Marzo,/ marzal,/ marcelo,/ dáme/ un cucar/ de cuquelo”), “Rola”, “Grilo”, “Araña”,
unha “Curuxa” que vai de verbena coa Lúa, un “Limaco”, a “Pega”, o “Peto” que “fixo
un chalé”, ou a “Lóntrega”. Aprovéitase sempre a métrica, as reiteracións, xogos de
apelacións e rimas (“Lóntrega, lóntrega, lóntrega, lontra/ voga sen lánchega, lánchega,
lancha”). Árbores, coma “Bidul” ou prantas como “Olulilel”, conviven cos “Carneiros”
que escapan da feira da Roda e axudan a contar até tres, cos onomatopeicos “Ferreiros”
ou co “Home marín”. A sensorialidade dos textos chega até o caligramático verso de
“Navia”, a xeito de río sinuoso, e o acerto metafórico verifícase constantemente, falando
en “Palloza” dunha touca de ouro, de prata ou de armiño, segundo o paso das estacións.
“Tríades da princesa”, a composición máis longa do libro, en tercetos octosílabos,
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recolle os concellos galegofalantes de Asturias. A última composición poética é
“Semana da princesa”, circular e octosilábica. O volume péchase cun reducido glosario,
co título “Palabras do seu principado”, onde se rexistran voces como “andolía” (por
andoriña), “bélaro” (por buxaina) ou “vella facendo a cea” (por vagalume) co seu
equivalente. Ao longo do volume, estas mesmas palabras márcanse cun asterisco. O
estilo figurativo das ilustracións de Špela Trobec (Eslovenia, 1974) aproxímaas ás
imaxes do debuxo infantil. As imaxes son de aspecto simpático e complementan os
poemas con algo relacionado cos textos. Os debuxos son moi contrastados, con trazos
expresivos realizados con tinta negra. As gardas están decoradas con elementos
caligráficos e pequenos debuxos da princesa.
VV. AA., Certame Galego de Creadores Novos. Premios Poesía 2008, Santiago de
Compostela: Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar, 2009, 166 pp. (ISBN: 978-84453-4728-7). u
Volume que recolle as composicións premiadas na convocatoria de 2008 do Certame
Galego de Creadores Novos, na modalidade de Poesía. Logo de dar conta da
composición do xurado, reprodúcense as creacións poéticas gañadoras, ademais da
galardoada coa mención de honra.
- Lara Dopazo Ruibal, “Dende a Illa Peixe”, Primeiro Premio, pp. 17-47.
Preséntase un limiar poético e vinte e tres poemas caracterizados polo colorismo e a
sensorialidade e nos que se atopan abundantes referencias ao mar e á natureza. Destaca
tamén a presenza do amor e a contemplación do paso do tempo.
- Valentina Carro Padín, “Cíclopes pintábanse con rímmel e saían ángulos”, Segundo
Premio, pp. 49-86.
Mestúranse poemas, imaxes, símbolos e fotocopias para tentar transmitir unha
concepción da poesía como integrante dun totum artístico. Trátase dunha poesía áxil e
novidosa, vangardista e removedora de conciencias en todos os sentidos.
- David Pobra, “Poesía primeira de amor desamor e arrefriado”, Terceiro Premio, pp.
87-144.
Logo dunha “autopoética”, achéganse unha serie de poemas, entre os que destaca o
dedicado a Lois Pereiro, “cuspe (ao poeta enfermo)”. Todos eles están tinguidos de
notas de realidade, ás veces agridoces, que procurar remexer conciencias.
- Xosé Daniel Costas Currás, “Revoluciona(me)”, Mención de Honra, pp. 145-166.
Estas composicións percorren camiños dende Tréveris, pasando por Chiapas ou Braga, a
través de versos cargados de sonoridade nos que se mesturan as vivencias coa morte e a
dor.
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XII.5.2.2. TRADUCIÓNS E VERSIÓNS
García Teijeiro, Antonio e Jordi Sierra i Fabra, Contos e poemas para un mes
calquera, ilust. Raquel Aparicio, trad. dos contos Alba Piñeiro Estévez, trad. dos
poemas Antonio García Teijeiro, Madrid: Oxford University Press España, col. A
árbore da lectura, n.º 9, serie infantil, a partir de 10 anos, xuño 2010, 169 pp. (ISBN:
978-84-673-5631-1).
Reedición deste volume publicado por primeira vez en 2006 que reúne trinta e un contos
e trinta e un poemas escritos por Jordi Sierra i Fabra (Barcelona, 1947) e por Antonio
García Teijeiro (Vigo, 1952). Con respecto á primeira edición , descrita no Informe
2006, obsérvanse unha serie de cambios, como o de colección (“Camaleón”, en 2006,
“A árbore da lectura”, en 2010) e o de ilustrador, que pasa a ser Raquel Aparicio, quen
mantén o estilo da súa predecesora, Alba Piñeiro, ao plasmar ao longo dos relatos
debuxos sinxelos e acromáticos. Péchase cun colofón (“E os xograres arrincaron a
última páxina do calendario daquel mes calquera, dese ano que tanto amaches, da vida
que criches soñar, e botaron a andar paseniño, sorrindo, cantando, felices”), o índice e
unha breve nota biobibliográfica tanto dos autores coma da ilustradora.
Tamén está descrito no apartado XII.5.1.3. Apéndice. Literatura Infantil e Xuvenil deste
Informe.
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XII.5.3. CÓMIC
XII.5.3.1. GALEGOS
VV. AA., Xuventude Crea. Banda Deseñada. Certame Galego de Creadores Novos
2010, Ourense: Xunta de Galicia. Consellería de Traballo e Benestar, 2010, 56 pp.
(ISBN: 978-84-45349-59-5). u
Tras un prólogo institucional, unhas fichas biobibliográficas dos compoñentes do
xurado do Certame Galego de Creadores Novos “Xuventude Crea 2010” da modalidade
de banda deseñada e mais as correspondentes aos autores premiados, acóllense os
seguintes traballos gañadores:
- José Domingo Used, “Robot xigante”, Primeiro premio, pp. 13-28.
José Domingo Used (Zaragoza, 1982) reinterpreta a existencia dun ser superior aos
seres humanos que tenta axudalos e protexelos, relatando as súas orixes e outorgándolle
a fasquía dun robot sen rematar creado por un brillante científico. Este, seducido polo
inesperado éxito dunha das súas invencións e pola fama e os cartos que consegue,
abandona o robot, que destrúe inconscientemente o planeta cos seus poderes e despois
axuda a reconstruílo, malia que os homes non entenden a súa lingua e agasállano con
accións terríbeis. Ao final, o robot remata só nun planeta descoñecido dende onde
observa os homes e trata de comprender os seus comportamentos.
- Diego Blanco López, “O humor de Mr. T”, Segundo premio, pp. 29-42.
Historieta que Diego Blanco López (Viveiro, 1981) constrúe case co apoio exclusivo da
linguaxe visual. O protagonista, que leva unha vida marcada polas súas saídas
nocturnas, a afección ao tabaco e ao alcol, sente nacer a atracción por unha compañeira
de traballo, o cal provoca que comece a levar unha vida sá: abandona as copas, acode ao
ximnasio, coida a súa dieta, rompe co tabaco, limpa a casa etc., e acaba espertando o
interese da muller.
- Miguel Cuba Taboada, “Ombre Umbre”, Terceiro premio, pp. 43-55.
Banda deseñada sen palabras de Miguel Cuba Taboada (Lugo, 1982) na que se relata
unha historia de amor frustrado. O personaxe, un mozo que vive nunha vila italiana,
recolle unhas fotografías nunha tenda de revelado e a seguir recibe a chamada dos
amigos para saír. Tras unha noite de troula regresa á súa casa para se atopar de novo coa
fotografía onde aparece el e mais unha moza e queda abatido pola súa soidade e a perda
desa persoa.
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XII.6. LITERATURA DE TRANSMISIÓN ORAL
XII.6.1. RECOMPILACIÓNS, MONOGRAFÍAS E LIBROS
COLECTIVOS
Castro López, Eduardo Víctor, E para lendas: Marín, Pontevedra: El Taller del Poeta,
2009, 143 pp. (ISBN: 978-84-92410-71-2).
Eduardo Víctor Castro López (Vilagarcía, 1940) reúne nesta obra dúas lendas baseadas
en feitos históricos. Comeza o volume cun fragmento de Florentino López Cuevillas da
súa obra Prosas Galegas, no que se anima a traballar no nome de Galicia, da súa lingua
e da súa cultura. A continuación atópase unha cita de George Dumézil: “O país que xa
non teña lendas -como dixo o poeta- condenado está a morrer de frío”. A seguir, o autor
ofrece uns agradecementos ao seu sobriño e a D. Ramón Agra, D. Juan Cano e, sobre
todo, a Dona Fina Casalderrey. Dedícalle a obra aos seus netos e a todas as persoas que
escoitan con atención os relatos de lendas. Seguidamente inclúe un limiar, que intitula
“De meu” e que consiste nunha breve presentación da súa biografía e de como chegou a
escribir este libro. Reflexiona nel sobre as lendas e introduce as que van ser recollidas
no presente volume. Por último, expón unha defensa da tradición e da defensa da
identidade cultural. E para lendas: Marín recolle dúas lendas entre as que non existe
relación, pois están ambientadas en épocas e lugares diferentes. A primeira titúlase
“Lenda de Mariamanta” e está situada na Idade Media. Nela, o autor narra a peripecia
humana da moza Mariamanta. Aparece dividida en nove capítulos. A segunda lenda que
contén este libro titúlase “Lenda de María da Manta” e está relacionada cos tempos da
Guerra da Independencia. Nela, Castro conta as fazañas bélicas da guerrilleira
marinense María da Manta. O volume péchase cun epílogo no que o escritor anima a
crer nas lendas e cun apartado cos seus datos biográficos. A linguaxe empregada na
obra posúe un fondo carácter poético.
Neira Pereira, Enrique e Rosario Baleirón Sóñora (eds. lit.), Cántigas da Ulla: as
esterlinas do ceo son as que me fan andar contigo no pensamento, Vedra: Asociacións
Raiceiros, 2010, 122 pp. (DL: C 1817-2010). u
O volume baséase nunha selección de cincuenta cantigas do Proxecto Cántigas da Ulla
da Asociación Raiceiros. A edición enmárcase nun amplo traballo de campo, que
recompilou a memoria destes textos xa nun volumen anterior, Coplas Ulláns. Ábrese
cunha cita d’Os Eidos, de Uxío Novoneyra. Conta con dous textos introdutorios, da
autoría de Manuel Vilas e a propia asociación Raiceiros, que inciden no sentido das
pezas de tradición oral, na súa ligazón coa terra e a poesía, nalgunha das súas primeiras
recollas (como a do profesor inglés Eton College Willian Wey na súa peregrinación a
Santiago en 1946), no emprego literario delas por parte de Rosalía de Castro…
Lémbrase a Marcial Valladares Núñez, que recompilou cántigas do Val da Ulla no
volume Cantigueiro popular, para despois poetizar a súa infancia imitando o estilo
popular en Vilancosta. Cántigas; ou a Amancio Prada, responsábel de musicar este tipo
de poesía. O limiar d’As cruces de pedra na Galiza, de Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao, enfatiza tamén o amor pola tradición popular e a súa potencia comunicativa,
defendendo a razón de ser das ilustracións que acompañan o corpo do libro. Polo que ás
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cincuenta cántigas escollidas respecta, teñen todas catro versos. As temáticas
privilexiadas nelas son: a despedida (por veces ligada a topónimos concretos: “Adeus
Ponte de Ledesma”, por veces con resonancias literarias, como “Airiños, airiños, aires”
de Rosalía de Castro); a gabanza dos lugares (“A Ulla ten de todo,/ A Ulla todo ten”); o
amor (sobre o pensamento namorado, a fiabilidade dos pretendentes, o desexo de casar);
o humor e a ironía; os hábitos de socialización (“Cando á mesa sentas cregos”), os tipos
sociais (“Costureiriña bonita, dáme unha agulla de plata…”, “Mariñeiro non”), a
denuncia da pobreza ou o paso do tempo. Alén das coplas de orixe literaria, hai unha
serie de coplas memorizadas pola colectividade, inseridas en cancións (“A Virxen de
Guadalupe/ ¿quen a puxo moreniña?”, “Pasei pola túa porta/ e mirei polo ferrollo”), ou
fixadas como refráns que recollen saberes meteorolóxicos, entre outros (“Cando a
Candelaria chora”, “Cando a carballeira zoa”). Nun senso profundo, a familiaridade
dalgunha das coplas confirma a continuidade entre a tradición oral e a música ou as
pílulas de sabedoría colectiva. Péchase con “Agradecementos”, onde se citan todas as
persoas “informantes”, aquelas que transmitiron as cántigas que figuran no libro,
identificadas co seu nome e lugar concreto. Segue unha listaxe dos nomes das persoas
que ilustraron as cántigas.
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XII.6.2. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS
Asensio Llamas, Susana, “Eduardo M. Torner: el romancero musical asturiano y sus
colaboraciones con Galicia”, El Museo de Pontevedra LXII 2008, “Música”, 2010, pp.
147-170.
Recóllense os traballos de Eduardo Martínez Torner sobre o romanceiro musical
asturiano e as súas conexións con Galicia. Sinálase que o unen indirectamente á figura
de V. Said Armento a través das súas colaboracións co Centro de Estudios Históricos,
da Junta de Amplicación de Estudios e das súas mutuas preocupacións romancísticas
baixo o padroado de Ramón Menéndez Pidal. Coméntase que Torner percorreu ao longo
de catro anos as catro provincias galegas con Jesús Bal y Gay e que, como froito deste
traballo en común viu a luz un monográfico sobre o folclore da Terra de Melide e, máis
adiante, o Cancionero Gallego. Finalmente, coméntase que, a pesar da súa inxente obra
recolectora e musicolóxica e do seu exilio en Londres, Torner mantería a Galicia como
unha importante referencia musical dentro de España e volvería frecuentemente a ela
nos seus artigos e conferencias dende Londres.

1722

XII.7. LITERATURA MEDIEVAL
XII.7.1. MONOGRAFÍAS E LIBROS
TRADUCIDOS E NOUTRAS LINGUAS

COLECTIVOS

Lang, Henry R., Cancioneiro d’el rei Dom Denis e Estudos Dispersos, eds. Lênia
Márcia Mongelli e Yara Frateschi Vieira, Niteroi-Rio de Janeiro: EDUFF, col. Estante
Medieval, n.º 6, 2010, 632 pp. (ISBN: 978-85-228-0570-9).
Monografía que recolle os traballos de Henry R. Lang, filólogo romanista, nado en
Suíza, cuxos estudos abranguen, entre outros, aspectos lingüísticos e literarios do
galego-portugués, castelán, catalán e provenzal. As editoras do volume, Lênia Márcia
Mongelli e Yara Frateschi Vieira, recollen na introdución unha biografía do autor na
que se dá conta da importancia da súa obra e das discusións científicas con outras
importantes figuras da filoloxía do momento (entre outros, Carolina Michaëlis de
Vasconcelos, Teófilo Braga, José Joaquim Nunes, José Leite de Vasconcelos,
Gonçalves Viana, Manuel Rodrigues Lapa, Ramón Menéndez Pidal, Ernesto Monaci ou
Wilhem Meyer-Lübke). As editoras escolleron, de entre a ampla bibliografía xerada
polo autor, aqueles textos que versan sobre lírica galego-portuguesa, dando a tradución
ao portugués daqueles textos escritos en alemán (traducidos por Marcus Baccega) ou en
inglés (traducidos por Yara Frateschi). A obra recolle, por tanto, o Cancioneiro d’el Rei
Dom Denis, xunto aos seguintes estudos: “Sobre o Cancioneiro de Ajuda”, “Relações da
antiga escola lírica portuguesa com os trovadores e troveiros”, “O descordo na antiga
poesia portuguesa e espanhola”, “Antigos cantares portugueses”, “Acerca do caçafaton
no Dicionário de Rima de Pero Guillén”, “Português chegar”, “Rims equivocs e
derivatius em português arcaico”, “Português arcaico brou”, “Lições no Códice de
Ajuda de antigos poemas portugueses”, “Marinhas em português arcaico”, “O texto de
um poema do rei D. Denis” e “A repetição de palavras rimantes na fiinda dos trovadores
galaico-portugueses”. Finalmente, o apéndice recolle correspondencia de Henry Lang
con Ernesto Monaci, Carolina Michaëlis de Vasconcelos e José Leite de Vasconcelos.
Recensións:
- Alicia Romero López, “R. Lang, Henry (2010): Cancioneiro d’el rei Dom Denis e
Estudos Dispersos (edición de Lênia Márcia Mongelli e Yara Franteschi Vieira)”,
Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, “Recensións”, vol. 14, 2011, pp. 227-228.

Comézase indicando que este volume inclúe unha recompilación
de diferentes artigos do romanista Henry R. Lang e destácase que
pon ao alcance do lectorado o seu coidadoso traballo sobre a
literatura galego-portuguesa. Coméntase que Lênia Márcia
Mongelli e Yara Franteschi Vieira proporcionan na “Introdución”
as pistas axeitadas para poder comprender a maneira de proceder
de Lang á hora de cotexar os diferentes documentos usados para
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sacar á luz o Cancioneiro d’el rei Dom Denis e que isto dá lugar a
unha lectura amena e sinxela. Menciónase que tamén inclúen a
transcrición de diferentes cartas recibidas e enviadas por este
filólogo de estudosos como Ernesto Monaci, Carolina Michaëlis
de Vasconcelos e José Leite de Vasconcelos, nas que se aprecia
un intercambio intelectual no que se fala dos seus artigos, pero
tamén do panorama da Filoloxía da época. Finalmente, lóuvase o
labor das editoras de recoller estes estudos de comezos do século
XX que facilitan ao lectorado a aproximación á obra de Henry R.
Lang.
Lorenzo Gradín, Pilar e Simone Marcenaro (eds.), Il canzoniere del trovatore Roi
Queimado, Alessandria: Edizioni dell’Orso, col. Medioevo ispanico, n.º 2, 2010, 347
pp. (ISBN: 978-88-6274-234-4).

Edición crítica e estudo das vintecatro composicións do trobador
Roi Queimado a cargo de Pilar Lorenzo Gradín e Simone
Marcenaro. O volume recolle, xunto á edición crítica e comentada
de todos os textos, un estudo sobre a vida do autor e analiza
pormenorizadamente a tradición manuscrita das súas cantigas así
coma a súa poesía dende o punto de vista literario. O traballo
recolle, ademais, a táboa de concordancias das anteriores edicións
e os criterios editoriais empregados á hora de realizar esta. En
apéndice inclúese a composición que o trobador Pero García
Burgalés dedica a Roi Queimado –Roi Queimado, morreu con
amor–. O rimario, o glosario e unha extensa bibliografía pechan
esta edición crítica e estudo sobre as cantigas deste trobador.
Marcenaro, Simone, L’equivocatio nella lirica galego-portoghese medievale,
Alessandria: Edizioni dell’Orso, col. Medioevo ispanico, n.º 1, 2010, 347 pp. (ISBN:
978-88-6274-216-0).
Volume derivado de parte da tese de doutoramento de Simone Marcenaro que estuda o
concepto e aplicación da equivocatio na lírica galego-portuguesa. Despois de analizar o
concepto de equivocatio, a través das doutrinas filosóficas e das artes medievales máis
importantes, e os conceptos de “escarnio” e “maldizer”, o autor dá conta das relacións
textuais entre trobadores provenzais e a adaptación do sirventés occitano á lírica
trobadoresca galego-portuguesa. O cuarto capítulo recolle unha análise tipolóxica da
equivocatio en base á lírica profana galego-portuguesa. Péchase o estudo cun apartado
(“glossario equivoco”, p. 175) no que se recollen algunhas diverxencias interpretativas
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de certos elementos lexicais do campo da alusión ao transfondo sexual na lírica galegoportuguesa medieval.
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XII.7.2. ACTAS
Corral Díaz, Esther (ed.), In marsupiis peregrinorum circulación de textos e imágenes
alrededor del Camino de Santiago en la Edad Media. Actas del Congreso Internacional
(Santiago de Compostela, 24-28 de marzo de 2008), Firenze: Edizioni del Galluzzo per
la Fondazione Ezio Franceschini, 2010, 549 pp. (ISBN: 978-88-8450-394-7).
Volume que recolle as actas do Congreso Internacional In Marsupiis Peregrinorum:
circulación de textos e imágenes del Camino de Santiago en la Edad Media. En canto
aos traballos que son de interese para este Informe, acóllense os seguintes:
- Giuseppe Tavani, “Au commencement était la route et le sanctuaire”, pp. 25-37.
Partindo desta sentenza bedierá, o romanista italiano fai un repaso pola importancia da
peregrinación a Santiago de Compostela na consolidación e asentamento dunha poesía
trobadoresca na Península Ibérica. O autor destaca as inexistentes pegadas presentes na
documentación histórica e literaria do período que reflictan ese fluír de trobadores á
cidade apostólica galega. En contraposición, Tavani recorda a presenza rexistrada en
testemuños históricos e literarios de trobadores provenzais nas cortes leonesa e castelá.
Salienta que a lírica trobadoresca peninsular nace en territorio galego e en galego, dato
que constantan os numerosos galeguismos presentes naqueles textos que foron
reescritos coa patina lingüística portuguesa en época de Don Pedro Conde de Barcelos,
así como a ambientación de certas cantigas de amigo. A cuestión das orixes da lírica
profana galego-portuguesa medieval tamén é revisada polo autor. Tavani conclúe
formulando a hipótese de que os textos que viaxaban “in marsupiis peregrinorum” non
quedasen “in loco” (p. 36); esta sería unha xustificación plausíbel para explicar a falta
de rótulos e follas de pergamiño con textos provenzais nas diferentes cortes hispánicas.
- Antoni Rossell, “La circulación de melodías alrededor del Camino de Santiago en la
Edad Media”, pp. 39-58.
Estudo da circulación de melodías arredor desta vía de peregrinación. Cénsanse os
traballos realizados sobre a tradición litúrxica de culto católico, a francesa e a occitana.
O autor fala, ademais, da hipótese da tradición árabe na música galega medieval, aínda
que sinala que non achou indicios de tal tradición ao longo das súas pescudas. Despois
de mencionar as palabras do Profesor Tavani no discurso de ingreso como Académico
de Honra na Real Academia Galega sobre a idéntica competencia lingüística en galego
entre os trobadores portugueses e casteláns e os propiamente galegos, formula a
hipótese dunha posíbel plurimelodicidade cultural medieval a carón dese plurilingüismo
que deixan entrever os repertorios literarios e musicais. Unha vez, numerados os textos
literarios medievais galegos que chegaron á actualidade con melodía, Rossell pasa a
analizar con máis detemento as tres devanditas tradicións. Remata a contribución
centrando a atención nas relacións que garda a lírica medieval galego-portuguesa coa
lírica catalana e coa tradición mozárabe. Un apunte final do autor indica que moitas
máis influencias e relacións entre repertorios románicos sairán á luz coas ferramentas
que pode ofrecer “una metodología interdisciplinar y una nueva epistemología basada
en la intermelodicidad y la intertextualidad” (p. 58).
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- Giulia Lanciani, “Os trobadores perdidos: perdidos?”, pp. 355-364.
Contribución que centra a súa atención no estudo dos trobadores cuxa produción
literaria non foi conservada nos testemuños por razóns de tipo material ou que son
coñecidos pola crítica especializada debido ao cotexo entre os testemuños e a coñecida
Tavola colocciana, grazas ás mencións nas cantigas doutros autores ou por seren
interpeladores doutros trobadores nas tensos. Conclúe a autora que o panorama que nos
ofrecen os cancioneiros é, por tanto, incompleto e que non son poucos os trobadores
descoñecidos ou sen produción conservada.
- Esther Corral Díaz, “La peregrinación como contratexto en la lírica gallegoportuguesa”, pp. 365-384.
Estudo sobre os textos galego-portugueses incluídos dentro do denominado ciclo de
ultramar, caracterizadas por facer mención de certas personaxes que presumen de ter
emprendido unha falsa viaxe a Terra Santa. Entre os antecedentes destas composicións,
a autora menciona a cansó de crozada ou chanson de croisade das líricas de alén dos
Pireneos (provenzal e francesa). Salienta, ademais, a escaseza de textos literarios
castelás sobre esta temática (o pranto anónimo Ay Iherusalem e a obra en prosa La gran
conquista de Ultramar) e o feito de que dentro das cantigas de escarnho e maldizer
galego-portuguesas non se traten temas de importancia política do momento, como o
fecho del imperio da época afonsí. Deseguido, a contribución centra a atención nas
cantigas de ultramar galego-portuguesas, realizadas todas elas por autores pertencentes
ao cenáculo afonsino; a autora dá conta, ademais, das diverxencias entre especialistas á
hora de delimitar que cantigas profanas estarían dentro do ciclo. Unha breve achega
histórica ao mesmo feito da cruzada de ultramar pecha o traballo.
- Ricardo Pichel Gotérrez, “A peregrinaxe das versións galegas do ciclo clásico na Idade
Media”, pp. 439-453.
Centra a atención na produción prosística galega relacionada coa materia troiana.
Debulla a peregrinación sufrida polos textos do ciclo dende as versións clásicas,
pasando pola pseudohistoriografía medieval, os roman franceses incluídos no ciclo e a
adaptación peninsular que sufriu este mito clásico. Remata cunha breve aproximación ás
“versións occidentais” (p. 448) para acabar centrándose na Historia troiana galegocastelá, na que pode verse a culminación, tal e como indicou a crítica, dun triple proceso
de produción: unha versión occidental posibelmente realizada no ámbito galego-leonés
a través das achegas do Boloñés; unha tradución galega da Versión de Afonso XI; e un
último testemuño que integra “dúas novas versións/adaptacións galega e castelá do
Roman –a través da tradución manuscrita de Alfonso XI– e unha valiosa parte da
sección profana afonsina, tamén nas dúas linguas (p. 452).
- Simone Marcenaro, “Pellegrinaggi di testi? Due nuove ipotesi sui ‘contrafacta’ galegoportoghesi di testi occitani”, pp. 471-483.
Estudo sobre o fenómeno da contrafactio de textos occitanos no contexto lírico galegoportugués. Descríbese o concepto de cantiga de seguir presente na Arte de trovar de B e
dáse conta dos contrafacta galego-portugueses recollidos ata o momento pola crítica.
Diferénciase no traballo entre “contrafacta esogeni”, isto é aqueles que miran sobre
todo a textos da tradición occitana, e “contrafacta endogeni”, isto é, internos ao corpus
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lírico trobadoresco galego-portugués (p. 473). Así mesmo, chámase a atención sobre o
papel importante que xoga Martin Moxa nalgúns episodios de imitación poética (p.
475), así como, os provenzais Sordello, identificado por E. Gonçalves como o Picandon
que ten unha tensó con Johan Soarez Coelho, e Guiraut Riquier no período afonsino (p.
475 e 480). Tomada en conxunto a nómina de contrafacta, saliéntase que os contrafacta
“esogeni” son na súa maioría do xénero escarniño e destácase que o feito de que existan
os contrafacta demostra como, con toda probabilidade, circularían exemplos de poesía
provenzal usada como modelo polos trobadores.
- Gimena del Rio Riande e Germán Pablo Rossi, “Circulación de textos por el Camino
de Santiago. El caso de la lírica dionisina en su dimensión poética y musical”, pp. 485496.
Analiza diversos elementos (temática, melodía etc.) que vinculan o Cancioneiro do Rei
Don Dinis co repertorio trobadoresco provenzal e francés, a través do estudo concreto
de dúas composicións dionisinas Senhor fremosa non poss’eu osmar e Non sei como me
salv’ a mia senhor. Salienta que a obra do rei portugués pecha o movemento
trobadoresco en romance occidental, pero ao mesmo tempo sabe recoller novos xiros
dos topoi canónicos da poesía cortesá provenzal e dos primeiros períodos da lírica
trobadoresca galego-portuguesa.
- Ana Sofia Laranjinha, “Por caminhos galegos com Osoir’Anes e Joan Soares de
Valadares: o amor que força e a ‘senhor’ que fascina”, pp. 497-508.
Análise da evolución destes dous topoi da lírica trobadoresca nas cantigas Cuidei eu de
meu coraçon, de Osoir’ Anes e Punhei eu muit’ en me guardar, de Joan Soares
Somesso.
- Miguel Ángel Pousada Cruz, “A contrapropaganda do Camiño de Santiago nas
Cantigas de Santa María”, pp. 509-525.
Estudo da propaganda negativa contra o Camiño de Santiago presentes na colectánea
medieval mariana galego-portuguesa. Despois de analizar a información presente nos
Prólogos A e B das CSM, o autor dá conta daqueles escasos textos en que os milagres da
Virxe acontecen en terras galegas (cantigas 22, 77, 104, 184, 304, 317 e 352), algo
similar aos documentos da curia rexia dirixidos polo magnate a Galicia. Dentro das
catrocentas vinte e nove cantigas conservadas, xoga un papel importante a peregrinación
a Xerusalén, Roma ou Santiago de Compostela e a mención de santuarios concretos nos
que se realizan os milagres marianos. Dentro deste amplo corpus lírico relixioso poden
distinguirse varios ciclos de cantigas dedicadas a santuarios concretos (Porto de Santa
Maria, Salas ou Terena, entre outros); nun deles, no ciclo vinculado ao santuario de
Vila-Sirga, poden incluírse as cantigas 218, 253, 268 e 278, nas que peregrinos a
Compostela, non atopando a curación dos seus males na cidade apostólica galega, son
sandados pola Virxe María no devandito santuario mariano. Pechan o traballo unha
análise dos milagres presentes nas cantigas 26 e 175 –ambos os dous tamén recollidos
no Liber Sancti Iacobi–, onde Alfonso X destaca a figura da Virxe María como santooperador dos prodixios, deixando o papel do Apóstolo como mero interventor da
acción, e un epígrafe final onde se dá conta das razóns histórico-políticas que levarían o
monarca a desprestixiar a meta do Camiño de Santiago, entre outras, a promoción dos
novos santuarios e fundacións rexias ao longo do territorio reconquistado aos mouros.
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Fradejas Rueda, José Manuel et al. (eds.), Actas del XIII Congreso Internacional
Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Valladolid, 15 a 19 de septiembre de
2009): in memoriam Alan Deyermond, Ayuntamiento de Valladolid, Universidad de
Valladolid, Valladolid, 2010, 1.816 pp. (2 tomos, ISBN da obra completa: 978-84-6938468-8).
En dous volumes acóllense as actas do XIII Congreso Internacional da Asociación
Hispánica de Literatura Medieval, nos que se inclúen os seguintes traballos de interese
para este Informe:
- Pilar Lorenzo Gradín, “Los trovadores gallego-portugueses y el arte de la rima”, Tomo
1, pp. 135-160.
Analízanse os modelos estruturais e formais da lírica galego-portuguesa, no que
respecta aos esquemas rítmico-melódicos. Un estudo xeral da métrica do corpus
medieval revela unha tendencia ao uso de formas fixas e á reutilización dun número de
esquemas limitado. Nese contexto unha “orixinalidade” métrica supón asumir que o
autor se afasta conscientemente da tradición. Céntrase neses recursos e ofrécense
abondosos exemplos. Detéctase maior presenza de elementos particulares e orixinais no
uso dos procedementos de rima: a rima derivada e a rima equívoca, ambos os recursos
xa utilizados polos occitanos que coñeceron unha adaptación na lírica galegoportuguesa. O “rims derivatius” occitano asimilouse ao “mozdobre”, segundo o
tratadista da poética que transmite o cancioneiro B, e aparece até en seis textos en todo o
corpus, se ben é empregado o recurso simplificado sen a complicación retórica dos
occitanos. No que respecta á “equivocatio”, está intimamente relacionada, incluso na
poética de B, coas composicións de escarnio, pero tamén é certo que aparece nos
xéneros de amor (preto de trinta veces) e de amigo (cinco casos) o procedemento de mot
equivoc en posición de rima, aínda que sobre palabras de carácter moi convencional.
Mais é no xénero de escarnio, especialmente nas cantigas de mestría, onde aparece o
recurso estilístico usado con maior precisión.
- Susana Ailienii, “O fragmento do Livro de Tristan. Aspectos de collatio e tradução”,
Tomo 1, pp. 287-295.
Fálase do fragmento galego-portugués do Livro de Tristán, datado a finais do século
XIV, e da súa filiación con respecto ao texto francés do que procede, a versión longa do
Tristan en prose. O fragmento é unha tradución ao romance peninsular dunha materia
que estaba coñecendo unha extraordinaria difusión na Península Ibérica nesa época,
pero descoñécese se algún dos manuscritos conservados da versión francesa son a fonte
directa para a tradución. Para comprobar a filiación do texto galego-portugués
compárase sistematicamente o seu contido co que transmiten os textos franceses. A
autora detecta no texto galego-portugués unha tendencia á abreviación do exordios
retóricos, unha ausencia significativa de todo tipo de construcións adverbiais e certa
reorganización dos materiais narrativos. Estes feitos levan á autora a concluír que o
texto francés que se usou como fonte podería ser unha versión máis condensada que as
versións francesas conservadas ou que o propio tradutor resuma como método de
tradución.
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- Ángela Correia, “Martim Alvelo, uma cantiga de escárnio de Joam Soares Coelho”,
Tomo 1, pp. 563-572.
Trátase de identificar a un Martim Alvelo, protagonista da cantiga de escarnio de Johan
Soarez Coelho (V165v - V166r). Esta cantiga considerada, segundo a autora, por
Manuel Rodrigues Lapa como o terceiro desacordo satírico do corpus galego-potugués,
é unha sátira persoal sobre o comportamento dun personaxe histórico sen identificar con
seguridade. O mesmo personaxe aparece noutras dúas composición, unha de Afonso
Lopes de Baian e outra de Airas Peres Vuitorom, e suponse entre as tres composicións
unha ligazón temática. Do contido das cantigas extráese que este Alvelo era un trobador
que mantiña relacións literarias cos tres trobadores que o nomean. Ao consultar o Livro
de Linhagens, aparecen varios Alvelos susceptíbeis de ser identificados coa personaxe.
- Claudia D’Ambruoso, “Sobre las relaciones textuales y lingüísticas entre la Crónica
Troiana gallega y la versión de Alfonso XI”, Tomo 1, pp. 633-646.
Téntanse estabelecer as relacións textuais entre a Crónica Troiana (ms. 10233 BNM) e
a Crónica Troyana castelá, conservada en varios manuscritos. Estas cuestión xa foran
tratadas por Ramón Lorenzo con anterioridade. O investigador concluíu que a versión
castelá está chea de galeguismos, polo que se pode argumentar que está feita sobre unha
tradución galega (ou portuguesa) anterior. O presente artigo tenta repasar os lugares
críticos nos que sostén Lorenzo a súa argumentación comparándoos con todos os
manuscritos casteláns e os textos franceses dos que proceden todos eles. Detéctase que
todos os textos teñen deturpacións, non todas dependentes dos problemas de tradución,
e que eses erros comúns permiten afiliar todos os testemuños nun ou varios stemmas
distintos ao contemplado por Lorenzo. Retómase unha idea anterior, xa defendida por
Ramón Menéndez Pidal e por Antonio García Solalinde, segundo a cal todas as
traducións peninsulares proceden dunha primeira tradución sobre un manuscrito francés
vertido a un romance con trazos orixinais do leonés occidental. A Troiana galega e
varios dos manuscritos da versión de Alfonso IX pertencerían a unha das familias de
traducións.
- Antonio Augusto Domínguez Carregal, “E ei end’ mui gran pesar: o gran pesar no
léxico do sufrimento amoroso da lírica galego-portuguesa”, Tomo 1, pp. 719-734.
Analízase o léxico do sufrimento amoroso presente na lírica galego-portuguesa,
particularmente o campo léxico relacionado co termo “pesar” e os seus semellantes. De
cada un destes termos ofrécese a etimoloxía e recóllense as súas aparicións no corpus,
atendendo especialmente ás particularidades de significado que adquire o termo en cada
unha das tres modalidades xenéricas das cantigas. Conclúese que o léxico seleccionado
sofre, no caso galego-portugués, un uso excepcionalmente amplo, ben en xogos de
amplificación e contraste, ben en construción con outros elementos do mesmo campo
semántico. As relacións entre os termos “pesar” e outros parellos coma “coita”, “pena”,
“mal”, “morte”, “pavor”… e como estes concorren nas cantigas serven para demostrar
como se articula a fenomenoloxía amorosa na linguaxe poética da lírica portuguesamedieval.
- Simone Marcerano, “Alfonso (Infante?) de Castilla y Pero (García?) de Ambroa”,
Tomo 2, pp. 1.273-1.282.
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Analízase a cantiga LPGP 18,23 de Alfonso X O Sabio (acéfala por falta do primeiro
verso) e trátase de fixar a súa cronoloxía e aclarar as cuestións referentes á súa autoría e
ao contexto histórico no que foi escrita. No texto a soldadeira María Pérez alcumada “A
Balteira”, conta, en primeira persoa, o seu enfrontamento con Pero de Ambroa. Todas as
cantigas do ciclo da Balteira poden estabelecer relacións hipertextuais co texto de
Alfonso X e relacións hiperdicursivas co resto dos escarnios que se apoian en metáforas
sexuais de significado dobre (metáforas militares, neste caso, para agochar referencias
sexuais), que son usadas para achegarse á data de produción da cantiga. Estas relacións
xunto aos datos biográficos do entón Infante Alfonso e o trobador Pero García de
Ambroa (ou o xograr homónimo Pero de Ambroa), levan o autor a concluír que a
cronoloxía relativa da cantiga podería estabelecerse entre 1243 e 1246.
- Juan Paredes, “Realidad y ficción en la lírica medieval: rastros del cancionero de
burlas en los nobiliarios peninsulares”, Tomo 2, pp. 1.487-1.498.
Tomando como punto de partida varias representacións iconográficas que tratan o tema
da nobreza hereditaria de forma burlesca, faise un percorrido polos rastros que esta
temática deixou na literatura nobiliaria de Castela e Portugal. Os nobiliarios recollen
referencias á realidade coetánea e deberon usar para a súa escritura multiplicidade de
fontes, entre elas as propias cantigas de escarnio dos trobadores galego-portugueses. Ao
longo de todo o artigo compáranse as referencias históricas que se poden albiscar nas
cantigas de escarnio para buscarlles o seu correspondente nos distintos nobiliarios
medievais, con especial atención ao Livro de Linhgens do Conde de Barcelos e ao Livro
Velho. Proponse usar os nobiliarios como fonte histórica para dar a coñecer o contexto
concreto das cantigas escarniñas e ofrécense moitos exemplos de como o cotexo dos
materiais axuda a identificar a varios personaxes e sucesos dos tratados nas cantigas.
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XII.7.3. PUBLICACIÓNS EN REVISTAS
Corral Díaz, Esther, “La touca como símbolo en la lírica gallego-portuguesa”, Bulletin
of Hispanic Studies, vol. 87, n.º 1, 2010, pp. 43-58.
Estudo da touca como prenda do vestir feminino propio do período medieval na
Península Ibérica dende o seu simbolismo dentro la lírica. Despois dunha breve achega
á historia e funcións da prenda, e de revisar a etimoloxía do termo, estúdanse
pormenorizadamente as cantigas de Pedr’ Amigo de Sevilha, Pero Garcia Burgalês,
Gonçal’ Eanes do Vinhal, Pero Gonçalves de Portocarreiro e Johan Garcia de Guilhade,
onde se fai alusión á prenda.
Fernández Guiadanes, Antonio e M.ª Gimena del Rio Riande, “Hacia una emendatio
legítima: la collatio intra e intertextual en la edición de la lírica profana gallegoportuguesa”, Incipit, vol. XXX, 2010, pp. 11-31.
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